Udruga ratnih veterana Domovinskog rata „CRNE MAMBE“ poziva
na proslavu 21. obljetnice vojno redarstvene akcije „Oluja“

proslava će se održati 5. kolovoza, u Dugom Selu,
Arcusov trg, s početkom programa u 15,00 sati
29. srpnja 2016. GODINA XLIX BROJ 601.

CIJENA: 5 kuna

GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA
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OBILJEŽEN DAN OPĆINE BRCKOVLJANI

str. 16. i 17.

MIROSLAV BAĆA
DOBITNIK ŽUPANIJSKE
str. 2.
NAGRADE

OPĆINA RUGVICA
ZAPOČELA
IZGRADNJU SPOJNE
CESTE OD OTOKA
SVIBOVSKOG DO
IKEA-e
str. 10.

Gradska udruga str. 9.
umirovljenika Dugo Selo
obilježila 20. godina rada
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OBILJEŽEN DAN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Dugoselskom srednjoškolcu Marku Miroslavu
Bači nagrada Zagrebačke županije

O

vogodišnju nagradu Zagrebačke županije
za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dobio je učenik
trećeg razreda Srednje škole Dugo Selo Marko
Miroslav Bača koji je u 2015. godini osvojio prvo
mjesto na Županijskom natjecanju iz Osnova i
mjerenja u elektrotehnici. Vrijedno priznanje
dugoselskom srednjoškolcu uručeno je na svečanoj
sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije povodom obilježavanja Dana županije koja je
održana 15. srpnja održana u hotelu International
u Zagrebu u prisutnosti više od 300 uzvanika. Tom prilikom podijeljena su i ostala javna
priznanja Zagrebačke županije. Tako je povelja Zagrebačke županije dodijeljena Vatrogasnoj
zajednici Zagrebačke županije, Pčelarskoj udruzi
„Lipa“ Jastrebarsko 1990, Mješovitom pjevačkom
zboru Kulturno umjetničkog društva „Ban Josip
Jelačić“, Udruzi Ivana Perkovca, paraolimpijki Mariji Horvačić i Obrtu za prijevoz i usluge
Vlahovac. Nagrada Zagrebačke županije za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u
zemlji i svijetu dodijeljena je poduzeću ŽE-MA
d.o.o. koje već 20 godina uspješno posluje na
domaćem i inozemnom tržištu, karate reprezentativki Ani Lenard koja je četiri puta proglašavana
najboljom sportašicom Zagrebačke županije, te
poduzeću za proizvodnju predmeta iz plastičnih
masa Ivanićplast d.o.o. Zahvalnica predsjednika
Županijske skupštine dodijeljena je Janu Flegaru
iz Taekwondo kluba Bistra za naročita postignuća
i doprinos u području sporta i Josipi Gvozdanić,
studentici pjevanja iz Kravarskog, za doprinos kulturnoj i društvenoj promociji Zagrebačke županije. Zahvalnica župana dodijeljena je Marijanu
Lukšiću, predsjedniku Lovačke udruge „Srna“
iz Samobora, za naročita postignuća i doprinos
na područjima iz samoupravnog djelokruga
Zagrebačke županije i Svetlani Lukić, voditeljici

i koreografkinji Baletnog studija Jastrebarsko, za
djelovanje na kulturnoj i društvenoj promociji
Zagrebačke županije.
Svečana sjednici održana je u prisustvu bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora akademik
Željka Reinera, izaslanika i posebnog savjetnika
predsjednice Republike Hrvatske Mate Granića,
zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba Vesne
Kusin, predsjednika Skupštine Grada Zagreba
Andrije Mikulića te mnogih drugih uzvanika.
Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić naglasio je kako je Zagrebačka županija i nadalje jedna
od gospodarski najstabilnijih županija u Republici
Hrvatskoj. Podsjetio je i na neke nedavno realizirane investicije na području županije, poput pogona
Plive u Savskom Marofu vrijednog 100 milijuna
dolara i logističkog centra tvrtke Kaufland u Jastrebarskom ukupne vrijednosti 75 milijuna eura.
„U općini Luka izgrađen je logističko-distributivni centar Lagermax vrijedan 90 milijuna kuna, a
u Rugvici distributivno-logistički centar tvrtke
RALU – investicija vrijedna 150 milijuna kuna.
U gospodarskoj zoni u Pisarovini već su otvorena
dva objekta tvrtke Kralj Metala Alati, u kojoj je do
sada zaposleno više od 200 ljudi, a izdali smo uporabnu dozvolu i za treći objekt. Radi se o investiciji
ukupne vrijednosti 23 milijuna eura. Raduje nas i
što IKEA najavljuje daljnje širenje i investiranje na
našem području“, dodao je Kožić.
Uz poduzetništvo, Kožić je izrazio zadovoljstvo
jačanjem turizma na području županije koja je u

prvih šest mjeseci ove godine zabilježila čak 43 posto više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini. „Na našem području gradi
se i novi putnički terminal Međunarodne zračne
luke Zagreb, investicija vrijedna 243 milijuna eura.
Razvoj Međunarodne luke Zagreb od velikog
je značaja za privlačenje kako novih investicija i
gospodarskih subjekata, tako i sve većeg broja turista koji posjećuju Hrvatsku.“ Istaknuo je i kako
je krajem lipnja ove godine bilo 18,9 posto manje
nezaposlenih u odnosu na početak godine, što je
svakako brži postotni pad broja nezaposlenih u
odnosu na Republiku Hrvatsku, a zabilježeno je
i povećanje broja zaposlenih za 4,9 posto. „Želim
naglasiti i kako smo jedna od tri županije, uz Grad
Zagreb, koja više uplaćuje u državni proračun nego
što iz njega dobiva, a dobitnici smo i priznanja Instituta za javne financije za transparentnost županijskog proračuna“, rekao je župan. Predsjednik
Županijske skupštine Zagrebačke županije Dražen
Bošnjaković rekao je da je Županijska skupština
oduvijek bila i nastavit će biti mjesto ravnopravne, demokratske i konstruktivne rasprave čija je
odgovornost „marom dobrog gospodara“ raditi
na dobrobit svih žitelja županije.
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DUKOM PRIPOJEN VIO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE:

Od srpnja račune ispostavlja VIO
Ostale bitne činjenice za korisnike usluga neće mijenjati
Nakon što su sve jedinice lokalne samouprave
obuhvaćene projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb Istok odlučile za ulazak svojih tvrtki vodokomunalnog sektora u
Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije,
20. lipnja o. g. sklopljen je Ugovor o pripajanju
sljedećih trgovačkih društava: Dukom d. o. o.,
Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d. o. o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d. o. o., Vodovod Zelina d. o. o., Odvodnja Ivanić-Grad d. o.
o. i Komunalac Brckovljani d. o. o. trgovačkom
društvu preuzimatelju Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o. Temeljem navedenog Ugovora o pripajanju, s datumom 30. lipnja,
DUKOM d.o.o. prestaje postojati.
Više o promjenama, što to znači za potrošače te o projektu RVS pojasnio je direktor Dražen Baras. Članovi Društva su: Grad Dugo Selo,
Grad Ivanić Grad, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad
Vrbovec i Općine: Brckovljani, Gradec, Dubrava, Križ, Kloštar Ivanić, Rugvica, Rakovec, Farkaševac, Preseka i Bedenica.
Pravne posljedice prijenosa poduzeća, a shodno tome i ugovora o radu radnika, na Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d. o. o.,
nastupaju s 1. srpnjem 2016. godine. Svi će djelatnici zadržati posao i prava iz radnog odnosa.
DUKOM će biti podružnica VIOZŽ.
Račune za potrošnju vode korisnicima usluga
s 30. 6. 2016. koji će iste dobiti do 8. 7. 2016. ispostavit će DUKOM.
Uz račune će biti dostavljena obavijest o pripajanju TD Dukom TD VIOZŽ, s napomenom
da će račune za korisnike za mjesec srpanj i dalje
ispostaviti TD VIOZŽ.

Sve se ostale bitne činjenice za korisnike usluga neće mijenjati.
O ciljevima nove tvrtke Baras kaže kako će se
kroz projekt iz EU fondova povući cca 650 mil.
kuna. Od toga će cca 10% biti plasirano na naše
područje. Ovim okrupnjavanjem smanjit će se
troškovi, povećati efikasnost i osnažiti poslovna
pozicija na tržištu.

29. srpnja 2016.
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Župan Stjepan
Kožić obišao radove
energetske obnove na
OŠ Josipa Zorića

Projekt RVS - Zagreb Istok

Početak RVS – Zagreb istok planira se sredinom 2017., a dovršetak 2021. Njime se obrađuje
problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline
Zagrebačke županije - Istok, koja prema popisu
iz 2011. godine broji oko 105.430 stanovnika, a
obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, IvanićGrad, Sveti Ivan Zelina te općine Brckovljani,
Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkaševac,
Dubrava, Klošar Ivanić, Križ i Bedenica.
Na sustavu vodoopskrbe izgradit će se vodocrpilište Kosnica, 15 novih crpnih/hidro stanica,
rekonstruirati će se jedna crpna stanica, izgradit
će se 5 vodotornjeva te 8.934 kućnih priključka,
316.906 m cjevovoda i pratećih objekata te će se
rekonstruirati 108.152 m cjevovoda.
U Dugom se Selu predviđa rekonstrukcija dijela vodovodne mreže (cca 41 km) te izgradnja
novih dionica (cca 8 km), CS Kozinščak i CS Domobranska, a sve s ciljem poboljšanja pogonskih
uvjeta te smanjenja gubitaka i redukcije pojave
kvarova.
Radove financiraju EU fondovi 70%, a ostalih
30% dijeli se na Republiku Hrvatsku 40%, Hrvatske vode 40%, JLS 20%. 

Građevinske radove energetske obnove na OŠ
Josipa Zorića danas je obišao župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić zajedno sa svojim zamjenikom
Rudolfom Vujevićem.
Vrijednost radova je 2.395.000 kuna, a sredstva su
u visokom udjelu osigurana apliciranjem Županije
na EU fondove - bespovratnih 30 posto iz Europskog regionalnog fonda, Fonda za zaštitu okoliša 40
posto dok je ostatak namiren iz županijskog proračuna, naveo je župan Kožić.
Obnova pročelja obuhvaća cijelu zgradu škole i
sportske dvorane postavljanjem izolacije od kamene
vune. Mijenja se pokrov na četiri učionice koje nisu
obuhvaćene lanjskom rekonstrukcijom krovišta te
ugradnju vanjske stolarije na manjem broju prostorija odgođenih tijekom izmjene u jesen 2014. Zbog
obnove, zgrada će iz energetskog razreda G prijeći u
energetski razred B, a ukupna ušteda za školu bit će
veća od 50 posto, dodao je župan.
Zahvalivši Županiji na praćenju i dobroj suradnji,
ravnateljica Mara Mamuza napomenula je kako je
škola sagrađena 1953. godine, od tada je dograđivana u etapama. Puno je toga napravljeno, ovo je
završna etapa uređenja vanjskog dijela, ranije su obnovljene kuhinja i blagovaonica. Zorićeva je i e-škola, a među mnogobrojnim aktivnostima diči se i
vrtom koji je prošle godine uvršten među 10 najljepših školskih vrtova u Hrvatskoj. Škola ima oko 860
učenika, najesen će u klupe sjesti 120 prvašića raspodijeljenih u pet odjeljenja. Izrazila je žaljenje zbog
gubitka djece koja s roditeljima odlaze u inozemstvo
iz materijalnih razloga. Za sada ih je otišlo 30-ak, no
s obzirom na veličinu škole to i nije tako velik broj.
Predstavnik izvođača Zoran Barukčić rekao je
kako je rok za završetak radova sredinom rujna. S
obzirom da teku prema planu pokušat će se izvesti i
prije početka školske godine.
Dobru suradnju sa Županijom istakao je i gradonačelnik Stipo Velić podsjetivši kako je do prije
nekoliko godina ovo bila najveća škola s oko 1700
učenika. Pritisak se smanjio izgradnjom novog
osnovnjaka, a još se oko stotinjak učenika školuje
u Brckovljanima. Broj učenika se zbog iseljavanje
smanjuje, no vitalni indeks je pozitivan, u sljedećem
periodu razmislit će se o mogućnosti izgradnje treće
škole, kazao je Velić. Najavio je rekonstrukciju ceste
odnosno zapadnog ulaza u grad za mjesec rujan dok
će grad Zagreb s radovima na svom dijelu dionice
započeti sredinom srpnja.
amš
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ODRŽANA 27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

U Leprovici uskoro novo naselje
IVA GRGIĆ OZIMEC i NENAD HALEUŠ MALI

Dobit DUKOM-a d.o.o. prošle
godine 630.000 kuna

Dnevni red redovne sjednice Gradskog vijeća, 27. po redu, i posljednje prije ljetne stanke, započeo je „setom“ točaka izvješća o radu
i poslovanju trgovačkih društava i udruga.
Direktor Trgovačkog društva DUKOM d.o.o.
Dražen Baras izvijestio je vijećnike o poslovanju tvrtke za 2015. godinu koja je ostvarila dobit u iznosu od 627.292 kune koja predstavlja
razliku između ukupnih prihoda u iznosu od
18.125.971 kunu i ukupnih rashoda koji iznose 17.498.679 kuna. Prošle godine DUKOM je
ostvario nove investicije u iznosu od 8.216.261
kunu od kojih je najznačajnija izgradnja CS 12
i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda u Ostrni. Neke od investicija koje su u
tijeku su izgradnja kolektora Spojne točke A
Dugo Selo; izgradnja kolektora Hruščica-Rugvica; rekonstrukcija magistralnog vodovoda
Dugo Selo-Obedišće; porjekt kanalizacijskog
sustava naselja Martin Breg te druge. Direktor
Baras podsjetio je na ovogodišnji važan trenutak u poslovanju DUKOM-a, a to je pripajanje
trgovačkih društava Dukom d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Vodovod
Zelina d.o.o., Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.
i Komunalac Brckovljani d.o.o. trgovačkom
društvu preuzimatelju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. u lipnju ove godine, čime je Trgovačko društvo DUKOM kao
takvo prestalo postojati. Vijećnik Zvonko Novosel komentirao je kako je mišljenje revizora
na ovo izvješće „s rezervom“ te kako je ostalo
neriješeno pitanje obveze DUKOM-a prema
Holdingu. Direktor Baras je ustvrdio da je i
ovakvo revizorsko mišljenje kuće KPMG Croatia pozitivno, bez obzira na njihovu rezervu
te kako poslovni rezultati svjedoče o pozitivnim rezultatima tvrtke.

Manja potrošnja plina prošle
godine

U protekloj godini DUKOM PLIN d.o.o.
ostvario je ukupno 37.426.566 kuna prihoda,
a prihodi od prodaje plina u odnosu na prošlu
godinu veći su za 1,2 milijuna kuna ili 5 posto.
Povećanje prihoda uzrokovano je povećanom
prodajom plina, u 2015. godini za 672.485 m3
(ukupno 10.849.363 m3) više nego u 2014. godini, istaknuo je, između ostalog, u izvješću
o poslovanju direktor DUKOM PLIN-a Mladen Vrabec. Dugo Selo ima 5.479 potrošača
građana, dok je poslovnih subjekata potrošača
321 – što ukupno čini 67,08 posto potrošača
cijelog distributivnog područja tvrtke. Prošle
godine na području garda prodano je ukupno
56.076.240 kwh plina što je nešto manje nego
u 2014. godini. Na pitanje vijećnice Jasminke

Kokot Bambić što je mogući razlog tome, da
li potrošači sve više prelaze na kruta goriva,
direktor Vrabec je ustvrdio da je i to mogući
razlog, kao i blaža zima, dodajući kako je DUKOM najveću prodaju plina imao 2013. godine
kada je prodano 13 milijuna kubika.

DKPC ostvario dobit u 2015. godini

Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. u 2015. godini ostvario je ukupno
6.708.278 kuna prihoda ostvarivši dobit od
13.950 kuna, naveo je na sjednici direktor Tadija Penić. Između ostalog direktor je izdvojio
činjenicu kako je u postupku ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada u Andrilovcu, kompleksan proces koji traje od 2014.
godine, a procjena je kako će za ishođenje biti
potrebno još 6-8 mjeseci. U tijeku je i nabava
elektroničke opreme za evidenciju i naplatu
davanja usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada prema količini predanog
otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sufinancirat će nabavu u iznosu
od 40 posto. Oprema je isporučena tijekom
studenog prošle godine i uključuje dva kompleta za očitavanje broja pražnjenja spremnika
koja su ugrađena na dva vozila za sakupljanje
otpada, zatim 4.500 čipova za spremnike od
12 l, 500 čipova za spremnike od 1100 l, alata
za montažu i uređaj za upraivnje čipova s korisnicima. Trenutno je čipirano oko 1000 kanti
od 120 l i očekuje se da će čipiranje trajati još
barem 8-10 mjeseci. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je kada će se realizirati
odvoz plastičnog otpada „od vrata do vrata, na
što je direktor Penić odgovorio kako je Fond
prošle godine zatvorio poziv za sufinanciranje
i dosada nije aktivirao, a DKPC-u smatraju
kako je ovaj projekt nužno sufinancirati.

Crveni križ DS uskoro u novim
prostorima

Crveni križ Dugo Selo ostvario je prošle
godine 408.250 kuna prihoda od čega iz proračuna Grada Dugog Sela dotirano je 190.400
kuna. Proteklu godinu obilježila je migrantska kriza u kojoj je široka 16 volontera i troje
djelatnika odradilo 265 sati rada, dok su dva
volontera i djelatnik odradili ukupno 27 dana
(radeći gotovo cjelodnevno) u prihvatnim centrima Opatovac i Slavonski Brod. Osim toga,
ravnateljica Crvenog križa Dugo Selo Gordana Kocaj, izdvojila je ostale humanitarne djelatnosti – obuka interventnih timova, organizacija akcija darivanja krvi (prošle godine 77
novih darivatelja), edukacija prve pomoći, tečajevi, akcije humanitarne pomoći, uz brojen
ostale aktivnosti. Ravnateljica je upoznala vijećnike i sa skorašnjim preseljenjem Crvenog
križa u nove prostore – u poslovne prostore
zgrade u Ulici Hrvatskih branitelja u Dugom
Selu. Naspram 34 m2 dosadašnjeg prostora,
107 m2 novog i 112 m2 skladišnog prostora –
Crvenom križu zasigurno će doprinijeti budućem kvalitetnijem radu i djelovanju. Useljenje
je planirano krajem kolovoza, početkom rujan
ove godine, najavila je ravnateljica.

Kriteriji raspodjele novca
Zajednice športskih udruga grada
Dugog Sela

Prema izvješću o radu Zajednice športskih
udruga grada Dugog Sela u prošloj godini,
koje je iznio je tajnik Franjo Končić, Zajednica
je raspolagala s ukupno 2.050.075 kuna prihoda, koliko je bio i plan te ukupna dotacija Grada Dugog Sela. Iako su rashodi manji (iznose
1.926.236 kuna), manjak koji postoji od prošlih godina i dalje je potrebno nadoknaditi, no
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sada je smanjen na 65.818 kuna. Zajednica
inače okuplja 18 sportskih udruga. Vijećnika
Nenada Paniana zanimalo je koji su točno kriteriji za raspodjelu novaca prema klubovima,
uz komentar da NK Dugo Selo nema dovoljno
financijskih sredstava za daljnji rad, posebice
što u Klubu trenira 300 djece. Tajnik Končić
kazao je kako o kriterijima odluku donosi
Skupština Zajednice i Izvršni odbor. Vijećnik
Zvonko Kaleb drži da Zajednica ima kriterije
raspodjele novca bolje nego mnogi drugi gradovi, i oni nisu bazirani na brojnosti djece.
Vijećnik Deronja, te ujedno predsjednik Zajednice, dodao je kako su kriteriji definirani
prema klasifikaciji HOO, te prema rezultatima, masovnosti, organiziranosti kluba, a u
Zajednici klubovi su klasificirani u nekoliko
kategorija.

KUD „Preporod“ krenuo u 5. fazu
uređenja dvorane

KUD „Preporod“ u 2015. godini ostvario je
ukupno 674.440 kuna prihoda, dok su planirani prihodi bili 1,1 milijun kuna, i kao takvi
su manji od ostvarenih prihoda u 2014. godini. Prihodi od donacija nisu ostvareni prema
planu, naveo je u izvješću predsjednik Mario
Mlinarek, navevši kako su donacije Ministarstva kulture RH, Zagrebačke županije i Grad
Dugog Sela, ostvarene u manjem obimu od
planiranog. Rashodna strana ostala je na razini 2014. godine, i kao takva je u okviru ostvarenih prihoda 2015. godine. Između ostalog
predsjednik Milanrek je istaknuo da je 4 faza
uređenja dvorane zaključena te su ove godine
pokrenuli 5 fazu koja će objediniti dogradnju
dvorane sa sjeverne strane zgrade uz izgradnju ljetne pozornice. Sredstava za investiciju nastojat će se jednim dijelom osigurati od
Zagrebačke županije te uz apliciranje projekta
na europskom natječaju. Vijećnik Zvonko Kaleb komentirao je kako bi se kulturne udruge
trebale objediniti u buduću Zajednicu i financirati kroz nju, kao što rade sportski klubovi.

Vatrogasna zajednica grada

Prema izvješću o radu i poslovanju Vatrogasne zajednice grada Dugog Sela, koje je prezentirao zapovjednik Nikola Rnjak, u prošloj
godini ostvareno je 463.039 kuna, dok su rashodi bili nešto veći – 587.181 kunu, no zbog
prenesenog viška prihoda iz 2014. godine,
manjak je pokriven, tako da je u 2015. godini
ostvaren višak prihoda od 20.965 kuna. Članovi VZGDS protekle godine su sudjelovali na
75 inetervencija, od čega 21 požar, 32 tehničke
intervencije, pet akcidenta, 16 osatlih i jenda
potraga za nestalom osobom. Vatrogasci su također sudjelovali i na izvanrednoj dislokaciji
na poluotoku Pelješac te na opremanju kampa
za migrante u Ježevu. Vijećnici su sva prezentirana izvješća primila na znanje i prihvatila
ih.

Donijet UPU Leprovica – jug – u
planu naselje za 30-tak obiteljskih

DUGO SELO
kuća i višestambenu izgradnju

Nakon provedenog postupka izrade Urbanističkog plana uređenja Leprovica – Jug, kojeg
je izradio Urbanistički zavod Grada Zagreba, a
sau izradu financirala Udruga „vrtni grad“ čiju
su članovi suvlasnici zemljišta, gradski vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o odnošenju UPU-a Leprovica – Jug. Radi se području površine oko 5,6 hektara na kojoj se planira
izgradnja 30-tak obiteljskih nisko energetskih
kuća s najvišim ekološkim standardima, te višestambene zgrade u centralnom dijelu. Područje je koncipirano kao naselje u kojem će biti
organizirana područja mješovite namjene, kao
i nekih drugih sadržaja prema potrebi.
Na sjednici je donijeta odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta
k.č.br. 2159 k.o. Dugo Selo II. površine 19.851
m2. Radi se jedinoj pristigloj ponudi Trgovačkog društva Marjan voće d.o.o. s ponuđenim
iznosom kupoprodajne cijene od 2.004.951
kuna. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić komentirala je kako je ista odluka maknuta sa
25. sjednice Gradskog vijeća s obzirom na neusklađenost odluke i uvjeta objavljenih u natječaju, a kojih po ovoj odluci više nema.
Vijećnici su donijeli i odluku agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednim zemljištima, radi
zaštite i sprečavanja nastanka štete i smanjivanja ili onemogućavanja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu. Odlukom se definiraju prava i obveze vlasnika istih
zemljišta, ali i novčane kazne. 

4AKTUALAC:
Aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela započeo je pitanjem vijećnika HNS-a Krune Blažinovića gradonačelniku Stipi Veliću, zašto u Dugom Selu, kao i u
Jastrebarskom, ne postoji niz ljetnih radionica
za djecu koje je, tamo, prema Blažinovićevoj
informaciji organizirao sam gradonačelnik.
Gradonačelnik Dugog Sela Stip Velić rekao je
kako za takav vid provođenja slobodnog vremena za djecu u Dugom Selu postoje ustanove
i udruge koje organiziraju različita događanja
spomenutog tipa.
Također HNS-ov vijećnik Nenad Panian
upitao je da li grad planira napraviti ljetnu
pozornicu te do kuda se stiglo s izgradnjom
igrališta za pse. Panian je također napomenuo
kako, po njegovom mišljenju, kasni obavješćivanje vezano uz zatvaranje županijske prometnice od Dugog Sela prema Zagrebu kroz
Dugo Lazinu tijekom sljedećeg tjedna.
Pročelnik za urbanizam Marijo Vinko odgovorio je da su pripreme za izgradnju ograđenog igrališta za pse u Osječkoj ulici u tijeku, a
u istoj ulici trebala bi se graditi i ljetna pozornica nakon što Grad ispita povoljnost te pozicije. O zatvaranju glavne prometnice prema
Zagrebu tek danas je stiglo službeno priopćenje od Grada Zagreba koji je investitor rekon-
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strukcije prometnice te je isto bilo nemoguće
ranije objaviti – rekao je Vinko.
Vijećnica SDP-a Jasminka Kokot Bambić
upitala je zašto nije sanirana rupa na županijskoj cesti kod bivše tvrtke Mipel, koja je
tamo već više od pola godine te što je urađeno
da pješačka staza od ulice Ivana pl Zajca do
Zorićeve bude oslobođena od ograda, da bi se
njome moglo nesmetano kretati. Naime, vlasnici susjednih parcela, rekla je Kokot Bambić,
uzurpirali su zemljište u vlasništvu Hrvatskih
voda i onemogućuju drugim građanima korištenje pješačke staze.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je kako nema
informacija o rupi na Zorićevoj ulici jer je
ista u nadležnosti Županijskih cesta, no kako
će nakon ove informacije tražiti da se isti
problem što prije rješi, a glede uzurpiranog
zemljišta rekao je kako su građani koji su to
učinili obavješteni da moraju ukloniti ograde
te je s njihove strane obećano kako će se isto
uskoro i učiniti.
Kokot Bambić je upitala i da li je Grad od
strane građana dobio pritužbe o preglasnom
puštanju glazbe do jutarnjih sati iz pojedinih
lokala u središtu grada, na što je Vinko odgovorio kako nema informaciju o eventualnim
pritužbama.
Nezavisni vijećnik s liste HSU Stjepan Novosel rekao je kako su Gradska udruga umirovljenika i Pučko otvoreno učilište započeli s
aktivnostima rješavanja ljetne pozornice koja
bi se nalazila u dvorištu Sportskog, a po potrebi bi se mogla seliti i na druge lokacije te
kako smatra da je to rješenje povoljno za Grad.
Novosel je također upitao i pročelnika Marija
Vinka iz koje stavke, i po kojim prioritetima
su nedavno u Gradu crtane nove zebre i parkirališna mjesta uz Ulicu Josipa Zorića te da
li je potreban toliki broj ležećih policajaca na
području Grada.
Marijo Vinko odgovorio je kako u Gradskom proračunu postoji stavka za takve poslove s iznosom 70.000 kuna te kako se uspornici
nalaze samo tamo gdje je nužno, u pravilu uz
ustanove za djecu, a kako su zebre i nova parkirališna mjest crtani iz sigurnosnih razloga.
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Otvorena prva električna punionica
automobila u Dugom Selu
U Ulici Miroslava Krleže, u neposrednoj blizini
dugoselske pošte, 10. lipnja službeno je otvorena
prva punionica za električne automobile u Dugom
Selu. Riječ je realizaciji projekta koji je inicirao župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić - E-mobilnost Zagrebačke županije i Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost u koji se, zajedno s ostalim gradovima Zagrebačke županije, uključilo i
Dugo Selo. Mreža električnih punionica Zagrebačke županije obuhvaća 13 punionica instaliranih u
devet gradova, a u Dugom Selu je otvorena sedma
po redu punionica.
E-punionicu službeno je pustio u rad gradonačelnik Grada Dugog Sela Stipo Velić koji je izrazio
zadovoljstvo što se Dugo Selo uključilo u ovaj projekt čija je konačna svrha zaštita okoliša, premda
trenutačno u našem gradu postoje svega dva električna automobila. Velić je rekao kako se nada da
će ovo biti poticaj da se uskoro što više budućih ku-

paca automobila odluči za kupnju ekonomičnijih i
ekološki prihvatljivijih automobila.
Pročelnik odjela za fondove EU Zagrebačke županije Josip Kraljičković zahvalio je Gradu Dugom
Selu što je odlučio dati potporu ovom projektu te
što je osigurao zemljište za njezino postavljanje.
Osim toga Grad je financirao troškove projektne

O BAV I J E S T
DIMNJAČARSKE POSLOVE
NA PODRUČJU
GRADA DUGOG SELA
temeljem koncesije obavlja tvrtka

NICRODIM

d.o.o.

Tandarićev put 1a
Ivanić Grad
tel.: 01/2827-251
fax: 01/ 2827-250

e-mail: marketing@nicrodim.hr
Uvid u Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela 2/16), Cjenik dimnjačarskih usluga i popis
ovlaštenih dimnjačara moguć je na stranici Grada Dugog Sela
www.dugoselo.hr
Sve nepravilnosti u radu moguće je prijaviti Odsjeku za komunalno
i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića
1, soba 45, ili na tel. 01 2753 633, radnim danom od 8.00-15.00
sati.
Grad Dugo Selo

dokumentacije s ukupno 24.825 kuna te je sudjelovao u pokrivanju dijela dokupa električne energije, zajedno sa Zagrebačkom županijom Naime,
korisnici će, u svrhu poticaja korištenja čiste energije, prvih godinu dana imati pravo na besplatno
korištenje usluge. Projekt prve e-punionice izradila
je tvrtka IPT inženjering d.o.o. iz Zagreba, koja je
ujedno izvršila i nadzor projekta.
Vrijednost investicije iznosi 73.125 kuna, od
čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s 40%, a Zagrebačka županija s 53.000
kuna.
Kraljičković je rekao kako je namjera Županije
da izgradi e-punionice u sve 54 jedinice lokalne
samouprave na području Zagrebačke županije te
kako, kao sljedeći korak, realizira projekt „Pametni
grad“ ne bi li se korisnicima, putem pametnih telefona, omogučile detaljne informacije o svim dostupnim punionicama i njihovom stanju. Taj projekt,
zaključio je, bio bi, osim lokalnim korisnicima,
posebno značajan turistima u tranzitu ili onima s
dužim boravkom na području Županije.
Punionica u Dugom Selu omogućit će punjenje
dva električna automobila istovremeno, a trajanje
punjenja je oko dva sata. Radno vrijeme svih punionica Zagrebačke županije je od 0 do 24.
Gradonačelnik Velić, pročelnik Kraljičković i zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević nakon službenog otvorenja i sami su iskušali vožnju u električnom automobilu. N.H.M.

KOMUNALNE AKTIVNOSTI NA
PODRUČJU GRADA:

Gradi se parkiralište
u ulici Hrvatskog
preporoda, postavljeno
pet novih oglasnih panoa
Na području Grada u tijeku su komunalne aktivnosti, saznajemo od komunalnog redara Dalibora Knezića. Izvode se radovi u Domobranskoj
ulici gdje, zbog klizišta tla, tvrtka Pugar d.o.o.
gradi potporni zid. Vrijednost radova je 117.000
kuna, sredstva su osigurana u Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Također, u tijeku su radovi na izgradnji parkirališta u ulici Hrvatskog preporoda. Podloga je
makadamska, radove vrijedne 76.000 kuna izvodi građevinski obrt Kajba. Tvrtka Talan – promet d.o.o. postavila je pet oglasnih panoa. Ovi
su radovi dio Programa održavanja. Lokacije su
križanje Šaškovečke i Domjanićeve ulice, Starčevičeve i Kozinske, kod novog sajmišta, križanju Rugvičke i I. savskog odvojka te u Prozorju
kod Vatrogasnog doma. Cijena jednog oglasnog
panoa je 2.400 kuna s PDV-om, a uključuje postavljanje odnosno betoniranje temelja. Sredstva
za dva panoa osigurao je MO Dugo Selo Istok, za
ostale Grad.
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Gradska udruga umirovljenika
Dugo Selo obilježila 20. godišnjicu rada i
69. godinu postojanja

U

okružju više stotina članova i brojnih
gostiju Udruga umirovljenika Dugo
Selo proteklog petka, 24. lipnja organizirala je u Restoranu Dioniz svečanu skupštinu
povodom obilježavanja 20. godišnjice samostalnog rada, kao i povodom 69. godine postojanja ove udruge. Svečanoj prigodi prisustvovali
su, između ostalih, gradonačelnik Dugog Sela
Stipo Velić, njegov zamjenik Vlado Kruhak,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
Ivica Klarić, zatim potpredsjednik Matice umirovljenika Hrvatske Tomo Benko, predsjednik
Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke
županije Josip Jakopač, njegova zamjenica
Ankica Pavičić ujedno i predsjednica Udruge
umirovljenika Vrbovca, uz predsjednike susjednih udruga umirovljenika – Općine Rugvica i
Općine Brckovljani, skupu
su se odazvali i ostali
predsjednici i predstavnici
srodnih udruga s područja Zagrebačke županije i
šire s kojima dugoselska
udruga njeguje prijateljske
i suradničke odnose. Bila
je to prigoda da se obrati
i dugogodišnji predsjednik Udruge umirovljenika
Dugo Selo, Stjepan Novosel, čiji je mandat,
mnogi su tada primijetili, jedan od dugovječnijih, ako ne i najduži među predsjednicima
umirovljeničkih udruga. Novosel je prisutne
podsjetio na razdoblje samih početaka osnivanja Zajednice penzionera na području, sada
bivše, općine Dugo Selo. Franko Kocet, Franjo
Katić i Antun Goleš 25. rujna 1947. godine osnovali su dugoselsku Zajednicu penzionera, a u
samim počecima Zajednica je brojila 143 člana,
izdvojeno je iz arhivske građe, dok od sljedećih
značajnih trenutaka dugoselskih umirovljenika
navodi se izgradnja Zadružnog doma 1947.
godina u kojem je sudjelovalo 25-ero njihovih
članova. Posebno zanimljiva zgoda, ili možda
bolje rečeno nezgoda, koju je između ostalog
spomenuo Novosel, desila se tijekom jednog
od izleta penzića u Topusko kada su prilikom
odlaska za Dugo Selo – zaboravili jednog člana,
koji je kasnije digao tužbu protiv Zajednice penzionera te ju dobio, a Zajednica mu je morala
isplatiti 6.000 dinara odštete.
Razdvajanjem Općine Dugo Selo na tri samostalne jedinice lokalne samouprave, 1995. godine, dijeli se i Zajednica penzionera te s 23 člana u
Inicijativnom odboru, u mandatno vrijeme gradonačelnika, pokojnog, Milivoja Obada, pokreće se osnivanje Udruge umirovljenika Dugo Selo
koja je kasnije registrirana s 12. siječnjem 1996.
godine. Tijekom tog razdoblja sjedište Udru-

ge bilo je u
zgradi Pučkog otvorenog učilišta
iz kojeg su
se
2004.
godine iselili u prostor bivšeg
restorana
„Športski“, uz pomoć tadašnjeg gradonačelnika Borisa Mahača, istaknuo je Novosel. Sljedeći gradonačelnik, Vlado Kruhak, pomogao im
je urediti vanjski prostor terase, dok je sadašnji
gradonačelnik Stipo Velić dao potporu Udruzi u uređenju novih uredskih prostora, kao i u
redovitim dotacijama iz gradskog proračuna,
dodao je. Dotacije iz gradskog proračuna uvijek
se kreću do 100.000 kuna. Broj članova tijekom
protekla dva desetljeća kretao se od 800 do 1.020
članova, što je za okvire jednog grada kao što je
Dugo Selo respektabilan broj članova udruge.
Čestitke na jubileju svim članovima tom prilikom uputio je gradonačelnik Velić, posebice se
osvrnuvši na rad predsjednika Novosela te pohvalivši njegov angažman i dugogodišnji rad za

interese udruge, dodajući kako je i Grad Dugo Selo
uvijek nastojao gledati, i uvijek će gledati najbolje
interese umirovljenika, građana koji su cijeli svoj
radni vijek ulagali u ovaj grad. Predsjednik Matice
umirovljenika Hrvatske Tomo Benko, kao i predsjednik županijske Zajednice udruga umirovljenika također su uputili svim okupljenim članovima
čestitke, uz najbolje želje u radu u budućim desetljećima koja slijede.
Među brojnima kojima su te večeri uručene zahvalnice i povelje – posebno se ističu Stjepan Graberec, Josip Pintar, Josip Antol, Stjepan Đurak i
Stjepan Novosel – petero živućih članova, osnivača
Udruge umirovljenika Dugo Selo.
Cjelokupna svečanost dodatno
je uljepšana nastupima Tamburaškog orkestra Glazbene škole
Dugo Selo, kao i folklornim nastupom članova KUD-a Preporod
te nastupom članica Vokalne ženske skupine "Koledarice" KUD-a
Preporod, nakon kojih je uslijedio
tradicionalni i nadaleko poznat
plesnjak umirovljenika do kasnih
noćnih, za neke, i jutarnjih sati.

I.G.O.
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VIJEĆE OPĆINE BRCKOVLJANI

Proračun za prvih šest mjeseci ostvaren
41,57 posto

N

IVA GRGIĆ OZIMEC

a posljednjoj radnoj i redovnoj 30. sjednici Vijeća Općine Brckovljani, a prije ljetne
stanke i prije svečanosti uz nadolazeći
Dan Općine Brckovljani, vijećnici su, između ostalih točaka, usvojili polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu. Ostvareno je ukupno 5.833.353 kune prihoda, odnosno 41,57% od
planiranog proračuna (14.033.000 kuna). U odnosu na indeks ostvarenih prihoda za isto razdoblje
prošle godine – on je gotovo identičan. Prihodi od
poreza tijekom prvih šest mjeseci ostvareni su na
razini prošle godine, dok su prihodi od komunalnih doprinosa za 390.000 kuna veći nego u istom
razdoblju lani. Prihodi od komunalne naknade, s
druge strane su manji nego lani, za 253.000 kuna.
Naplata komunalne naknade je otežavajuća, zbog
velikog broja stanovnika koji ne žive na području općine, pojasnio je načelnik Željko Funtek.
Također dodao je kako su sve planirane ovogodišnje veće investicije izostale, te se prolongiraju
do sljedeće godine. Što se tiče nastavka radova
na izgradnji odvodnje fekalnih voda u naseljima
Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stnačić, Štakorovec,
Gornja Greda i Lupoglav, načelnik je informirao
kako je natječaj zaključen, a sredstva će se nastojati
osigurati od Hrvatskih voda, državnog proračuna,
kao i iz općinskog proračuna. radovi bi trebali
krenuti još ove godine.
Na sjednici vijećnici su donijeli odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani koju je izradio Zavod za

prostorno uređenje Zagrebačke županije. Izmjenama su obuhvaćena manja proširenja građevinskih
područja naselja Gornje Dvorišće, Gornja Greda,
Gračec i Lupoglav temeljem inicijalnih zahtjeva
građana.
Vijeće je također prihvatilo izvješće o primjeni
agrotehničkih mjera za 2015. godinu, po kojem
Općina raspolaže s ukupno 1991 ha poljoprivrednih površina, od toga 1365 ha je obrađeno, a neobrađeno 149 ha. Šume pokrivaju 342 ha područja
općine. Uz mjere sprečavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem temeljem nadzora komunalnog redara izvršena su 103 nadzora i
odaslana upozorenja, stoji u izvješću.
Povodom obilježavanja Dana općine Brckovljani je donijelo odluku o dodjeli priznanja, novčanih
nagrada i zahvalnica.
Na sjednici su razmatrana izvješća o radu trgovačkih društava „DUKOM plin“ d.o.o. i Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. za 2015. godinu te Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, dok
je točka izvješća o radu Gradskog Crvenog križa
Dugo Selo za 2015. godinu odgođena za sljedeću
sjednicu, kao i glasovanje točke o početku postupka prodaje dijela nekretnine za k.č.br. 3766/1 u k.o.
Brckovljani.
Prema izvješću DUKOM plina, koje je izložio
direktor Mladen Vrabec, istaknuto je kako je realizirano ukupno 37.426.565 kuna prihoda u 2015.
godini. Od prodaje plina na području općine Brckovljani ostvareno je 4.073.746 kuna prihoda, od
paušala 206.911 kuna te od distribucije 701.935

LIKOVNA KOLONIJA U BRCKOVLJANIMA:

Ljepote brckovljanskog kraja
nepresušna su tema likovnjacima
Likovna udruga Dugo Selo na poziv Općine
Brckovljani održala je tijekom proteklog mjeseca
petnaestu likovnu koloniju na području ove općine s kojom dugoselski likovnjaci uspješno surađuju od samog osnivanja udruge. Isto kao i s Centrom Stančić gdje su sredinom lipnja održali čak
devetnaestu humanitarnu koloniju. Predsjednik
udruge Ivo Ostojić istaknuo je, ovom prigodom,
zadovoljstvo pozivom Općine, kao i činjenicom da
se nakon svake kolonije, a povodom Dana Općine
Brckovljani, redovito organiziraju izložbe radova
s kolonija te da se uredno prate putem kataloga.
Općina financira sve troškove kolonija i izložbi, a
zauzvrat joj ostaju vrijedni radovi koji oplemenjuju
prostore uprave i ustanova na području Općine.
Slikare je na otvorenju kolonije pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Brckovljani Božo Graberec uz želju da se ova dobra tradicija i suradnja ni u
budućnosti ne prekinu.
Na ovogodišnjoj koloniji sudjelovalo je šest sli-

kuna prihoda s područja ove općine. Od ukupno
8.129 potrošača (građana) u Brckovljanima je registrirano 1204 potrošača, dok je od privrednih
subjekata (ukupno 518) na području općine Brckovljani 80 njih. Protekle godine prodano je ukupno 100.772.847 kwh plina – od čega potrošači na
području općine Brckovljani su potrošili 9.884.734
kwh, a privredni subjekti 6.205.658 kwh.
POU Dugo Selo u 2015. godini ostvarilo je ukupno 1,751.791 kunu prihoda, od toga iz općinskog
proračuna Općine Brckovljani dotacija je nepromijenjena i iznosi 90.000 kuna. Ravnatelj Nenad
Haleuš Mali istaknuo je kako zbog sve slabijeg
priljeva iz proračuna osnivača, JLS, POU nastoji
redovnom djelatnošću postići veće prihode.
Trgovačko društvo Komunalno gospodarstvo
Brckovljani d.o.o. u 2015. godini ostvario je ukupno 1.189.454 kune prihoda, dok je na rashodnoj
strani realizirano 1.180.531 kuna, istaknuto je na
jučerašnjoj sjednici Vijeća Brckovljani, a vijećnici
su sva izvješća jednoglasno usvojili.
Na kraju sjednici načelnik je informirao vijećnike o načinu subvencioniranja učenika školskim
knjiga u sljedećoj školskoj godini, koji je utvrđen
nakon konzultacija s ravnateljem OŠ Stjepan Radić. Učenicima će biti omogućena i financirana
pomagala kao što su likovne mape, atlasi, radni
materijali za tehničku kulturu, setovi za modeliranje i ostalo, odlučeno je. Također nabavit će se dvije
pametne ploče u OŠ Stjepan Radić i dvije iste takve
ploče u Područnu školu Lupoglav. Vrijednost ove
subvencije iznosi 200.000 kuna. 
kara s područja Brckovljana: Rudolf Dokuš, Zorica Balija, Milka Fureš, Dragutin Šodec, Dimitrije
Ivšić i Ivan Mihalić te isto toliko Dugoselaca: Ivo
Ostojić, Zlatko Delač, Robert Samardžić, Vesna
Majstorović, Vera Tomić i Jozo Crnjac.
Otvaranje izložbe s ovogodišnje kolonije najavljeno je za početak kolovoza, odnosno uz dan proN.H.M.
slave Dana općine.
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STANOVNICIMA ZAPADNOG DIJELA OPĆINE RUGVICA ZAGREB USKORO JOŠ BLIŽI:

Otvoreni radovi na pristupnoj cesti od
Svibovskog Otoka do IKEA-e
Zaposlenici tvrtke Swietelsky danas su službeno
započeli s radovima na izgradnji prometnice koja
će povezivati Posavsku ulicu u Svibovskom Otoku
i kružni tok ispred trgovačkog centra IKEA. Otvaranju radova prisustvovao je i načelnik Općine Rugvica Mato Čičak koji je rekao kako je riječ o prometnici dužine jedan kilometar, s širinom kolnika
šest metara, a koju u potpunosti financira Općina
Rugvica. Vrijednost radova je 800.000 kuna, bez
poreza na dodanu vrijednost, a prometnica bi trebala biti završena do konca kolovoza. Čičak ističe

N AT J E Č A J
za dodjelu novčane nagrade
najboljem učeniku strukovne
škole, učeniku gimnazije, studentu preddiplomskog studija
i studentu diplomskog studija
za školsku/akademsku godinu
2015./2016.
I.
Kriteriji za dodjelu nagrada koje Općinsko vijeće Općine Rugvica, temeljem
prijedloga Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine i dodjelu nagrada
odobrava u akademskoj godini 2015/2016.
su:
 najbolji učenik strukovne škole
 najbolji učenik gimnazije
 najbolji student preddiplomskog studija
 najbolji student diplomskog studija
II.
Student/učenik može podnijeti prijavu
za dodjelu nagrade samo prema jednom
odabranom kriteriju.
III.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu nagrade imaju učenici i studenti:
 koji su državljani Republike Hrvatske
 koji imaju prebivalište na području
općine Rugvice najmanje jednu godinu
prije raspisivanja natječaja.
IV.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za
dodjele nagrada:
prosjek 4,75 – 5,00 = 10 bodova
prosjek 4,50 – 4,74 = 8 bodova
prosjek 4,00 – 4,49 = 6 bodova
prosjek 3,50 – 3,99 = 4 boda
prosjek 3,00 – 3,49 = 2 boda
dokaz o nagradi na županijskom natjecanju = 1 bod
dokaz o nagradi na državnom natjecanju
= 1 bod
dokaz o dodjeli rektorove nagrade = 1
bod

kako će se otvorenjem ove prometnice znatno olakšati put stanovnicima zapadnog dijela Općine Rugvice prema Zagrebu, odnosno u bilo kojem pravcu
kojem odlaze autoputom. Osim toga, naglasio je i
zadovoljstvo dosadašnjim tijekom radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine
koji su započeli prije nešto više od mjesec dana, a
u koje Općina ulaže ukupno 3,2 milijuna kuna. Do
sada je, kaže Čičak, određena trećina posla, odnosno asfaltirano je dvadesetak, od ukupno planiranih šezdeset ulica, na području Općine. N.H.M.

Napomena: prosjek se odnosi na školsku/akademsku godinu 2015/2016.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju
jednak broj bodova, prednost imaju studenti/učenici sa višim prosjekom.
V.
Stipendija studentima/učenicima Općine Rugvica dodjeljuje se za akademsku/
školsku godinu 2015/2016 u novčanom
iznosu koje odredi Općinsko vijeće Općine Rugvica.
VI.
Dokumenti potrebni za dodjelu nagrade
studentima/učenicima su:
 zahtjev
 svjedodžba iz koje su vidljive ocjene iz
pojedinih predmeta
 prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija sa istaknutim ECTS bodovima po pojedinim predmetima odnosno
godinama studija
 presliku domovnice
 uvjerenje o prebivalištu izdanu od Policijske postaje Dugo Selo ne starije od 3
mjeseca od raspisivanja natječaja
 dokaze o dobivenim nagradama na
županijskim i državnim natjecanjima
 dokaz o dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi.
Zahtjev za dodjelom nagrade sa pripadajućom dokumentacijom studenti/
učenici su dužni dostaviti najkasnije do
12.08.2016.godine u 12,00 sati, na adresu:
Općina Rugvica, Trg Josipa Predavca 1,
10370 Dugo Selo i naznakom:“natječaj za
najboljeg učenika/studenta“
VII.
O dodjeli nagrada odlučuje Općinsko
vijeće, temeljem prijedloga Povjerenstva
za pripremu obilježavanja dana Općine i
dodjelu nagrada, pri čemu Povjerenstvo u
posebno opravdanom i obrazloženom slučaju i mimo kriterija određenih člankom
I i IV ovog natječaja za primanje nagrade
može dodatno predložiti jednog učenika
ili studenta.

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

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

2009. bili smo 18. radio
po slušanosti u Hrvatskoj
2010. - 14.
2011. - 13.
2012. - 11.
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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Općina Rugvica i ove
godine osigurava
besplatne udžbenike za sve
osnovnoškolce
Svi učenici osnovne škole s područja Općine
Rugvica i ove će godine dobiti besplatne udžbenike – saznajemo od načelnika Općine Mate Čička. Prvi će dan nove školske godine 2016./2017.
sve učenike Osnovne škole Rugvica na klupama
dočekati besplatni udžbenici, bez da njihovi roditelji tijekom ljeta moraju obavljati bilo kakve
administrativne poslove, ili pisati molbe. Riječ je
o predizbornom obećanju aktualnog načelnika
Općine Rugvica koje je bilo ostvareno i u protekloj školskoj godini, no, kako dodaje Čičak,
taj će se program nastaviti i dalje. Udžbenike
koje su učenici dobili protekle godine vraćeni

su Osnovnoj školi Rugvica, a Općina je u ovoj
godini osigurala dodatnih 125.000 kuna kojima
će se pokriti troškovi kupnje udžbenika koji su
se u međuvremenu mijenjali, oštećenih udžbenika, ili pak udžbenika koji će se morati nabaviti
ukoliko je broj ovogodišnjih učenika u pojedinom razredu veći od broja koji je bio u prošloj
školskoj godini.
Na ovaj način Općina Rugvica pokazuje socijalnu osjetljivost i želi pomoći učenicima, odnosno njihovim roditeljima, u smanjenju troškova
koji se svake godine pojavljuju krajem ljeta i znaN.H.M.
čajno utječu na kućne proračune.

OPĆINSKO NATJECANJE VZO RUGVICA:

Stotinjak malih vatrogasaca
pokazalo što znaju
Pomladak iz osam dobrovoljnih vatrogasnih društava
rugvičkog kraja, njih oko 120,
pokazalo je umijeće rušenja
meta i trčanja štafetne utrke
na zadovoljstvo i ponos svojih roditelja koji su nedjeljno
poslijepodne proveli bodreći i
navijajući upravo za njih iako
se istovremeno odigravala
utakmica najvažnije sporedne
stvari na svijetu.
Neovisno što su neki mali
petogodišnjaci tek prerasli visinu brente i neovisno
što su oni dvanaestogodišnjaci hvatali što veće korake, u Oborovskim Novakima se te nedjelje, 12.
lipnja 2016. na općinskom natjecanju Vatrogasne
zajednice Općine Rugvica okupila vatrogasna budućnost, neki po prvi puta, a neki s već značajnim
natjecateljskim iskustvom.
Od ukupno devet natjecateljskih odjeljenja, u
kategoriji djevojčica natjecale su se dvije ekipe, a
pobijedila je ekipa DVD-a Svibovski Otok. Nakon
nekoliko godina natjecateljske pauze, tek okupljena ekipa djevojčica DVD-a Novaki Oborovski, uz

veliku potporu okupljenih
domaćina, zauzela je drugo mjesto.
U kategoriji dječaka
sedam se natjecateljskih
odjeljenja borilo za plasman na županijsko natjecanje pa je i uzbuđenje bilo
veće. Prvo mjesto zauzela
je ekipa DVD-a Ježevo, no
kako su oni i prošlogodišnji županijski pobjednici,
imaju izravni plasman.
Tako su plasman na županijsko natjecanje izborile i ekipe DVD-a Oborovo, DVD-a Savski Nart
i DVD-a Svibovski Otok. U natjecanju su sudjelovala i odjeljenja DVD-a Sop-Hrušćica i DVD-a
Rugvica te, nakon dugo vremena izbivanja, ekipa
DVD-a Črnec, kao i jedna miješana ekipa djece
okupljene iz Oborovskih Novaka i Rugvice.
Vatrogasna zajednica Općine Rugvica čestita
svim malim vatrogascima i njihovim voditeljima
na ostvarenim rezultatima i osvojenim medaljama
te im želi uspješnu natjecateljsku sezonu na nadolazećim natjecanjima.
Martina Mihordin

DONACIJA DRESOVA ZA NK RUGVICA
Članovima Nogometnog kluba Rugvica uručena je vrijedna donacija dresova koju im je
omogućio njemački tekstilni trgovački lanac
„KiK“. Dresovi su clima cool, a sadrže gornji
i donji dio, štucne te sportsku torbu po setu

momčadi. Donacija je omogućena u sklopu akcije „Maknimo djecu s ulice!“ koju po treći put
organizira njemački KiK Textilien, a hrvatskim
klubovima donira nogometne dresove za sve
uzraste.

29. srpnja 2016.
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Vijesti iz Rugvice odsada
i na općinskom youtube
kanalu
U sklopu Županijske panorame
Zagrebačke županije emitiraju
se vijesti s područja Općine
Rugvica. Ukoliko ste nešto
propustili, a zanimaju vas
najnovije informacije odsada
snimke vijesti možete pratiti
i na općinskom youtube
kanalu
https://youtu.be/
AtpuC8mFZUM

OPĆINA RUGVICA
NASTAVLJA SA
SUBVENCIONIRANJEM
PRIJEVOZA ZA
SREDNJOŠKOLCE I
STUDENTE
Unatoč tome što je od strane nadležnog ministarstva, odnosno Republike Hrvatske, najavljeno
kako u novoj školskoj godini neće biti subvencioniranja prijevoza srednjoškolaca, Općina Rugvica,
kako saznajemo od načelnika Općine Mate Čička,
i dalje će subvencionirati prijevoz učenicima srednjih škola, ali i studentima sa svoga područja u dosadašnjem iznosu, koji, u odnosu na cijenu karte
prijevoznika čini 20 - 25% ukupne cijene prijevoza.
Osim toga, kako ističe Čičak, država nije subvencionirala prijevoz niti tijekom ljetnih mjeseci, a
Općina Rugvica odlučila je da njihova subvencija
teče kontinuirano i tijekom ljetnih mjeseci kako bi
srednjoškolci koji pohađaju praksu, odnosno studenti koji imaju ispite mogli tijekom cijele godine
uživati subvenciju.
Kako saznajemo u Čazmatransu, s obzirom na
novonastalu situaciju vezanu uz najavljeno odustajanje subvencioniranja od strane države te na
popuste koje ova tvrtka daje svojim korisnicima,
točna cijena mjesečne karte za iduću školsku godinu bit će poznata tijekom ljetnih mjeseci.
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„Dugoselska kronika“ proslavila
jubilarni 600-ti broj

kioscima bude: Moca, jel' došla nova Kronika?“,
dodao je na kraju Haleuš Mali. Jučerašnji skup
bio je neformalna uvertira jer će sljedeće godine
naša i vaša Dugoselska kronika, a samo joj mrvica nedostaje, obilježiti pola stoljeća kontinuiranog izlaženja što će biti povod za novo druženje.
amš

Foto: Mario Kociper

O

kupljanjem sadašnjih i bivših članova
Uredništva i brojnih suradnika jučer
je proslavljen veliki jubilej - 600-ti broj
Dugoselske kronike. Ponosni Kroničari izrazili
su zadovoljstvo što njihovo glasilo traje te je
među najstarijim tiskovinama u Hrvatskoj s
gotovo 50 godina dugom tradicijom.
„Uobičajeno je da se na početku pozdrave posebno važni gosti, no ja vas pozdravljam sve na
isti način, jer danas smo svi ovdje jednako važni,
novinari, urednici, grafički urednici, suradnici,
oni čija se lica i imena pojavljuju na stranicama
Dugoselske kronike, sponzori, oglašivači, a posebno vjerni čitatelji koji putem pohvala i pokuda pomažu da ovaj list bude bolji i da uporno
opstaje i dalje, premda su i u novinarskoj branši
krizna vremena dovela da su se mnoge daleko
veće novine prije ili kasnije ugasile“, pozdravio
je glavni i odgovorni urednik Nenad Haleuš
Mali okupljene u prostoru Udruge umirovljenika, popularnom Športskom.
Osvrnuo se na važnost Kronike rekavši kako je
„netko dobro rekao, da Dugoselska kronika mora
biti takva novina u kojoj će se baš svaki Dugoselac barem jednom u životu na ovaj, ili onaj način
pojaviti. Njena je specifičnost i u tome da prati
gotovo sva događanja koja se događaju na prostoru Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani i
Rugvica, koje su i naši osnivači. Cijeli niz tzv.
malih događanja i ljudi koji u njima sudjeluju
poput vatrogasnih skupština, događaja u organizaciji udruga, različitih prezentacija, ponekad
i zanimljivih privatnih događanja, nikad ne bi
našlo mjesto u dnevnim i komercijalnim medijima, a naši novinari prate ih gotovo sve. Doduše,
u zadnje vrijeme to je, zbog sve većeg broja stanovnika, a razmjerno tome i sve većeg događanja, sve teže učiniti.“ Danas Dugoselska kronika
više nije samo tiskano izdanje već je i web stranica koja svakodnevno donosi vijesti pa Facebook
stranica, portal Dugoselski šport koji pokriva sve
brojnija športska događanja na cijelom dugoselskom području. Jubilarni 600. broj predstavljen
je u manjem formatu, hoće li ostati takav ovisi
ponajviše o čitateljima.
O Kronici i njenom značaju govorio je i bard
hrvatskog novinarstva Bogoljub Lacmanović
Teki, bivši Vjesnikov dopisnik iz Moskve. Proslavu je popratio prigodan program. Stand up
komičar Saša Turković nasmijavao je okupljene,
pjevalo se uz „Gigu i bandiste“, razgledavala se
izložba karikatura (objavljenima u Kronici i posebnom fašničkom izdanju Smrdljivi Martin)
autora akademskog slikara Roberta Samardžića.
Pripremljena je bogata gastro ponuda, nakon
finog graha i roštilja, sladilo se slavljeničkom
tortom. Svatko je na dar dobio ružu iz Hrvatske
kolekcije ruža.
„Zaželio bih svima nama da tih druženja bude
još, za šeststoti, sedamstoti, tisućiti broj i da i
tada u Dugom Selu jedno od učestalih pitanja na
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IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO
HSP-A DUGO SELO

Dr. Nenad Panian
Novi predsjednik
objavio kandidaturu za
Stefan Novak
gradonačelnika Dugog Sela
Dr. Nenad Panian, predsjednik dugoselske
Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati, kandidat je za gradonačelnika Dugog
Sela na lokalnim izborima koji će se održati
u svibnju 2017. godine. Kandidaturu je objavio 15. lipnja na izvještajnoj skupštini HNS-a
dodavši i kako će se ostalo dogovarati na sjednicama predsjedništva stranke, uključujući i
moguće partnere i predizborne koalicije.
U izvještaju o jednogodišnjem radu podružnice popraćenim video prezentacijom, iznio je
kako je organizacija u početku bila na repu političkih događanja u gradu, a danas su nezaobilazan politički subjekt u svim gradskim strukturama. Stalno se povećava broj članova, naglasio
je rad, motiviranost, angažman te fleksibilnost
članova, suradnju sa susjednim podružnicama,
aktivnosti u kampanji Anke Mrak Taritaš za
parlamentarne izbore. Rezultat je bio velik broj
preferencijalnih glasova na području grada i
općine Brckovljani. Članovi su redovito na terenu, među ljudima, a iz prošle godine otvorenih
stranačkih prostorija u Kažotićevoj ulici kreću
brojne akcije. Aktivni su i kao vijećnici u Gradskom vijeću gdje on i Kruno Blažinović pomažu
u funkcioniranju i razvoju grada.
Kao najveći problem, osim prazne blagajne,
Panian je istaknuo iseljavanje stanovišta koje
odlazi u zemlje EU, a po sadašnjim pokazateljima u idućih pet godina iselit će se 4 - 5 000
stanovnika što će biti velik udar na proračun i
funkcioniranje grada. „Dugo Selo je među gradovima s najvećim prirodnim prirastom, planiramo graditi još jednu osnovnu školu, gradi se
privatni vrtić. Planovi moraju krenuti u smjeru
zadržavanja stanovništva, poboljšanjem standarda, fokusiranjem na pojedinačne projekte
koji će u kratkom razdoblju podići sve parame-

tre potrebne za razvoj grada. Ruralni turizam,
ekološki prihvatljiva industrija, uređenje grada
i stabilna gradska vlast koja će to omogućiti. EU
fondovi uopće nisu korišteni iz meni nepoznatih razloga, fokusirani smo na nebitne razmirice
oko svakog slova, a početi treba od nas samih.
Jedinka je ta koja pokreće, masa se pridružuje i
u jedinstvu ostvaruje svoje zamisli“, ocijenio je
Panian.
Jedna od aktivnosti HNS-a osnivanje je Ženske inicijative čije su članice, kratko nakon ožujskog osnivanja, posjetile Bruxelles i uz vodstvo
zastupnika Joze Radoša upoznale se s radom
relevantnih institucija EU. Kako je napomenula
predsjednica Vedrana Dragičević, Ženskoj inicijativi HNS-a mogu se pridružiti i u programu
sudjelovati žene koje nisu članice. Potporu radu
skupštine kao i Panianovoj gradonačelničkoj
kandidaturi dali su gosti. Saborski zastupnik
HNS-a Goran Beus Richembergh kazao je kako
ih očekuje velik posao, a šanse im nisu male.
Osvrnuvši se na aktualnu situaciju Vlade RH,
najavio je izvanredne izbore napominjući kako
70 posto građana misli kako su dužni vratiti
mandate. Pohvalivši ekipiranost i agilnost dugoselske podružnice te da HNS na ovom teritorijalnom potezu nakon lokalnih izbora dobije
tri gradonačelnika zaželjeli su predsjednik ŽO
HNS-a Zagrebačke županije Dubravko Ponoš,
predsjednik Središnje-hrvatskog regionalnog
saveza HNS-a Tomislav Stojak, član predsjedništva ŽO-a Hrvoje Košćec, a podršku je dao povjesničar i pukovnik Hrvatske vojske u mirovini
amš
Nikola Tominac. 

Na izbornoj skupštini dugoselske podružnice
Dugo Selo održanoj 17. srpnja izabrano je novo
rukovodstvo stranke s novim predsjednikom načelu – Stefanom Novakom. Za njegovog zamjenika
izabrani su Mijo Svetec i Zvonko Žitnik, za tajnicu Katarina Božić, rizničarka je Jadranka Dražić
te ostali članovi Izvršenog odbora Tomislav Žaja,
Fajko Polomi, Darko Hnojčik i Zvonko Korov. U
Nadzornom odboru za predsjednicu je izabrana
je Katarina Svetec te članovi Toni Foro i Berislav
Bičanić.
Uz prisutne članove dugoselskog HSP-a skupštini je prisustvovao i dr.sc. Željko Širanović, predsjednik HSP-a Zagrebačke županije, kao i član
Predsjedništva HSP-a koji je tom prilikom čestitao
novom rukovodstvu. Na skupštini je dogovoren
sljedeći radni sastanak u rujnu kada će se dogovoriti sve daljnje predizborne aktivnosti te plan rada
uz lokalne izbore sljedeće godine, istaknuo je novi
predsjednik Novak. Potpredsjednik Svetec naveo
je kako će HSP na lokalnim izborima planira političku suradnju s HČSP-om. Dodaje kako dugoselska organizacija trenutno broji oko 80-tak članova,
uz veliki broj simpatizera. 

Ministrica Bernardica
Juretić posjetila udrugu
ADHD I JA

Udrugu ADHD I JA je 5. srpnja posjetila Ministrica socijalne politike i mladih Bernardica
Juretić s pomoćnicom Majom Vučinić Knežević
i voditeljicom službe za provedbe programa i
projekata udruga Anicom Jezić. Nakon razgledavanja prostora, ministrici Juretić je predstavljen rad udruge, njeni zaposlenici i članovi.

Predsjednica Udruge ADHD I JA
Sandra Geri, struč.spec.com.
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PRIOPĆENJE GO DUGO SELO BANDIĆ MILAN 365 - STRANKE RADA I
SOLIDARNOSTI:

Neizvjesna budućnost
DUKOM-a

Gradski odbor Dugo Selo stranke BANDIĆ
MILAN 365 - Stranke rada i solidarnosti, analizirajući donijete odluke Gradskog vijeća Grada Dugo Selo, sa sjednice od 6. lipnja 2016., a
vezano na trgovačko društvo DUKOM d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju, i pripajanja tog društva novoosnovanom društvu Vodoopskrba i
Odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., poradi
izražavanja svojeg nezadovoljstva prihvaćenim
odlukama i informiranja javnosti o štetnosti donesenih odluka, izdaje sljedeće priopćenje:
Na svojoj redovitoj 26. sjednici GV DS održanoj 6. lipnja. 2016. u gradskoj vijećnici većinom
glasova vijećnika GV s jednim glasom protiv i
jednim suzdržanim glasom vijećnika naše stranke donijeta je odluka o pripajanju DUKOM-a d.
o. o. novom trgovačkom društvu Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebačke županije d. o. o.
Kako će ova odluka imati dalekosežne posljedice na sve građane Dugog Sela i na sve zaposlenike Dukom-a, smatramo da smo dužni
upozoriti na niz nejasnoća, nedorečenosti i loših
uvjeta za Dugo Selo te izraziti svoje neslaganje s
ovakvom odlukom.
Analizirajući sam tijek rasprave, nedvojbeno
se može zaključiti da predlagač akta u cilju donošenja predmetne Odluke, nije na zadovoljavajući i dovoljno sveobuhvatni način pripremio
analize i vijećnicima dostavio potrebne kvalitetne i vjerodostojne podatke za samu raspravu, a
tako niti za samo donošenje predložene odluke. Opravdanost osnovnog cilja kao razloga za
donošenje Odluke, predlagač ističe u činjenici
potrebe realizacije projekta „REGIONALNOG
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA Zagrebačke
županije, Zagreb – ISTOK“.
Kao dodatne razloge predlagač navodi, postizanje veće organizacijske učinkovitosti, smanjivanje gubitaka u mreži, postizanje boljih
komercijalnih uvjeta dobavljača te osiguranje
povoljnijih financijskih aranžmana. Uvidom u
elaborat opravdanosti za donošenje takve Odluke, na osnovu kojeg se i provodila rasprava, nisu

Drago Bošćić

elaboratom predlagača dobiveni cjeloviti odgovori, kao što nije niti dokazana dugoročna niti
kratkoročna opravdana korisnost takve odluke
za građane Dugog Sela.
Gradski odbor Dugo Selo, stranke BM-365,
Stranke rada i solidarnosti stoji na stanovištu da
niti Dugo Selo nema potrebe u ovom trenutku
pristupati formiranju tvrtke neizvjesne budućnosti i na netransparentnim temeljima ekonomske logike , te da se treba izuzeti iz svih radnji i
dogovora oko formiranja tvrtke kao i učestvovanja u financiranju izgradnje „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb- istok“.
Uporište u takvu mišljenju nalazimo u činjenici da je Dugo Selo još osamdesetih godina
prošlog stoljeća, putem samodoprinosa građana
i iz dohotka radnih organizacija izgradilo „Vodovod Zagreb-istok“ te da u čitavom proteklom
razdoblju ima kvalitetnu vodu i sigurno snabdijevanje s dovoljnim količinama vode, koju
isporučuje Grad Zagreb. Kapaciteti i kvaliteta
snabdijevanja su sigurni za dulje vremensko razdoblje s obzirom na blizinu vodospreme u Cerju,
kapaciteta 10.000 m³.
Ponovno ulaganje Dugoselaca, zapravo je neekonomsko i nesvrsishodno financiranje projekta
„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb-istok“,
kojim se građani Dugog Sela opterećuju dodatnom trošku kroz cijenu potrošene vode, a da za
uzvrat u okviru spomenutog projekta dobivaju u

DUGOSELSKA kronika
odnosu na druge dionike u projektu vrlo malo.
Na primjer, od ukupno predviđene investicije
projekta u iznosu od 658.369.661,00 kuna bez
PDV, na zahvatu projekta Dugo Selo predviđa
se uložiti samo 66.442.000,00 kuna, a usporedbe radi, u zahvatu projekta Vrbovec namjera je
utrošiti 226.696.427,00 kuna.
U prilog razlogu nesudjelovanja Dugog Sela u
spomenutom projektu, ide i činjenica da elaboratom opravdanosti nije odgovoreno niti potvrđeno: da će cijena vodne usluge za građane Dugog Sela biti manja od dosadašnje (13,97 kuna/
m³); nisu razriješena pitanja pokrića dosadašnjih gubitaka DUKOM d. o. o. (cca 4 milijuna
kuna); nepoznato je gdje će završiti između 7 i
10 milijuna prikupljene naknade za razvoj koja
je na posebnom računu Dukom d.o.o.; nije elaboratom razriješeno pitanje pokrića dugovanja
za vodu Vodovodu Grada Zagreba (između 10
i 18 milijuna kuna, zavisno od sudskog spora);
nije elaboratom razriješeno pitanje organizacije,
poslovanja, izgradnje, financiranja i održavanja
kanalizacijskog sustava Dugo Selo koji je do sada
poslovao u okviru Dukom d. o. o.; sadašnja imovina Dukom d. o. o. elaboratom je višestruko
umanjena (cca 8 milijuna kuna samo za vrijednost zemljišta u Božjakovini), a čime se umanjuju i poslovni udjeli Dugog Sela u novoj tvrtki
ViO Zagrebačke županije.
Gradski odbor Dugo Selo stranke BM - 365,
Stranka rada i solidarnosti, poradi svega iznijetog smatra da Dugo Selo treba ostati u vodopskrbnom sustavu vodovoda Grada Zagreba te
da sva pitanja izgradnje, razvoja vodnog i kanalizacijskog sustava treba rješavati u dogovoru s
Gradom Zagrebom, Hrvatskim vodama, Ministarstvom regionalnog razvoja, a potreba sredstava za investiciona ulaganja na području Dugog Sela, treba osigurati apliciranjem projekata
prema fondovima EU.
Dugoselci nisu toliko bogati da u ovom trenutku grade vodni komunalni sustav drugim jedinicama lokalne samouprave u istočnom dijelu
Zagrebačke županije. Zato pozivamo sve dionike odlučivanja u Dugom Selu da se okrenu gradu Zagrebu u pogledu jedino mogućeg trajnog
rješavanja vodnog pitanja, a ujedno i najracionalnijeg, najjeftinijeg za građane i na kraju najsigurnijeg snabdijevanja građana pitkom vodom u
Dugom Selu.“ GO Dugo Selo stranke BM 365 Stranka rada i solidarnosti

KONSTITUIRAN ŽUPANIJSKI ODBOR HDZ-a ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Županijski odbor HDZ-a Zagrebačke županije izabrao je predsjedništvo na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja u stranačkim
prostorijama. Uz ranije izabranog predsjednika ŽO-a Dražena Barišića (Velika Gorica),
za tajnika je izabran Mato Čičak (Rugvica).
Za potpredsjednike su izabrani predsjednici
Gradskih organizacija HDZ-a Željko Turk
(Zaprešić), Javor Bojan Leš (Ivanić Grad), To-

Mato Čičak

mislav Masten (Samobor), ispred Općinskih
organizacija Božidar Škrinjarić (Pokupsko).
Za članove predsjedništva Vlado Žigrović
(Sv.I. Zelina), Vladimir Bregović (Vrbovec),
Darjan Budimir (Dugo Selo), Krešo Gulić
(Bistra), Dijana Gaščić (mladež HDZ Zagrebačke Županije), a za rizničara Ervin Kolarec
(Velika Gorica).
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KONFERENCIJA ZA MEDIJE HDZ-A DUGO SELO
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Rekonstrukcija Zagrebačke ulice u
Dugom Selu kreće na jesen

redsjednik Gradskog odbora HDZ Dugo
Selo Darjan Budimir, i član odbora, aktualni gradonačelnik Stipo Velić, održali su 26.
srpnja u stranačkim prostorijama u Kažotićevoj
tiskovnu konferenciju i izdali priopćenje o aktualnim aktivnostima u Gradu Dugom Selu.
Vezano uz rekonstrukciju Zagrebačke ulice, Budimir je istaknuo:
„Kao što sam kao predsjednik GO HDZ-a Dugo
Selo i najavio na konstituirajućoj sjednici Gradskog odbora stranke, primaran cilj je, 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. Rezultati takvog
pristupa i jačeg stranačkog zalaganja za rješavanje prometnih pitanja u Gradu koje je započelo još
prošle godine su već vidljivi, prošle godine nanovo
je asfaltirana Rugvička ulica u cijeloj svojoj dužini
od 2,5 km ukupne vrijednosti radova u iznosu od
2 milijuna kuna i napravljeno je testno asfaltiranje
s posebnim mrežama na 2 dijela Zagrebačke ulice
koje se pokazalo jako dobro rješenje na postojeću
podlogu. Grad Dugo Selo inicirao je niz sastanaka
s Gradom Zagrebom kako bi se riješio zapadni ulaz
u Grad Dugo Selo što trenutno predstavlja najveći
prometni problem, a na način da se rekonstruira
cesta i da se izgradi nogostup i biciklistička staza.
Budući smo već ranije dogovorili sa Županijskom
upravom za ceste Zagrebačke županije da se ove
godine asfaltira Zagrebačka ulica, s Gradom Zagrebom je dogovoreno da će i oni svoj dio riješiti
istovremeno s radovima u Dugom Selu kako se
naši građani ne bi dva puta opterećivali s posebnom regulacijom prometa i zatvaranjem ceste.
Međutim, Grad Zagreb je odlučio ranije krenuti s radovima i od početka ovoga tjedna se radi na
rekonstrukciji dijela Dugoselske ulice od izlaza iz
Grada do ulice Bedema ljubavi, poznatoj pod nazivom „duga lazina“, ali bez izgradnje nogostupa i
biciklističke staze. Županijska uprava za ceste raspisala je natječaj za asfaltiranje i održavanje cesta

na području Zagrebačke županije u sklopu kojega
će se i rekonstruirati, odnosno nanovo asfaltirati
Zagrebačka ulica. Prema zadnjim informacijama
radovi bi trebali početi tijekom 9. mjeseca. Na taj
način će se u ovoj godini riješiti višedesetljetni
problem svih dugoselskih vozača. No, i dalje ćemo
inicirati i tražiti da se na „dugoj lazini“ izgradi nogostup i biciklistička staza, te se na taj način još bolje poveže Grad Dugo Selo s Gradom Zagrebom.“

Sufinanciranje nabavke udžbenika
većem broju učenika, a uskoro i
početak gradnje treće osnovne škole
u Dugom Selu
Vezano uz sufinanciranje nabavke udžbenika i
najavu gradnje treće osnovne škole u Gradu Budimir je rekao: „Gradski odbora HDZ-a Dugo Selo
pokrenuo je inicijativu da se poveća izdvajanje
Grada Dugog Sela za školstvo i obrazovanje i da se
osiguraju besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce, te se na taj način pomogne učenicima i njiho-

vim roditeljima. Budući da se trenutno nalazimo
u drugoj polovici razdoblja u kojima prema propisima o osnovnoškolskom obrazovanju vrijede isti
udžbenici, gradonačelnik Velić je donio odluku da
se za ovu školsku godinu poveća novčana potpora
kojom će Grad sufinancirati nabavu i udžbenika i
nastavnih sredstava, a koju potporu mogu ostvariti roditelji učenika osnovnih škola, s prebivalištem
na području Grada Dugog Sela, čiji prihod po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 1.800,00 kuna
mjesečno, u odnosu na prošlogodišnjih 1.200,00
kn. Na taj način obuhvatit će se veći broj učenika
kojima će Grad sufinancirati nabavu udžbenika i
školskog pribora, i to sa 300,00 kn za učenike od 1.
do 4. razreda, a sa 700,00 kn za učenike od 5. do 8.
razreda. Također je povećano sufinanciranje prijevoza za oko 700 učenika srednjih škola i studenata
sa 700,00 na 800,00 kn.
Ovim putem najavljujem da će Grad Dugo
Selo osigurati besplatne udžbenike za sve učenike
osnovnih škola u školskoj godini kad se uvedu novi
udžbenici, a što će se prema sadašnjim propisima
očekuje od školske godine 2018./19.
Ove godine započinje se i s realizacijom projekta treće osnove škole i školske dvorane u Dugom
Selu za koju je Grad Dugo Selo već osigurao vlastito zemljište u Lukarišću i prostorno-planskom
dokumentacijom je predviđena izgradnja škole.
Strategijom kapitalnih ulaganja u školske objekte
na području Zagrebačke županije također je obuhvaćena izgradnja treće osnovne škole u Gradu
Dugom Selu. Završetak izrade kvalitetnog idejnog
rješenja očekuje se u listopadu ove godine, a sredstva su osigurana županijskom proračunu i proračunu Grada Dugog Sela. Nakon izrade i ishođenja
idejnog rješenja slijedi izrada glavnog i izvedbenog
projekta, a zatim i sama izgradnja.
Na taj će način učenici iz istočnog dijela našeg
Grada dobiti svoju školu i dvoranu i više neće morati pohađati osnovnu školu u Brckovljanima, rasteretit će se ostale dvije osnovne škole i stvorit će
se preduvjeti u svim školama za nastavu jednoj sm
jeni.“
N.H.M.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA HDZ-A BRCKOVLJANI:

Glavni zadatak – povećanje broja članova
S novim predsjednikom Marinom Žafranom na čelu, održana je prva sjednica novoizabranog Izvršnog odbora HDZ-a Brckovljani. Tako su okupljeni članovi odbora,
u nedjelju 12.6., u prostorijama Društvenog
doma Gornja Greda jednoglasno imenovali
članove odbora na funkcije potpredsjednika,
tajnika i rizničara.' Kako na mladima svijet
ostaje', potpredsjednici su iz redova Mladeži
HDZ-a Brckovljani, Nikolina Krvarić i Ivica
Jakara. Za rizničara, iako on nema doticaj sa

stvarnim novcem već samo formalno mora
biti izabran, kako je istaknuo predsjednik
Marin Žafran, imenovan je, također jedan od
članova Mladeži HDZ-a, Hrvoje Krznarić. Za
tajnicu imenovana je vijećnica Zorka Antolković, koja je kooptirana u Izvršni odbor kao i
Ivica Čolić, također vijećnik.
Predsjednik Marin Žafran potom je, kao jedan od problema novog vodstva, istaknuo neažuriranje popisa članova HDZ-a Brckovljani
jer se tamo nalaze i umrli i oni koji su se ispi-

sali. Problem je također i nejednak broj članova po generacijama. „Ima nas dosta mladih i
starih, ali nema puno članova koji su između
35 i 45 godina starosti“, rekao je predsjednik,
te istaknuo kako se ozbiljno treba pozabaviti članstvom, te motivirati sve generacije na
učlanjenje tako da ih bude podjednako po
svim godinama. „A to se jedino može zajedničkim radom i predanošću“, zaključio je pred
sjednik.
Anamarija Krvarić
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OBILJEŽEN DAN OPĆINE BRCKOVLJANI

B

rojni gosti, među kojima i europarlamentarka Marijana Petir, župan Zagrebačke
županije Stjepan Kožić, počasni građanin
Općine Brckovljani umirovljeni general Mladen
Markač, bivši saborski zastupnici i ministri,
predstavnici javnih državnih i županijskih tvrtki, kao i brojni gradonačelnici i načelnici iz
susjednih gradova i općina nazočili su proslavi
Dana općine Brckovljani 28. srpnja.
Proslava je započela polaganjem vijenaca izaslanstva Općine i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te stranačih i izaslanstava udruga,
a nastavljena je svečanom sjednicom općinskog
vijeća.
U uvodnom obraćanju presjednik Općinskog
vijeća Božo Graberec podsjetio je nazočne o bogatoj povijesti Općine Brckovljani i o bogatstvu
ove općine spomenicima kulture, ali i o brojnim
udrugama koje danas djeluju na području ove
općine.
Načelnik Željko Funtek podsjetio je na napore
Općine u izgradnji komunalne infrastrukture
koja je započela rješavanjem plinoopskrbe, asfaltiranja prometnica, izgradnje javne rasvjete i

vodoopskrbe za sve stanovnike, a danas se Općina, unatoč problemima koje ima s pojedinim
izvođačima, približila
stavljanju u funkciju
sustava odvodnje čija je
vrijednost sustava preko 90 milijuna kuna.
Funtek je još jednom
podsjetio da je zamašnjak cijelom razvoju
Općine Brckovljani bilo
kupnja i pretvaranje
150 hektara zemljišta u
gospodarske zone koncem devedesetih godina. Zona je danas jedna

od najopremljenijih infrastrukturom i u nju je
uloženo preko 20 milijuna kuna, rekao je Funtek, te je stoga prepoznatljiva poduzetnicima, a u
tvrtkama koje se nalaze u njoj radi oko 120 radnika. U tijeku je izrada urbanističkih planova za
još tri poduzetničke zone u Stančiću- dodao je
Funtek koji je izrazio zadovoljstvo uspjesima i
brojnih drugih gospodarstvenika na području
Općine, ali i jednako uspješnim dobrovoljnim
vatrogascima, kulturnim i sportskim udrugama
te dobrom suradnjom sa ustanovama, posebnom OŠ Stjepana Radića, koji djeluju na području Općine.
Skupštinu su pozdravili Marijana Petir, Stjepan Kožić, Mladen Markač i Gordan Maras, a
prigodni kulturno umjetnički program izveli su
Selo.
učenici i profesori Glazbene škole Dugo Selo.
N.H.M.
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Dodijeljene
nagrade i
priznanja
Na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća nagrade, priznanja i
zahvalnice dodijeljene su
zaslužnim učenicima i njihovim
učiteljima.
- Katarini Toljan, učenici 8.a razreda dodijeljeno je Priznanje za postignute izvrsne rezultate i
titulu “Naj učenice” OŠ Stjepan Radić, Božjakovina, te novčana nagrada u iznosu od 500,00 kuna.
Također, njenoj mentorici, učiteljici povijesti Ireni
Bebek Glogovšek dodijeljen je novčani iznos od
500,00 kuna
- skupini učenika Katarini Toljan, Ivanu Lisici,
Ivani Darojković, Mateu Hitlu, Krunoslavu Lukšiću i Mislavu Paju za osvojeno 3. mjesto na nacionalnom kvizu “Koliko poznaješ Hrvatski Sabor “
dodijeljen je novčani iznos od 1.000,00 kuna ukupno, mentorica je također učiteljica povijesti Irena
Bebek Glogovšek
- Patriciji Qoullaku (Čolaku) učenici 6.b razreda
za sudjelovanje na državnoj razini natjecanja “Čitanjem do zvijezda” dodijeljen je prigodni dar, a
njenoj mentorici knjižničarki Ivani Kosko zahvala.
- Josipu Božiću, nastavniku geografije i povijesti
koji odlazi u mirovinu dodijeljena je Zahvalnica
za predan rad u OŠ “Stjepan Radić” Božjakovina.
Potom su dodijeljena i priznanja i zahvalnice
zaslužnim udrugama, pojedincima i ustanovama.
- Odbojkaškom klubu Brcko dodijeljeno je Priznanje za osvojeno 1.mjesto u Trećoj nacionalnoj
odbojkaškoj ligi, regija Centar- skupina Istok u
sezoni 2015./2016. U odbojkaškom klubu treniraju seniorke, mlađe kadetkinje i djevojčice od 2.-4
razreda.
- Nogometnom klubu Brcko dodijeljeno je priznanje za rad s podmlatkom i to kategoriji mlađi
pioniri za osvojeno 1.mjesto, Kategoriji Prstići za
osvojeno 2.mjesto, kategoriji Limači za osvojeno
3.mjesto. Nogometni klub Brcko trenutno broji 7
kategorija nogometaša.
- Marijanu Solariću dodijeljeno je Priznanje za
titulu Europskog prvaka, Balkanskog prvaka i Višestrukog prvaka Hrvatske u WUSHU borbama
do 75 kg osvojenim tijekom 2016.godine. Marijan
je rođen 26.11.1980.godine u Zagrebu i borilačkim
vještinama počeo se baviti u dobi od 10 godina.
1992.počinje vježbati I.T.F. TEA KWON DO , a
- Udruzi Hrvatski vitezovi ratni veterani 1991.
Brckovljani, za doprinos obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, povodom obilježavanja 25.godišnjice početka Domovinskog rata
- Policijskoj postaji Dugo Selo za doprinos obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike

BRCKOVLJANI
Hrvatske, povodom obilježavanja 25.godišnjice
početka Domovinskog rata
- Udruzi roditelja, udovica i djece poginulih i
nestalih branitelja Općine Brckovljani za podnijetu
žrtvu u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitnosti Republike Hrvatske, povodom obilježavanja
25.godišnjice početka Domovinskog rata.
Načelnik Željko Funtek i predsjednik Općinskog vijeća Božo Graberec zahvalili su se i vlč. Milanu Pušecu koji napušta rkt. Župu Brckovljani, a
prigodne darove uručili su i dvojici mladomisnika
s područja Općine Brckovljani Ivanu Lukić i Branku Bendri.

29. srpnja 2016.

17

18

29. srpnja 2016.

KULTURA

DUGOSELSKA kronika

Preporodaši se predstavili na Međunarodnom
folklornom festivalu u Grčkoj
KUD Preporod boravio
je početkom srpnja na
Međunarodnom folklornom
festivalu u Grčkoj, u grad
Nafpaktosu. Nafpaktos je grad
povijesti, važno tranzitno
područje od stare Grčke prema
Peloponezu. Grad kulture ima
jedno od najočuvanijih svjetskih
utvrda sa 6 zidina koju su
kroz povijest štitile od brojnih
napada.

Festival je počeo 1. srpnja zajedničkim mimohodom svih sudionika i predstavljanjem
skupina na samoj obali mora. Brojne sudionike i
publiku pozdravili su organizatori i veleposlanici zemalja koje su sudjelovale na festivalu u Grčkoj među kojima je bio i hrvatski veleposlanik iz
Ambasade u Ateni. Na tečnom grčkom i fluentnom engleskom sudionicima je dočarao kratku
povijest hrvatske kulturne baštine i predstavio
naše narodne nošnje koje su stare preko 100 godina. Drmeš polka podbijanja kolo poskakivanja karakteristični su plesovi kojima je Preporod
dočarao bogatstvo baštine Hrvatske. Uz Litvu,
Rusiju, Bugarsku, Cipar, BiH i brojne skupine iz
Grčke Preporodaši su uz bogatstvo nošnje i pjesme uz autentični zvuk tamburice brojnu publiku ostavili bez daha. Uz mimohod i nastupe Preporod je posjetio The castle of nafpaktos utvrdu,
uživao u šetnji autentičnim ulicama grada te
relaksirao kupanjem u moru i zajedničkim druženjima. Predsjednik KUD-a Mario Mlinarek i

DUGOSELSKI GLAZBENICI NA VRHU EUROPE:

Deset nagrada za
Glazbenu školu

Od 9. do 11. lipnja učenici Glazbene škole
Dugo Selo nastupili su na jednom od najcjenjenijih i najpoznatijih glazbenih natjecanja u
svijetu „Val Tidone International Music Competiton“. Val Tidone je povijesni gradić smješten
nedaleko Piacenze, Cremone i Milana s velikom
i dugom glazbenom tradicijom, a samo natjecanje održava se već duže od 30 godina.
Učenici dugoselske Glazbene škole na natjecanju su dostojno prezentirali Grad Dugo Selo,
Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku te
su svojom briljantnom izvedbom uz klavirsku
pratnju mag. Mirne Vunić, osvojili ukupno 10
nagrada. Direktor festivala prof. Livio Bollani
i članovi međunarodne komisije, sastavljeni od
eminentnih svjetskih profesora i solista, oduševljeni su svirkom mladih dugoselskih glazbenika.
Mentor svih učenika je prof. dr. Dario Cebić,

koji je za svoj pedagoški rad, razvoj glazbene
umjetnosti i odlične rezultate koje postižu njegovi učenici, nagrađen specijalnom nagradom.
U 1. kategoriji briljirala je nova zvijezda glazbene škole i Rugvice - Monika Sever, koja je
osvojila 1. mjesto i 1. nagradu, a isto tako oduševili su i Jan Gorišek, koji je osvojio 1. nagradu,
dok su Mihael Jutrašnjik i Marko Petraš osvojili
2. nagradu. Jan Gorišek posebno se istaknuo,
prema riječima povjerenstva, svojom muzikalnošću i ljepotom tona.
U ostalim kategorijama 1. nagradu osvojili su
Jan Orešić i Kristijan Čekada. 2. nagradu osvojili
su Luka Ivezić i Leon Novački, dok su 3. nagradu
osvojili Filip Orešić i Davor Dakić. Jan Orešić i
Kristijan Čekada svojom virtuoznom i senzibilnom izvedbom očarali su publiku i članove
žirija.

predstavnica Grada Dugog Sela Zvjezdana Budor Klarić susreli su se sa ambasadorom na ručku, dogovarali daljnju suradnju te su pozvani na
povratku u Atenu i razgledavanje ljepota grčke
povijesti. Pri dolasku u Nafpaktos Preporodaši
su stali u Skopju gdje su ih dočekale djelatnice
iz Hrvatske ambasade u Makedoniji, upoznale
sa znamenitostima Skopja poput starog grada,
utvrde, baščaršijom, uređenim centrom grada
uz novoizgrađene skulpture u samome centru
poput Aleksandra Velikog. Posjetili su rodnu
kuću Majke Tereze i uživali u tradicijskim kulinarskim specijalitetima. Ansambl je uvježbao i
osmislio koreografiju Stjepan Perko, a za glazbu
bio je zadužen voditelj Mario Sorić. Ansambl i
tamburaše pod budnim okom nadzirao je predKUD „Preporod“
sjednik Mario Mlinarek. 

Godišnji koncert –
kruna rada Preporoda
Unatoč čestim nastupima uz brojne prigode u
Dugom Selu, ali i tijekom gostovanja, godišnji
koncert kojeg KUD „Preporod“ priprema za dugoselsku publiku u svojoj dvorani, kruna je njihovog
cjelogodišnjeg rada. Za tu prigodu izvodi se najbolje od najboljega kao što je bilo 18. lipnja u Dvorani
„Preporod“. Bogat program isprepleten plesovima,
pjevačkim nastupima i tamburaškim intervalima omogućio je neviđenu dinamiku i protočnost
izvedbi bez stanke, unutar kojih su izvođači vješto
preodijevali zahtjevno ruho za pojedine izvedbe.
Početak je bio posvećen baranjskim plesovima. Slijedili su romantični korčulanski plesovi, a potom
živahni plesovi s pjesmama iz Posavine. Nezaobilazni dinamični plesovi Hrvatskog zagorja podigli
su kao i obično ugođaj u dvorani, a nakon njih plesači su izveli rijetko viđene pjesme i plesove Usore.
Kruna programa bila je izvedba plesova i pjesama
moravskih Hrvata „Za gorami, dolinami“. Plesne
točke pjesmama su „spajale“ Preporodove koledarice i tamburaški sastav.
Predsjednik KUD-a Mario Mlinarek zahvalio
je vjernoj publici na posjećivanju njihovih nastupa
te svom ansamblu na ustrajnom radu i uspješnom
nastupu. Riječi zahvale uputio umjetničkom voditelju Stjepanu Perku, voditelju pjevanja Ambroziju
Puškariću i Mariju Sorić koji je voditelj tamburašNK
kog sastava. 
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OBILJEŽEN LJETNI SVETI MARTIN U DUGOM SELU:

Vino, umjetnost i gastronomija u čast
svetog Martina

U

z
najbolja
vina
22.
izložbe
vina Vinogradarsko vinarske udruge
„Terra sancti Martini“, izbor umjetničkih djela svetomartinskih motiva fundusa Pučkog
otvorenog učilišta te uz glazbene nastupe Vokalnog
sastava „Koledarice“ KUD-a Preporod i članova Tamburaškog sastava Glazbene škole Dugo
Selo 2. srpnja obilježen je Ljetni sveti Martin.
Ovogodišnja svečanost u kleti gradskog vinograda na Martin Bregu obilježena je i značajnim
jubilejom – 1700. godišnjicom od rođenja svetog
Martina, sveca zaštitnika našeg grada i župe, o
kojemu je prigodne riječi tom prilikom uputila
dr.sc. Antonija Zaradija Kiš iz Kulturnog centra
sv. Martin Hrvatske i Instituta za etnologiju i
folkloristiku.
Kiš je podsjetila na dugogodišnju suradnju Grada Dugog Sela s Kulturnim centrom, posebice na
činjenicu da se naš grad kao prvi hrvatski grad
upisao na europsku svetomartinsku putnu rutu
koja vodi iz francuskog grada Toursa, i to postavljanjem Stope svetog Martina na staru crkvu na
Martin Bregu. Povodom obilježavanja značajnog
jubileja, 1700 godišnjice rođenja sveca, Kulturni
centar organizira koncert klasične glazbe koji će se
u Dugom Selu održati uoči Martinja, a u pripremi
je i knjiga o ovom jubileju u koju će detaljno biti
uključeno i Dugo Selo, najavila je Zaradija Kiš.
Predsjednik Vinogradarsko vinarske udruge
„Terra sancti Martini“ Boris Mahač čestitao je
svim sudionicima 22. izložbe vina, koji su ove godine predali 102 uzorka, od čega su čak 22 zlata, što
je odličan rezultat, kazao je Mahač. Uzorke je ocijenila stručna komisija na čelu s enologom Zdenkom
Ivankovićem, a ovom prigodom na Martin Bregu najuspješnijima, zlatnima, kao i onima koji su
osvojili i po nekoliko odličja uručena su priznanja.
Šampionom 22. izložbe vina proglašen je Rudolf
Kuk koji za Mješavinu osvojio najveći broj bodova
87. „Ponosni smo na sve ovo, Na Martin Breg, na

Pobjednik izložbe Rudolf Kuk
naš gradski vinograd, na vinsku tradiciju ovog kraja koja se nastavlja“, poručio je Mahač. Vinarima
je čestitao i zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević također izrazivši zadovoljstvo uspjesima dugoselskih vinara, uputivši pri tome zahvalu Udruzi
„Terra sancti Martini“ i njenim članovima za sve
što čine u promociji grada.
Voditeljica Centra za kulturu Pučkog otvorenog
učilišta Dugo Selo Nada Kozić pozvala je sve na
izložbu slika postavljenu za tu priliku u prostoru
kleti, a koja daje prikaz dijela bogate zbirke djela s motivima svetog Martina i martinske crkve
iz fundusa POU Dugo Selo. Fundus broji više od

Unatoč lošem vremenu održana
smotra folklora u Oborovu

Domaćini tradicionalne smotre folklora
„Pjesmom i plesom kroz Oborovo“, a riječ je
o KUD-u „Posavka“ ni ove godine nisu imali
sreće s vremenom odabranim za održavanje
smotre. Izrazito loše vrijeme u subotu 16. srpnja onemogučilo je održavanje promenade u
narodnim nošnjama i korištenje vanjske pozornice pa je cijelo događanje preseljeno u Vatrogasni dom Oborovo. Uz domaćina, čiji su članovi
otvorili smotru, događanju su se odazvala tri
kulturno umjetnička društva: KUD „Seljačka sloga“ iz Slunjske Grede, KUD „Slavonija“
iz Gornjih Andrijevaca te Folklorni ansambl
„Žejanski zvončari“ iz Žejana pored Rijeke, a u

sklopu programa nastupio je i crkveni zbor rkt.
župe Sv. Jurja i Jakoba iz Oborova. Vidljivo je
bilo da su i domaćini i gosti pripremili kvalitetan program koji nije u potpunosti mogao doći
do izražaja u dosta skučenom prostoru oborovskog vatrogasnog doma, no malobrojni posjetitelji ipak su mogli uživati u prikazanome.
Srećom, i domaćini i gosti, navikli su na improvizacije u slučaju više sile, kao što je i ovaj put
bio slučaj, pa je ugodno i veselo druženje među
članovima ovih društava koja se dobro poznaju
s različitih smotri diljem Lijepe naše ipak pokrilo sve nesretne okolnosti koje su pratile orga
nizatore.
N.H.M.

200-tinjak takvih djela, navela je Kozić, a veliki dio
prezentiran je u drugim gradovima - Zagrebu, Biogradu, Ivanić Gradu, Splitu – promovirajući kako
autore ovih djela, tako i grad Dugo Selo.
Program obilježavanja Ljetnog svetog Martina
posvećenog jubileju rođenja, uveličale su i članiceVokalnog sastava „Koledarice“ KUD-a Preporod
pod vodstvom Ambrozije Puškarića, te članovi
Tamburaškog sastava Glazbene škole Dugo Selo
pod ravnanjem dr.sc. Darija Cebića, izvevši niz prigodnih pjesama. A nakon reda pjesme, umjetnosti
i vina, došla je na red i gastronomska ponuda – svi
gosti mogli su te večeri kušati Martinski gulaš, specijalitet dugoselskih vinara.
Organizatori ovogodišnje proslave Ljetnog svetog Martina bili su Vinogradarsko vinarska udruga „Terra sancti Martini“, Pučko otvoreno učilište
Dugo Selo, uz pokroviteljstvo Grada Dugog Sela i
Turističke zajednice Dugo Selo.
Kao promocija ovog događaja, tri dana ranije
otvorena je izložba slika s temom svetog Martina
u Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici.
I.G.O.

20

29. srpnja 2016.

KULTURA

DUGOSELSKA kronika

Objavljeni zapisi o sokolskom pokretu
Dugoselka
u Dugom Selu
Anja Pranjić
knjizi Biblioteke „Terra sancti Mar- jima. Iako je sokolski pokret ukinut odlukom
dobitnica Rektorove tini“U 51.Gradska
knjižnica Dugo Selo objavila je ustaškog režima 1941. godine, tragovi te znaknjigu „Sokolski pokret u Dugom Selu“ koja je čajne djelatnosti ostali su utisnuti u zajednici
nagrade
predstavljena 15. lipnja. O toj najstarijoj sport- u vidu sportskih, kulturnih, moralnih i inih
Dugoselka Anja Pranjić, studentica druge godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. Ovim
vrijednim priznanjem nagrađuju se najbolji
studentski radovi znanstvenoga sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja kako u individualnoj tako i skupnoj kategoriji radi poticanja znanstveno-istraživačkog i umjetničkog
rada te promicanja studentskoga stvaralaštva.
Svečana dodjela održana je u lipnju, a izabrana su ukupno 183 rada u pet kategorija. Anja
je, kao dio deveteročlanog tima, nagrađena
za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca
ili timova odnosno zbog organiziranja Sveučilišnog natjecanja u trgovanju vrijednosnim
papirima University Trading Tournament
2016.
Rektorova nagrada trebala bi biti koristan
podatak u CV-u, a iako je ove godine ukinut
novčani dio nagrade, ona je svakako poticaj
za daljnji rad i nove uspjehe. „Ova nagrada
mi jako puno znači budući da sam ju dobila već na drugoj godini te imam još vremena
za osvajanje prestižnih nagrada, ali ovo mi je
sigurno dokaz da se trud i rad uvijek isplate. Isto tako sam sigurnija u sebe, budući da
osvajanje nagrada donosi određene konkurentske prednosti na tržištu rada“, kaže Anja.
Nakon završetka studiranja vidi se prvenstveno u našoj domovini zato što želi pomoći
društvu. Većina mladih i stručnih ljudi, na
žalost odlazi „trbuhom za kruhom“ u inoAna – Marija Šprihal
zemstvo. 

skoj organizaciji u Dugom Selo nema značajne
građe niti dokumentacije, kako je napomenuo
urednik Predrag Topić, koji je istraživački i
analitički objedinio zabilješke iz više izvora.
Osnivanje sokolskog društva 1919. godina bio
je odjek pokreta iz druge polovice 19. stoljeća.
Tada je taj tjelovježbeni pokret osnovan u
Češkoj, ali je već u začetku imao i ulogu osamostaljenja slavenskih naroda unutar AustroUgarske Monarhije. Kao većina organiziranih
aktivnosti u svim razdobljima sokolski je pokret unatoč sportskom, odgojnom, prosvjetiteljskom duhu bio pod utjecajem društvenopolitičkih okolnosti.
O tom je aspektu govorio Josip Trupec obrazlažući kako su politička prelamanja odražavala sokolsku organizaciju. Zvonko Barilić
u svojem je izlaganju na promociji izdanja
naglasio sportski duh pokreta, organiziranu
tjelovježbu u pojedinačnim i grupnim oblicima. Pokret, značajan za zdravlje tijela i duha,
bio je doprinos odgoju, kulturi, prosvjetiteljstvu, slobodi uma, publicistici budući da se
opći napredak postizao na svim tim područ-

dosega. Tadašnja dugoselska Sokolana bila je
materijalno svjedočanstvo organiziranih djelatnosti (koje su bile preteča kasnijih sportskih

i društvenih organizacija), ali je i ona doživjela
sudbinu ljudskom rukom obrisanih povijesnih
tragova.
Knjigu zapisa o dugoselskim sokolima, gdje
su zabilježeni doprinosi naših predaka, moguće je nabaviti u Gradskoj knjižnici Dugo Selo.

NK

Promovirana knjiga Jasenovački logori-istraživanja

Promocija knjige Jasenovački logori-istraživanja održana je u Dugom Selu 13. lipnja. O
knjizi su govorili Igor Vukić i Stipo Pilić, koji
su uz Blanku Matković i Vladimira Horvata,
autori knjige, a publici ih je u Gradskoj vijećnici predstavio Nenad Sedlar. Izašla je u nakladi
Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Kako su kazali autori, temeljena je na
znanstvenim istraživanjima potvrđenih dokumenata iz arhivskih ustanova Republike Hrvatske i razgovora sa svjedocima te otkriva zanemarene činjenice o jasenovačkim logorima. Iznose

se argumenti za tvrdnju da Jasenovac do 1945.
godine nije bio logor smrti i opisuju događanja
u logoru nakon završetka rata. Autori smatraju
kako u proteklih 70 godina nije bilo ozbiljnijeg i
temeljitijeg pokušaja istraživanja poratnog logora i to navode u predgovoru knjige. Knjiga ima
268 stranica, podijeljena je u tri poglavlja: „Tri
jasenovačka logora“, „Sabirni i radni logor Jasenovac 1941.-1945.“ i „Poslijeratni zarobljenički
logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim
arhivskim izvorima“.
amš

U prodaji nova knjiga dugoselskog pisca
Brune Šanteka – „DOSTA!“

Što se to dogodilo jedne sasvim obične noći
u vlaku od Zagreba do Dugog Sela, kada susret
glavnog junaka Saše s mladom izgubljenom
djevojkom promijeni život? Noć u kojoj promatrač-putnik postaje aktivni sudionik situacije u kojoj se nalazi. Saša je te noći pomogao
pijanoj djevojci u vlaku – odveo je svojoj kući,
nahranio i smjestio na spavanje. Ne sluti na
koje će sve načine biti upleten u njezinu priču
jer djevojka je trudna i u bijegu od kuće. No,
nakon te noći, Saša u vlaku počinje pronalaziti niz sudbina, žrtava nasilje čije živote svojom
intervencijom nastoji promijeniti, pomoći im,
a njegov dotada usamljenički život poprima

novu dimenziju, herojsku. Nova knjiga dugoselskog pisca i autora Brune Šanteka pod nazivom „Dosta!“ – akcijski je triler koji progovara
o socijalnoj problematici koja nas svakodnevno okružuje, situacijama koje možemo pronaći u svakom susjedstvu. U izdanju kuće Profil
Šantekova nova knjiga nastavak je trilera koje
je Šantek niže nakon prethodnih „Tajkunovih
nasljednika“ (priča o pojedincu u borbi protiv
moćnika), koje su domaći kritičari dočekali s
pohvalama komparirajući ga s piscima krimića kao što su Pavao Pavličić i Goran Tribuson.

I.G.O.
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Lađarske igre ponovo
održane na suhom

T

reće Lađarske igre koje tijekom mjeseca
lipnja organizira Udruga Savski lađari
iz Rugvice i ove su godine, zbog visokog
vodostaja Save, održane pokraj Vatrogasnog
doma u Preseki. To, međutim, nije umanjilo niti
odaziv lađarica i lađara, kao niti zanimljivost
samih natjecanja u različitim disciplinama čiji
je idejni tvorac, ujedno i glavni sudac svih natjecanja, Siniša Kušeković. Ključno je natjecanje
i ove godine bila alka u tačkama, a zanimljivo
je da su bolje rezultate u nabadanju alke na
ljeskov prut iz „jurećih“ tački pokazale lađarice
od lađara. Vjerojatno bi isti rezultat bio i u disciplini gađanja plovkom u gumu, ali žene nisu
bile uvrštene u ovu disciplinu. Najatraktivnije
je bilo natjecanje u igri graničara u kojoj su
bile mješovite ekipe, a osim loptom ekipe su se
mogle gađati i balonima napunjenima vodom.
Lađarice su pokazale zavidno umijeće i u pikadu, a muški su članovi za kraj odmjerili snage u
obaranju ruke u kojem jačeg od Tihomira Piska

nije bilo iako su pojedini mladunci mislili da su
dovoljno stasali i da mogu oboriti „starog lava“.
Da bi natjecatelji prikupili dovoljno kalorija,
pobrinula se kulinarska ekipa koja je spremila
roštilj, a s obzirom na temperaturu zraka potrošene su i sve zalihe osvježavajućih napitaka koje
N.H.M.
je pripremio organizator.
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KUD Tančec odlazi na
turneju na Sardiniju
Po prvi puta KUD „Tančec“ samostalno odlazi na desetodnevnu turneju u Italiju, točnije
na Sardiniju. Gostovat će u sedam gradova i
predstavljati običaje posavkog kraja, prezentirati općinu Rugvica i Zagrebačku županiju.
U svakom gradu gdje će nastupati dogovoren
im je prijem kod gradonačelnika gdje će moći
predati poklone i reklamne materijale o Hrvatskoj, Županiji i općini Rugvica kao pravi
kulturni ambasadori.
Predstavit će se polusatnim programima u
kojima će izvoditi pjesme i plesove Posavine,
Međimurja te kolo iz Ražanca. S ponosom
možemo reći da su jedini KUD iz Hrvatske, a
priliku će imati u razmjeni iskustava i običaja
s kulturno umjetničkim društvima iz Poljske,
Češke, Latvije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Južne Afrike i Kolumbije.
Poželimo im sretan put i još sretniji povratak!

Održan sedmi
spust
rijekom
Kawasaki 3p probudio dugoselske rokere
Savom

Pravo osvježenje za dugoselsku glazbenu scenu, ako takva
zaista postoji, bio je prošlomjesečni nastup punk banda Kawasaki 3p u lokalu Don. Dok dugoselski glazbeni „mainstream“
uredno rastura sa Šakama, Šabanima, Sekama i Stojama, što je
i u redu jer imaju mnogobrojnu
publiku u našem „gradu“, dečki
iz Dona usudili su se organizirati koncert za koji se u startu
moglo pretpostaviti da neće biti
komercijalan, ali je poslužio kao
lakmus papir i namjera mu je
bila pokazati ima li još živućih
rock and roll obožavatelja u Dugom Selu. I za nevjerovati je, ali se pokazalo da
ih ima. I to čak poprilično. Desetak metuzalema u pedesetima, koji se još sjećaju Kulušića i
legendarnih koncerata iz osamdesetih, a koji
ni ovo nisu mogli propustiti, sa suzama u očima pratilo je koncert, ali i dvjestotinjak klinaca koji su ludovali upravo kao oni nekada.
„Nije još sve umrlo - čulo se među iskusnim
dečkima za šankom - imat će nas tko nasljediti“. Dakako, treba skinuti kapu i dečkima
iz Kawasaki 3p, koji su sa svojom žestokom
svirkom odradili posao kako se to od njih i
očekivalo.
S obzirom na rokersku sušu u Dugom Selu
bila je to večer za pamćenje, samo da Šantići
ne posustanu u organizaciji, a ne bi ni smjeli
sada kad su pokazali da i za dugoselske rokere
N.H.M.
postoji svjetlo na kraju tunela.

Unatoč relativno visokom vodostaju, ali po
lijepom vremenu, 25. lipnja, održan je sedmi
spust čamaca rijekom Savom od Rugvice, preko
Oborova do Prevlake u organizaciji tvrtke Hidreks i udruge Joborovski kormorani. Idejni začetnik ovog događanja Predrag Škarika istaknuo
je zadovoljstvo što se tradicija nastavlja te što je
ponovo održan spust čiji je cilj ponovo oživjeti
rijeku Savu, a s namjerom turističkog, rekreacijskog, edukacijskog i ekološkog djelovanja. Osim
što su mogli uživati u samom spustu Savom,
sudionici događanja ugošćeni su, po završetku
spusta, na imanju Škarika u Oborovu u ambijentu tradicionalne posavske arhitekture, a tamo su
ih dočekali i priredili nastup članovi KUD-a Posavka iz Oborova. Osim toga, nakon zajedničkog
ručka, održana je i prezentacija knjige Nenada
Vlahovića „Jedrilicom oko svijeta“.
N.H.M.
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ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA DUGOSELSKE PODRUŽNICE SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE UZ
OBILJEŽAVANJE 15 GODINE RADA:

D

Josip Sahor i dalje predsjednik

ugogodišnji predsjednik Podružnice
SUH-a Dugo Selo, Josip Sahor, koji istu
funkciju obnaša od samog osnutka –
prije 15 godina, jednoglasnom odlukom članova
izborne skupštine, održane sinoć u prostoru
restorana „Romantika“, ovu podružnicu vodit
će i daljnjih četiri godine. Također, povjerenje
je dobila i dosadašnja ekipa u Predsjedništvu
– dopredsjednik Stjepan Novak, tajnica Ružica
Melić, blagajnica Ana Broz te ostali članovi
Vlatka Kiss, Ivan Bertović i Antun Kudec. U
Nadzorni odbor izabrani su Josip Kelšin, kao
predsjednik, Mara Todorović te umjesto dosadašnjeg člana Ivana Milkovića, Marko Karačić.
Za člana izborne skupštine SUH-a imenovan je
predsjednik dugoselske Podružnice Josip Sahor
koji će također biti i član Županijskog povjerenstva SUH-a. Tom prilikom novom, staroizabranom rukovodstvu čestitao je potpredsjednik krovne organizacije SUH-a Milan Tomičić
koji je istaknuo kako je dugoselska podružnica
jedna od najaktivnijih podružnica u Hrvatskoj.
Pohvalio je njihov dosadašnji rad, kao i veliki
angažman u organizaciji i prikupljanju potpisa
za peticiju protiv siromaštva »Glasam protiv
siromaštva starijih osoba« kojom se traži borba
protiv socijalne isključenosti i za poboljšanje
položaja te najugroženije društvene skupine.

Peticija je organizirana početkom godine, a prikupljeno je 26.000 potpisa.
Potpredsjednik Tomičić također je sinoć podržao inicijativu za osnivanjem Ogranka dugoselske Podružnice SUH-a u Općini Rugvici, koja
je odlukom većine članova i usvojena. Kako je
pojasnio potpredsjednik SUH-a Dugo Selo Stjepan Novak, inicijativa je pokrenuta nakon što je
ove godine po prvi puta organizirana prva podjela graha uz proslavu Praznika rada u općini
Rugvica. „Nakon što je načelnik pokazao volju
da se takva proslava nastavi i sljedeće godine,
uz podršku za osnivanjem ogranka SUH-a,

bili smo potaknuti da pokrenemo aktivnosti za
osnivanjem, a ovo je prvi korak“, rekao je Novak. Inače, od ukupno 255 članova SUH-a Dugo
Selo (podaci ažurirani s 20. travnjem o. g.) njih
54-56 članova je s područja općine Rugvica.
Novoizabrani predsjednik Sahor zahvalio se
na povjerenju koje su mu članovi iskazali, podsjetivši na neke od važnijih aktivnosti koje su
SUH-ovci odradili u proteklom razdoblju – kao
što je organizacija proslave Praznika rada u Parku grofa Drašković, ove godine 7. po redu; zatim
tu su redovite njihove eko-akcije uređenja Šetnice kontese Drašković koje se tijekom godine
organiziraju i više puta. Već ujesen ponovit će
akciju, čišćenja i uređenja Šetnice. Na žalost ima
i onih koji ne mare za Šetnicu, već je uništavaju
tako da će i ovaj puta morati iz kanala izvlačiti
uništene klupice, napomenuo je Sahor. Između
ostalog dodao je i kako se nastavljaju izleti koje
organiziraju te ovim putem poziva sve zainteresirane da se prijave za ljetovanje u odmaralištu
Društva „Naša djeca“. Na kraju, Sahor se zahvalio Gradu Dugom Selu i gradonačelniku te općinama Rugvica i Brckovljani na podršci i donaciji. Uz ovu prigodu predsjednik Sahor uručio je
zahvalnicu dugogodišnjem članu i predsjedniku
Nadzornog odbora Josipu Kelšinu.
I.G.O.

DRUŠTVO INVALIDA DUGO SELO:

Potrebno zapošljavanje - povećani broj
članstva proširio aktivnosti Društva
Društvo invalida Dugo Selo održalo je redovitu godišnju skupštinu 10. lipnja. Okupljene u
restoranu „Romantika“ pozdravio je predsjednik Društva Stjepan Jambrečec dok je izvješće
o radu podnio tajnik Ivica Grgošić.
Kontinuirano se pružala pomoć u ostvarivanju pojedinačnih prava i povlastica članova poput plaćanje naknada za TV i telefonsku pretplatu, naknade za ceste prilikom registracije vozila,
izdavanja znaka pristupačnosti. „Ostvareno je
nekoliko kontakata za naše zahtjeve za označavanje parkirnih mjesta te za građevinske barijere, ali po tom pitanju nije učinjeno mnogo, osim
dane moralne podrške“, napomenuo je Grgošić.
Organizirano je niz akcija, primjer je rehabilitacija u toplicama u Istri uz pomoć fizioterapeuta
te posjet Humu s ciljem upoznavanja domovine.
Evidentirana je 601 invalidna osoba, a porast
broja proširuje aktivnost Društva koja se odvija na volonterskoj bazi. Stoga postoji potreba za
zapošljavanjem, a u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb. Pomoć
u financijskom planu pružili su Grad Dugo Selo

te Općine Brckovljani i Rugvica, bez toga bi neophodan program bio teško provediv.
Zbog povećanog broja članova pooštrili su naplatu članarina, dugogodišnji neplatiše brisani
su iz članstva u skladu sa statutom Društva. Članova je preko 350, a urednim plaćanjem osigurane su i povlastice. Razočarani su odgovorima za

svoje programe koje su prijavili na
natječaje, smatraju ih rezultatom
nerazumijevanja potreba invalidnih osoba. U 2015. godini prihodovano je 90.085 kuna, rashodi su
64.966 kuna, razlika prihoda nad
rashodima je 25.118 kuna. Nastavit
će s baznim aktivnostima, planiraju organiziranje kulturnih i sportskih aktivnosti, seminara, obuku
za rad na računalu te aktivnosti na
prikupljanju financijskih sredstava, dio je programa za 2016. godinu. Došlo je do promjena u sastavu
IO u koji je ušla Borka Harcet. Zahvaljeno je na suradnji gradskim
i općinskim čelnicima, GDCK-u,
SUH-u te Radio Martinu i Dugoselskoj kronici.
„Društvo invalida opravdava postojanost i obvezu da treba znati i poštivati humanost življenja,
moralnost je spremno više pomagati drugima
te nastaviti s radom ovog Društva“, kazao je na
kraju Grgošić.
amš
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Održan 8. kup Sv. Florijana
Na poligonu pored Vatrogasnog doma i na nogometnom igralištu
u Velikoj Ostrni 2. srpnja je održano tradicionalno natjecanje djece,
mladeži i odraslih 8. kup Sv. Florijana.
Natjecanje je održano u organizaciji DVD-a
Ostrna, a pod pokroviteljstvom grada Dugog
Sela te tvrtki Hortikultura Rasadnik Bobica i
Vatrogasni kutak. Pozdrave dobrodošlice uz
želje za što boljim rezultatom svim natjecateljima i njihovim voditeljima ispred Upravnog
odbora i svih članova DVD-a Ostrna uputio je
predsjednik Božidar Cik, a zatim i zamjenik
gradonačelnika grada Dugog Sela Pavo Jakovljević, koji je otvorio ovo natjecanje. Otvaranje
natjecanja te vježbe djece i mladeži popratili
su pročelnik grada za društvene djelatnosti Veljko Bertak, pročelnik grada za poslove
Gradskog vijeća Mladen Šestan te ravnatelj
Pučkog otvorenog učilišta Nenad Haleuš. Na
natjecanju je ukupno nastupilo 78 ekipa.
Na natjecanju su dijeljene i posebne nagrade
te je nagradu za Društvo koje je prvo prijavilo ekipu dobilo DVD Turopolje, a nagradu za
Društvo s najviše ekipa DVD Ribnica.
U kategoriji djece u dobi od 6 do 12 godina
nastupilo je 20 muških i 12 ženskih ekipa.
Prijelazni pehar te pehar sponzora grada
Dugo Selo i medalje sponzora Vatrogasni kutak za 1. mjesto u kategoriji muške djece od 6
do 12 godina osvojila je ekipa DVD-a Potok,
za 2. mjesto ekipa DVD-a Ježevo, za 3. mjesto
ekipa DVD-a Repušnica.
Pehar i medalje za 1. mjesto u kategoriji ženske djece od 6 do 12 godina osvojila je ekipa
DVD-a Haganj, za 2. mjesto ekipa DVD-a Kurilovec, za 3. mjesto ekipa DVD-a Repušnica.
U kategoriji mladeži u dobi od 12 do 16 godina nastupilo je 12 muških i 8 ženskih ekipa.
Prijelazni pehar te pehar sponzora grada
Dugo Selo i medalje sponzora Vatrogasni kutak za 1. mjesto u kategoriji muške mladeži od
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12 do 16 godina osvojila je ekipa DVD-a Bedekovčina, za 2. mjesto ekipa DVD-a Ostrna, za
3. mjesto ekipa DVD-a Ivanska.
Pehar i medalje za 1. mjesto u kategoriji
ženske mladeži od 12 do 16 godina osvojila je
ekipa DVD-a Kuče, za 2. mjesto ekipa DVD-a
Mladost Sisak, za 3. mjesto ekipa DVD-a Ribnica.
U kategoriji odraslih "A" nastupilo je 7 muških i 5 ženskih ekipa.
Prijelazni pehar te pehar sponzora grada
Dugo Selo za 1. mjesto u kategoriji muški "A" ,
osvojila je ekipa DVD-a Andrilovec, za 2. mjesto ekipa DVD-a Razljev, za 3. mjesto ekipa
DVD-a Blaguša.
Pehar za 1. mjesto u kategoriji žene "A" osvojila je ekipa DVD-a Ribnica, za 2. mjesto ekipa
DVD-a Andrilovec, za 3. mjesto ekipa DVD-a
Laktec.
U kategoriji odraslih "B" nastupile su 3 muške i 4 ženske ekipe.
Pehar sponzora grada Dugo Selo za 1. mjesto
u kategoriji muški "B" osvojila je ekipa DVD-a
Laktec, za 2. mjesto ekipa DVD-a Turopolje,
za 3. mjesto ekipa DVD-a Kuče.
Pehar za 1. mjesto u kategoriji žene "B" osvojila je ekipa DVD-a Turopolje Leskovec, za 2.
mjesto ekipa DVD-a Staro Čiče, za 3. mjesto
ekipa DVD-a Leskovec.
U kategoriji odraslih brzinsko mokro natjecanje nastupilo je 7 muških ekipa.
Pehar za 1. mjesto u kategoriji muški brzinsko mokro natjecanje osvojila je ekipa DVDa Hrebinec, za 2. mjesto ekipa DVD-a Dugo
Selo, za 3. mjesto ekipa DVD-a Donja Greda.
Predsjednik DVD-a Ostrna

Božidar Cik

ODRŽANO
PETO
PRVENSTVO
LOVNOG
UREDA
DUGO SELO

Dana, 10. srpnja 2016. godine na streljani LD
Zec Oborovo održano je, već sada tradicionalno,
natjecanje u lovnom streljaštvu - disciplina trap.
Na prvenstvu je sudjelovalo pet ekipa iz lovačkih
društava sa područja LU Dugo Selo. Nažalost
LD Srna Lupoglav i LD Kuna Velika Ostrna nisu
imali svoje predstavnike.
Ostvareni su sljedeći rezultati :
EKIPNO:
1. mjesto LD Fazan Svibje
2. mjesto LD Zec Oborovo
3. mjesto LD Sokol Stančić
4. mjesto LD Srnjak Dugo Selo
5. mjesto LD Strijelac Ježevo

96 meta
86 meta
75 meta
63 mete
59 meta

Nakon ekipnog dijela natjecanja, strijelci sa
najboljim rezultatima dobili su priliku za natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji te su ostvareni ovi rezultati :
POJEDINAČNO :
1. mjesto Krunoslav Švedi LD Sokol Stančić
		
40 meta
2. mjesto Mario Genzić LD Fazan Svibje		
		
38 meta
3. mjesto Mario Điđa LD Zec Oborovo		
		
36 meta
4. mjesto Jadranko Sočnić LD Zec Oborovo
		
31 meta
5. mjesto Željko Bertak LD Srnjak Dugo Selo
		
31 meta
6. mjesto Igor Ištvanić LD Fazan Svibje		
		
28 meta
Šestorica prvoplasiranih strijelaca predstavljat
će Lovni ured Dugo Selo na Prvenstvu Lovačkog
saveza Zagrebačke županije koje će se održati
početkom rujna 2016. u Sv. Ivanu Zelini.
				

B.Kocet
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ODRŽAN PRVI GRAFFITI JAM:

NOVI ROBOTIČKI USPJEH DUGOSELCA BRANIMIRA ĆARANA

Osvojio zlato i broncu na
svjetskom natjecanju u
Njemačkoj
Branimir Ćaran, naš višestruko nagrađivani
robotičar i dobitnik Oskara znanja, je u Leipzigu na najvećem svjetskom natjecanju „RoboCup
2016.“ nanizao je još jedan značajan uspjeh
– osvojio je 1. mjesto i zlatnu medalju u super
timovima (jedina ekipa koja je u potpunosti riješila zadatak u super timovima) te 3. Mjesto i
broncu u individualnom nastupu. Ovaj značajan
rezultat Branimir je ostvario zajedno sa svojim
kolegama, članovima Hrvatskog robotičkog saveza s kojima se natjecao u kategoriji Rescue line
secondary (kategorija u kojoj je nastupilo najviše
ekipa) pod nazivom „CRO little home“, a ekipu
su, uz Branimira, činili Andro Katanec i Elizabeta Tedeško, dok je mentorica bila Jelka Hrnjić.
Članovi Hrvatskog robotičkog saveza na istom
natjecanju u Njemačkoj osvojili su čak devet medalji postigavši, kako su u Hrvatskom robotičkom savezu naveli – povijesni uspjeh. Dva prva
mjesta u super timovima Co Space i Rescue Line
Secondary, četiri duga mjesta, u Rescue Maze,
u CoSpace Primary i supertimovi Rescue Line
Primary i Soccer Lightweight Primary i tri treća
mjesta, u Rescue Line Secondary i supertimovi
u Soccer Light Primary te Soccer Lightweight
Secondary.
Gotovo godinu dana ranije, podsjećamo, na
svjetskom robotičkom natjecanju koje se bilo
održalo u Kini, Branimir Ćaran zajedno sa
svojim kolegama u timu, osvojio je dva srebra,
i to u kategoriji supertimova te individualno.
Na temelju ovog uspjeha Branimir je ovogodišnji dobitnik dva Oskara znanja, čime je ponovio
uspjeh od prošle godine kada je također dobio
dva Oskara znanja. Inače podjela Oskara znanja
za 2016. godinu održana je polovicom proteklog
mjeseca i tom prilikom Branimir nam je dao
izjavu – „Osvojeni Oskari znanja znače mi puno

jer me stimuliraju i motiviraju. Oni su priznanje
mog dosadašnjeg rada i truda te svakako dodatni poticaj za još bolje rezultate“, rekao je. Podsjetio nas kako je tijekom ove godine sudjelovao
na tri nova natjecanja u robotici na kojima je
osvojio 1. mjesto u Zagrebu i 2. mjesta na natjecanju u Ludbregu ostvarivši plasman na svjetsko
natjecanje u Leipzigu. Uz državna natjecanja,
sudjelovao je na Europskom prvenstvu koje se
redovito svake godine održava u Austriji gdje je
osvojio 2. mjesto. Iako je bilo i drugih međunarodnih natjecanja, zbog obaveza i priprema za
državnu maturu Branimir ove godine nije mogao sudjelovati. No zato, državna matura je sada
već iza njega, i trenutno čeka rezultate. Nadamo
se kako će mu se želja upisa na Fakultet strojarstva i brodogradnje ispuniti.
U međuvremenu po povratku iz Njemačke
kreću i njegove intenzivne aktivnosti i rad na
novoj kategoriji pod nazivom robo-nogomet te
se nada uspješnim kvalifikacijama za svjetsko
natjecanje 2017. godine koje će se održati u Japanu.
I.G.O.

Street Style Show četvrtu godinu zaredom
okupio brojne „stylere“
Street Style Show, projekt Savjeta mladih Grada Dugog Sela i u organizaciji Street Style Teama i Multimedijalnog kluba Pozitiv, održan je
četvrtu godinu zaredom. Popularno natjecanje
u izgledu automobila i promocija sigurnosti u
prometu, privukli su brojne posjetitelje 18. lipnja
kod Gradske sportske dvorane. Sunčano i toplo
vrijeme pogodovalo je cjelodnevnom programu,
a dotjerani limeni ljubimci pristigli su iz gotovo
svih krajeva Hrvatske. Razgledavanje najljepših
primjeraka „tuniranih“ automobila dodatno su
upotpunile i lijepe hostese. Style dio natjecanja
bio je podijeljen u nekoliko kategorija, ocjenjivale su sve preinake rađene na vozilu, od vanjskog
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izgleda do unutrašnjosti i u motornom prostoru. Kao i lanjskih godina, održano je natjecanje
u glasnoći automobila, odnosno usisa i ispuha,
te natjecanje u brzoj reakciji startanja. Za edukativan dio pobrinuo se dugoselski Crveni križ
prezentirajući kako pružiti prvu pomoć, a na
njihovom štandu moglo se i ponoviti to dragocjeno znanje. Bogati popratni sadržaj uključivao
je driftanje autićima na daljinsko upravljanje RC
Drift autića te izlaganje Formule Student FSB
Racing team-a. Zadovoljni ovogodišnjim Street
Style Showom organizatori za sljedeću godinu
najavljuju još atraktivniju oktansku zabavu.

amš

Oslikani murali doprinos kulturnom
identitetu grada
Prvi Graffiti jam, projekt iz programa gradskog
Savjeta mladih, a u organizaciji Multimedijalnog
kluba Pozitiv održan je 12. lipnja. Mjesto cjelodnevnog događanja bio je Dom kulture čije su zidove bojom probudili dokazani grafiteri, vješti u
oslikavanju sprejem i kistom. O popularnoj uličnoj
umjetnosti (street art) kojom se diče gradovi diljem
svijeta kao dijelom svog vizualnog identiteta, više
je rekla Marija Babić iz Savjeta mladih: „Probudimo dugoselske zidove - Graffiti jam je organiziran
kako bi se pokazalo ljudima da grafiti nisi samo
vandalizam. To može biti jako lijepa umjetnost.
Primjer je Zagreb, udaljen od Dugog Sela svega
dvadesetak minuta. Od svjetskih metropola izdvojit ću Sao Paolo koji je gotovo sav u grafitima i to
je ljudima potpuno normalno. S godinama bi se to
moglo napraviti i ovdje, da se na našem događanju
okupe poznati umjetnici i pokažu kako nastaju ova
umjetnička djela.“
Zidove su „legalno“ i uspješno oslikali hvaljeni
mladi autori: akademski slikar Ivan Oštarčević,
Luka Mrnjec, Dominik Jakovljević, Ivan Cvitkušić
te umjetnik koji stvara pod pseudonimom Style-b
Okvir. Nije ovo prvi put da MMK Pozitiv promovira ovu vrstu umjetnosti – prošle je godine održana izvrsno prihvaćena izložba grafita, a na tom je
tragu bilo i nedavno oslikavanje koševa za smeće u
Perivoju Ivane Brlić Mažuranić.
Dugoselska pročelja nisu izuzeta od „šaranja“.
No, lako je zamijetiti radi li se o djelu umjetnika
ili o „bombardiranju“ škrabotinama obijesnog
vandala. Grafiti su, u kontekstu javne umjetnosti,
osmišljena intervencija u javnom prostoru. Dio su
suvremene kulture, način izražavanja društvenih
problema ili, jednostavno, prikaza mašte autora.
Stoga je projektu Savjeta mladih dodana i edukativna dimenzija. Ono što se željelo pokazati ovim
umjetničkim skupom je pokazano - rezultat složenog procesa slikanja su prekrasni murali, koje svakako treba vidjeti i, koliko god je to dulje moguće,
amš
sačuvati.
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U spomen na
heroja-policajca
Željka
Filipovića
Dana 26. srpnja
bila je 25. godišnjica
pogibije
desetorice hrabrih hrvatskih policajaca koji su
tog dana 1991. godine poginuli u Strugi
Banskoj braneći Domovinu. Tijekom 26.
srpnja 1991., srpski
teroristi i JNA, u
sklopu
operacije
“Žaoka” započeli su
težak minobacački, a
potom i tenkovsko-pješački napad pri čemu
su palili i pljačkali kuće te zlostavljali i ubijali
tamošnje Hrvate. U napadu na to pounjsko
selo koristili su oklopni kamion s dva protuavionska topa, a kao živi štit ispred sebe su
postavili civile. U napadu na području Pounja sudjelovao je i zloglasni kapetan Dragan.
Hrvatski branitelji morali su se povlačiti da
ne bi ugrozili civile, u većini blisku rodbinu,
prijatelje i ljude koje su poznavali. A onda se
dogodio herojski čin. Pričuvni policajac Mile
Blažević bio je u rovu pedesetak metara od
kuće u kojoj su bili njegova žena, djeca i drugi
susjedi. Do njega je bio mladi prometni policajac iz Dugog Sela Željko Filipović. Odlučili
su žrtvovati se kako bi zaustavili napad i spasili civile u selu i one živom štitu. S potpornog
zida iznad ceste, Čađo se, opasan eksplozivom i ručnim bombama, bacio na oklopni
kamion srpskih terorista i aktivirao bombe.
U eksploziji je poginulo pet i ranjeno dvadeset napadača.
U srpskim dokumentima pronađenim nakon Oluje stoji da je u eksploziji teško ranjen
načelnik SUP-a Dvor. Ostali ranjeni napadači
uglavnom su bili iz sastava TO-a Dvor, a bilo
je stradalih i među pripadnicima ”specijalne
milicije” i ”jedinice za posebne namjene Kaline” iz Komogovine, koja je počinila najviše
ratnih zločina nad Hrvatima na Banovini.
Osim srpskih terorista u eksploziji je poginulo dvoje hrvatskih civila iz živog štita, a
15 ih je bilo ranjeno. Zbog toliko mrtvih i ranjenih njihovih boraca nastala je panika, pa
su srpski napadači počeli s povlačenjem, ne
samo oni koji su prodrli u selo nego i specijalci koji su na okolnim brdima čekali nastavak
napada.
Od eksplozije oklopnog kamiona, poginula su oba hrvatska branitelja - Mile Blažević
Čađo i Željko Filipović.
Neka im je vječna slava i hvala.

SKUPŠTINA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“:

2017. šezdeseta obljetnica
“Lošinja”
Brojne aktivnosti poput dramske, likovne, plesne, edukativne radionice, ekološke akcije održavat će se za vrijeme ljetovanja djece u odmaralištu
u Velom Lošinju, a rad s djecom bit će u fokusu i
za vrijeme zimskih mjeseci, rečeno je na skupštini
Društva „Naša djeca“ Dugo Selo održanoj 6. lipnja.
Programe će voditi educirani kadar.
Organizacija ljetnih odmora za djecu i odrasle u
odmaralištu osnovna je djelatnost Društva koje je
jedno od dva društva u Hrvatskoj s odmaralištem
u vlasništvu, a sljedeće godine slavi se okrugla 60ta obljetnica. Prošle su godine upisali odmaralište
u registar tako da u njemu mogu ljetovati osobe iz
cijele Hrvatske što je i cilj Društva koji vodi brigu
za sve socijalne kategorije. Ove godine bit će smanjen kapacitet, a po kategorizaciji u odmaralištu je
sada 36 kreveta. Smjene ljetovanja dobro se pune, a
omogućeno je i besplatno ljetovanje za djecu. Članovi Skupštine, kojom je predsjedala Milica Jakić,

uz izvješće o radu prihvatili su financijsko izvješće.
Prihodi u visini 372.166 kuna, najvećim su dijelom osigurani od uplata za ljetovanje, a rashodi su
371.810 kuna. Planirani prihodi u ovoj godini su
366.080 kuna. Predsjednik Društva Ivan Grgošić
obrazlagao je problematiku u radu Društva, istaknuvši kako je ovoj humanitarnoj udruzi potreban
prostor. Kupljeno je vozilo za potrebe odmarališta,
a povremeno se nabavlja neophodan sitni inventar.
Društvo će pojačati suradnju s Gradom i općinama, školama i vrtićima te brojnim udrugama, a
potražit će sponzore i donatore za svoje programe.
Nastavit će se baviti organizacijom odmora, rekreacije i zdravstvene rehabilitacije te unapređenjem
uvjeta smještaja u objektu odmarališta. Održavanje i obnavljanje inventara u odmaralištu te potrebna ulaganja također su u programu uz racioamš
nalno korištenje sredstava.

REHABILITACIJA U ISTARSKIM TOPLICAMA
Društvo invalida Dugo Selo i ove je godine bilo je
na izletu i rehabilitaciji u Istarskim toplicama.
U razdoblju od 24.6 do 26.6 2016 godine proveli
smo tri prekrasna dana u Istarskim toplicama.
Ljekovitost termalnih voda poznata je od
davnina,tako su Istarske poznate kao treće u Europi
po svojim ljekovitim svojstvima.
Radioaktivan jod koji je jedan od važnih sastojaka ti voda,izrazito je učinkovit kod lječenja mišićnih
i koštanih oboljenja.
Osobito razne Mišične distrofije, Multipeskeroze,
Degerativna oboljenja i mnoga druga.
Pedeset članova društva i njihove pratnje u ta tri
dana odradili su vježbe u bazenu po stručnim nazorom fizijoterapeuta.
Također smo organizirali i pohod na brdo

Sv.Stjepana za one koji su u boljem zdrastvenom
stanju i kondiciji.
Sam kraj Istre je prepun ljekovitog bilja i mirisnih
trava.
Ko pčelice su naši invalidi nakon kupanja i vježbanja hodali po parku i livadi uživali u mirisnim
travama i branju ljekivitog bilja.
Isto tako u zajedničkom druženju uz kavu i priču.
Iznad glava nam se nadvila stjena i ponekad imaš
osječaj kao da če se srušiti na nas, i ona tu čvrsto stoji
stoljećima i milijunima godina.
Navečer kad je zasvirala muzika mnogima je bilo
bolje i sretni su zaplesali,u ritmu muzike.
Tako su završila tri prekrasna dana u Istarskim
toplicama sa željama za ponovni susret iduće godi
ne.
Remenar Nevenka

OBAVIJEST

o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i
nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola
za šk. godinu 2016/2017.
Dana 25. srpnja 2016. godine, Gradonačelnik
Grada Dugog Sela donio je Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i nastavnih
sredstava učenicima osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk.
godinu 2016/2017., kojom su propisani uvjeti za
ostvarivanje navedene potpore.
Novčanu potporu za nabavu školskih udžbenika i nastavnih sredstava mogu ostvariti roditelji
učenika osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, čiji prihod po članu
zajedničkog kućanstva ne prelazi 1.800,00 kuna
mjesečno, u sljedećim iznosima:

– za učenike od 1 – 4. razreda – u iznosu od
300,00 kn po učeniku
– za učenike od 5 – 8. razreda – u iznosu od
700,00 kn po učeniku.

Obrasci zahtjeva i izjave o članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti osobno u
Gradu Dugom Selu, J. Zorića 1 (potkrovlje) ili
na službenoj stranici Grada: www.dugoselo.hr.
Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom zaprimaju se do 30. rujna 2016. godine, a nepotpuni i
nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.
Grad Dugo Selo
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29. srpnja 2016.
VJENČANI

1. IVAN LEŠIĆ I IVANA BANOVIĆ, vjenčani 04. lipnja 2016.
2. DENIS KIĐEMET I JOSIPA KALAICA, vjenčani 04. lipnja 2016.
3. MLADEN KUŠIĆ I IVANA VRBANEC, vjenčani 10. lipnja 2016.
4. ANTONIO BABIJAŠ I MARTINA KUČKO,
vjenčani 11. lipnja 2016.
5. DAVID MOLNAR I ANDREJA BACALO, vjenčani 17. lipnja 2016.
6. ROBERT VOLF I TEA VODNIK, vjenčani 24. lipnja 2016.
7. MATEJ MATIĆ I IVANA NEVISTIĆ, vjenčani 24. lipnja 2016.
8. DAMIR ŠOK I ŽELJKA KUKUČKA, vjenčani 24. lipnja 2016.
9. GORAN JANKOVIĆ I SANJA PROTIĆ, vjenčani 25. lipnja 2016.
10. KREŠO HARAPIN I MAJA KUŠTRO, vjenčani 25. lipnja 2016.
11. JAKOV GALEKOVIĆ I MARIJA VELIĆ, vjenčani 25. lipnja 2016.
12. EMANUEL ŠARIĆ I BARBARA KANIŽAJ,
vjenčani 01. srpnja 2016.
13. DENIS KOCH I SARAH ŠTEFANEK, vjenčani 02. srpnja 2016.
14. AMIR TERZIĆ I ALEKSANDRA POKAS, vjenčani 02. srpnja 2016.
15. MILAN KRALJ I MONIKA IVKIĆ, vjenčani 02. srpnja 2016.
16. HRVOJE ŠAREC I PETRA ZELENKOVIĆ, vjenčani 02. srpnja 2016.
17. STANKO SLIŠKOVIĆ I NIKOLINA DRAMAC,
vjenčani 02. srpnja 2016.
18. TOMISLAV ŠARIĆ I BOŽANA MEDIĆ, vjenčani 08. srpnja 2016.
19. IGOR MATKOVIĆ I IVANKA MARJANOVIĆ,
vjenčani 09. srpnja 2016.
20. NIKOLA CAGANIĆ I JOZEFINA FRANCIĆ,
vjenčani 09. srpnja 2016.
21. MARKO ŠIPURA I MARINA DRACUN, vjenčani 09. srpnja 2016.
22. OLJA DAKIĆ I ANA BOŠNJAK, vjenčani 16. srpnja 2016.
23. TOMISLAV CIMAŠ I IVANA CESAR, vjenčani 16. srpnja 2016.
24. BOJAN IVANOVIĆ I MAJA RAŠIĆ, vjenčani 16. srpnja 2016.

UMRLI
UMRLI 04. 06. 2016. - 21. 07.2016.

1. Marica Bižec, stara 85 godina
2. Davor Brezak, star 64 godine
3. Slavko Debak, star 64 godine
4. Ignac Dvanajščak, star 88 godina
5. Dragica Gajić, stara 87 godina
6. Petar Gavran, star 69 godina
7. Mato Grgić, star 71 godinu
8. Stjepan Hemen, star 83 godine
9. Ruža Ivanković, stara 87 godina
10. Gjuro Jagatić – Žganec, star 79 godina
11. Ema Jeren, stara 92 godine
12. Anto Jukić, star 79 godine
13. Božo Katičić, star 78 godine
14. Darinka Kereković, stara 88 godina
15. Marko Kolar, star 91 godinu
16. Mara Kukuvačec, stara 91 godinu
17. Kata Mršić, stara 84 godine
18. Ignac Mudifaj, star 88 godina
19. Đulja Perić, star 93 godine
20. Ivan Plišić, star 92 godine
21. Ivka Rajkovačić, stara 77 godina
22. Božo Sojčić, star 89 godina
23. Manda Tomić, stara 82 godine
24. Marica Škrlec, stara 92 godine
25. Nada Šodec, stara 64 godine
Tužno sjećanje

IVAN LABAŠ

30. 6. 1993. – 30. 6. 2016.
i

KATICA LABAŠ

30. 6. 2004. – 30. 6. 2016.

Živite s nama u našim srcima i našim sjećanjima.
Vaši: kćer Biserka, zet Jonče,
unuci Ivan, Tomislav, Matija i Ana

DUGOSELSKA kronika
Tužno sjećanje

PAVAO ŠKRLEC

04. 07. 1996. – 04. 07. 2016.
Prošlo je tužnih 20 godina od kada nisi s
nama, ali u našim mislima i srcima ostat ćeš
zauvijek.
S ljubavlju i ponosom: tvoja supruga
Mirjana, sin Miro, snaha Sanja,
unuci Pavao i Iva

IN MEMORIAM
naš voljeni suprug, otac, djed, punac

MATO GRGIĆ, dipl.ing.stroj.
19.2.1945. – 31.5.2016.

U nevjerici što više nikada nećeš biti s nama,
protekla su dva tužna i bolna mjeseca od rastanka s tobom. Zahvalni smo ti za sve trenutke koje smo proveli s tobom, za svu ljubav koji
si nam poklonio i za svaku dobru riječ i podršku koju si nam pružao.
Fališ nam neizmjerno…
Tugujuća obitelj: supruga Nada,
kćeri Iva i Katarina, unuk Patrik,
zetovi Domagoj i Nikola

Tužno sjećanje
na

ZVONIMIRA BERTAKA
31. 07. 2003. – 31. 07. 2016.

S tugom i ljubavlju čuvamo uspomenu na
Tebe.
Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje
na voljenu suprugu, majku, baku i sestru

VAHIDU – IDU BOŽIKOVIĆ
28. 6. 2000. – 28. 6. 2016.

Zahvaljujemo svima koji posjećuju i kite Tvoj
tihi dom.
Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje
na voljenog supruga, oca, djeda i svekra

NIKOLU MALBAŠA
18. 7. 1996. – 18. 7. 2016.

Naša bol i suze ne mogu Te vratiti, ali naša
ljubav i sjećanje vječno će trajati. Živjet ćeš
vječno u našim srcima.
Tvoji najmiliji: supruga Ružica, sin Nenad, snaha Peggi, unuka
Majda i suprug Ivan te praunuci Nikola i Matija

OBAVIJESTI
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Osjećam ljubav i tugu
12. 8. 1961. - 12. 8. 2016.

KATICA KRAPEC

TIHOMIRU

2013. – 2016.

Dragica

i

IVAN KRAPEC
1991. – 2016.

Ima neka moć u dobrim ljudima, oni su jaki i
poslije smrti. Žive po svojim riječima i djelima,
a najviše po dobroti. Ljubav i uspomene ostaju
zauvijek u našim srcima.
Vaši najmiliji

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

MILIVOJA HALARA
Tužno sjećanje
na naše drage i voljene

MARICU
i

časnika Hrvatske vojske

6. 8. 1992. – 6. 8. 2016.
Prošle su dvadeset četiri godine od kada nisi
s nama i samo oni koji Te vole znaju kako je
bolno živjeti bez Tebe. Našu ljubav i sjećanje
na Tebe ne može izbrisati vrijeme. Neka ti je
laka hrvatska zemlja za koju si dao svoj mladi život. Počivao u
miru Božjem.
Tvoji neutješni: supruga Jasna, djeca Marina, Ivan i Martina, majka
Dragica, otac Matej, šogorica Jadranka te nećaci Dario i Karla

IVANA TOMINAC
3. 6. 1992. – 3. 6. 2016.

Uspomene na vas još uvijek žive u nama.
Vaše kćeri, zetovi, unuci,
praunuke i praunuci

Tužno sjećanje
na

STJEPANA RUKLIĆA
17. 8. 2014. – 17. 8. 2016.

Tužno sjećanje
na voljene

Tvoja kćerka Štefica

DAVORA LJUBANOVIĆA
8. 7. 1992. – 8. 7. 2016.

Tužno sjećanje

i

na

DAMIRA LJUBANOVIĆA

22. 6. 2008. – 22. 6. 2016.

14. 7. 2011. – 14. 7. 2016.

Ostali ste kao ljubav u našim srcima, kao
topli dodir na našim rukama, kao tinjajući
plamen u našim domovima.

DANICU PINTAR

S ljubavlju, ponosno čuvamo uspomenu na
Tebe.
Tvoj sin Josip

Volimo vas
Vaši roditelji, Duška, Karlo i Matea

Velika hvala rodbini, prijateljima i susjedima koji su nam svojom
nazočnošću izrazili sućut, svojom molitvom i blagoslovom odali
počast i poštovanje prigodom posljednjeg ispraćaja naše voljene

ANE ŠTEFANČIĆ

Suprug Slavko i sin Zdenko s obitelji

Tužno sjećanje
na našu dragu

ZLATU FLUKA

3. 7. 2014. – 3. 7. 2016.
S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na
tebe
Tvoji najmiliji
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Sjećanje
na

na

SLOBODANA DRAŽIĆA

MATU TRUPEC

14. 07. 2015. - 14. 07. 2016.

9. 8. 2015. - 9. 8. 2016.
Uspomene i sjećanje na Tebe ostaju vječno.
Tvoji najmiliji

U sjećanjima našim Ti si uvijek tema, volimo
Te i sad kad Te više među nama nema...
Tvoji najmiliji: supruga Jasna, kćeri Vesna i
Nataša, unuci Anton, Ivan i Laura,
zetovi: Boban i Miroslav

SKUPŠTINA STŠK DUGO SELO:

P R O DA J E S E
1. ŠUMA - kat.čestica Dubrava,
M. Breg - 3158m2
- pristup asfalt
2. VINOGRAD sa kleti - kat. čestica
Dubrava, M. Breg - 1803 m2
- pristup asfalt

Mobitel: 098/970 86 57

Utrka AARWC u Božjakovini:

Sudjelovalo
40-ak
atletičara iz
sedam zemalja
Alpe Adria Race Walking Cup održan je 9.
srpnja na stadionu u Božjakovini, a u organizaciji AK Svetice i Općine Brckovljani. Natjecalo se
40-ak atletičara iz sedam zemalja (Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Mađarska i
Nigerija).
Održane su četiri utrke u svim dobnim skupinama. U prvoj utrci, na 1 000 metara, pobjedu je
odnijela Charity Zanini Astaldi iz Nigerije.
Novi hrvatski rekord za kadetkinje postavila je pobjednica u drugoj utrci na 2 000 metara
Eli Pevec iz AK Agrama. Rekord iznosi 10,26,3
i za 35 sekundi je bolji od prošlog. Jurica Stanko iz AK Agrama bio je najbolji u trećoj utrci
na 3 000 m do 18 godina dok je kod žena prva
bila Aleksandra Stefany Bizić iz istog kluba. U
glavnoj utrci, također dugoj 3 000 m, pobijedio
je Želimir Haubrih dok je u ženskoj kategoriji
najuspješnija bila Ivana Renić.
Uspješna u glavnoj utrci su bila i dva natjecatelja iz Općine Brckovljani. Kao predstavnici AK
Svetice u kategoriji do 23 godine Mario Graberec
zauzeo je prvo mjesto, a Ivan Greberec drugo u
kategoriji M50. Odličja je sudionicima uručio
predsjednik Općinskog vijeća Božo Graberec.
Kako se moglo čuti, na ovom AARWC-u polučeni su odlični rezultati, a natjecatelji su izrazili
zadovoljstvo zbog uspješne organizacije.
MG,AMŠ

NEMOGUĆE JE POBROJATI
SVE USPJEHE
Jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u
Dugom Selu – STŠK Dugo Selo održao je skupštinu na kojoj je ponovo za predsjednika izabran
Ilija Papak i dosadašnje vodstvo kluba, koje je
prema ocjeni skupštinara dobro vodilo klub u
prethodnom razdoblju. Pokazala su to i izvješća
kluba o radu u protekloj godini. Zaštitni znak
ovog kluba Zvonko Pokas dvadesetak je minuta nabrajao sve medalje koje su tijekom sezone
ovom kolektivu donijeli Ana Murat, Antonela
Papak, Patricija Vrbat, Magdalena Dobra, Matej
Murat, Mislav Martinek, Luka Martinek, Tomislav Nagy, Roman Budek, Luka Dragun, Luka
Zlatkov, Andrej Papak, Sven Sahor, Jure Iviš,
Mateo Vrbat i Matej Dragun, a već dolaze i mnogi drugi mladi i talentirani stolnotenisači koje
postolja tek čekaju. Stoga nije čudno da upravo
dugoselske stolnotenisačice i stolnotenisači drže
čelna mjesta na ljestvicama uspješnosti Zagrebačke županije, ali i visoka mjesta na državnim
rang listama najboljih.
Ekipno, STŠK također stoji dobro i prva muška, kao i prva ženska ekipa sljedeće sezone nastupaju u Prvoj hrvatskoj stolnoteniskoj ligi.
Ciljevi koje su dugoselski stolnotenisači zacrtali u ovoj godini su daljnji rad sa školom stolnog
tenisa u suradnji s osnovnim školama, nabavka

sportskog poda za cijelu Gradsku športsku dvoranu i postupna obnova dotrajalih stolova, rad
na promidžbi kluba te organizacija dvaju velikih
tradicionalnih turnira – jubilarnog 40. međunarodnog turnira „Memorijal Đure Dubenika“
i veteranskog turnira „Zvonimir Turčinec Ogi“.
Skupštinu stolnotenisača pozdravili su predsjednik ZŠU Grada Dugog Sela Branko Deronja,
počasni predsjednik Zlatko Lasan i pročelnik za
društvene djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko
Bertak, a nazočan joj je bio i tajnik ZŠU Franjo
Končić. 
N.H.M.

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!

DUGOSELSKA kronika

SPORT

29. srpnja 2016.

Odličan nastup mladih
dugoselskih rukometašica na
međunarodnom turniru u
Makarskoj
Djevojčice rođene 2002./2003. ženskog rukometnog kluba Dugo Selo '55 sudjelovale su od
26. do 30. lipnja 2016. u Makarskoj na međunarodnom rukometnom turniru s kojeg su donijele
samo pozitivna iskustva. Rezultatski, osvojeno
je 12. mjesto od ukupno 32 ekipe, ali važnije od
svega stečena su nova rukometna poznanstva i
iskustvo igranja protiv ekipa iz Mađarske, Poljske, Slovenije itd.
Turnir u Makarskoj jedan je od najvećih rukometnih turnira u ovoj regiji, a na njemu sudjelu-

Treneri: Tanja Plašić, Nenad Plašić

Pobjednička ekipa Glazir

magoj Cvetković, prisjetivši se kako ih ove godine
barem nije pratila kiša kao prošle godine. Cvetković je također uputio čestitke i zahvale svima koji
su sudjelovali u organizaciji, s pozivom da im se
priključe i sljedeće godine. 
I.G.O.

Uspješan nastup dugoselskih šahista na međunarodnom
šahovskom turniru “1. Memorijal Krunoslava Hulaka Zagreb Open 2016.”

Od 10. do 17. lipnja u Zagrebu je organiziran
međunarodni Šahovski turnir Zagreb Open u
stolnoteniskoj akademiji "Dragutin Šurbek".
Šahovski klub Dugo Selo imao je petoricu
predstavnika na ovome turniru te neke zapaženije rezultate protiv istaknutih protivnika,
velemajstorske i majstorske razine. Tomislav
Filipović i Martin Ganić sakupili su 5 bodova,
Zvonko Korov 4.5 boda, Ivan Križan osvojio
je 3.5 boda, dok je Daniel Matić kojemu je ovo

II MEMORIJALNI
NOGOMETNI
TURNIR
„SINIŠA HODŽIĆ
2016.“

je preko 2000 rukometaša i rukometašica iz svih
dijelova Europe.
Naše djevojčice 2002. odigrale su odličan turnir predstavivši naš klub i grad Dugo Selo na
najbolji mogući način.
ŽRK Dugo Selo '55:
Paula Hršak, Petra Ivić, Sara Ivić, Ana Joka,
Nika Lokmić, Kristina Marjančić, Marta Jagić,
Paula Jakešević, Bruna Stojanović, Tereza Murat, Sara Antunović, Katarina Iličić, Nikolina
Jakešević.

HUMANITARNI MALONOGOMETNI TURNIR „MARKO TIĆ TADIĆ“
PRIKUPIO DONACIJE ZA OBNOVU VODOTORNJA U VUKOVARU

Uz obilježavanje Dana državnosti u Dugom
je Selu odigran 3. Humanitarni malonogometni
turnir „Marko Tić Tadić“ okupivši 14 ekipa. Humana misija turnira ove godine bila je usmjerena
Vukovaru. Turnir je organizirao neformalni klub
navijača Dinama iz Dugog Sela u kojem su nastupile nogometne ekipe iz Ivanić Grada, Podsuseda,
Sesvetskog Kraljevca, Dugog Sela, Rugvice i okolice, a utakmice su odigrane na vanjskom terenu
OŠ Josipa Zorića. Prvo mjesto je tako osvojila ekipa Glazir, drugi su dečki NK Ostrna i treći ekipa
Caffe bara „Don“. Ukupni prihod prikupljenog
tog dana, 3.400 kuna, doniran je za potrebe obnove vodotornja u Vukovaru.
„Iako je termin organizacije ove godine „pao“
baš na državni praznik, a i hrvatska repka je igrala s Portugalom, i bez obzira na to što su dugoselske ulice opustjele tog vrlo vrućeg i sparnog
dana, zadovoljni smo organizacijom i odazivom
ekipa“, rekao je na kraju u ime organizatora Do-
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prvi veći turnir osvojio 3.0 boda. Tomislav Filipović i Martin Ganić imali su vrlo jak turnir
te su obojica odigrali nekoliko sjajnih partija,
od čega posebno izdvajamo remi Tomislava
Filipovića s velemajstorom Mišom Cebalom,
nekadašnjim omladinskim svjetskim prvakom. Sudjelovalo je ukupno 183 igrača iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Nizozemske,
USA, Makedonije, Slovenije i BIH.

ŠK Dugo Selo

Na gradskom stadionu u Dugom Selu održan je
drugi po redu memorijalni turnir u čast poginulom
hrvatskom branitelju i bivšem igraču našeg kluba
NK Dugo Selo Siniši Hodžiću. I ove godine turnir
je igran u kategoriji PRSTIĆI (2007. godište i mlađi), a okupio je 12 ekipa raspoređenih u tri skupine.
Vidjeli smo lijep i atraktivan nogomet. U finalnoj
utakmici gledali smo susjedski derbi između NK
Dugo Selo I i NK Naftaš Ivanić. Borbena i tvrda,
ali i lijepa utakmica u kojoj su naši igrači vodili 1:0
do zadnjih minuta utakmice. Tada su gosti postigli
pogodak za poravnanje rezultata na 1:1 što dovodi
do raspucavanje kaznenih udaraca. U raspucavanju precizniji su bili gosti koji su slavili pobjedu 6:5
i osvojili turnir. U utakmici za treće mjesto zasluženo je slavio NK Rugvica pobjedom 1:0 nad NK
Libertas iz Novske. Na kraju turnira dodjeljene su
medalje i pehari za ekipe koje su izborile polufinale
i nagrade igračima u sljedećim kategorijama:
Najbolji igrač: Vito Petković (NK Naftaš Ivanić)
Najbolji strijelac: Karlo Kaladić (NK Naftaš Ivanić)
Najbolji golman: Niko Dragičević (NK Dugo Selo)
Konačni poredak ekipa:
NK Naftaš Ivanić
NK Dugo Selo I
NK Rugvica
NK Libertas

Tomislav Špoljarević

DEVET DESETLJEĆA MARIJANA ŠANTIĆA
Premda na leđima ima već devedeset i dvije godine, Marijan Šantić, jedan od trenutačno najstarijih stanovnika Dugog Sela, i dalje je vedar i dobro
raspoložen, a o dobroj kondiciji svjedoči i činjenica
da i dalje ne propušta redovita druženja umirovljenika i kartanja u Športskom svakog ponedjeljka.
Zna mu se dogoditi da ponekad ponešto i zaboravi,
kaže, ali karte dobro prati, a isto tako ne zaboravlja ni događaje iz prošlosti, o kojima smo k njemu i
došli porazgovarati.
Posebno nas je zanimala, u Dugom Selu danas
već gotovo izumrla struka, šnajderaj, odnosno krojački zanat u kojem je Marijan, kao ugledni dugoselski obrtnik, proveo svoj radni vijek. Šnajderi su
nekad bili ugledni i bogati pa je i on, nakon četverogodišnje škole, još prije Drugog svjetskog rata,
krenuo u naukovanje kod svog kuma, poznatog
dugoselskog šnajdera Krčmara, kojem je netko od
sumještana „pomogao“ da za vrijeme NDH završi
u Jasenovcu i nikad se od onuda ne vrati. Poznati
dugoselski šnajderi iz tog vremena bili su i Potočki
te Haler. Iz tog prijeratnog vremena sjeća se kako
su obrtnici u tadašnjem Dugom Selu, koje je imalo
svega 1800 stanovnika, bili elita te kako su već tada
imali svoje udruženje koje je imalo sjedište u kući
Mate Premužaka, pokraj u to vrijeme najpoznatije
dugoselske gostione „Kod strine

Mande“. Sve do izgradnje sokolane upravo je
„Strina Manda“ bila i sjedište svih značajnijih
društvenih događanja u Dugom Selu, prisjeća
se, te dodaje kako su obrtnici tamo organizirali
i svoj redoviti godišnji bal koji se održavao za
blagdan Svječnice. Kaže kako mu se čini, da
je unatoč malom broju stanovnika, tadašnje
Dugo Selo imalo izrazito bogat društeni život
te kako su godišnje balove organizirali i nogometaši NK Deška, u vrijeme berbe grožđa,
potom i željezničari, a redovito su se održavali i fašnički maskenbali. Dugo Selo bilo je
tad jako daleko od Zagreba pa su na balovima nastupali uglavnom domaći umjetnici
– vatrogasna pleh muzika, ili Preporodov

Ljudi i događa
ji:
muški pjevački zbor. Međutim, upravo, u to vrijeme, velika prometna udaljenost od Zagreba, davala
je Dugom Selu poseban štih te je kod nas bilo i tada
puno više ugostitelja nego u drugim mjestima. Seljaci iz vrbovečkog kraja ovuda su svoju robu, sijeno, krumpire, zelje i sl. vozili na zagrebačku tržnicu u današnjoj Hainzlovoj ulici - prisjeća se. A da bi
tamo došli rano ujutro kretali bi s konjima i kolima
dan ranije i noćili u Dugom Selu. Uz gostione, a
bile su to od većih još i Ivakova, Birtova i Godecova, postojala su natkrivena odmorišta za konje gdje
bi, na sijenu, prespavali i vlasnici koji su već u ranu
zoru kretali u Zagreb.
Unatoč promjeni političkog sistema, obrtnici su
svoj ugled sačuvali i nakon Drugog Svjetskog rata,
a Marijan je, kaže, vlastiti krojački obrt otvorio
1952. godine. U tom razdoblju i kasnije, šnajderima
je, unatoč postupnom uvođenju konfekcijske robe,
još dobro išlo. Poslovalo je više radnji, osim njega u
posljeratnom razdoblju, šnajederi su bili Gorišek,
Zagorec, Ilić, Pleša, Trupec, Haleuš, Kovačević, Lepan, Pekera, Kvaternik i kasnije Vlahović. Dok su
veći i sami radili konfekciju i prodavali po sajmovima, neki su, poput njega radili po narudžbi. Koliko je to tada bilo unosno govori i činjenica da je
Marijan Šantić jedan od prvih vlasnika automobila
u Dugom Selu. Od zarade je 1959. godine kupio
Opel Olimpiju, a uz njega bilo je još svega nekoliko vlasnika automobila u mjestu. Bili su to Mato
Kokot, Štef Šimunec, te Ignac Sever i Ivan Novak
Bat koji su, prisjeća se, imali talijanski Topolino, a
Mika Malović je uvijek imao dobre motore. Prvi
automehaničar bio je njegov razredni kolega Mato
Potočki. A upravo Mato i on su i jedini živući iz
školskog razreda generacije 1924. godine u kojem
je u to vrijeme bilo 32 učenika.
Šnajderski zanat bio je težak i radilo se od jutra
do sutra, prisjeća se Marijan, ali nije nedostajalo ni
druženja i kvalitetno provedenog vremena. Očito
je to, uz vedar duh koji naš sugovornik i dalje posjeduje, recept za dobro i dugo življenje. Želimo mu
stoga, da u tome dalje i što dulje uživa. 
Nenad Haleuš Mali
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