OZBILJNE PRIPREME DVD-a ANDRILOVEC
ZA NASTUP NA VATROGASNOJ
OLIMPIJADI KOJA ĆE SE OD 9. DO
16. SRPNJA ODRŽATI U AUSTRIJI
29. lipnja 2017. GODINA L BROJ 610.

CIJENA: 5 kuna

50 godina s vama

GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA

DUGOSELSKA kronika
BRCKOVL JANI

KONSTITUIRANA NOVA GRADSKA VLAST

Željko Funtek i lista
HSS-a premoćno
pobijedili u
Brckovljanima,str. 6.

RUGVICA
Mato Čičak i HDZ
pobjednici izbora u
Rugvici,str. 8.

Proslavljeno
80 godina rada
DVD-a Rugvica,str. 9.
Crveni križ Dugo Selo
konačno preselio u
novi prostor,str. 11.
DND Dugo Selo
slavi 60 godina
odmarališta
u Velom Lošinju,str. 10.

KO H A B I TACI JA U DU G O M SEL U:

GRADONAČELNIK DR. NENAD
PANIAN – VEĆINA U VIJEĆU
HDZ-u, BM 365 i MOST-u
str. 4.

MLAĐI KADETI MRK
DUGO SELO 55
OBRANILI TITULU
PRVAKA HRVATSKE

str. 22.

R A D I O

M A R T I N

25 g o d i n a
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Rezultati Lokalnih izbora 2017.

Prema rezultatima lokalnih izbora za izbor
gradonačelnika Dugog Sela održanima 21.
svibnja kandidati s najvećim brojem glasova
su bili Darjan Budimir, mag.iur. (HDZ), koji
je osvojio 34,42% glasova (2.004 glasova), te
Nenad Panian, dr.dent.med. (HNS) osvojivši
22,86% glasova (1.331 glas).
Na 3. mjestu je bio nezavisni kandidat Siniša
Kljajić, prof. osvojivši 15,24% glasova (887 glasova), zatim kandidat koalicije stranaka (SDPHSS-ORaH) dr.sc. Zvonko Novosel-Dolnjak
koji je osvojio 12,02% glasova (700 glasova),
zatim kandidat stranke Milana Bandića 365
– Drago Boščić koji je osvojio 7,11% ili 414 glasova te kandidat MOST-a mr.sc. Ivan Šajković s
6,44% ili 375 glasova.
U izborima za članove Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela najveći broj glasova odnio je HDZ
s nositeljem liste Darjanom Budmirom osvojivši 32,33% ili 1.842 glasa, zatim kandidacijska
lista grupe birača s nositeljem Nenadom Panianom osvojivši 16,02% ili 913 glasova, potom
kandidacijska lista grupe birača nositelja Siniše
Kljajića sa 13,95% ili 795 glasova, slijedi lista
koalicije stranaka SDP-HSS-ORaH s nositeljem
Zvonkom Novoselom Dolnjakom koja je osvojila 12,63% ili 720 glasova, zatim Bandić Milan
365 stranka rada i solidarnosti s nositeljem Pavom Vukelićem osvojivši 10,60% ili 604 glasova,
potom MOST s nositeljem Ivanom Šajkovićem
koji je osvojio 7,21% ili 411 glasova. Ostali kandidati nisu prošli izborni prag, a to je lista HSU
nositelja Josipa Sesana s ukupno 2,51 posto ili
143 glasa, zatim lista koalicije stranaka HSPHČSP nositelja Stefana Novaka s 1,93% ili 110
glasova, slijedi lista koalicije stranaka HKS-BUZ
nositelja liste Damira Mesić s 1,77% ili 101 glasom te na kraju lista koalicije stranaka HKDU
dr.Marko Veselica-HDS nositelja Joze Marunice

s ukupno 1.01% ili 58 glasova. Na osnovu broja
glasova dioba vijećničkih mjesta u novom sazivu
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela je slijedeća:
HDZ 6 mjesta, lista grupe birača nositelja Nenada Paniana 3 mjesta, lista grupe birača nostitelja
Siniše Kljajića 3 mjesta, SDP-HSS-OraH 2 mjesta, BM 365 2 mjesta i Most 1 mjesto.
Što se tiče izlaznosti biračkog tijela ona je gotovo nepromijenjena u odnosu na izbore 2013.
godine – tada je bila 33,35%, a sada je od ukupno 16.133 birača s pravom glasa na izbore izašlo
5.820, odnosno 36,08% - svega 2,73% više.

Apsolutni pobjednik u Rugvici
koalicija HDZ-HSU-HSLS
U Rugvici je na izbore pristupilo 49,52% birača (3.464 od ukupno 6.995 birača s pravom
glasa), što je za 3,32% više nego na izborima
2013. godine, a prema rezultatima za izbore za
načelnika Općine Rugvica – čak 61,20% ili 2.120
birača glasovalo je za dosadašnjeg načelnika Općine, Matu Čička, kandidata koalicije stranaka
HDZ-HSU-HSLS. Kandidat HSS-a Željko Vojković osvojio je 21,88% ili 758 glasova, kandidat
„Stranke Rada i solidarnosti Bandić Milan 365“
Robert Kostić osvojio je 8,89% ili 308 glasova, a
nezavisni kandidat Krešo Kuzmec 6,15% ili 213
glasova.
Lista koalicije stranaka HDZ-HSU-HSLS za
Općinsko vijeće Rugvice dobila je potporu 1.660
birača, 49,02%, te osvojila 9 vijećničkih mandata. Lista HSS-a dobila je 669 glasova, 19,75% i 3
vijećničkih mandata, a isto 3 vijećnička mandata
dobila je lista „Bandića Milana 365“ koji su osvojili 17,92% ili 607 glasova. Iako su prošli izborni prag, osvojili su nedovoljan broj glasova za
osvajanje vijećničkih mjesta – lista SDP – ukupno 5,16% ili 175 glasova i nezavisna lista Kreše

Kuzmeca ukupno 5,02% ili 170 glasova, dok je
lista koalicije HSS SR-HNS osvojila 3,10% ili 105
glasova.
Tako da na osnovu broja glasova dioba vijećničkih mjesta u novom sazivu Općinskog vijeća
Općine Rugvica je slijedeća: HDZ-HSU-HSLS 9
mjesta, HSS 3 mjesta i BM 365 3 mjesta.

Načelnik Općine Brckovljani Željko
Funtek osvojio svoj 7 mandat
Na izbore u Općini Brckovljani izašlo je
32,57% ili 1.900 glasača od ukupno 5.834 birača
s pravom glasa, i to je u odnosu na izbore 2013.
godine za 3,8% posto manje, kada je izborima
pristupilo 36,37% upisanih birača. Apsolutni
pobjednik izbora je HSS-ov kandidat za načelnika općine Željko Funtek kojemu je ovo 7 uzastopni načelnički mandat. Željko Funtek dobio
je potporu 1.349 birača, odnosno 71%. Njegovi
protukandidati – Marin Žafran iz HDZ-a dobio
je 349 glasova, odnosno 18,37% te kandidatkinja
Ines Kovačević iz SDP-a koje je osvojila 176 glasova ili 9,26%.
U izborima za članove Općinskog vijeća Brckovljani HSS je dobio 1.012 glasova, 54,55%,
odnosno 9 mandata i apsolutnu većinu u vijeću. HDZ je dobio 379 glasova, 20,43%, odnosno
3 vijećnička mjesta, „Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti“ osvojivši 292 glasa ili
15,74%, odnosno 2 vijećnička mandata te SDP
koji je dobio 172 glasa, 9,27% i 1 vijećnika.
Na osnovu broja glasova dioba vijećničkih
mjesta u novom sazivu Općinskog vijeća Općine
Rugvica je slijedeća: HSS 9 mjesta, HDZ 3 mjesta, BM 365 2 mjesta i SDP 1 mjesto.

U B O Ž J A K O V I N I O D R Ž A N T R E N I N G H R VAT S K E VAT R O G A S N E R E P R E Z E N TA C I J E:

Andrilovčani najspremniji

U Božjakovini je 24. lipnja održan službeni
trening hrvatske vatrogasne reprezentacije za
predstojeću Olimpijadu koja će se održati od
9. do 16. srpnja u Villachu, Austrija. Treningu
je prisustvovalo svih 13 seniorskih ekipa koje
su plasman na Olimpijadu ostvarile na prošlogodišnjem državnom natjecanju vatrogasaca u
Puli, a to su od MA: DVD-i: Razljev, Andrilovec, Paukovec, Turnašica, Mladost Kaštel
Sućurac, ŽA: Kašina i Ribnica, MB: Mladost
Kaštel Sućurac, Spačva Vinkovci i Biškupec,
ŽB: Desno Trebarjevo, PA: JVP Ivanić Grad,
PB: JVP Varaždin te svi hrvatski suci koji će
suditi na Olimpijadi. Na treningu je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice bio prisutan i načelnik HVZ-a Željko Popović. Najspremnijom
se ekipom na treningu pokazala upravo ekipa
DVD-a Andrilovec koja već dugo vremena naporno trenira za ovaj događaj.

I.G.O.
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DR. NENAD PANIAN NOVI
GRADONAČELNIK GRADA DUGOG SELA
U drugom krugu lokalnih izbora 2017. godine za Grad Dugo Selo pobijedio je kandidat
HNS-a dr. Nenad Panian koji je osvojio potporu 51,14% birača, dok je njegov protukandidat iz HDZ-a Darjan Budimir osvojio potporu 46,81%. Izborima je inače pristupilo 4965
birača, što čini 30,73% biračkog tijela. Za dr
Paniana je glasovalo 2539 birača, a za Budimira 2324 birača. Dr. Nenad Panian, u prvoj
postizbornoj izjavi za Radio Martin, zahva-

lio je biračima te istaknuo je njegova pobjeda
mnogima iznenađenje, no kako je ona rezultat
jednogodišnje naporne kampanje, ali i njegovog višegodišnjeg kvalitetnog rada u Gradskom vijeću. Dalje je dodao kako od trenutka
njegove pobjede u Dugom Selu više ništa neće
biti isto, kako će građani uskoro uvidjeti razliku u odnosu na ono što je bilo do sad, ali
je i rekao kako će svoje prve poteze ipak povući nakon uvida u stanje u Gradu. Panian je

ocijenio i kako je kampanja bila korektna bez
niskih udraraca te kako se radilo o usporedbi
dvaju programa.
Darjan Budimir čestitao je suparniku na
pobjedi i također pohvalio fer kampanju od
strane suparnika, ali je istaknuo kako je protiv
njega vođena anonimna antikampanja koja je,
uz teret ranijih loših koalicijskih sporazuma
njegove stranke, utjecala na rezultat.

N.H.M.

U Dugom Selu danas održana primopredaja gradske vlasti:

NOVI GRADONAČELNIK
DR. NENAD PANIAN SLUŽBENO
PREUZEO DUŽNOST

U Maloj gradskoj vijećnici u Dugom Selu 25.
svibnja je održana primopredaja vlasti između
dosadašnjeg gradonačelnika Stipe Velića i novoizabranog gradonačelnika Grada Dugog Sela
dr. Nenada Paniana.
Primopredaji dužnosti gradonačelnika i preuzimanju gradske vlasti pristustvovali su i novoizabrani zamjenici gradonačelnika Jasminka
Kokot Bambić i Nikola Tominac, kao i dosadašnji zamjenici gradonačelnika Vlado Kruhak
i Pavo Jakovljević te pročelnici i predstavnici
gradskih službi.
Prilikom napuštanja funkcije gradonačelnika Stipo Velić je još jednom čestitao novom gradonačelniku i njegovim zamjenicima na izboru
te zahvalio dosadašnjim suradnicima na dobroj
suradnji. Velić je istaknuo kako novom gradonačelniku ostavlja Grad u stabilnom stanju, bez
kreditnih i sličnih zaduženja te kako je ponosan što može reći da iza sebe ne ostavlja nikakve
„repove“ novoj vlasti. Poželio je nasljednicima
uspješan rada u cilju daljnjeg razvoja Grada.

Novi gradonačelnik dr. Nenad Panian zahvalio je predhodnicima i rekao kako su građani
htjeli i izabrali promjene te kako će ih dolaskom
njegovog tima i dobiti u pozitivnom smislu. Rekao je također i kako će najvjerojatnije dužnost
gradonačelnika obavljati volonterski, a profesionalno će dužnost obavljati njegova zamjenica
Jasminka Kokot Bambić. No, unatoč tome Panian je obećao kako će svakodnevno 24 sata
dnevno raditi za Grad i stalno biti prisutan u
gradskoj upravi zaključivši da na mjesto gradonačelnika ionako nije dolazio radi novca nego
radi prosperiteta grada. Dodao je i kako je u nekoliko dana od svog izbora već obavio značajne
razgovore u dobivanju sredstava iz fondova te
kako će već s prvim radnim danom sa službama
početi rješavati goruće probleme u gradu.
N.H.M.
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Konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Dugog Sela:

DARJAN BUDIMIR PREDSJEDNIK

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela, izabranog na nedavno održanim lokalnim izborima, održana je 20. lipnja u Gradskoj
vijećnici. Sjednicu je otvorio zamjenik predstojnika
Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji Željko Spudić, a predsjedavanje je od njega preuzeo nakon izbora Mandatne komisija i utvrđivanja sastava
Vijeća, prvi izabrani kandidat s liste koja je osvojila
najveći broj glasova HDZ-a Darjan Budimir.
Prema izvješću Mandatne komisije utvrđeno je
da Vijeće broji 17 članova od čega je lista HDZ-a na
izborima dobila šest vijećničkih mjesta, tri mandata pripala su Grupi birača nositelja liste dr Nenada
Paniana, tri Grupi birača nositelja liste Siniše Kljaića, dva listi SDP, HSS i OraH, dva BM 365 – Stranka
rada i solidarnosti te jedan MOST-u. S obzirom da
je Nenad Panian izabran za gradonačelnika, a Jasminka Kokot Bambić i Nikola Tominac za zamjenike umjesto njih u Vijeće su s te liste ušli Kruno
Blažinović, Vedrana Dragičević Borovec i Sunčana
Žuteković dok su s ostalih lista ušli svi izabrani vijećnici prema redoslijedu. Sastav Gradskog vijeća
tako čine HDZ-ovi vijećnici Darjan Budimir, Stipo
Velić, Anđelka Knezović Svetec, Božidar Cik, Pavo

Jakovljević i Mara Mamuza; liste Nenada Paniana
Kruno Blažinović, Vedrana Dragičević Borovec i
Sunčana Žuteković; liste Siniše Klajića Siniša Kljaić, Ivana Krišto i Renata Jelečki; SDP, HSS i OraH
Zvonko Novosel Dolnjak i Stjepan Štefinovec; BM
365 Pave Vukelić i Željko Remenar; MOST Ivan
Šajković. Za izbor predsjednika Vijeća iznijeta su
dva prijedloga Darjan Budimir i Zvonko Novosel
Dolnjak te je s 9 glasova za i 8 protiv izabran Darjan
Budimir iz HDZ-a. Njegovi zamjenici su Ivan Šajković i Željko Remenar, izabrani s istim brojem glasova. Za zamjenike predsjednika Vijeća predloženi
su bili još, kao drugi prijedlog, Kruno Blažinović i
Siniša Kljajić.
Gradski čelnici, predsjednik Gradskog vijeća
Darjan Budimir i gradonačelnik Nenad Panian,
pozvali su na zajedništvo i suradnju u ostvarenju
dobrobiti za Grad i njegove građane te pružili međusobnu podršku.
Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Budimir kazao
je kako će se svojim znanjem i iskustvom truditi
te dao punu podršku u radu gradonačelniku kao
izvršnoj vlasti istaknuvši pritom zajedništvo i kon-

struktivan rad u ostvarenju ciljeva. U svom govoru
s time se složio i gradonačelnik Panian naglasivši
kako će se zajednički dogovarati, uložiti snagu
kako bi Gradu osigurali prosperitet i vratili ga tamo
gdje pripada. Sjednici su nazočili gradski pročelnici, predstavnici gradskih tvrtki i ustanova grada te
dugoselski župnici Slavko Kresonja i Josip Kuzel.
U ovom sazivu je, uz zamjenicu gradonačelnika
J.Kokot Bambić, šest vijećnica kojima je gradonačelnik prigodno darivao cvijeće. Detaljnije te kako
je protekla sjednica moglo se pratiti uživo preko FB
Radio Martina https://www.facebook.com/radiomartin/
Nakon konstituirajuće sjednice tijekom koje su
većinom glasova izabrali sastave Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja, u nadopuni dnevnog reda vijećnici su jednoglasno izabrali
predsjednike i članove Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za financije i proračun, Odbora za komunalne djelatnosti te za zaštitu okoliša i prostorno
uređenje. Prihvaćen je i prijedlog Javnog poziva za
isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela.

DUGOSELSKA kronika

DUGO SELO

29. lipnja 2017.

5

Dječji vrtić dobio
GRADONAČELNIK PANIAN I
ZAMJENICI OBIŠLI GRADILIŠTA 340.000 kuna na
HEP-ovom natječaju
NA PODRUČJU GRADA

Gradonačelnik Grada Dugog Sela dr Nenad
Panian, sa zamjenicima Jasminkom Kokot Bambić i Nikolom Tomincem te voditeljem Odsjeka
za stambeno i komunalno gospodarstvo Davorom Miljanovićem, obišao je gradilišta na području Grada. Obišli su prvo gradilište sanacije
klizišta u Bunarskoj ulici na Kozinščaku gdje se
gradi potporni zid sa sjeverne strane ulice jer
je klizište već počelo ugrožavati susjedne kuće.
Radove izvodi Stipić graditeljstvo, a radovi su
vrijedni 165.000 kuna. Nakon sanacije klizišta
uredit će se i pitanje odvodnje oborinskih voda
i sanirati sam kolnik najavio je gradonačelnik.
Predstavnici Grada potom su obišli i Prozorsku ulicu te je nakon uvida u kritične točke zaključeno kako je hitno potrebno sanirati
najugroženiji dio te ulice, kod bivšeg buffeta
Dva leptira, odnosno na spoju sa županijskom
cestom koja vodi prema Martin bregu. Grado-

načelnik je također rekao kako će se zauzeti da
se do zime sanira cjelokupna Prozorska, do Kozinščaka, na način da se skine gornji dio asfalta i
da se presvuče novim slojem asfalta. Obiđena su
potom i oba gradilišta nadvožnjaka preko željezničke pruge, u Andrilovcu i u Huzanićevoj ulici
gdje je utvrđeno da radovi napreduju predviđenim tokom te je konstatirano da Grad uredno izvršava sve obveze prema HŽ Infrastrukturi koja
je nositelj cjelokupnog projekta rekonstrukcije
željezničke pruge od Dugog Sela do Križevaca.
Napomenuto je također kako će Grad od izlaza
s nadvožnjaka u Andrilovcu do odlagališta komunalnog otpada izgraditi novu cestu koja će
olakšati prilaz odlagalištu te spriječiti prolazak
kamiona s komunalnim otpadom kroz samo
mjesto Andrilovec što će imati sigurnosnu, ali i
ekološku funkciju.
Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot
Bambić izvjestila je kako su
započeli radovi i na Novom
groblju u Dugom Selu gdje
tvrtka Trišćanac iz Dugog
Sela započinje s izgradnjom
novih grobnica, a posao
je vrijedan 188.000 kuna.
Izrađuje se jedanaest novih
grobnica sa četiri mjesta te
deset novih grobnica s dva
mjesta. Dodala je također
da je odlučeno da DKPC
kupi radni stroj – mali rovokopač koji će služiti za iskop
grobnih jama i radove na
grobljima, a za tu namjenu
izdvojeno je 170.000 kuna.

Gradonačelnik održao sastanke o Projektu 54+
Europskog socijalnog fonda te problematici
privatnih dječjih vrtića
Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian i njegovi suradnici održali su 21. lipnja dva sastanka
vezana za društveni segment Grada. Više o temama sastanaka, u čijem su fokusu bile starije dobne
skupine građana te predškolski odgoj, rekla je zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić.
Prvi sastanak odnosio se na natječaj 54+ Europskog socijalnog fonda, operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. umjetnost i kultura. Grad je kao partnere uključio POU Dugo Selo
i KUD „Preporod“, a u razgovoru su sudjelovali i
predstavnici Likovne udruge Dugo Selo. Izrađivačima projekta iznijeli su svoje prijedloge vezane za
aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za ciljanu dobnu skupinu od 54 godine nadalje. Prijedlozi
bi se trebali objediniti do 24. srpnja kada je rok predaje te se projekt šalje na ocjenu. Planirano trajanje
projekta 54+ je 18 mjeseci i za to vrijeme bi se te ci-

ljane dobne skupine uključile u društvenu zajednicu na način da im se omogući korištenje svih mogućih kulturnih sadržaja poput koncerata, izložbi,
raznim radionicama… Drugi sastanak održan je
s predstavnicima odnosno vlasnicima privatnih
vrtića na području Grada „Vrapčić“, „Buba Biba“
i „Didi“ kako bi se gradonačelnik upoznao s njihovom problematikom odnosno njihovim planovima za budućnost. Bilo je riječi o planovima za
proširenje DV „Didi“ kao i „Vrapčića“ koji također
imaju planove za građenje novih objekata što bi
povećalo kapacitete za dodatnih 9 skupina djece,
rekla je J. Kokot Bambić o informacijama koje je
vodstvo Grada dobilo od predstavnika vrtića. To
bi olakšalo situaciju što se tiče smještaja sve djece u
vrtiće te postiglo visoki pedagoški standard kojem
Grad teži.
AMŠ

Dječji vrtić Dugo Selo dobio je 340.000 kuna
na natječaju za obnovljive izvore energije „ZelEn“ koji je raspisao i financira HEP iz svojih
sredstava. Dječji vrtić natjecao se s projektom
energetske obnove zgrade Područnog objekta
Lukarišće, a ravnateljica vrtića Draženka Sesan
6. lipnja potpisala je ugovor o korištenju sredsta
va.
N.H.M.

Nalaz Ministarstva uprave RH:

U dugoselskoj
Gradskoj upravi nema
krivotvorenih svjedodžbi
ni diploma
U Gradskoj upravi saznajemo kako je tijekom
proteklog tjedna Ministarstvo uprave Republike Hrvatske obavilo uvid u personalne dosjee,
odnosno provjeravao u svom redovnom izvidu
vjerodostojnost svjedodžbi, odnosno diploma
zaposlenika Gradske uprave. Tom prigodom,
ističe se, nadležni djelatnici Ministarstva nisu
utvrdili nikakve nedostatke već je utvrđeno da
su svi dokumenti vjerodostojni.
N.H.M.

Asfaltirane ulice
Domjanićeva i Osječka
Rekonstruirane su i asfaltirane ulica D.
Domjanića, od križanja s Ulicom M. J. Zagorke do križanja sa Šaškovečkom ulicom,
te Osječka ulica od križanja s Ulicom V.
Nazora do križanja s Ulicom I. G. Kovačića.
Rekonstrukcija je prema Programu gradnje
komunalne infrastrukture obuhvatila skidanje frezanog dijela, podizanje rubnjaka
i slivnika te postavljanje novog sloja asfalta, doznajemo od voditelja Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davora
Miljanovića. Radove je izvela tvrtka Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.,
izabrana na natječaju. Ukupna vrijednost
radova u Domjanićevoj i Osječkoj iznose
500.000 kuna.
AMŠ

6

29. lipnja 2017.

BRCKOVLJANI

DUGOSELSKA kronika

Konstituirano novo Općinsko vijeće Općine Brckovljani:

PREDSJEDNIK VIJEĆA
BOŽO GRABEREC
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
Općine Brckovljani, izabranog na nedavno
održanim lokalnim izborima, održana je 14.
lipnja u dugoselskoj Gradskoj vijećnici. Sjednicu je otvorio zamjenik predstojnika Ureda
državne uprave u Zagrebačkoj županiji Željko
Spudić, a predsjedanje je nakon utvrđivanja
sastava vijeća od njega preuzeo prvi izabrani
kandidat s pobjedničke liste HSS-a, Božo Graberec.
Konstatirano je da vijeće broji 15 članova od
čega je lista HSS-a na izborima dobila većinskih devet vijećnika, tri mandata pripala su
HDZ-u, dva Bandić Milan 365 – Stranka rada
i solidarnosti te jedan SDP-u.
Dok su s potonje tri liste u Općinsko vijeće

ušli svi izabrani vijećnici prema redoslijedu na
listi, na listi HSS-a, a na zahtjev ove stranke,
umjesto nositelja liste Željka Funteka, koji je
osvojio svoj sedmi mandat načelnika Općine,
ušao je Tihomir Đuras. Za predsjednika Općinskog vijeća iz redova predstavničke većine
odnosno HSS-a, Vijeće je jednoglasno izabralo Božu Graberca. Također jednoglasno su
izabrani i potpredsjednici Tihomir Đuras iz
redova HSS-a te Zorka Antolković iz redova
HDZ-a.
Sastav Vijeća Općine Brckovljani čine vijećnici: HSS-a Tihomir Đuras, Božo Graberec,
Stjepan Vinojčić, Krunoslav Švedi, Snježana
Horvatić, Zlatko Raužan, Snježana Jaić, Dijana Golubić i Dražen Kutica; vijećnici HDZ-a
Marin Žafran, Ivica Jakara i Zorka Antolković; „BM 365 – Stranka
rada i solidarnosti“ Mario Habeić
i Darijo Vlašić; SDP-a Ines Kovačević.
Sjednici je prisustvovao i zamjenik načelnika Općine Brckovljani
Stjepan Horvat. Druga sjednica
Općinskog vijeća Brckovljani najavljena je za 15 do 20 dana.
AMŠ

Djeca Brcka nižu
velike uspjehe

Najmlađe nade nogometa u Božjakovini
ostvaruju pohvalne rezultate. Dvije mlade kategorije Brcka nalaze se u samom vrhu svojih liga,
gdje visoki rezultati opravdavaju talent najmlađih.
Godište 2007. koje vodi Marko Cindrić završilo je prvo u ligi prstića-limača Nogometnog
središta Dugo Selo. U sezoni od 18 kola porazili
su dva puta svog najvećeg rivala, NK Dugo Selo
te slavili u posljednjem kolu protiv Naftaš Ivanića pri rezultatu 5:0.
Prstići 1 koje vodi Matej Milin završili su treći u sezoni od 16 kola. Odmah iza prve Zelini
i drugoplasiranog Dugog Sela. Milinovi prstići
također su u posljednjem kolu porazili Naftaš
Denis Remenar
Ivanić i to s visokih 8:1.

Održana kolonija
Likovne udruge Dugo
Selo u Brckovljanima
Likovna udruga Dugo Selo, u suradnji s Općinom Brckovljani, održala je u subotu 10. lipnja likovnu koloniju na otvorenom. Umjetnički
susret se održava šesnaesti put, a radovi postaju
dio izložbe povodom Dana općine. Ove godine
sudjelovalo je dvanaest umjetnika koji su inspiraciju nalazili u znamenitostima i ljepotama brckovečkog kraja, s akcentom na očuvanju arhitekture iz bogate povijesti ovoga kraja. Uz rad, bilo
je vremena i za druženje te je kolonija protekla u
ugodnoj i opuštenoj atmosferi.
AMŠ
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ZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ZA DJEČAKE 2006./2007. GODIŠTE U UMAGU

RK Polet osvojio drugo mjesto

Dječaci Rukometnog kluba Polet izborili su nastup na završnici prvenstva Hrvatske u Umagu na
kojoj je nastupalo 20 najboljih ekipa iz cijele Hrvatske. Ekipe su bile podijeljene u četiri skupine sa po
pet ekipa.
RK Polet je bio u skupini D zajedno sa ekipama
MRK Opatija, RK Olimpija iz Vodica, RK Dubrava
iz Zagreba i RK Ivančica iz Ivanca. U skupini smo
ostvarili tri pobjede i jedan poraz te završili na drugom mjestu iza ekipe RK Ivančica Ivanec.
Kako smo završili na drugom mjestu u skupini
morali smo ići u razigravanje za ulazak u četvrtfinale. U razigravanju smo se sastali sa ekipom RK Viro
iz Virovitice. Ovo je bila teška i borbena utakmica
od samog početka u kojoj su naši dječaci pokazali
da su kvalitetetnija ekipa te ostvarili pobjedu 18:11.
U osmini finala susreli smo se sa ekipom RK
Solin koja je bila pobjednik skupine B i bez poraza

se plasirala direktno u četvrtfinale. Pobjeda u ovoj
utakmici je jednoj od ove dvije ekipe donosila borbu
za medalje. Utakmica je bila neizvjesna svih 30 minuta te smo na kraju pobijedili jedan razlike 12:11.
Prvo polufinale igrale su ekipe RK Rudar i RK
PPD Zagreb, a drugo polufinale RK Polet i RK Rugvica 21:12. Protiv ekipe Rugvice odigrali smo najbolju utakmicu na cijelom turniru i ostvarili visoku
pobjedu. Drugi finalist bila je ekipa RK Rudar koja
je nakon izvođenja sedmeraca porazila ekipu RK
PPD Zagreb.
Finalna utakmica bila je izjednačena 20-tak minuta, kada se ekipa Rudara odvaja na 2, 3 razlike i
mirno provodi utakmicu kraju. Naši dječaci odigrali su jako dobar turnir i ostvarili puno više nego smo
očekivali. Nakon generacije dječaka 2002./2003.
godište koji su 2013. godine bili prvaci Hrvatske u
svojem godištu, ovo je druga generacija koja se je

plasirala na završnicu prvenstva Hrvatske i odmah
pokazala zavidan rezultat. Osim drugog mjesta na
Prvenstvu Hrvatske u velikom rukometu, dječaci
su ove godine ostvarili još jedan rezultat hvale vrijedan, a to je 2. mjesto na neslužbenom prvenstvu
Hrvatske u mini rukometu koje se održavalo u
Karlovcu. Za RK Polet su nastupali: Jan Šotić, Ante
Vinek, Marin Šajnović, Fran Kokot Miloš, Hrvoje
Darojković, Zvonimir Taraš, Antonio Kurteš, Luka
Šutalo, Lukas Ešegović, Ivano Ešegović, Marko
Ćosić, Antonio Đorđević, Bruno Dobrinić, Viktor
Belan. Čestitamo svi igračima koji su nastupili na
završnici, te trenerima Antoniu Rajiču i Filipu Glavašu na ovom velikom uspijehu za Rukometni klub
Polet i Općinu Brckovljani.
PREDSJEDNIK
Antonio Rajič

Druga Štakorovečka
kotličijada više
nego uspješna

Karate klub Brckovljani – medalje sa
Županijskog prvenstva
Članovi Karate kluba Brckovljani sudjelovali su na Prvenstvu Zagrebačke županije koje je
održano u Jastrebarskom 28. svibnja 2017.
Karatisti su u kategoriji kate izborili dva nastupa u finalu te u konačnici osvojili dva naslova
viceprvaka i tri treća mjesta.

Osvajači medalja su:
Luka Blažević – 2. mjesto
Janica Vitez – 2. mjesto
Nina Golubić – 3. mjesto
Matej Dokuš – 3. mjesto
Antonela Pisačić – 3. mjesto.

Kad dragi Bog podari lijepi dan, gazda ima obilje vina u podrumu, a u goste pozove vrhunske
kulinarske majstore i isto takve muzikaše, ne može
izostati dobra fešta. Upravo tako je bilo 2. lipnja na
Štakorovečkom bregu, u vinogradu obitelji Sesan,
gdje je organizirana druga Sesanova kotličijada.
Petnaestak kulinarskih ekipa s raznih strana; od
Lošinja, preko ličkog Krasna pa do Majkovca i još
dalje, pokazalo je da nisu uzaludno došli. Pošteno
su zadimili Štakorovečki breg, dimom otjerali komarce, a pjesmom škvorce, ali na koncu i pokazali
da trud doista nije bio uzaludan jer lošeg gulaša,
prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda, nije
bilo. Najbolji pak bili su gosti iz Velog Lošinja – ekipa Ville San, drugi domaći majstor Ivan Valentak,
a treća ekipa DŽD Majkovec. Uz same goste, pjevali su i glazbeni sastav Condori, a nitko nije otišao
ni gladan, ni žedan. Vojnički, ali i turistički, rečeno
– cilje teme je ostvaren. Sljedeće godine događaj se
ponavlja na istom mjestu!
N.H.M.
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Konstituirano novo Općinsko vijeće Općine Rugvica:

PREDSJEDNICA VIJEĆA ANA MUNIĆ
U Rugvici je 7. lipnja održana konstituirajuća
sjednica Općinskog vijeća Općine Rugvica izabranog na nedavno održanim lokalnim izborima. Sjednicu je otvorio zamjenik predstojnika
Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Željko Spudić, a predsjedanje je nakon utvrđivanja sastava vijeća od njega preuzeo, prvi s
pobjedničke liste HDZ, Emil Majstorović. Konstatirano je da vijeće broji 15 članova od čega je
lista HDZ-a na izborima dobila većinskih devet
vijećnika, a po tri mandata pripala su HSS-u i
Stranci rada i solidarsnosti Bandić Milan 365.

Dok su s potonje dvije liste ušli u Općinsko vijeće svi izabrani vijećnici prema redosljedu na
listi, na listi HDZ-a, a na zahtjev ove stranke, u
vijeće je umjesto nositelja liste Mate Čička, koji
je osvojio novi mandat načelnika Općine, ušla
Ana Munić, a umjesto Keti Tomić, koja je odustala od mandata iz osobnih razloga, u vijeće je
ušao Branko Karamarko.
Vijeće je na prijedlog HDZ-a, s devet glasova
za, pet suzdržanih i jednim protiv, za svoju predsjednicu izabralo Anu Munić, a za zamjenike
predsjednice Stipu Rašića i Stipu Rajića, također

obojicu iz HDZ-a. Stranka rada i solidarnosti
predložila je za drugog zamjenika svog člana Roberta Kostića ističući da bi jedan potpredsjednik
trebao biti iz oporbenih redova, no prijedlog nije
prošao, a niti sam Zakon o lokalnoj samoupravi, kako je pojasnio predstavnik Državne uprave
Spudić, ne obvezuje da oporba mora imati svog
potpredsjednika.
Sjednici je prisustvovao i zamjenik načelnika
Općine Rugvica Nenad Jakšić.
Druga sjednica Općinskog vijeća Rugvice naN.H.M.
javljena je već za konac ovog mjeseca.

RUGVICA
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Održano natjecanje djece i mladeži
VZO Rugvica

Ukupno 150 članova natjecateljskih odjeljenja djece i mladeži pokazalo je svoje vatrogasno
umijeće u savladavanju vatrogasnih prepreka i zadataka na natjecanju djece i mladeži Vatrogasne
zajednice Općine Rugvica održanom u nedjelju,
18. lipnja, u Ježevu.
Djeca su se natjecala u dvije kategorije, djeca
ženska (tri odjeljenja) i djeca muška (sedam odjeljenja), dok su u dvjema kategorijama mladeži
ženske i mladeži muške nastupila po dva odjeljenja u svakoj kategoriji. Djevojčice DVD-a Svibovski Otok bile su uspješnije od djevojčica DVD-a
Sop-Hrušćica i DVD-a Novaki Oborovski, dok su
dječaci DVD-a Oborovo bili uspješniji od dječaka DVD-a Ježevo i DVD-a Savski Nart. U ovoj su
kategoriji nastupila i odjeljenja DVD-a Sop-Hrušćica, DVD-a Preseka, DVD-a Rugvica i DVD-a
Svibovski Otok.

U kategoriji mladeži ženske prvo mjesto su zauzele djevojčice DVD-a Ježevo, a drugo mjesto
DVD-a Svibovski Otok, dok je odjeljenje DVD-a
Rugvica bilo nešto slabije od odjeljenja DVD-a Ježevo u kategoriji mladeži muške. Organizator natjecanja, Vatrogasna zajednica Općine Rugvica,
za sve je male i one malo starije vatrogasce osiguralo medalje za osvojena mjesta i za sudjelovanje,
dok su za prva tri odjeljenja djece u obje kategorije
odnosno prva dva odjeljenja mladeži u obje kategorije osigurani i predani im prigodni pehari.
Nakon intoniranja državne i vatrogasne himne, zapovjednik VZO-a Rugvica Sreten Hrdan
i zamjenik zapovjednika VZO-a Rugvica Siniša
Vrabec pozdravili su okupljene natjecatelje i njihove voditelje te suce kao i roditelje koji su bodrili
svoje male vatrogasce tijekom njihove prezentacije naučenog i uvježbanog. 

DVD Rugvica:

P r o s l av lj e n a v a t r o g a s n a
t r a d ic ij a du g a 8 0 go d i n a

D

avne 1937. godine, „u malom, ali vrijednom,
posavskom selu Rugvica, koje se pružalo
obalom Save“ osnovano je Dobrovoljno
vatrogasno društvo Rugvica za tadašnja tri naselja:
Rugvica, Okunšćak i Dragošička. Tada su se
„skupili mještani da odluče o jednoj važnoj i
dugovječnoj stvari“ odnosno „da čuju prijedlog
o osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva u
Rugvici“. U subotu, 10. lipnja, skupili su se ponovo
mještani navedenih naselja, članovi ovog društva,
predstavnici tridesetak vatrogasnih društva i
udruga te nadređenih vatrogasnih zajednica, brojni
uzvanici i gosti kao i podupiratelji ovog društva, da
proslave osamdeset godina postojanja i djelovanja
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rugvica.
Bila je to prilika da se prisutnim gostima i uzvanicima podnese prigodno izvješće o prošlosti i sadašnjosti DVD-a Rugvica kao i pogled u narednih
deset godina te koji su to izazovi koji očekuju ovo
dobrovoljno društvo kao središnju postrojbu Vatrogasne zajednice Općine Rugvica. Ujedno, tom
su prilikom članovima društva dodijeljena vatrogasna odlikovanja i priznanja Hrvatske vatrogasne

zajednice, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i Vatrogasne zajednice Općine Rugvica, a uzvanicima, gostima i podupirateljima DVD Rugvica je
dodijelila zahvalnice za donacije i prigodne spomen
lente. Svim članovima dodijeljene su spomenice, a
najmlađim članovima medalje kao uspomena na
ovu obljetnicu.
Svečanost su svojim kulturno-umjetničkim
programom uveličali članovi KUD-a Tančec, a
posebnu su pažnju privukli pripadnici počasne vatrogasne postrojbe iz Vatrogasne zajednice Grada
Zagreba. Više je generacija rugvičkih obitelji prošlo
kroz razne kategorije članstva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rugvica tijekom proteklih osamdeset godina i svatko je od njih ostavio svoj trag u toj
osamdesetogodišnjoj vatrogasnoj tradiciji. Činjenica jest da se rad u posljednjih nekoliko godina može
opisati riječima uspješnog rada i rasta, a pred ovim
su društvom zapravo još brojni izazovi za uspješno
obavljanje svih segmenata vatrogasne djelatnosti,
kako ju definira zakon, te biti stručni i humanitarni
predvodnik rugvičkog kraja.

Novo raspelo u
Sop-Hruščici
Mještani Sopi i Hruščice okupili su se
18. svibnja na križanju putova u središtu
naselja, gdje je postavljeno novo raspelo u
organizaciji tamošnjeg mjesnog odbora. Na
tom su mjestu njihovi preci prije 150 godina postavili taj znamen, koji pored uloge
duhovnoga snaženja ima i značaj kulturne
baštine. Mjesni je odbor nedavno odlučio
ukloniti staro i postaviti novo raspelo na
istome mjestu, kazala je, između ostaloga
predsjednica MO Nada Šeremet. To je simbol i duša mjesta koji je u novom izdanju
postavljen uz zajedništvo žitelja tih naselja, Općine Rugvica tako i uz potporu donatora, naglasila je predsjednica MO.
Uz zajedničku molitvu okupljenih, župnik Josip Horvat posvetio je novoizgrađeno raspelo ističući njegovo značenje
za vjerske potrebe žitelja. Čelnici Općine,
načelnik i saborski zastupnik Mato Čičak
sa zamjenikom Nenadom Jakšićem nazočili su skupu prilikom čega im je upućena
zahvala za potporu u postavljanju raspela.

NK
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60 GODINA POSTOJANJA ODMARALIŠTA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ DUGO SELO

Ljetovati u Velom Lošinju –
to je naša navada!
Koliko je generacija iz Dugog Sela, okolnih općina Rugvice i Brckovljana svoje najbezbrižnije dane
ljetnih praznika provelo u odmaralištu Društva
„Naša djeca“ Dugo Selo na Velom Lošinju? Vjerujemo da bi gotova svaka obitelj mogla pozitivno potvrditi - jer otići tamo na ljetovanje, barem
jednom u životu, to je tradicija – to je dugoselska
navada, u najpozitivnijem smislu. I kao takvu treba ju očuvati, najviše zbog činjenice što su je sve
prethodne ali i ove današnje generacije, očuvale i
cijenile punih 60 godina.
Odmaralište dugoselskog Društva „Naša djeca“ na Velom Lošinju svoju prvu grupu primilo
je 1957. godine, a ideja o kupnji objekta potekla je
svega godinu ranije. Tijekom te godine dana zajedničkim snagama svih članova i građana te organizacijom različitih priredbi prikupljena su sredstava
za kupnju nekretnine, a pregovaračkim sposobnostima dugoselskog patrona Belizara Božikovića
zgrada je ubrzo i kupljena, te kasnije uz angažman
volontera ubrzo adaptirana i uređena za primanje
prvih gostiju. Svi ovi podaci i detalji sumirani su
u prigodno monografsko izdanje koje je promovirano prilikom svečane sjednice skupštine Društva
„Naša djeca“ Dugo Selo, održane 30. svibnja. O
samom izdanju sve okupljene članove Skupštine i
goste upoznala je članica Jasminka Kokot Bambić
prizvavši duh nostalgije i dobrih starih vremena –
kada se do Lošinja putovalo danima; kada je samo
putovanje bila avantura, a dolazak do cilja prekrasan trenutak. Mnogima je poznata anegdota kada

su se prve stvari za uređenje odmarališta vozile
traktorom bez kočnica – na svu sreću svi su tada
sretno stigli do Velog Lošinja. „Svi pamte plesnjake
na Punti, pjevanje na štengama (danas vjerojatno
tipkanje na mobitelu i Face-u, al štenge su neizostavan detalj svih sjećanja) i te duge noćne šetnje
po feralu. Pamte se košare marende, kada je pašteta
na kruhu bila pravi doživljaj, kupovanje crnjaka s
barke, izlet na Susak, ljubavi i prijateljstva sa Zagrepčanima, Dugoreščanima, Čehoslovacima…“,
spomenula se Kokot Bambić. Tijekom cijelog razdoblja, od 1957. godine, odmaralište je svako ljeto
bilo otvoreno, osim i jedino 1991. godine zbog rata
i sigurnosne situacije kada nije radilo, a kako smo

doznali od predsjednik Ivice Grgošića, prošla godina u odmaralištu je bila rekordna – čak devet grupa. U prošloj godini Društvo Naša djeca primilo je
godišnje Priznanje Grada Dugog Sela povodom 60.
godišnjice rada odmarališta – no, kako je istaknuo
predsjednik Grgošić koji je na čelu ove udruge već
više od 30 godina, - „To priznanje je ujedno pohvala svim generacijama volontera, ali i buduća obveza
ostalima za daljnjim kvalitetnim radom.“
Uz glazbeni nastup učenika Osnovne škole Josipa Zorića, učiteljice Marijane Tečić, upotpunjena je
svečanost obilježavanja 60. godišnjice odmarališta
Društva „Naša djeca“ Dugo Selo u Velom Lošinju.

Iva Grgić Ozimec

Hrvatski vitezovi Rugvice proslavili svoj dan

Udruga Hrvatski vitezovi Rugvica održala
je, tradicionalno, na Dan državnosti proslavu Dana branitelja Općine Rugvica te ujedno
održala svoju redovitu godišnju skupštinu.
Proslava je započela zajedničkim polaganjem
vijenaca na spomen obilježje poginulim braniteljima u Jalševcu Narskom, na kojem su, osim

članova udruge,
sudjelovali i izaslanstvo Općine
Rugvica na čelu
s
načelnikom
Matom Čičkom
i predsjedncom
Općinskog vijeća Anom Munić
te predstavnici
udruge Udovica
i djece poginulih
branitelja.
Potom je služena
sveta misa za sve
poginule branitelje u Narskoj
crkvi.
Skupštinom Udruge predsjedao je predsjednik Jadranko Brestovec, a uz spomenuto
izaslanstvo Općine Rugvica prisustvovali su
i predsjednik Hrvatskih vitezova Zagrebačke
županije Nenad Geri, ratni zapovjednik 53.
sam. bat. i zamjenik gradonačelnika Grada
Dugog Sela Nikola Tominac i predstavnici su-

sjednih udruga. Brestovec je podnio izvješće o
radu za proteklu godinu naglasivši da su članovi Udruge sudjelovali na brojnim susretima
branitelja i posjećivali mjesta gdje se odaje počast poginulim braniteljima diljem Hrvatske,
a li i pomagali braniteljima u potrebi. Sličan
plan rada usvojen je i za sljedeću godinu, a
najavljeno je da će se za Dan domovinske zahvalnosti održati sportski susreti branitelja uz
izložbu ratnih fotografija, a planira se i izdavanje kalendara za 2018. godinu.
Predsjednik županijske Udruge Nenad Geri
i predsjednik Hrvatskih vitezova Dugo Selo
Damir Mesić pozvali su nazočne na javnu tribinu o novom Zakonu o hrvatskim braniteljima te najavili neke od novina koje donosi ovaj
Zakon koji je još u nacrtu.
Načelnik Općine Rugvica Mato Čičak zahvalio je braniteljima za sve što su dali za
Hrvatsku i najavio kako Općina namjerava,
uz suradnju s braniteljima, izgraditi novo spomen obilježje hrvatskim braniteljima na groN.H.M.
blju u Jalševcu Nartskom.
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Održano Vatrogasno natjecanje Konačno useljenje
Crvenog križa Dugo
VZG Dugog Sela
Vatrogasno natjecanje Vatrogasne zajednice
Grada Dugog Sela održano je 28. svibnja. Domaćin natjecanja bilo je DVD Prozorje. Okupljene su
pozdravili predsjednik VZG-a Nikola Rnjak te zapovjednik Željko Remenar.
U brzinskoj vježbi najbolja je bila ekipa DVD-a
Andrilovec s vremenom 30,0, drugo je bilo Prozorje s vremenom 40,2, treće Dugo Selo sa 41.4.
U kategoriji žena A prve su bile vatrogaskinje
DVD-a Andrilovec koje su osvojile 452.9 boda, a
druge Ostrnjanke s 372.7 boda. Kod muških A ekipa najviše bodova 463.8 osvojili su Andrilovčani,

druga su bili Ostrnjani, treće su bili Prozorjani.
Kod muških B ekipa natjecao se DVD Andrilovec
sa 447.1 bodova. U kategoriji djece, kod djevojčica
slavila je Leprovica 483,6 ukupno osvojenih bodova, ispred Ostrne koja je imala 483.4 boda. Prvi
su bili dječaci DVD-a Leprovica s osvojenih 483,4
boda, drugi su bili najmlađi članovi DVD-a Donje
Dvorišće sa 482.5 boda, treći iz DVD-a Dugo Selo
sa 481.2 boda. Kod muške mladeži najbolji su bili
članovi DVD-a Ostrna s ukupno osvojenih 930
bodova, Dugoselci su bili drugi s osvojenih 921.9
bodova, a treći DVD Donje Dvorišće s 921.4 boda.

Održana skupština Društva invalida:

Na dugoselskom području preko 2000 invalida
Pod predsjedavanjem Stjepana Jambrečeca
u prostoru restorana Romantika održana je 32.
redovna skupština Društva invalida Dugo Selo.
Kako se moglo čuti u protekloj godini u evidenciju
društva upisane su 603 osobe s invaliditetom, dok
je prema njihovim podacima na području tri jedinice lokalne samouprave koje pokriva Društvo,
preko 2.000 osoba s invaliditetom. „U prošloj godini organizirano je niz aktivnosti – od redovitih
kontakata s predstavnicima JLS vezano uz daljnje
rješavanje arhitektonskih barijera, kontinuirane
pomoći članovima Društva u ostvarivanju njihovih zakonom osiguranih povlastica, zatim njegovanjem dosadašnje suradnje s ostalim udrugama
i društvima osoba s invaliditetom iz Vrbovca,
Križevca, te ostalih gradova“, između ostalog istaknuo je predsjednik Jambrečec. Organizirana je
redovna rehabilitacija zainteresiranih članova u
Istarske toplice za 50 članova, no ove godine,
nadovezujući se kazao je predsjednik Jambrečec, rehabilitacija će biti prolongirana za
jesenske mjesece. Predsjednik se zahvalio
na svoj financijskoj podršci Gradu Dugom
Selu, Općini Brckovljani i Općini Rugvica,
kao i pomoći Crvenom križu Dugo Selo,
Dugoselskoj kronici i Radio Martinu. Prema
financijskom izvješću koje je prezentirao tajnik
Ivica Grgošić, ostvareno je ukupno 97.374 kune,
od čega je od naplate članarine osigurano 14.950.

Trenutno je 20 posto članova koji nisu podmirili
svoja dugovanja, njima se redovito šalju opomene,
te ukoliko na vrijeme ne podmire dugovanja brišu
se iz članstva, no ne iz matične evidencije, upravo
zbog mogućnosti daljnjih ostvarivanja prava na
povlastice, detaljnije je objasnio tajnik Grgošić.
Nova predsjednica Nadzornog odbora Nevenka
Remenar izvijestila je o urednom financijskom
poslovanju uz preporuku za usvajanjem izvješća,
ujedno pohvalivši ulazak mladih osoba, tj. članova, u rukovodstvo Društva i u Nadzorni odbor.
Skupština je zaključena uz prigodno druženje
članova, bez nazočnosti predstavnika triju jedinica lokalne samouprave. 
I.G.O.

Selo u novi prostor

Nakon desetljeća čekanja, te nakon brojnih
problema i odugovlačenja, Crveni križ Dugo
Selo upravo je preuzeo vlastiti novi poslovni i
skladišni prostor.
Kao što je ranije bilo najavljivano, Crveni križ
je zemljište u svom vlasništvu mijenjao za 178 m2
poslovnog prostora i 112 m2 skladišnog prostora
na lokaciji Ulica 2. Gardijske brigade „Gromovi“
br 3. Prostor je namjenski uređen prema potrebama Crvenog križa i omogućiti će kvalitetniji i
humaniji rad, te brojne nove aktivnosti.
Osim kancelarija Stručne službe primjerene
veličine, za razliku od ukupno 34 m2 u kojima
je Crveni križ do sada radio, prostor se sastoji od
multifunkcionalne dvorane, pogodne za akcije
darivanja krvi, razna druženja, rekreaciju, edukaciju, manje proslave i sl. Odvojivi dio dvorane
bit će namijenjen održavanju raznih tečajeva i
radionica – ekipa prve pomoći, informatike,
zdravog kuhanja, raznih seminara i sl., a namjera je da u ovom dijelu svoj prostor imaju Klub
mladih i Volonterski centar.
Posebna je prostorija namijenjena Socijalnoj
samoposluzi, dok će se podjela vršiti u dvorani.
Kako prostora ima dovoljno, u dogledno vrijeme
krenut će se na pokretanje Obiteljskog centra u
sklopu kojeg će djelovati savjetovališta (njih nekoliko vrsta) i klubovi potpore.
U jednom dijelu dvorane planira se urediti
mala knjižnica i prostor za zdravstvena mjerenja. Pri Crvenom križu djelovat će i Posudionica
ortopedskih pomagala, te Posudionica igračaka
i dječje opreme.
Jedna dio prostora Stručne službe bit će opremljen kako bi se u slučaju potrebe ovdje mogli
sastajati i boraviti, ali i okrijepiti članovi Interventnog tima Crvenog križa Dugo Selo, koji
će svoju opremu imati spremljenu u skladištu.
Ujedno su u tijeku dogovori da općina Rugvica
osigura manji prostor za dodatno skladištenje
opreme za zaštitu i spašavanje Crvenog križa
Dugo Selo, ali i Županijskog interventnog tima.
U tijeku su dogovori s općinama Brckovljani
i Rugvica o osiguranju lokacija za smještaj dva
kontejnera Crvenog križa. Ovo izmještanje bi
bilo izvedeno kako bi Crveni križ olakšao pristup svojim korisnicima sa područja ove dvije
općine.
Prostor će se za sada namjestiti postojećim
namještajem. Dio uredskog namještaja donirao
je Hrvatski Telekom, dio opreme nabavljen je
kroz ranije projekte preko Županijskog Crvenog
križa, a financijskim sredstvima pomogla je odvjetnica Ana Milković. Posuđena su sredstva od
Hrvatskog Crvenog križa, a donacije se očekuju
i od jedinica lokalne uprave, te drugih donatora.
Nadamo se da se ovime otvara jedno potpuno
novo poglavlje u radu Crvenog križa Dugo Selo,
pri čemu se najviše očekuje veće uključenje djece
i mladih, ali i svih ostalih građana Dugog Sela.
Ravnateljica Gordana Kocaj
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POU Dan uz JAGOdan i Crameraj

U

z Dan otvorenih vrata Pučkog otvorenog
učilišta Dugo Selo te povodom skorašnjeg obilježavanja 50. godišnjice javnog
glasila, jednog od najstarijih hrvatskih lokalnih
glasila, „Dugoselske kronike“ protekle je subote,
20. svibnja kod Gradske sportske dvorane Dugo
Selo, održana 3. po redu manifestacija „JAGOdan
& Crameraj“ uz bogati i zanimljivi program,
i raznovrsnu ponudu proizvođača i izlagača.
Iako prvotno planirana kod zgrade POU Dugo
Selo, zbog najavljene loše prognoze, cjelokupna
manifestacija je preseljena u „sigurniji“ i adekvatniji prostor za održavanje koncerta – vrhunca tog
dana i večeri – Lidije Bačić. A do tada u veseloj
atmosferi mogli su uživati svi posjetitelji, i veliki
i mali. Najviše ponosni zasigurno su bili roditelji
i voditelji raznih tečajeva u sklopu POU kada su
u programu nastupili njihovi najmlađi pokazavši
sve što su naučili i uvježbali tijekom školske godine – kao što su bili članovi Sportske akademijice
voditeljice Janje Bambić, mali članovi dviju engleskih grupa voditeljice Marije Krasić te razigrane
članice ritmičke grupe voditeljice Sanje Sambolić.
Uz njih svoj nastup imale su i Dugoselske mažoretkinje voditeljice Amelije Debeljak koje su nas
i uvele u cjelokupno subotnje događanje. Svoje
nastupe imale su i male balerine i nadasve talenti-

ran baletan Baletne grupe Studija Fitnić, a iz istog
Studija stigli su energični Zumba kids-i izvevši
par svojih točaka. Plesnim točkama predstavili
su se i mali baštinici narodnog blaga – članovi
KUD-a Preporod iz Folklorne igraonice – radionice 3. voditeljice Maje Matijaš koji su izveli dječje
igre Slavonije. Plesni centar Dugo Selo nakon premijerno izvednih točaka na dugoselskom Sajmu
cvijeća, imali su priliku pokazati širi repertoar
svojih plesnih izvedbi, i to u salsi i showdance-u,
dok je Plesni i cheerleading klub Lana imala široki spektar nastupa koji obuhvatio ritmiku, show
dance i theater dance (musical i jazz dance), lyrical jazz, MTV ples te kategorije navijačkih plesova cheerleading i cheerdance (pom-pom dance)
koji su dobili status sporta i ušli u Olimpijski
odbor. Uslijedio je i efektan nastup mađioničara
Vladimira Štimca kojem su u njegovim trikovima željeli asistirati brojni klinci. Zabavno je bilo
i kod igraonice dugoselske Baptističke crkve gdje
se i ovaj puta skakalo na trampolinu, igrao se
stolni nogomet, a i svatko tko je želio mogao je
oslikati obraze sa pokojom jagodicom – na čak
dva štanda Facepaintinga. Nikako ne smijemo
zaboraviti domaće proizvođače jagoda, čiji su
slatki proizvodi po doista povoljnim cijenama
nestali u hipu, a bilo je tu i proizvoda od buča,

meda, aronije, naranče te ponuda domaćih vinara. Omamljujućim i slatkim mirisima najviše je
mamilo nekoliko štandova na kojima su uvijek
vidjeli gužvu – i to na štandu KUD-a Preporod
i na štandu Savskih lađara. Posjetiteljima uz
ponudu slastičarskih delicija bila je osigurana i
ugostiteljska ponuda hrane i pića po popularnim
cijenama. Jagoda i ukrasnih predmeta u obliku
jagoda nije nedostajalo niti na Crameraju gdje
se moglo naći i starog namještaja, slika, knjiga,
starih telefona, pa čak i stari, drveni romobil.
Pogledati se mogla i cvjetna skulptura Arielle
Melić predstavljena na ovogodišnjme Floraartu.
A prije samog večernjeg koncerta – kao predgrupa nastupila je Limena glazba KUD-a Preporod, ugrijavši atmosferu za Lidiju Bačić, koja
je svojim nastupom dovela Gradsku sportsku
dvoranu do usijanja. Najavljeno puštanje lampiona tijekom koncerta nije održano iz sigurnosnih
razloga, s obzirom na prognozu i vjetrovito vrijeme, no naknadnom terminu svi će biti na vrijeme
upoznati i informirani, najavljuju iz POU.
Galerija fotografija na Facebook stranici Dugoselske kronike https://www.facebook.com/pg/
dugoselskakronika/photos/?tab=album&album_
id=1551328371567799
IGO
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Obilježen Dan antifašističke borbe

Ispred spomen obilježja poginulim borcima
antifašističkog terora s područja Dugog Sela u
Perivoju grofa Draškovića, 22. lipnja je obilježen
Dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i
paljenjem lampaša.
Počast je odalo izaslanstvo Grada gradonačelnik Nenad Panian, njegov zamjenik Nikola Tominac te gradska vijećnica Sunčana Žuteković,
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada
Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica s predsjednikom Marijanom Krivcem, HVIDR-a Dugo
Selo s predsjednikom Željkom Galovićem, Udruga Hrvatskih vitezova, izaslanstvo GO SDP-a
Dugo Selo s predsjednikom Stjepanom Štefinovcem, predstavnik Nezavisne liste N.Paniana Krešo Cvijanović te stranke BM 365 Pave Vukelić.
Dan antifašističke borbe obilježava se 22. lipnja, u
sjećanje na taj datum 1941. godine kada je u šumi
Brezovica kod Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antifašistička postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi u II. svjetskom
ratu. Okupljenima su se obratili zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac te predsjednik Udruge

antifašista Marijan Krivec. „Današnji datum 22.
lipnja, kao i 25. lipnja, važni su datumi hrvatske
povijesti. Mi smo kao mali narod bili interesantni
svim silama. Uspjeli smo se izboriti za svoju slobodu u II. svjetskom ratu, krenuli smo na pravu
stranu, pokazali svoju snagu tada kao i 91. godine.
Odali smo počast ljudima koji su dali svoj život za
jednu svetu misiju, za Republiku Hrvatsku i njene
građane“, izjavio je gradonačelnik Panian. AMŠ

Obilježen Dan državnosti 25. lipnja
Dan državnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja,
obilježen je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća
na Spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima kod pošte u Dugom Selu.
Počast je odalo izaslanstvo Grada Dugog Sela
gradonačelnik Nenad Panian sa svojim zamjenikom Nikolom Tomincem te gradski vijećnici predvođeni potpredsjednikom Gradskog vijeća Ivanom Šajkovićem, a potom izaslanstva Ministarstva
unutarnjih poslova, Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja, Hrvatskih vitezova, HVIDR-e,
Udruga anifašista te stranačka izaslanstva HDZ-a,
SDP-a, Nezavisne liste N.Paniana. Okupljenima se
obratio zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac
spomenuvši branitelje koji su dali život za Domovinu, one koji su dali svoje zdravlje, preživjele koji
su se dostojno vratili u Dugo Selo i nastavili živjeti
i raditi. Podsjetivši na te dane ponosa i slave, kada
su se borili za zajednički cilj, zapitao je da li je to
ostvareno s obzirom da se Hrvatska danas susreće
s nizom problema, jedan od njih je iseljavanje mladih obitelji. „Ivan Bešenić, Željko Filipović, Milivoj
Halar, Mato Herdoman, Božidar Huzanić, Ivan
Keser, Ante Kolovrat, Željko Kovačević, Davor Ljubanović, Anto Salapić. Njihova imena nama svima
moraju biti putokaz za jednu bolju budućnost, ali i

za jedno sasvim novo ponašanje politike i svih nas
da ovu zemlju konačno stavimo na ono mjesto koje
joj pripada – zemlju blagostanja, napretka i sreće.
Zemlju u kojoj se mladost mora osjećati sigurnije.
Koliko možemo dati za dobrobit Hrvatske? Možemo jako puno, ako budemo složni za zajednički cilj
Domovinu Hrvatsku“, rekao je Tominac.
Dan državnosti u Republici Hrvatskoj državni je blagdan kojim se obilježava povijesna odluka Sabora donesena 25. lipnja 1991. o pokretanju
postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih
republika. 
amš
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Održan 6.
međunarodni
festival klasične
glazbe uz nastup
Simfonijskog
orkestra iz Graza
Već tradicionalni Međunarodni festival
klasične glazbe, šestu godinu za redom, u
organizaciji Glazbene škole Dugo Selo održan je 20. svibnja, priuštivši publici u dvorani Preporod nezaboravan glazbeni događaj.
Naime, u programu te večeri nastupile su
učenice Glazbene škole Dugo Selo mentorice prof. Dore Weiss – Ema Beganović i
Gabrijela Tečić, obje na f lautama izvevši
glazbeni interludij u nastup, bez daljnjega
najvećim zvijezdama spomenutog Festivala
– Simfonijskom orkestru iz Graza „Grazer
Universitätsorchester“. Pod ravnanjem dirigenta Andreja Skorobogatkog orkestar, koji
broji 65 glazbenika, izveo je djela G. Praesenta: „Violinkonzert Op. 73“, djelo ravnatelja dugoselske Glazbene škole Darija Cebića:
„1. Simfonija – Mistična“ za veliki orkestar
i te „2. koncert za klavir i orkestar“ S. Rachmaninova. Njihove izvedbe pratile su i solistice Svetlana Sokolova na klaviru i Sigrid
Praesent. Njihov cjelovečernji koncert bio
je izniman glazbeni doživljaj za dugoselsku
publiku pred kojom su glazbenici iz Austrije
po prvi puta nastupili, pred hrvatskom publikom uopće, učinivši njihovo gostovanje u
našem gradu još više posebnim. Vrhunske
glazbenike na samom početku pozdravio je
u ime organizatora ravnatelj Glazbene škole Dugo Selo Dario Cebić zahvalivši im na
dolasku i sudjelovanju na Festivalu. Istom
prilikom ravnatelj Cebić uručio je prigodna
priznanja i nagrade mladim nadama i glazbenim talentima dugoselske glazbene škole
koji su u se svojim rezultatima istaknuli na
natjecanjima – Luciji Šarić i njezinoj mentorici prof. marti Šimunović te Luki Iveziću i
Janu Orešiću, pod mentorstvom prof. Darija
I.G.O.
Cebića. 
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Tamburaši Preporoda
županijski predstavnici
na Državnim susretima
U Samoboru je 27. svibnja, održana VI. Županijska
smotra tamburaških orkestara i sastava Zagrebačke
županije u organizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije i Tamburaškog
orkestra "Ferdo Livadić". U kategoriji folklornih
sastava nastupio je Tamburaški sastav KUD-a Preporod kao predstavnik regionalne smotre grada
Dugog Sela i općina izvevši dvije skladbe i to "Tamburaši pokraj Dunava" Zorana Jakunića i "Grajino
kolo" Bože Potočnika, te Tamburaški sastav KUD-a
"Obreška". U kategoriji folklornih orkestara nastupio je tamburaški orkestar KUD-a "Čiče", dok je u
kategoriji koncertnih orkestara nastupio Tamburaški orkestar "Ferdo Livadić" iz Samobora.
Selektor smotre Ivan Potočnik izabrao je slijedeće
predstavnike za Državne susrete tamburaških orkestara i sastava Hrvatske:
U kategoriji folklorni sastavi: TS KUD-a "PREPOROD"
U kategoriji folklorni orkestri: TS "Čiče“
U kategoriji koncertni orkestar: TO „Ferdo Livadić“

Umjetnici HNK u
Dugom Selu

KULTURA
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KUD „PREPOROD“:

110 godina, tisuće plesnih koraka!
Zagorjem, Posavinom, Imotskom Krajinom, a
tako i Baranjom sve do Bunjevačkih i Moravskih
Hrvata, pa još i dalje, plesom su nas proveli članovi Preporoda na svom koncertu održanom 10.
lipnja. Bio je to prvi koncert folklornog ansambla kojim je započelo obilježavanje 110. obljetnice djelovanja Preporoda.
Pozornica bijaše prepuna plesača, pjevača i
tamburaša, a dvorana ispunjena posjetiteljima
čiji su se dlanovi učestalo dodirivali u dugotrajnom pljesku. Mario Mlinarek, predsjednik
KUD-a. svima je zaželio dobrodošlicu. Dugoselski gradonačelnik Nenad Panian pozdravio je
izvođače i posjetitelje uputivši čestitke za jubilej
te najavivši svekoliku potporu ovom Društvu s
najbrojnijom populacijom djece i mladih. Potom su se koreografirane izvedbe nizale jedna za
drugom bez stanke.
Sedam plesnih nastupa u raznolikim narodnim nošnjama, vrtlozi koraka i figura te
rado slušana pjesma, razveseljavali su publiku.
Jednako tako dojmljivi bili su tamburaški i vokalni nastupi kao sastavnice programa, koje su
omogućile munjevito preodijevanje u raznolike
nošnje sukladno vrsti plesa. I sve to odvijalo se
dinamično, dojmljivo, sasvim profesionalno, što
će se potvrditi i na najavljenom jubilarnom nastupu i Dvorani V. Lisinskog krajem godine, kao
završnica obilježavanja 110. obljetnice. Na kraju

dvosatnog plesa i pjesme na pozornici su se članovima ansambla pridružili voditelji: umjetnički voditelj Stjepan Perko, voditelj pjevanja Ambrozije Puškarić i voditelj tamburaškoga sastava
Mario Sorić. Kako izvođačima, tako je i voditeljima publika zapljeskala za zajednički uspjeh.
NK

Koncert najmlađih u KUD-u „Preporod“
Nezaboravan koncert dugoselskoj su publici
priredili glazbenici iz Hrvatskog narodnog kazališta u ponedjeljak 19. lipnja u prostoru Gradske
knjižnice Dugo Selo. Petnaestak glazbenih nastupa ostvarili su Sabina Li-Puma (sopran), Isabella
Shaw(mezzosopran), Tvrtko Stipić (tenor), Zlatko
Jelinčić (tenor), Vitomir Marof (bariton). Pred domaćom publikom nastupio je i Mario Bokun (tenor), koji je kao pjevač HNK-a pridonio ostvarenju
izuzetnog glazbenog događaja u Dugom Selu.
Između glazbenih izvedbi pjesnikinja Mirjana
Bobanac Sačer iz Kostanja govorila je svoje stihove. A stihove dugoselskih pjesnika Josipa Trnskoga, Stjepana Devčića, Ivana Arka, Ivana Brajdića i
Milana Dobrovoljca Žmigavca, govorili su Želimir
Novak te Predrag Topić – v.d. ravnatelja Knjižnice
koji je zaslužan za organizaciju i program glazbeno-poetske večeri.
Posjetitelji događaja, među njima i gradonačelnik Nenad Panian, sa zadovoljstvom su slušali
skladbe svjetskih glazbenih klasika, tako i hrvatskih kompozitora, prateći još i stihove domaćih
pjesnika.
Uz žaljenje što je skučeni prostor Knjižnice mogao primiti premalo posjetitelja za veliki događaj,
nadajmo se sljedećem programu ovih umjetnika u
primjerenijoj dvorani. 
NK

Nastupi dječjih folklornih skupina ovog
Društva ubrajaju se u najposjećenije događaje
kada dvorana postaje pretijesna. Stoga se održavaju dvije izvedbe ovog koncerta svake godine,
kako bi baš svi koji to žele mogli vidjeti stotinjak
malih plesača na pozornici. Tako je bilo u nedjelju 4. lipnja kada su članovi obitelji i prijatelji
mogli uživati u nezaboravnim izvedbama dječjih igara i plesova koje su izvodili polaznici folklornih radionica 2, 3, i 4. Oni su, dakako neodoljivo slatki, oduševili sve prisutne nastupom,
pojavom i pokojim dječjim gegom za pamćenje.
Polaznici Male škole folklora i Škole folklora sasvim vješto plešu i pokazuju podravske običaje,
bilogorske plesove, a ovi stariji s posebnom energijom izvode plesove Sesvetskoga Prigorja. Članovi dramske grupe također su se predstavili na

ovim nastupima. Dvije izvedbe programa u jednome danu na 30 i plus Celzijusa bile su zahtjeve svim sudionicima. No neki su već sutradan
plesali na još zahtjevnijoj županijskoj pozornici
pred stručnim sudom. Dječji folklorni ansambl,
polaznici Male škole folklora i Škole folklora
KUD-a „Preporod“ na Županijskoj su smotri
predstavljali Dugo Selo te općine Brckovljani
i Rugvica. Prema ocjeni stručnjaka polaznici
Male škole folklora i Škole folklora u zajedničkoj
izvedbi nastupit će na državnoj smotri u Kutini,
na Vinkovačkim jesenima ili na Đakovačkim
vezovima. Na jednoj od ta tri odredišta izvest će
koreografirane plesovi „Faljen budi Jezuš Kristuš“ kojima će prikazati ivanjske običaje Podravine. 
NK
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IZBORI KULTURA PLAĆENI OGLAS
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Dario Cebić – dobitnik
Sudionici projekta Erasmus iz
Španjolske i SŠ Dugo Selo na prijemu ,,1st World Award 2017
in Music Composition“
kod gradonačelnika Paniana
Dugoselac - Dario Cebić dobitnik je Svjetske

U sklopu Erasmus projekta mobilnost nastavnika u posjet Srednjoj školi Dugo Selo stiglo je
šest nastavnika iz Španjolske, a dobrodošlicu im
je 12. lipnja zaželio i novoizabrani gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Prijem je održan
u Maloj vijećnici, u nazočnosti ravnateljice Darinke Svetec te zamjenika gradonačelnika Nikole Tominca.
Kako je pojasnila ravnateljica Svetec, SŠ Dugo
Selo uzvraća gostoprimstvo, prošle godine posjetili su njihovu školu Institut d'Ensenyament
Secundari IES Sant Vicent Ferrer u gradu Algemasi, okrug Valencia.
„Sada će se upoznati s radom naše škole. Nastavnici su informatičke struke, a cilj posjete je
razmjena informacija i iskustava, uvid u način
rada i pristup edukacijskoj platformi baziranoj
na informacijsko komunikacijskim tehnologijama“, pojasnila je ravnateljica Svetec. Gradonačelnik Panian zahvalio je na dolasku. „Informatika
je danas najbitniji predmet u svijetu. Dobro je
razmjenjivati znanja i iskustva s malim sredinama, a ne samo s velikim. Mi smo na istom putu,
putu znanja i to me najviše veseli jer ćemo to raditi i u Dugom Selu na dobrobit mladih genera-

cija“, rekao je Panian. Nit vodilja ovog projekta
je upoznavanje nacionalnih vrijednosti pojedinih država, gospodarstva i ekonomskog razvoja,
prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti
te pruža mogućnost da se pokažemo kao dobri
i ljubazni domaćini, a Hrvatska država s kojom
Europa može inovativno računati, pojašnjeno je.
Za gostujuće nastavnike je stoga pripremljen bogat program, obići će znamenitosti Dugog Sela i
upoznati se s njegovom baštinom, s naglaskom
na zaštitnika Sv. Martina. Također, kako je u četvrtak blagdan Tijelova, posjetit će svetište Mariju Bistricu. U Hrvatskoj će biti pet dana te će
osim dugoselske, obići još i srednje škole u Pitomači i Slavonskom Brodu i gradove Zagreb, Zadar i Nin. Ravnateljica Svetec podsjetila je kako
je SŠ Dugo Selo partner na međunarodnom projektu strateškog partnerstva na temu robotike i
STEM područja Scaling up inclusion: Robotics,
uz škole iz Portugala, Italije i Turske dok je koordinator upravo iz Španjolske. Na kraju susreta, gradonačelnik Panian uručio je španjolskim
nastavnicima prigodne darove pozvavši ih da
amš
upoznaju Grad i uživaju u boravku.

nagrade iz kompozicije ,,1st World Award 2017
in Music Composition“.
Nagrada me je dodijeljena od strane ,,International Art Society & Academy. Ogroman je to
uspjeh prof. Cebića popraćen odličnim rezultatima i uspjesima u području glazbenih umjetnosti
i kompozicije. Nagrada ,,1st World Award 2017
in Music Composition“ samo je jedno u nizu od
brojnih nagrada i priznanja koja je tokom 2016.
i 2017. godine dobio mladi dugoselski skladatelj,
glazbeni pedagog i doktor glazbe Dario Cebić.

Učenici dugoselske
Glazbene škole
briljirali u Italiji –
osvojeno 5 zlatnih

Uspješne dugoselske i rugvičke učenice
Zagrebačka županija nagradila je 214 učenika
osnovnih i srednjih škola koji su na državnim
natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta
te 62 mentora. Nagrade najboljima uručili su
župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, zamjenik Hrvoje Frankić i predstavnik Hrvatskog
Telekoma Boris Sesar, priopćeno je iz Zagrebačke županije.
Među nagrađenima su učenici s područja Dugog Sela i Rugvice.
Za uspjeh u strukovnom natjecanju – stvaranje ženske frizure nagrađena je Patricija Mihaljević iz Srednje škole Dugo Selo.
Za sportske dosege u rukometu nagrađene su
učenice OŠ Rugvica: Tara Kuzmec, Ivona Vin-

cek, Sara Maras, Ivona Lucić, Leonarda Brkić,
Klaudija Bartulović, Ema Tolić, Robertina Ivanović, Lea Krznar, Marija Jurić, Lara Vojković,
Laura Tomić, Magdalena Pršlja i Helena Pralas.
Također iz OŠ Rugvica nagradu za futsal primile su učenice: Lea Kolčić, Tara Kuzmec, Lea
Krznar, Ivona Vincek, Lorena Šver, Franciska
Glavaš, Elizabeta Buljan, Martina Ceren, Diana
Vincek i Mara Marija Obrstar.
U sportu su bile uspješne i učenice SŠ Dugo
Selo: Ana Murat, Lucija Matešić, Petra Bulić i
Anamarija Tominac.
Svečanoj podjeli nagrada uspješnim učenicima, koja je održana u Dugom Selu, nazočio je
gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian.

Od 8. do 11. lipnja učenici Glazbene škole
Dugo Selo nastupili su na jednom od najvećih
i najpoznatijih glazbenih natjecanja za soliste u
svijetu ,,Val Tidone International Music Competiton“ u Italiji. Val Tidone je povijesni gradić
smješten nedaleko Piacenze, Cremone i Milana
sa velikom i dugom glazbenom tradicijom, a
samo natjecanje održava se već duže od 20 godina.
Učenici dugoselske Glazbene škole na natjecanju su dostojno prezentirali Grad Dugo Selo
i Republiku Hrvatsku te su svojom briljantnom
izvedbom uz klavirsku pratnju mag. Mirne Vunić, osvojili ukupno 9 nagrada, od čega 5 prvih
nagrada, 1 drugu nagradu i 3 treće nagrade. Vrijedi napomenuti da su učenici Glazbene škole
Monika Sever, Luka Ivezić i Jan Orešić osvojili
apsolutno 1. mjesto u svojoj kategoriji.
Dobitnici nagrada:
1. nagrada i zlatna medalja: Monika Sever,
Luka Ivezić, Jan Orešić, Stjepan Klarić i Jan Gorišek (mentor svih učenika: prof. Dario Cebić).
2. nagrada i srebrna medalja: Marko Majić (mentor: prof. Robert Mihovilić). 3. nagrada i brončana medalja: Patrik Komljenović, Mihael Jutrašnjik (mentor: D. Cebić) i Šime Šegota (mentor:
R. Mihovilić).
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Gradski odbor
HDZ-a Dugo
Selo jednoglasno
podržao Darjana
Budimira za
nastavak vođenja
stranke

Gradski odbor HDZ-a Dugo Selo održao
je svoju sjednicu na kojoj je izvršena analiza provedenih lokalnih izbora. Predsjednik Darjan Budimir izjavio je da je HDZ u
Dugom Selu na ove izbore, sukladno odluci
Gradskog odbora, izašao potpuno samostalno, bez predizbornih koalicija, s jasnom vizijom razvoja Grada, kvalitetnim i
realnim programom i stručnim timom ljudi. Osvojio je najviše mandata u Gradskom
vijeću od svih stranaka i lista, 6 vijećnika u
odnosu na 4 vijećnika u prethodnom mandatu.
Iako je u prvom krugu u konkurenciji 6
kandidata za gradonačelnika imao uvjerljivo vodstvo, ipak se na kraju nije ostvarila pobjeda. S obzirom da nije pobijedio u
drugom krugu izbora za gradonačelnika
Dugog Sela, Budimir je dao Gradskom odboru svoj mandat na raspolaganje, ali isti
nije prihvaćen, te mu je jednoglasno dana
potpora za daljnje vođenje dugoselskog
HDZ-a.
Predsjednik Budimir zahvalio se na ukazanom povjerenju i najavio nastavak rada
na unaprijeđenu stranke istaknuvši da će
se stranka u Gradskom vijeću aktivno zalagati za sve projekte iz svoga programa kako
bi Dugo Selo napravilo potreban iskorak u
svome razvoju.

POLITIKA

DUGOSELSKA kronika

TISKOVNA KONFERENCIJA ZVONKA NOVOSELA-DOLNJAKA:

Da li i kada novi izbori?
Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Dugo Selo, dr.sc. Zvonko Novosel-Dolnjak,
na tiskovnoj konferenciji analiziro je rezultate
lokalnih izbora, konstituiranje Gradskog vijeća i moguće varijante političkih raspleta te
novonastalu situaciju s kohabitacijom.
U ovako neizvjesnoj političkoj kombinaciji
da gradonačelnik ima jaku i moćnu političku
poziciju iz zakona, ali slabu ili nikakvu političku zaleđinu u Gradskom vijeću, može dovesti do različitih konf liktnih situacija ali i
očekivani rasplet na više mogućih načina.
Naime, gradonačelnik može sklopiti pakt
sa većinskom grupacijom u Gradskom vijeću
i time si osigurati privremeno mirno i stabilno
funkcioniranje. Ono može potrajati do kraja
ove godine ili više vjerojatno do kraja 2018.g.
Većinska grupacija u Gradskom vijeću mora
dobro ocijeniti kada želi rušiti gradonačelnika, a to može učiniti prilikom utvrđivanja i
prihvaćanja proračuna Grada. Svakako za rušenje gradonačelnika i iniciranje novih izbora
HDZ i MB-365 trebaju revitalizirati unutrašnje stranačke odnose i ponuditi nove stranačke lidere.
Druga, ali ne manja moguća opcija, je da se
razočarani pojedinci neizvršavanjem ponuda
od strane stranačkih čelnika, povuku iz postojećeg bloka i idu formirat novu većinu u
Gradskom vijeću.
Treća opcija je da se vijećnik Ivan Šajković
, po realizaciji dobivenih obećanja zahvali na
dužnosti i na njegovo mjesto dolazi druga osoba s njegove liste. Prihvatljivost druge osobe u
postojeću stvorenu vladajuću koaliciju u mnogoćemu može za HDZ ali i za MB-365 biti vrlo
sporno i neugodno. Predviđam da sa drugom
osobom s liste MOSTA, realnije je za očekivati stvaranje nove većine u Gradskom vijeću.
Četvrta moguća opcija je da MB-365 izađe iz

postojeće vladajuće većine u Gradskom vijeću
i uvjetno se prikloni gradonačelniku i stvori
novu vladajuću većinu. Svakako, ovakva opcija je vezana na nove unutarstranačke izbore u
Gradskoj organizaciji MB-365, funkcioniranje
stvorene većine u Županijskoj skupštini kao i
rezultata formiranje većine u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Gradskoj organizaciji
MB-365 je nužno poslati poruku da se pristupa preobražaju i novom pristupu u vođenju
stranke jer u protivnom stranka će u Dugom
Selu polako nestajati s političke scene.
Peta kombinacija raspleta je da većina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik
početkom 2018.g. podnesu ostavke i time
isprovociraju nove prijevremene izbore. Prema analizama ovakav rasplet najteže bi pao
HDZ-u, jer se u tako kratkom vremenu nema
mogućnosti konsolidirati i oporaviti od traumatičnih situacija koje su doživjeli u prošlim
izborima. Svakako da im je najveći problem
kako iznjedriti novog lidera i njemu dati jedinstvenu stranačku podršku, u proturječnim
stranačkim odnosima.
Bilo koja od ovih opcija se desi ili možda
neka druga, a koja bi išla za raspisivanjem
novih izbora osjetiti će se u funkcioniranju
Grada Dugo Selo. Izbori sami za sebe jesu
demokratski čin ali kao i za provođenje svake demokracije treba osigurati novac, a to je
novac poreznih obveznika.
Siguran sam da će doći do prijevremeni izbora. Kada bi bili već u tijeku ove godine vjerujem u pobjedu sadašnjeg gradonačelnika i
grupacije koju će stvoriti oko sebe. Ako su izbori pod konac 2018.g. za očekivati je grupiranje nestranačkih kandidata i pri tome dobivanje funkcije gradonačelnika i većine članova
Gradskog vijeća.

Priopćenje za javnost gradskog vijećnika Ivana Šajkovića
Proteklih dana svjedoci ste neviđene medijske “hajke” preko portala, tiskovnih konferencija i drugih oblika komunikacije od strane raznih grupa lokalnih političara i njihovih
pristaša u svezi mojega glasovanja na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća.
U tim nastupima govori se o “izdaji”, prezentiraju se analize onih koji nisu uspjeli
posložiti većinu. Međutim, ni 48 sati prije
sjednice, neki nisu htjeli potpisati ponuđeni
Sporazum od strane 365 BM, a neki nisu niti
bili nazočni odlučujućem sastanku. Sporazum
je nudio obavezu izvršenja predizbornih obećanja (besplatni udžbenici, uređenje gradskog
trga, poslovna zona i drugo). Odbijanje potpisivanja ponuđenog Sporazuma o realizaciji

predizbornih obećanja dovelo me do zaključka da će Dugo Selo najbrže napredovati ako
izvršnu vlast obnaša izabrani gradonačelnik,
a da na čelu predstavničkog tijela bude predsjednik političke opcije koja je osvojila najveći
broj mandata u Gradskom vijeću.
Odlučno tvrdim, a to će vrijeme vrlo brzo
pokazati, da sam kao vijećnik MOST NL Dugo
Selo, pa i po cijenu sankcija od strane MOSTa, donio najbolju odluku u interesu građana, a
ne pojedinaca grada Dugog Sela. Želim da naš
grad konačno postane mjesto ugodnog življenja i svekolikog razvoja u sinergiji izvršne
i zakonodavne vlasti. Svakodnevna podrška
ovakvoga razmišljanja dolazi od strane onih
građana čija su mišljenja mjerodavna i koji

su uvidjeli da bez korektiva u vlasti nema napredka i to mi daje potvrdu da je moja odluka
ispravna, jer lokalne sredine ne trebaju ideologiju.
Kao što gradonačelnik Nenad Panian može
i mora osigurati županijska sredstva, tako i
predsjednik Vijeća Darjan Budimir može i
mora iz državne razine poduzeti sve “Za bolje
Dugo Selo”.
Gradonačelnik grada imat će moju punu
podršku za realizaciju obećanja, a “njegov će
tim” kao što je rekao u pozdravnom govoru
moći ostvariti sve obećano iz predizborne
kampanje.

OBAVIJESTI
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VJENČANI
SVIBANJ-LIPANJ 2017. GODINE
1. Kristijan Krnjak i Ana Krišto vjenčani 18. 05. 2017.
2. Igor Špindrić i Veronika Sabolić vjenčani 20. 05. 2017.
3. Zvonimir Bogdan i Ivona Boltiš vjenčani 20. 05. 2017.
4. Nenad Šuvić i Elizabeta Dodig vjenčani 25. 5. 2017.
5. Jozo Ćurković i Ana Marić vjenčani 26. 6. 2017.
6. Danijel Deverić i Zorica Žilić vjenčani 28. 5. 2017.
7. Ivan Tulić i Lorena Šafarić vjenčani 02. 06. 2017.
8. Mijat Tipura i Marina Marić vjenčani 03. 06. 2017.
9. Robert Grgić i Kristina Hrka vjenčani 13. 06. 2017.
10. Jure Rončević i Antonija Opačak vjenčani 13. 06. 2017.
11. Petar Bešlija i Julijana Dodig vjenčani 16. 06. 2017.
12. Mario Kožul i Marijana Dovranić vjenčani 16. 06. 2017.
13. Dario Tauković i Marijana Jozić vjenčani 17. 06. 2017.
14. Mišel Brekalo i Martina Elez 17. 06. 2017.
15. Zoran Petrinić i Maja Štefanek 17. 06. 2017.

29. lipnja 2017.

Zahvala
povodom iznenadne smrti našeg voljenog

SINIŠE NOVAČIĆA
9.1.1964. - 18.5.2017.
Iskreno zahvaljujemo svima na izražavanju
sućuti i pruženoj potpori u našim najtežim
trenucima.
Spomenka, Tomislav i Zvonimir

Tužno sjećanje

ZVONKO IVAK
1.2.1910.-10.2.1987.

UMRLI
UMRLI U RAZDOBLJU OD 15.5 DO 21.06. 2017. GODINE
1. Blažić Zdenko star 92 godine
2. Brstilo Matija star 78 godina
3. Bulić Ivan star 89 godina
4. Davidović Darko star 54 godine
5. Holub Božo star 81 godinu
6. Knez Josip Zdenko star 70 godina
7. Kovačević Tomo star 69 godina
8. Kovačić Katarina stara 93 godine
9. Lovrić Mira stara 50 godina
10. Majstorović Petar star 61 godinu
11. Milković Nikola star 70 godina
12. Miloš Ivka stara 56 godina
13. Negro Jasna stara 68 godina
14. Nekić Mara stara 75 godina
15. Novačić Siniša star 53 godine
16. Prlić Miljenko star 59 godina
17. Sever Slavko star 77 godina
18. Stipić Mara stara 83 godine
19. Tolić Anica stara 88 godina
20. Valentić Marica stara 78 godina
21. Šantić Jagica stara 89 godina
22. Šolman Štefica stara 82 godine
23. Švedi Dragica stara 87 godina
24. Švedi Marica stara 84 godine
Tužno sjećanje

MARICA MUŠKON
23.6.2015. - 23.6.2017.

Vrijeme što prolazi ne donosi zaborav, ne
odnosi tugu. Žive uspomene na zajednički
proživljene dane.

LJUBICA IVAK

11.1.1921.-15.5.2011.

BOŽENA IVAK
1.8.1943.-2.6.2007.

Uspomene na Vas uvijek će živjeti u nama.
Obitelj Ivak i Bauer

Sjećanje
na dragog sina

ŽELJKA KLASIĆA
6.6.1958. - 14.12.2015.

Stojim na tvom grobu. Tebe nema tamo. Ne
spavaš. Ti si zvijezda koja sja na nebu.
Voli te tvoja mama

Tvoji: suprug Ivan, kćerka Ljiljana
Antolković, unuka Tamara i zet Ivan

IN MEMORIAM

DARINKA KEREKOVIĆ

Spomen na pokojnog

STJEPANA BUJANA
6.6.2002. – 6.6.2017.

12.7.2016. - 12.7.2017.

Prošlo je 15 godina, Ti si još uvijek u našim
srcima gdje ćeš i ostati.

Godine tiho prolaze, ali ne donose zaborav. Čuvamo uspomenu
na Tebe u našim srcima i mislima.
Ožalošćena obitelj

Tvoji najmiliji:
supruga Dragica, snaha Ivančica i unuka
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Sjećanje na dragog i neprežaljenog
supruga, oca i djeda

Tužni spomen

JOSIPA ROBIĆA

JOSIP VLAHOVIĆ

3.6.2013. - 3.6.2017.

Sjećanje na Tebe bolno je. Vrijeme koje
prolazi tužno je. Život bez tebe težak je. A
ljubav prema Tebi vječna je.

Otišao je 3. 6. 2009. godine
iz našeg zajedničkog života. Ostao je u
našim sjećanjima i uspomenama.

Tvoji voljeni: supruga, sinovi, unuci

BRANKO VLAHOVIĆ
Tužno sjećanje na supruga, oca, djeda i
pradjeda

STJEPANA PANIANA
9.6.2003. - 9.6.2017.

Otišao je 26. 5. 2005. godine.
S njim smo u mislima i dragim
uspomenama.
Tužne obitelji Vlahović i Kozić

Čuvamo uspomenu na Tebe.
Supruga Marica, sin Željko, snaha Mira,
unuci Tin i Željka

Tužno sjećanje
na

MIĆU IVEZIĆA
1.7.2014. - 1.7.2017.

Tužno sjećanje
na

MATU ŠOKA

25.5.1995. - 25.5.2017.
Živiš s nama u našim srcima i u našim
sjećanjima.
Tvoji: supruga Ana, sin Zvonimir, snaha
Jadranka i unuke Sandra i Andrea

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

Tužno sjećanje
na našu dragu

ZLATU FLUKA
3.7.2014. - 3.7.2017.

ZAHVALA
nakon tužnog odlaska našeg dragog

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na
Tebe.

DARKA DAVIDOVIĆA

Tvoji najmiliji

najtoplije zahvaljujemo našim Dugoselcima i
svim prijateljima koji su ga ispratili na vječni
počinak.
Njegovi najmiliji

Tužno sjećanje
na naše drage i voljene

MARICU
Tužno sjećanje

IVAN VRHOVŠEK

i

1.6.1992. - 1.6.2017.

Oče moj, dugih 25 godina i sve me više u
srce dira što te duže nisam imala, što sam
mala bila…
„Otišo je pjetli kad se bude,
kao da u šetnju nekud kreće
Otišo je s mirisima jutra,
Dal je znao da se vratit neće“
Vesna

IVANA TOMINAC
3.6.1992. - 3.6.2017.

Uspomene na vas još uvijek žive u nama.

Vaše kćeri, zetovi, unuci,
praunuke i praunuci

OBAVIJESTI
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U SPOMEN
HRVATSKIM BRANITELJIMA

na

“Navik on živi ki zgine pošteno”

DANICU PINTAR

22.6.2008. - 22.6.2017.

Tužno sjećanje

Oni su mrtvi-ali priđite bliže,
Vidite tračak taj blijedi i fini,
Čudno to svijetlo, što s groba se diže,
To ideali su besmrtni njini,
Vidjeli ste ih-te turobne humke,
Rake heroja,
Što mrijeti su znali,
Pođite sada, ali pođite šutke!
Znajte, da oni i za vas su pali…

IVAN LABAŠ

(Fran Mažuranić, ml)

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

30.6.1993. - 30.6.2017.
i

KATICA LABAŠ

ŽELJKO FILIPOVIĆ

30.6.2004. - 30.6.2017.
Živite s nama u našim srcima i našim sjećanjima.

26/27. srpnja 1991.- 26/27. srpnja 2017.

Vaši: kćer Biserka, zet Jonče, unuci Ivan, Tomislav, Matija i Ana

Sjećanje
na

SLOBODANA DRAŽIĆA

DAVOR LJUBANOVIĆ

14.07.2015. - 14.07.2017.

8. srpnja 1992.- 8. srpnja 2017.

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

STJEPAN LESKOVARI

12. srpnja 1992- 12. srpnja 2017.
Posljednji pozdrav

ANTI ŠODI

9.10.1929. - 14.6.2017.
Uvijek ćeš ostati u našim mislima i živjeti u našim srcima.
Tvoja supruga, kćer, zet, unuci i praunuk.

MILIVOJ HALAR

6. kolovoza 1992.- 6. kolovoza 2017.

Tužno sjećanje
na voljenu suprugu, majku,
baku i svekrvu

MATO HERDOMAN

VAHIDU - IDU BOŽIKOVIĆ

4. kolovoza 1995.- 4. kolovoza 2017.

28.6.2000. - 28.6.2017.

Zahvaljujemo svima koji posjećuju i kite
Tvoj tihi dom.

Neka Vam je laka hrvatska gruda
Tvoji najmiliji

vaši suborci i prijatelji
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3. HNL Zapad

NK Dugo Selo ostvarilo cilj s velikom
ambicijom za budućnost
Sezona u kojoj se Dugo Selo borilo za ostanak u ligi sada je iza njih.
Kroz 30 prvenstvenih utakmica
Plavi su upisali 9 pobjeda, 6 remija i 15 poraza te u 29. kolu ostvarili cilj – status trećeligaša za iduću
jesen. No njihovim ambicijama tu
nije kraj. Naime, Dugo Selo je imalo za cilj iduće sezone vratiti se u
sam vrh 3. HNL Zapad, ali nakon
sastanka održanog u utorak 13. lipnja, došlo je do novih promjena u
vodstvu kluba. Prvotne promjene
zapravo su bile samo uvertira za
daljnja zbivanja, a cijela priča o
budućnosti Plavih privodi se kraju
drugim sastankom, održanim 20.
lipnja.

Tri trenera na klupi
Dugog Sela
Kroz svih 15 utakmica prvog dijela prvenstva na čelu klupe dugoselskog sastav nalazio se Igor Kova-

sastavom izborio dvije bitne pobjede u nastavka prvenstva kod kuće
(HAŠK, Samobor). Gradski stadion
pokazao se neosvojivim za goste četiri puta, a onda je stigla Dubrava i
narušila niz pobjeda Dugoselaca na
domaćem terenu. Do utakmice 23.
Kola protiv Dubrave, Plavi su stekli
status jedne od najbolji momčadi
proljeća uz ekipe s vrha, predvođene vodećim Vinogradarom. U tom
poletnom dijelu Dugog Sela, najviše se pamte pobjede nad Stupnikom (3:1) te nevjerojatna partija u
Opatiji (2:3). Dugo Selo tada znatno
podiglo u formi, no tada se dogodila spomenuta Dubrava, nakon koje
su Dugoselci upisali novi poraz u
gostima te remi kod kuće protiv
Maksimira, a potom novi poraz
u Krapini. Četiri kola prije kraka
prvenstva Plavi su opet zaplesali
na tankom ledu, gdje je opasnost
prijetila sa svih strana. Uprava se
odlučila na novu promjenu. Pužinovu poziciju preuzeo je povratnik
na klupi, Milivoj Bračun pod čijim
je vodstvom Dugo Selo završilo na
trećem mjestu prije dvije sezone.

Gradski stadion presudio
sudbini Dugog Sela

Marko Nujić

čević, kojeg je u proljetnom dijelu
zamijenio Franjo Pužin –„Vjerujem kako će 15.6. biti velika fešta
u klubu kada osiguramo ostanak u
3. HNL.“ U konačnici se predviđanje trenera Pužina prije proljetnog
otvaranja ostvarilo, samo pod drugim vodstvom. Dugo Selo se nakon
zimske pauze nalazilo na začelju
tablice, a prva promjena u klubu
dogodila se unutar same uprave. Za
novog predsjednika izabran je Dragan Radić te se na Gradski stadion
vratio nekadašnji sportski direktor
Marko Nujić – sada obnaša dužnost tehničkog direktora. Također,
Plavi su doveli nekoliko proljetnih
pojačanja. Pužin je s pojačanim

Bračun je preuzeo Dugo Selo u
najgoroj poziciji kada je trebalo
osigurati novu sezonu u trećem
rangu, četiri kola prije kraja. „Da
ne vjerujem u uspjeh ne bih se prihvaćao toga posla nego bih doma
uzgajao cvijeće. Zasad ostajem do
kraja prvenstva“, izjavio je Bračun
za Sportnews.hr. Neposredno prije
sraza protiv Vrbovca, Dugo Selo se
nalazilo na četrnaestoj poziciji –
ispred je bio Samobor s jednakim
brojem bodova, dok se iza nalazio
Zagorec. Protiv Vrbovca zabio je
kapetan Emanuel Benković kada
je to bilo najpotrebnije. Pogotkom
u 83’ Dugo Selo je bilo na korak do
cilja, a potvrda je uslijedila nakon
dramatične pobjede nad Segestom
(3:2), gdje je bilo neizvjesno do posljednjeg zvižduka glavnog suca.
„Vrlo teška utakmica. Bili smo pod
pritiskom dobiti. Uspjeli smo, čestitam momcima i nagodinu smo opet
u trećoj ligi“ - Milivoj Bračun nakon utakmice protiv Segeste
U posljednjem, 30. Kolu Dugo je
gostovalo kod prvaka Vinogradara

(4:0), a rezultat nije imao nikakvog
utjecaja na tablicu. Vinogradar je
uvjerljivo osvojio naslov, a Dugo
Selo osiguralo ostanak protiv Segeste. „Protiv Vinogradara smo pružili priliku onima koji nisu igrali.
Zadovoljni što smo ostali u ligi“ –
Marko Nujić.

Lipanjske skupštine na
Gradskom stadionu

Na pitanje upućeno Marku Nujiću - ostaje li Bračun na klupi Plavih
iduće sezone, dobili smo veoma zanimljiv odgovor, koji je djelomično
potvrđen prethodnom izjavom samog Bračuna nakon utakmice protiv Segeste.
„U pregovorima smo s Bračunom.
Napadamo drugu ligu koja se proširuje na 16 klubova (trenutno ih
broji 12). Prva dvojica idu direktno,
a do petog mjestu se igraju doigravanja“ – Marko Nujić. Novi cilj činio se ostvarivim pod tim uvjetima
gdje klupu vodi Bračun uz Nujića
s igračima koji su u klubu već godinama te uz nekoliko pojačanja.
Problem se pojavio na sastanku
uprave kluba, održanog u utorak
13. Lipnja. Predsjednik Dragan Radić dao je ostavku zbog obiteljski
razloga, nakon čega su uslijedile

Mladen Vrabec

ostavke ostalih članova koji su došli zajedno s Radićem, a među kojima je bio i tehnički direktor Marko
Nujić. Nova skupština na kojoj je
donesena odluka o tome tko će sjesti u fotelju vodećeg čovjeka kluba
iz Dugog Sela, održana je u utorak
20. Lipnja. Za Radićevog nasljednika, ujedno je i prethodnika izabran
je Mladen Vrabec koji se vratio na
čelnu poziciju u svom četvrtom

Milivoj Bračun

mandatu. „Prije svega želimo biti
stabilan trećeligaš i igrati bez stresova. Ako to bude drugo, treće ili prvo
mjesto - kamo sreće. Želim da igramo lijep nogomet imamo gledatelje i
pune tribine“ – Mladen Vrabec.

„Ubojito“ vodstvo otvara
vrata velikoj ambiciji

Podsjetimo se sezone 2014./15. u
kojoj su Dugoselci pod vodstvom
Milivoja Bračuna uz tadašnjeg
sportskog direktora Nujića i predsjednika Vrabeca osvojili treće mjesto – prvi je bio GNK Dinamo II, a
druga HNK Rijeka II.
„Zamolio sam upravu za malo
vremena kako bih sastavio što kvalitetniji izvršni odbor.“
Naravno, tada je Dugo Selo imalo širi kadar u odnosu na prošlu i
ovu sezonu, s time da je momčad
ove godine ipak djelovala znatno
bolje na terenu, nego ona iz sezone
2015./16. Ubojiti trojac mogao bi
još jednom zatresti 3. HNL Zapad,
poslože li se sve kockice kako je i
planirano. Pregovori s Bračunom
u završnoj su fazi, a povratak Nujića je praktički gotova stvar. Želje
trenera Bračuna su jasne, a to je
ostanak u klubu s kojim je napravio
odličan rezultat prije dvije sezone,
nakon čega se oprostio s Plavima i
preuzeo kormilo mlađe reprezentacije. Povratak trojca koji je vodio
klub s Gradskom stadiona u povijesnoj sezoni do trećeg mjesta, opet
ima priliku biti okupljen i uz sve
bolje Plave na terenu povesti Dugo
Selo na zasluženo mjesto u vrhu 3.
HNL.
Denis Remenar
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1. ŽNL Istok

N

Rugvica iznad svih!

akon
četiri
godine
provedenih u 1. ŽNL Istok,
Rugvičani su ispisali novu
stranicu u povijesti kluba nakon
posljednje prvenstvene utakmice u
Velikoj Gorici. Svojom upornošću,
voljom, talentom te zajedništvom
na terenu i izvan njega, pod
iskusnim mentorstvom s klupe,
zasluženo su zasjeli na tron lige,
osiguravši povratak u Jedinstvenu
županijsku nogometnu ligu. „Rekao
bih da smo cijelu sezonu gledali
na to natjecanje kao na našu Ligu
prvaka, naše Svjetsko prvenstvo i uz
toliku motivaciju i strast prvo mjesto
je bilo najmanje što smo mogli
osvojiti. Sigurno je prekrasan osjećaj
napraviti povijesni uspjeh za klub
i biti dio lijepe nogometne priče, a
upravo to iskustvo većine nas koji
smo prošle godine igrali tu ligu bit
će naša prednost i najveća snaga“ –
Tomislav Juroš.

Nesretna završnica

Svake sezone Rugvica je bila potajni
favorit za osvajanje naslova, no kako
je prvenstvo odmicalo, tako su i
Rugvičani počeli zaostajali za vrhom.
Sezonu 2014./15. Završili su na 10
mjestu, kada zapravo započinje njihova era. U prošloj sezoni titula prvaka visila je u zraku do posljednje
minute posljednjeg kola. NK Rugvica
s osvojenih 63 boda, zaostajala je
samo 2 za vodećom Lomnicom, a
oboje momčadi igrale su zadnje kolo
kod kuće. Iako je Rugvica slavila s
4:2, isto je napravila i Lomnica protiv Hidrela (6:0), osvojivši naslov.
Nesretna završnica u prošloj sezoni
naplaćena je na najbolji mogući
način – podizanjem pehara prvaka u
sezoni 2016./17.

Dobitna kombinacija - iskustvo uz talentiranu mladost
Ove sezone Rugvičani su u ekipi

uključili nekoliko juniora koji su se uz
starije i iskusnije lidere pokazali kao
budući nositelji igre Žutih s kojima je
budućnost kluba osigurana. „Posebno istaknuo upravo te juniore koji su
iz utakmice u utakmicu sve bolji uz
starije dečke koji su iskusniji te tako
stasaju u prave igrače. Oni su naše
bogatstvo, da ti mladi dečki dobiju
minutažu i danas sutra budu nosioci
igre NK Rugvice“ – Matej Golubić
nakon utakmice protiv Lonje. Neki
od juniora već su se promaknuli u
neizostavne kotačiće rugvičkog sastava, među kojima se najviše istaknuo Andrijanić – prvi vratar juniorske,
ali i seniorske momčadi. Sve veću
minutažu i povjerenje Golubićeva
zaslužili su i ostali Juroševi juniori
– najbolji strijelac Noršić, veznjak
Marić te Mizan i Kuprešak koji su se
pokazali korisnima na više pozicija.
„Kolektiv smo i teško je nekoga izdvojiti, jer svaki je igrač bitan – poručio
je Golubić. Kompletna momčad
Rugvice odigrala je jednu odličnu sezonu. Obranu su držali Bosankić i kapetan Ivica Fišter, čiji je brat Kruno
uz Juroša tvorio ubojiti tandem u napadu, dok je veznim redom dirigirao
fantazist Salatović uz pomoć Rašića
– noćne more za vratare iz slobodnih udaraca. Dodatnu dimenziju igri
Rugvice pridodao je Stanić, a brzinu
i čvrstoći osigurali su brzaci Barberić
(koji je oduzeo možda i najviše lopti
u sezoni) i neizostavni Mujčić na
desnom boku. Lijevu stranu držao
je Hašimović, a kao pravi radnik na
terenu pokazao se Brtan zajedno s
Radmanom koji je bio uvijek spreman pomoći Žutima.

Stopostotna realizacija –
ŠRC Rugvica neosvojiva
tvrđava

Podatak kojim se novi prvaci mogu
pohvaliti je ukupan broj pobjeda na
domaćem terenu, točnije osvojeni
bodovi na svakoj domaćoj utakmici.
U svih 15 utakmica na travnjaku

TK RUGVICA OPET NAJBOLJI
20.05.održano je u Rugvici
11.prvenstvo Zagrebačke županije
u taekwondou a nastupilo je 214
natjecatelja iz 15 klubova.U sveukupnom ekipnom poretku prvo
mjesto osvojila je ekipa TK Rugvica
,druga je bila ekipa TK Velika Go-

rica a treća ekipa TK Dugo Selo.U
konkurenciji mlađih kadeta najbolja je bila ekipa TK Velika Gorica
ispred TK Rugvica i TK Bistra ,kod
kadeta prvo mjesto osvojila je ekipa
TK Rugvica ispred TK Motiv plus
i TK Dugo Selo,kod juniora najbo-

ŠRC Rugvica, Žuti su osvojili 42 od
mogućih 45 boda, odnosno slavili su
u 14 utakmica uz jedan remi. Jedini
protivnik koji je pronašao pravu
formulu za zaustaviti razigranu
Golubićevu momčad bili su njihovi
žestoki rivali iz Sop Hrušćice. NK
Sava imala je 2:0 u 10. Kolu u Rugvici, no domaćini su uspjeli izjednačiti,
a sličan scenarij odigrao se u Sopi.
Tamo je nakon 90. Minuta ostalo
0:0. Nesavladivi na domaćem terenu
Rugvičani su također predstavljali
prijetnju u gostima, gdje su upisali
8 pobjeda, 4 poraza te 3 neriješena
ishoda, što ih je dovelo do ukupne
brojke od 22 pobjede, 4 remija te
isto toliko poraza. Takav ukupan
score smjestio ih je na sam vrh
tablice i donio dugoočekivani naslov.

Naslov prvaka kao plod
niza pravih poteza

Kada neka momčad ostvaruje visoke rezultate, obično je ključ svega
pozitivna atmosfera u svlačionici i
kemija na terenu. Golubić je posložio
pobjedničku ekipu i dao priliku juniorima u prvoj momčadi koji su je
iskoristili, što je ujedno i znak da
uprava i vodstvo kluba dobro radi
svoj posao. Neizvjesno je bilo od
početka proljetnog dijela. Rugvičani

lja je bila ekipa TK Velika Gorica
ispred TK Rugvica i TK Dugo Salo,
kod seniora najbolja je bila ekipa
TK Rugvice ispred TK Dugo Selo
i TK Zaprešić.U formama najbolja
je bila ekipa TK Zaprešić ispred TK
Rugvica i TK Jakovlje.
Natjecatelji iz TK Rugvica osvojili su 34 medalje od čega 10 zlatnih,8 srebrenih i 4 brončane u bor-

su sramežljivo grabili prema vrhu
i zaostajali za debelo Turopoljcem
kada se dogodio preokret. „Pet kola
prije kraja smo osjetiti da možemo“
- Golubić. „Savršenstvo, odradili smo
to kako treba. Na polusezoni nam je
Turopoljac bježao 9 bodova, ali uspjeli smo ih stići. Svaka čast dečkima,
svaka čast treneru i kapa do poda.
Da sam znao, došao bih prije u Rugvicu. Ne bih se uopće bavio profesionalnim nogometom. Tek sada
sam počeo uživati u nogometu.
Dečki su prva liga i jedva čekam
svaku utakmicu, oduševljen sam.“ –
Marko Salatović.
Propusti i pad forme koštao je Turopoljac naslova, a Žuti su u 29. Kolu
protiv Bune osigurali prvo mjesto,
okitivši se titulom najbolje momčadi
1. ŽNL Istok. „Ovo je stvarno veliki
uspjeh. Čestitam svim igračima i
upravi na kraju. Sve je ostalo na tim
dečkima koji su svi zajedno zaslužni
za naslov. Pobjedu i prvo mjesto
posvećujemo pokojnom tajniku kluba, Stanku Đujiću kojemu je jedna od
želja bila povratak Rugvice u Jedinstvenu ligu.“ – Golubić.
Žuti su ostvarili svoju veliku
ambiciju, a kako će se snaći u višem
rangu, saznat ćemo ove jeseni.
Denis Remenar

bama te 5 srebrenih i 7 brončanih u
formama ..
Prvaci Zagrebačke županije iz
redova TK Rugvica postali su Marija Pavić,Ivan Šapina,Dominik
Bičak, Antonia Krajnović, Ivo Vernik, Mia Vernik, Ivan Matić, Nikola Ugarković, Laura Suljkanovići,
Dario Vincek.

Darko Hrdan

22

SPORT

29. lipnja 2017.

DUGOSELSKA kronika

Mlađi kadeti MRK Dugo Selo
obranili titulu prvaka Hrvatske
Momčad mlađih kadeta MRK Dugo Selo sinoć
se pobjednički vratila u Dugo Selo iz Umaga gdje je,
drugu godinu za redom, pobijedila u završnici rukometnog prvenstva Hrvatske za mlađe kadete. Uz
roditelje i navijače, šampionsku momčad dočekali
su i gradonačelnik Dugog Sela Stipo Velić te predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Dugog
Sela Branko Deronja. Trener dugoselske momčadi
Mišković izrazio je zadovoljstvo obranom naslova te se zahvalio svojim dečkima, ali i roditeljima
i Gradu koji prati sve uspjehe te podupire razvoj
dugoselskog športa. Posebno teškom, ali i napetom,
ocijenio je finalnu utakmicu protiv tradicionalnog
rivala PPD Zagreb, u kojoj se nekoliko puta okretao
rezultat, utakmica je nakon redovnog dijela završila
neriješeno 13:13, ali su Dugoselci na koncu ipak slavili boljim izvođenjem sedmeraca.
O kvaliteti Dugoselske momčadi svjedoči i činjenica da su se među najboljim pojedincima turnira
našla čak četvorica igrača, a trener Matej Mišković
proglašen je najboljim trenerom turnira. Zvoni-

mir Deronja proglašen je najboljim lijevim krilom,
Fabijan Grubišić lijevim vanjskim, Zlatko Raužan

PIONIRI NK DUGO SELO

Propuštena prilika

Pioniri NK Dugo Selo su prošlog tjedna igrali
kvalifikacije za popunu 1.HNL središte. Ždrijeb je
odlučio da naši igrači idu u pretkolo, a za protivnika im je odredio vršnjake iz NK Banovac Glina.
Naoružani samopouzdanjem i velikim brojem gledatelja naši igrači su se zaputili u Glinu. U prvom
susretu dana igrali su stariji pioniri gdje su naši
igrači pokazali dominaciju i slavili pobjedu 3:0. U
drugom susretu na teren su izašli mlađi pioniri.
Isto kao i u prvom susretu od samog početka naši
igrači su zagospodarili terenom, pokazuju se kao
bolji takmac i slave pobjedu od 4:1. Slavlje u autobusu i lagana euforija nakon pobjede počela se idućih dana prenositi po samom gradu jer je na redu
bila odlučujuća utakmica doma protiv NK Rudešu.
Utakmica protiv NK Rudeš na tribine gradskog
stadiona je okupila lijepu brojku domaćih, ali i gostujućih gledatelja gdje smo mogli uživati u pravom navijačkom ambijentu. Prije samog početka
susreta povjerenik natjecanja NSZŽ Željko Mihalj

uručio je pehar naši pionirima za osvojeno prvo
mjestu u natjecateljskoj sezoni 2016/17 u kategoriji
starijih pionira.
U prvoj utakmici na teren izlaze stariji pioniri.
Gledali smo čvrstu, borbenu utakmicu gdje su gosti svoje prilike uspijeli pretvoriti u golove za razliku od naših igrača i na kraju slave sa visokih 4:0.
Druga utakmica nam donosi sraz mlađih pionira.
Nekako je u zraku tinjala nada da bi naši igrači mogli dostići prednost od četiri gola zaostatka. Furiozni početak naših je tu nadu još više potkrijepio
nakon nekoliko propuštenih izglednih prilika naših igrača. Kako to u sportu biva kada ne zabiješ gol
slijedi kazna. Gosti munjevitom kontrom postižu
zgoditak za vodstvo 1:0 i slavlje gostiju na tribinama. Ostatak utakmice naši igrači snažno bodreni
sa tribina pokušavaju postići zgoditak bez uspjeha,
a gosti u smiraj utakmice postižu svoj drugo zgoditak za konačnih 2:0.
Ostaje žal zbog neulaska u 1HNL , no nogomet
se igra i dalje, a naši
pioniri će nas i dalje
uveseljavati
svojim
dobrim igrama u narednoj sezoni kada će
opet jurišati na sami
vrh ljestvice. Da sve
ne prođe u tužnom
tonu pobrinuli su se
treneri i roditelji koji
su organizirali druženje igrača i roditelja
uz roštilj po završetku
utakmice.

najboljim kružnim napadačem, a Dominik Kuzmanović najboljim vratarom turnira.
N.H.M.

Održana Skupština ZŠU Grada
Dugog Sela:

NOVI GRADONAČELNIK
NENAD PANIAN
ZADOVOLJAN RADOM
ŠPORTAŠA
Zajednica športskih udruga Grada Dugog Sela
održala je 9. lipnja redovitu izvještajnu skupštinu na kojoj je donijeta jednoglasna odluka o prestanku članstva za ugasle športske udruge Auto
moto klub Dugo Selo i Društvo športske rekreacije Šport za sve. S druge pak strane u punopravno članstvo primljen je novoosnovani Auto klub
Dugo Selo. Skupštinari su jednoglasno prihvatili
i izvješće o radu Zajednice u protekloj godini,
kao i financijsko izvješće, a usvojili su i Program
športa ZŠU za tekuću godinu koji je, kao i ranijih godina, težak dva milijuna kuna. Skupština
je donijela odluku da se Izvršnom odboru ZŠU-a
dopusti kooptiranje novih članova zbog kadrovskih promjena u športskim udrugama, što je uostalom, kako se čulo, već dozvoljeno i Statutom
ZŠU-a.
Sjednici je bio nazočan i gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian koji je izrazio zadovoljstvo što se sredstva namijenjena za šport
troše racionalno te je rekao kako će Grad i dalje
podupirati športaše i redovito dotirati planirana sredstva. Štoviše, dodao je, kako će pokušati i povećati sredstva namijenjena športu jer je
Dugo Selo poznato kao športski grad koji krase
brojni športski uspjesi, a namjera mu je, također
je rekao, da se u Dugom Selu počinje razvijati i
športski turizam.
N.H.M.
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karate
43. INA delta rally dijelom 24.CUPKyokushin
“Dugo Selo”
održan i u Dugom Selu Sudjelovalo oko

Automobilističko natjecanje, 43. INA delta
rally dijelom je vožen i po dugoselskim putovima. Događaj je organizirao AMK Dugo Selo, a
posvećen je dugogodišnjem sportskom djelatniku pok. Milivoju Obadu. Prema najavi dugose-

Sezona za pamćenje
dugoselskih kuglaša
Kuglački klub Dugo Selo 1934. ostvario je u sezoni 2016/2017 vrlo dobre rezultate u svim disciplinama gdje je nastupao kao momčad ili pojedinačno.
U najvažnijem natjecanju III. Zagrebačke lige
osvojeno je 4. mjesto uz napomenu da su nam vrata II. lige bila otvorena čitavu sezonu (naročito u I.
dijelu natjecanja)
A dva neočekivana poraza u posljednjim kolima
lige upropastila su sav uloženi trud, pa možemo
opet kuglačkim rječnikom reči; - kugla je okrugla-.
Pojedinačno u natjecanju III. Zagrebačke lige
imamo rekordera po broju srušenih čunjeva (609)
u 120 hitaca na jednoj utakmici – Martina Prsteca,
a Zvonimir Šok osvojio je 2. mjesto svih igrača u ligi
sa prosjekom od 545 čunjeva.
Na prvenstvu regije Centar u novoj disciplini
“sprint” naši kuglači Dražen Košćec i Renato Kovačić osvojili su 2. odnosno 3. mjesto pojedinačno.

lskog gradonačelnika Nenada Paniana sljedeće
godine mogao bi se vratiti poznati Martinski
rally, kako je najavio okupljenim sudionicima i
posjetiteljima u Kolodvorskoj ulici. Događaj je
uljepšan nastupom KUD-a Preporod.

Na veteranskom prvenstvu Zagreba ostvaren
je izvanredan uspjeh i to; Željko Papeš 1. mjesto i
Zvonimir Šok 2. mjesto te Josip Pintar 2. mjesto u
svojim starosnim kategorijama.
Kuglački klub Dugo Selo 1934. trenutno igra i
županijsku ljetnu ligu u disciplinama 4x120 hitaca
i narodnim načinom, a u netom završenom kvalifikacijskom turniru za 120 hitaca ostvaren je plasman u finale.
Tijekom veljače i ožujka klub je shodno statutu
održao izbornu i izvještajnu skupštinu koju je vodio Ronald Šutić a izabrani su;
Predsjednik - Petar Livajić
Dopredsjednik - Zlatko Repić
Tajnik - Martin Prstec
te su usvojena izvješća za 2016. godinu sa planom
rada i financijskim planom za 2017. godinu.
Na skupštini kluba je posebno istaknut problem
prostora za rad (sjedište kluba), mada su vođeni
razgovori i uručena zamolba gradu za pronalaženjem rješenja.
Problem objekta - kuglane koju nažalost nismo dobili u našoj sportskoj dvorani ne treba više
posebno isticati osim u kontekstu pomlađivanja
momčadi, edukacije mladih sa ciljem
osiguranja kontinuiteta kuglačkog sporta u Dugom Selu.
Glede gore navedenog naš najveći
sponzor i registrirani član kuglačkog
kluba, donedavno reprezentativac nogometne reprezentacije Hrvatske te
dugoselski zet Eduardo da Silva vrlo
je zainteresiran za ulaganje u kuglački
objekt ukoliko mu to grad može I želi
omogučiti.
Mi kuglači se nadamo da ćemo taj
pokušaj realizacije dočekati jer između
ostalog više i nemamo gdje čuvati osvojene pehare i priznanja.
		

Zlatko Repić

140 natjecatelja
iz cijele Hrvatske

U Gradskoj sportskoj dvorani održan je 24.
Kyokushin karate CUP Dugog Selo u organizaciji Kyokushin karate kluba Dugo Selo okupivši
oko 140 najboljih natjecatelja iz kyokushin karate
klubova s područja cijele države. Ovo je ujedno
natjecanje koje se boduje za Prvenstvo Hrvatske i
od velike je važnosti za Zagrebačku županiju, KKK
Dugo Selo, Hrvatski kyokushin karate i naravno za
naš grad.
Nakon uvodnih riječi predsjednika dugoselskog
Kyokushin karate kluba Nikole Banjeglava koji je
riječima dobrodošlice pozdravio sve natjecatelje te
im zaželio puno uspjeha na natjecanju, samo natjecanje službeno je otvorio gradonačelnik Dugog
Sela Stipo Velić.
Uz pohvale Kyokoushin karate klubu Dugo Selo
koji već niz godina uspješno organizira, ali i niže
odlične rezultate na ovom natjecanju, kao i na svim
ostalim državnim i međunarodnim natjecanjima,
gradonačelnik se zahvalio svim natjecateljima na
dolasku u Dugo Selo, zaželio da ostvare dobre rezultate i da ponovo dođu u naš grad dogodine, na
jubilarnom 25. po redu natjecanju. Današnje natjecanje pratili su još zamjenik predsjednika Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije
Zlatko Lasan, potpredsjednik Zajednice športskih
udruga grada Dugog Sela Željko Melić, tajnik iste
Zajednice Franjo Končić te pročelnik Gradskog
upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada
Dugog Sela Veljko Bertak.
Prije početka borbi članovi Kluba Dugo Selo
izveli su uvijek efektne i atraktivne demonstracije
lomljenja građevinskog materijala. 
I.G.O.

30. 6. u 21,00
„OCAT I SIN“
Zlatan Zuhrić Zuhra i Tin Sedlar
1. 7. u 18,00
„SLONIĆ KRATKONOSIĆ“
7. 7. u 18,00
KLINCI NA PLESNJAKU
Plesni centar Dugo Selo
14. 7. u 21,00
„UFURAJ SE I PUKNI“
Teatar Kerekesh
15. 7. u 18,00
„LARA U SVIJETU ŽIVOTINJA“

Terasa Športski,

Ulica Josipa Zorića 23 a
Organizator:

21. 7. u 21,00
WALTER NENO NEUGEBAUER i grupa
THE CADILLAC koncert starog rock and
rolla - „Rock’n’roll je život moj“.

PROSLAVA DESET GODINA STOPE SV. MARTINA NA MARTIN BREGU
Grad Dugo Selo u suradnji s udrugom Kulturni centar
sveti Martin Hrvatska i Vinogradarsko-vinarskom
udrugom Terra Sancti Martini Dugo Selo obilježava
10. obljetnicu postavljanja stope sv. Martina u Dugom
Selu u subotu 8. srpnja 2017. godine sa sljedećim
programom:
 16.00 – okupljanje uzvanika uz piće dobrodošlice u
Gradskoj vijećnici Grada Dugoga Sela,
Josipa Zorića 1, I kat
 16,40 – nastup učenika Glazbene škole Dugo Selo
 16,50 – predavanje dr.sc. Antonije Zaradije Kiš
„10 godina martinskih stopa“
 17,35 – nastup učenika Glazbene škole Dugo Selo
 17,45 – predstavljanje projekta „NewPilgrimAge“ 		
– EU Projekt Interreg Centralna Europa 2014. 		
– 2020. – promocija martinske kulturne baštine 		
Grada Dugog Sela u suradnji sa 4 europske zemlje
(Italija, Mađarska, Slovenija i Slovačka)
 17,55 – odlazak na Martin bregu u Gradsku klet
 18,00 – nastup KUD-a Preporod
- Pozdravna riječ gradonačelnika u Gradskoj kleti
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- Pozdravna riječ predstavnice udruge Kulturni centar
sveti Martin Hrvatska
- Pozdravna riječ predsjednika Udruge vinara
 18,20 – degustacija vina, otvaranje izložbe sv. 		
Martin 1700 (umjetnička djela nastala u 2016.
godini na likovnoj koloniji POU Dugo Selo 		
posvećenoj obilježavanju 1700 godina od rođenja
sv. Martina)
 18,30 – podjela odličja vinarima
 19,00 – degustacija Martinskog gulaša za sve 		
prisutne
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