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OBILJEŽEN DAN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Prvi dan u prvom razredu za 200 učenika
dugoselskih osnovnih škola
Nova školska godina započela je 4. rujna, a s
njom je više od dvjesto prvašića zasjelo po prvi
puta u školske klupe. U nastavku pročitajte
kako je protekao prvi školski dan najmanjih u
obje dugoselske škole.

Osnovna škola Ivan Benković
Veliko uzbuđenje osjećalo se u zraku dok su
najmlađi prvi put ulazili u Školu u kojoj će provesti narednih osam godina. Uzbuđeni i ponosni bili su i roditelji, a učiteljice, držeći popise
učenika po odjeljenjima, profesionalno su bile
smirujuće ljubazne. Ravnatelj Škole Branko
Goleš prvi je uputio riječi dobrodošlice, kako
djeci koja su upravo postala učenici, tako i roditeljima koji su ih dopratili. Te su riječi isticale prijateljstvo između škole, svih djelatnika i
učenika. Ravnatelj je naglasio potrebu suradnje
škole i roditelja u zajedničkom procesu obrazovanja i odgoja. Na samom početku, zamijetio
je i pohvalio disciplinu tek pristiglih učenika
koji su ga pristojno i u tišini poslušali. Nekoliko riječi posvećeno je uvjetima rada i opremi u
Školi, a o pojedinostima, poput dolazaka i parkiranja, komunicirat će u nastavku.
Gradonačelnik Nenad Panian i zamjenica
Jasminka Kokot Bambić također su nazočili
prvom dolasku učenika u Školu. Uz riječi dobrodošlice i dobre želje za predstojeće obrazovanje gradonačelnik je naglasio značaj tog
procesa koji im predstoji u lijepoj i opremljenoj
obrazovnoj ustanovi. Novim učenicima predstavio je posebno izdanje „Hrvatska za djecu“.
- Ljepote naše zemlje i sva skrb za najmlađe
važno je istaći, pogotovo u ovim vremenima
kada se mladi i cijele obitelji iseljavaju iz Hrvatske – napomenuo je između ostalog gradonačelnik Panian.

Učenici koji ove godine kreću u drugi razred
zacijelo se još sjećaju svojih početaka od prošle godine. Oni su polaznicima nove generacije
priredili svečani i veseli program dobrodošlice.
Stotinjak učenika raspoređeno je u četiri
odjeljenja, kamo su se nakon svečanosti, učenici uputili sa svojim učiteljicama. 
NK

Osnovna škola Josipa Zorića

Svečani prijem za prvašiće održan je u „staroj“
školi, OŠ Josipa Zorića. Od početka nove školske
godine školskim kolegama postalo je 118 djece raspoređeno u pet razrednih odjeljenja. Dobrodošlicu
im je zaželjela ravnateljica Mara Mamuza. Tradicionalno, pripremljen je bogat glazbeno-scenski pro-

gram u izvedbi učenika koji sada, kao petaši, prepuštaju svoje razrede i učiteljice novoj generaciji.
Najmlađe Zoriće pozdravio je gradonačelnik
Nenad Panian, prijemu je nazočila i njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić. Panian je podsjetio kako je Grad uspio osigurati sredstva za
školske udžbenike. Zaželjevši uspjeh u školovanju,
osvrnuo se na najavljenu kurikularnu reformu od
koje se očekuje da djeca, osim kvalitetnog obrazovanja, nauče i kako živjeti. Prisjetio se svojih školskih dana baš u ovoj školi, a pročitao je i ulomak iz
knjige „Hrvatska za djecu“. Primjerak poučnog a
zabavnog štiva djeca su dobila na dar. Nakon nastupa, đaci prvaci krenuli su sa svojim učiteljicama
u razrede gdje su dobili rasporede za svoj prvi tjedan u školskim klupama. 
amš

EU-OVA SREDSTVA ZA DRUGU FAZU PROJEKTA DUGO SELO – KRIŽEVCI:

Odobreno 145 milijuna eura
Druga faza Projekta HŽ Infrastrukture rekonstrukcije i dogradnje željezničke dionice Dugo Selo
– Križevci financirat će se iz europskog Kohezijskog fonda u bespovratnom iznosu od 145 milijuna
eura. Odobrila je to te objavila Europska komisija
krajem kolovoza.
Ukupna prihvatljiva vrijednost cijelog projekta
modernizacije 38,2 km željezničke pruge iznosi 194
milijuna eura te se provodi u dvije faze, odnosno
kroz dva programska razdoblja, priopćavaju iz HŽ
Infrastrukture.
U II. fazi planiraju se završiti radovi na pet nadvožnjaka i jednom podvožnjaku, u Ulici I.G. Kovačića u Vrbovcu, djelomično izgrađenim dionicama
novog dijela pruge s cjelokupnim građevinskim,
elektroenergetskim, signalno-sigurnosnim i pro-

metno-upravljačkim podsustavima te u kolodvoru
Vrbovec.
Također je u planu izvedba cjelokupnih radova na svim preostalim građevinama koji nisu bili
uključeni u I. fazu, i to na šest nadvožnjaka, mostovima Zelina, Stara Lonja, Lonja, Stara Dulepska,
Luka I, Lipnica, Luka, Luka II, Črnec i Petrovina,
na mostu u kolodvoru Križevci i cestovnom mostu (u sklopu servisne ceste), u kolodvorima Dugo
Selo, Gradec i Križevci te stajalištima Božjakovina
i Repinec.
Osim navedenih radova planiran je dovršetak i
svih ostalih radova na propustima, zidovima za zaštitu od buke, kontaktnoj mreži i sustavu napajanja
te signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim
uređajima.

Radovi na projektu Dugo Selo – Križevci započeli su u srpnju 2016. godine, a nova dvokolosiječna
pruga između Dugog Sela i Križevaca u promet se
planira pustiti početkom 2020. godine.

DUGOSELSKA kronika

AKTUALNO

13. rujna 2017.

3

INTERVJU S GRADONAČELNIKOM NENADOM PANIANOM POVODOM STOTINU DANA OD PREUZIMANJA VLASTI

„KAO ŠTO SAM I OBEĆAO –
VRATIT ĆU OSMIJEH NA LICA DUGOSELACA“
BZ: Gradonačelniče prošlo je već 3 mjeseca od
kada ste u drugom krugu 9. lipnja postali gradonačelnik. Jeste li u ova tri mjeseca uspjeli pohvatati
sve konce u gradu, unatoč tome što su bili i godišnji odmori?
NP: Sva sreća da su bili godišnji odmori pa sam
mogao pojedinačno procjenjivati stanje u gradu.
Nije bilo toliko velikih pritisaka što se tiče dodjele
zadataka jer su ljudi u tijeku izvršavali što je bilo po
planu i programu. Poznajem većinu ljudi u gradu,
a dodatno sam ih motivirao na taj način da svako
jutro dođem, skoro u svaku kancelariju i porazgovaram s ljudima i pitam ih za današnje probleme.
Pitam ih što rade, kako to rade i kako im ja mogu u
tome pomoći te kako oni meni mogu pomoći. Tako
smo prva tri tjedna to radili, a nakon toga krenuli u
direktnije i konkretnije zadatke. Na sreću pa imam
doista poduzetne zamjenike, gospođu Jasminku Kokot Bambić i gospodina Nikolu Tominca. Prvi puta
se dogodilo da u jednoj prostoriji oba dogradonačelnika imaju stolove i rade po cijeli dan.
BZ: Koliko Vam je u radu otežavajuća okolnost
što ste volonter koji i dalje dio vremena provodi
u svojoj zubnoj ordinaciji ili to možda vidite kao
svoju prednost?
NP: To je moram vam iskreno reći velika prednost. Gradonačelnik nije taj koji sjedi u u kancelariji
i čeka da mu netko dođe. Gradonačelnik je po meni
jedan menadžer koji mora organizirati cijeli sustav i
koji jednostavno mora imati podatke iz cijelog grada. Imam gotovo 2500 pacijenata i od njih svašta čujem. Pitam ih i oni mene pitaju i jednostavno cijeli
dan sam u jednom movingu koji nije veliki pritisak,
a ugodno je razgovarati s ljudima i onda vrlo brzo
doznam stanje na terenu.
BZ: Nedavno ste imenovali pročelnika za gospodarstvo i financije gospodina Deana Dragičevića i
tako popunili to radno mjesto koje je bilo prazno.
Je li time okončano kadrovsko ekipiranje ili možemo očekivati još neke promjene?
NP: Za ovu godinu to je riješeno. Naime, to je vrlo
važna stavka u funkcioniranju grada. Pročelnik za
gospodarstvo i financije je taj koji nama određuje
stanje ove godine i za idućih par godina. Balansiranje proračuna i novi projekti idu preko njega i jednostavno na taj način mi gradu dajemo novi život
i olakšava i rad samoj upravi i jednostavno na taj
način grad bolje funkcionira. Što se tiče novih kadrova, svaki dan smo u novim problemima. Ovog
puta u slatkim s novim projektima i prvo što će biti
i na čemu već radimo je ekipiranje jednog tima za
EU fondove. Za sada to radimo preko profesionalne agencije. Naravno da ćemo s njima dalje nastaviti
suradnju jer oni to doista rade savršeno, a mi ćemo
oformiti tim u gradu kroz idućih godinu i pol dana,
koji će funkcionirati prema profesionalnim projektantima EU fondova.
BZ: Gradonačelnik je po funkciji i predsjednik
Turističke zajednice. Hoće li sektor turizma dobiti direktora, jer jedina smo turistička zajednica u
Zagrebačkoj županiji koja za sada nema popunjeno to mjesto profesionalcem?
NP: Naravno, to je jedna od naših bolnih toča-

ka kroz godine. U kontaktima sa svim gradovima
županije i van nje. Svi gradovi u županiji imaju tu
turističku zajednicu, osim nas. Prije svega sada uređujemo malu galeriju koja će biti i turistički ured, a
nakon toga na sastancima Turističke zajednice koje
planiram već sada organizirati zbog puno događanja u rujnu, ćemo se dogovoriti o načinu djelovanja
i oformiti novi tim u kojem ćemo izabrati direktora
zajednice javnim natječajem, profesionalca u struci.
On će odabrati svoj tim i na taj način će i Turistička
zajednica Dugog Sela, budući da mislimo razvijati
četiri vrste turizma s velikim intenzitetom idućih
par godina biti vrlo važna figura.
BZ: Možemo li napraviti malu inventuru komunalnih radova obavljenih tijekom ljeta u gradu?
NP: Stalno smo u movingu. Na popisu mi je da je
završena Bunarska ulica. Dovršili smo garažu DVDa Leprovica. Najponosniji sam na projekt nogostupa
u Vukovarskoj i Hrvatskog preporoda. Slijedi Dječji
vrtić Dugo Selo koji se radi, a u Područnom uredu
Lukarišće, obnovljene su fasade. Završen je, na naše
zadovoljstvo, i otvoren Dom veterana. Za Perivoj
grofova Draškovića nabavljene su dvije ljuljačke, od
toga jedna za invalide. Od ostalih radova, započeli
su radovi na Krapinskoj, odvojak Kalničke i Navrtekova u Donjem Dvorišću. U pripremi su Prozorska,
za koju je gotov projekt, zatim Mlaka, Domobranska, prilaz zgradama, Ante Topića Mimare, Vinogradski put i to je jedno 850.000 kuna. Slijedi igralište u Prozorju, projekt šetnjice uz Birtov Klanac te
je u izradi projekt fotonaponske električne mreže
na zgradi Gradske uprave. Odabran je izvođač za
izgradnju krova Glazbene škole. Ima još dosta toga
što je teško i nabrojiti. Uglavnom, nova gradska vlast
oživljava Dugo Selo kao što smo to i najavljivali.
BZ: Što je s radovima u Dječjem vrtiću Dugo
Selo, kada bi trebali završiti?
NP: Bilo je određenih problema s rokovima vezano uz izgradnju nove kuhinje u Dječjem vrtiću
Dugo Selo. Prvenstveno vezano uz rokove nabavke
opreme za kuhinju. No, našim stalnim praćenjem
problema i u stalnom dogovoru s izvođačem, uspjeli
smo riješiti ovaj problem i mogu reći da su radovi
pred završetkom, a standard i kapacitet kuhinje bit
će neusporedivo bolji nego prije.
BZ: Rebalansom proračuna osigurana su sredstva za nabavku školskih knjiga za sve učenike,
hoće li do kraja godine biti još koji rebalans?
NP: Rebalans proračuna vam služi samo zato da
popunite neke trenutne događaje koji se nisu planirali ranije. Predvidjeli smo sve u rebalansu proračuna te sada radimo proračun za sljedeću godinu i u
roku par tjedana će biti gotove osnovne premise. Ne
vjerujem kako će biti novih rebalansa. Volio bih da
bude novih rebalansa jer to znači da se nešto događa.
BZ: Vaš komentar po pitanju nabavke školskih
udžbenika?
NP: Djeca su naša budućnost i nabavka besplatnih udžbenika nije bio propagandni potez, kako
neki kažu. Moj je zadatak da ljude obvezujem da
potiču djecu da se školuju i da im dajem motiv da
se školuju što više i da sami biraju zanimanja. Da im

roditelji ne nameću odabir zanimanja i da naša djeca imaju iz čega učiti i da imaju što naučiti te na koncu i da poboljšaju prosperitet grada svojim znanjem.
BZ: Kada se može očekivati iduća, treća sjednica Gradskog vijeća, i kakva je suradnja s predsjednikom Gradskog vijeća gospodinom Budimirom?
NP: Iduća sjednica će biti koncem rujna. Tu su
pripremne radnje, a novi se saziv sada već uhodao.
Imamo i nekoliko upita vijećnika koje ćemo objasniti na sljedećem Gradskom vijeću. Pripreme za
novi proračun, obavijesti koje smo radove napravili
i što planiramo dalje. S gospodinom Darjanom Budimirom kontakti su normalni, čujemo se često i tu
neće biti nikakvih problema, dapače surađujemo za
dobrobit grada.
BZ: Rujan obiluje različitim događanjima u
gradu. Jeste li zadovoljni onim što se događa?
NP: Da, zadovoljan sam. Organizacija događanja
zahtijeva puno vremena i puno suradnje. Uvijek
nam je bio problem jedanaesti mjesec i proslava
Dana grada, kada je hladno pa je onda teško nešto
organizirati. Odlučili smo nešto organizirati kada
se ljudi vrate s godišnjeg da taj deveti mjesec bude
jedna priprema za Dan grada i da organiziramo akcije i tu su svi dionici ovoga na svu sreću pristali,
tako da ima cijeli niz događanja. Doista ne znam
kako ću sve to stići obići, ali s veseljem ću pokušati
da budem prisutan na svakom od njih.
BZ: Na koncu dajte nam i komentar ugovora o
dobivanju sredstava od Vodoopskrbe i odvodnje
Zagrebačke županije
NP: Napokon je Dugo Selo dobilo velika sredstva, Dugo Selo i Rugvica u sklopu vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije. Ta sredstva će nam
uvelike pomoći da planiramo daljnje komunalne
akcije u gradu i tim sredstvima ćemo omogućiti
građanima kanalizaciju. Nakon toga ide i vodovod
preko drugih sredstava i poslije toga možemo asfaltirati sve te ulice, pogotovo Martin Breg koji je
krivo isplaniran, ali mi ćemo ga dovesti u red. 
Borivoj Zimonja

ODRŽANA SJEDNICA ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA GRADA:

Prihvaćen tekst javnog poziva za podnošenje prijedloga
za dodjelu javnih priznanja Grada za 2017. godinu
Na sjednici Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
prihvaćen je tekst javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2017. godini. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora, ujedno i predsjednik Gradskog vijeća, Darjan Budimir.
Javnim pozivom pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Dugog Sela: Nagrada Grada Dugog
Sela za životno djelo; Godišnja nagrada Grada Dugog Sela; Počasni građanin Grada Dugog Sela; Zahvalnica Grada Dugog Sela. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo,
Godišnje nagrade Grada Dugog Sela i Zahvalnice Grada Dugog Sela imaju Gradonačelnik, vijećnici Gradskog vijeća, tijela mjesne samouprave,
građani Grada Dugog Sela, trgovačka društva, ustanove, udruge, političke stranke i druge domaće pravne osobe. Pravo podnošenja prijedloga za
proglašenje Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ima gradonačelnik
Grada Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela broj 05/14) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela, na sjednici
održanoj 06. rujna 2017. god. objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE
PRIJEDLOGA ZA
DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
GRADA DUGOG SELA
U 2017. GODINI
I. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu
prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada
Dugog Sela:
a. Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo
b. Godišnja nagrada Grada Dugog Sela
c. Počasni građanin Grada Dugog Sela  
d. Zahvalnica Grada Dugog Sela
Zaključak o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, a javna priznanja
dodjeljuju se na svečanoj sjednici povodom Dana
Grada Dugog Sela.
II. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:
a. Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo
je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju
gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i
tehničke kulture, promicanja ljudskih prava,
zaštite okoliša te drugih područja društvenog i
gospodarskog života, koje predstavlja izuzetan
doprinos razvitku i ugledu Grada Dugog Sela.
Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo
dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na
području Republike Hrvatske.
Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada Grada
Dugog Sela za životno djelo.
Iznimno, godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo.
b. Godišnja nagrada Grada Dugog Sela je javno
priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj
fizičkoj ili pravnoj osobi koje rade na području
Grada Dugog Sela za doprinos i postignuće koji
su od osobitog značenja za Grad Dugo Selo, a ostvarena su tijekom godine koja prethodi godini u

Javni poziv će se objaviti u sljedećem izdanju tiskane “Dugoselske kronike” te na službenoj stranici grada Dugog Sela.

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

društva, ustanove, udruge, političke stranke i
druge domaće pravne osobe.
Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje
Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ima
gradonačelnik Grada Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća.
V. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Dugog Sela podnosi se u pisanom obliku i
obavezno sadrži: ime i prezime, odnosno naziv
podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište
podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja
i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno
obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i
doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog
priznanja.
Prijedlog može sadržavati i raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (objavljene radove, analize, prikaze, stručne
kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.).
Na zahtjev Odbora podnositelj prijedloga dužan
je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
VI. Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s
odredbama ove Odluke, neće se uzeti u razmatranje.
VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s
obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom
dostavljaju se Odboru poštom na adresu Grad
Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, s naznakom “Za
dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela” ili
osobno u Grad Dugo Selo, Ulica Josipa
Zorića 1, na urudžbeni zapisnik, u roku 30 dana
od dana objave javnog poziva u Dugoselskoj
kronici i na web stranici Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/17-01/182
URBROJ: 238/07- 03-04/04-17-1
Dugo Selo, 06. rujna 2017.
Predsjednik
Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Darjan Budimir, mag.iur., v.r.
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MILIJARDA I POL KUNA
ZA IZGRADNJU DRUGOG
KOLOSIJEKA DO KRIŽEVACA
U sklopu radova na pruzi Dugo Selo-Križevci
je i izgradnja sustava odvodnje u Zoni 10 Grada
Dugo Selo, ViO Zagrebačke županije moli stanare ulica obuhvaćenih projektom da do završetka
izgradnje sustava odvodnje čiste sabirne jame te
da odvodnju oborinske vode s krova usmjere na
teren.
Na području grada Dugog Sela počela je realizacija EU projekta “Rekonstrukcija postojećeg i
izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na
dionici Dugo Selo - Križevci”. U sklopu izgradnje
objekata planiranim projektom, nalazi se i izgradnja sustava odvodnje u Zoni 10 Grada Dugo Selo.
Kako se navodi u priopćenju Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Ured Dugo Selo radi se o
ulicama Antuna Augustinčića, Augusta Šenoe, Ivana Meštrovića, Ante Topića Mimare i ulici Podolje.
„Mole se stanari navedenih ulica, odnosno vlasnici objekata koji su nelegalno priključili sabirne
jame na kanal Hrvatskih voda, da do dovršetka izgradnje sustava odvodnje čiste sabirne jame, te da
odvodnju oborinske vode s krova usmjere na teren,
a ne u sustav odvodnje. Načelno preporuka je da se
oborinske vode što duže zadržavaju na terenu da bi
se upile u isti te da se na taj način sačuva kvaliteta
terena i nivo podzemnih voda. Krovne vode trebalo
bi spajati na sustav odvodnje samo za slučaj većih
oborina kada teren nije u mogućnosti prihvatiti svu
vodu tj. istu prikupljati na terenu, a ne direktno s
krova“, stoji u priopćenju.
Projektom “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici

Dugo Selo – Križevci“ planira se: izgradnja drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4
km (uz rekonstrukciju kolodvora Dugog Sela 38,23
km); rekonstrukcija lukova na postojećem kolosijeku ukupne duljine 9,4 km; veća rekonstrukcija postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te
pripadajućih stajališta; izgradnja novog kolodvora
Gradec; izgradnja šest novih mostova i rekonstrukcija sedam postojećih; ukidanje ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će biti zamijenjeni
sa 12 križanja (denivelacija) u dvije razine i dvaju
pješačkih prijelaza koje će zamijeniti novi pothodnici; nadogradnja stabilnih postrojenja električne
vuče; modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za
koridorske željezničke pruge; gradnja oko 20 km zidova za zaštitu od buke te novih spojnih i obilaznih
cesta u duljini oko 25 km (servisne ceste).
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi
milijardu i 517 milijuna kuna za koje je osigurano
85 postotno financiranje iz Europskog fonda za
regionalni razvoj. Preostalih 15 posto financirati
će se iz nacionalnih sredstava. Projekt se provodi
kroz dva ugovora: Ugovor o izvođenju radova vrijedan 1.239.557818,93 kuna koji je potpisan sa zajednicom ponuditelja koju čine hrvatske tvrtke DIV
d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZAGREB-MONTAŽA
d.o.o. te Ugovor za nadzor nad radovima vrijedan
14.425.088,61 kuna koji je potpisan sa zajednicom
ponuditelja koju čine SGS Adriatica d.o.o. i Investinženjering d.o.o. 

Zagrebačka županija na sajmu AGRA u Gornjoj Radgoni:

Sajam posjetio dugoselski
gradonačelnik Nenad Panian
Zagrebačka županija predstavila se na 55. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrane
AGRA održanom od 26. do 31. kolovoza 2017. godine u Gornjoj Radgoni (Cesta na stadion 2, Gornja Radgona, Republika Slovenija) pod sloganom
„ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, VAŠ POUZDAN
EU PARTNER“. Zagrebačka županija imala je svoj
dan, 28. kolovoza, koji je obilježen održavanjem
okruglog stola „Iskustvo RH i Republike Slovenije
u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
godine“.
Sajam je posjetio i dugoselski gradonačelnik Nenad Panian u društvu pročelnika UO za financije
Grada Deana Dragičevića. Također, ovdje su bili i
poznati poduzetnici sa šireg dugoselskog područja.
Kako je kazao gradonačelnik Panian, posjet ovom
prestižnom gospodarskom događanju bio je uspješan. Ostvareni su brojni kontakti te je dogovorena
prva suradnja sa slovenskim partnerima u programima EU. AGRA je jedan od najvećih poljoprivrednih sajmova srednje Europe. Na ovogodišnjem je
sudjelovalo preko 1800 izlagača iz 36 država.
Na sajmu su se predstavili odabrani poljoprivredni proizvođači s vlastitim proizvodima (OPG
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Predstavnici Grada, Crvenog
križa i relevantnih udruga održali
sastanak o projektu “Zaželi program zapošljavanja žena”:

Koordinacija i
suradnja u svrhu
unaprjeđenja života
osoba starije dobi
Predstavnici Grada Dugog Sela, Gradskog društva
Crvenog križa te udruga u čijem je fokusu unaprjeđenje života osoba starije dobi, održali su sastanak
vezan za projekt „Zaželi – program zapošljavanja
žena“. Kako su pojasnili zamjenici gradonačelnika
Nikola Tominac i Jasminka Kokot Bambić, cilj sastanka je upoznati buduće korisnike s projektom Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Ispred SUH-a
nazočili su Stjepan Novosel i Milivoj Marić, Gradske
udruge umirovljenika Dugo Selo predsjednik Stjepan
Jambrišak i tajnik Ivan Šutej. Kako je pojasnila ravnateljica Crvenog križa Dugo Selo Gordana Kocaj,
projektom „Zaželi“ zapošljavat će se žene iznad 50
godina s minimalno srednjom stručnom spremom i
dugotrajno nezaposlene. Lani je tako u svrhu poboljšanja života starijih i nemoćnih, preko javnih radova,
bilo zaposleno 12 žena, a polučeni su dobri rezultati,
navela je Kocaj. Ove udruge, s obzirom na veliku brojnost članova/članica, pomogle bi u traženju potrebitih korisnika starije životne dobi kojima je potrebna
takva pomoć u kućanstvu, druženju i sl. Bilo je riječi
i o projektu 54+, natječaja Europskog socijalnog fonda, operativni program učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020. umjetnost i kultura usmjerenog na starije dobne skupine građana čije rezultate Grad očekuje te će o njima obavijestiti zainteresirane strane.
Predstavnici udruga izrazili su zadovoljstvo sastankom i dobivenim informacijama od strane Grada, što
do sada nije bilo uobičajeno, rečeno je na sastanku.
Također, zamjenica gradonačelnika Kokot Bambić
kazala je i kako je u tijeku formiranje tima za EU
fondove i druge natječaje, koji će informirati udruge
o projektima u najavi te pružati pomoć u izradi potrebne dokumentacije. „Grad smatra kako je to budući način financiranja svih udruga, a osim oterećenja
gradskog proračuna, daje mogućnosti za realizaciju
većeg broja aktivnosti udruga usmjerenih na dobrobit
šire zajednice“, rekla je Kokot Bambić.

Grad Dugo Selo poziva građane da
dostave tražene podatke
o svojim nekretninama bez obzira
na najavu odgode uvođenja
poreza na nekretnine
Dobošić, Frelimo d.o.o. i Farma Vrhovec), robne
marke Zagrebačke županije (Samoborska salama,
Dragec, Grof, Sunčana i Kraljevina Zelina) te razvojni projekti i turistički potencijali Zagrebačke
županije, prenosimo sa web stranice Zagrebačke
županije. Cilj predstavljanja je promocija proizvoda
Zagrebačke županije, kulturne i prirodne baštine te
promocija Zagrebačke županije kao regije otvorene
za projektnu suradnju. 
amš

Pozivamo sve vlasnike i korisnike nekretnina na
području Grada Dugog Sela da bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima
u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine (odgoda uvođenja poreza na nekretnine), postupe po
zaprimljenoj obavijesti i pozivu te na priloženim
obrascima dostave tražene podatke u naznačenom
roku, s obzirom da je cilj prikupljanja navedenih
podataka o nekretninama i njihovim vlasnicima/
korisnicima, ažuriranje postojeće baze podataka.
Grad Dugo Selo

NE STANE FOTKA ZAŽELI

Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani:

JEDNOGLASNO PODRŽAN FUNTEKOV PRIJEDLOG O
SMANJENU NAKNADE VIJEĆNICIMA
U Gradskoj vijećnici Dugo Selo, održana je
jučer 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani na kojoj je predstavljen projekt
rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete.
Jednoglasno je usvojen polugodišnji izvještaj
Proračuna za 2017. godinu, a prihvaćen je i načelnikov prijedlog o smanjenju naknade vijećnika i
vijećnica za 50% te su utvrđene cijene o kupnji i
prodaji zemljišta.
Projekt NEWLIGHT u vrijednosti od 790.000 eura
Općina Brckovljani uključila se krajem 2015.
godine u projekt kojemu je svrha rekonstrukcija,
modernizacija i upravljanje sustavom javne rasvjete. Vijeću je projekt ispred Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadna Hrvatska (REGEA) predstavio Marko Miletić.
„Uz Brckovljane, još 56 gradova i općina s područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije
uključeno je u projekt. Županije su nositelji projekta, a REGEA koja pomaže u provedbi je operativno
tijelo. Uspjeli smo osigurati bespovratna sredstva
Europske investicijske banke, odnosno Europske
unije u iznosu od 790.000 eura, od čega je bespovratno 90%, osigurano od strane banke, dok je preostali iznos subvencioniran od strane Zagrebačke i
Krapinsko-zagorske županije.“
Miletić ističe kako je cilj projekta pripremiti
jedinice lokalne samouprave za rekonstrukciju i
modernizaciju sustava javne rasvjete te omogućiti
povlačenja sredstava iz operativnog programa.
Funtek: „imamo dvije opcije.“
U općini se nalazi preko 1000 svjetiljki, a Miletić navodi kako je potrebno planirati rashod od
1.800.000 kuna za nabavu novih svjetiljki, odnosno
Brckovljani bi trebali minimalno uložiti u javnu
rasvjetu oko 1.400.000 kuna. REGEA procjenjuje
ukupnu vrijednost Ugovora o energetskom učinku
na 3.400.000 kuna, a investicija se otplaćuje kroz 10
godina.
„Imamo dvije opcije. Drugim riječima da se ide
u natječaj i izabere privatni partner koji će “svojim
novcima” financirati cijeli taj projekt, a njemu se
u visinu sredstava koje se plaćanju rasvjetom, odnosno strujom, plaćaju rate. Druga varijanta je da
sama lokalna jedinica uzme kredit preko HBOR-a i
ide samostalno u investiciju. S time da onda lokalna jedinica preuzima odgovornost za sve svjetiljke
koje netko vodi, ugradi. Nije 10 godina taj izvođač
nužan o njima brinuti i mijenjati ih. Garancija je
maksimalno dvije godine, a nakon toga ste prepušteni sami sebi“ – Željko Funtek, načelnik Općine
Brckovljani.

„Mi ćemo još porazgovarati i odluku donijeti
na sljedećem vijeću“ - Božo Graberec, predsjednik
Općinskog vijeća.
Jednoglasno usvojen polugodišnji izvještaj o
Proračunu za 2017. godinu
Jedna od sastavnica Proračuna bio je i javni prijevoz. Načelnik ističe nezadovoljstvo Čazmatransom, gdje se pojavljuju problemi s cijenom karata
te ukidanje nekoliko linija prema Lupoglavu. Tako
je učenička karta koštala 1.300,00 kuna (bez uračunatih subvencija i popusta) za liniju Štakorovec
- Zagreb, a ta ista mjesečna karta za radnika 900,00
kuna.
Nastavak sufinanciranja prijevoza za učenike
i studente
Općina je sufinancirala drugi semestar, odnosno drugo polugodište prošle školske godine i sada
nastavlja s financiranjem istom iznosa karte(25%),
one cijene koju učenici plaćaju na blagajni Čazmatransa. Ostvarene su i subvencije studentima koje
su za drugi semestar iznosile 1000 kuna. Također
su nabavljeni te plaćeni udžbenici za osnovnoškolce.
Otplaćen dvadesetogodišnji kredit
Prije gotovo 20 godina, općina je kupila zemlju
za gospodarske zone. „Ove godina nam izlazi ta
rata i to 31.900,00 kuna i s tim ćemo mi otplatiti
kredit. Pritom nisu korištena sredstva proračunske
zalihe, nismo davali nikakva kreditna jamstva ili
hipoteke.“
Na pitanje o prometnim znakovima, načelnik je
odgovorio: „na prošlom vijeću smo donijeli odluku o postavljanju određenih prometnih znakova.
Međutim, dobili smo negativan odgovor od strane
županijske uprave za ceste.“

Prvi dan prvašića Osnovne škole Stjepan Radić Božjakovina
Prvog dana nove školske godine je 95 prvašića
prvi puta sjelo u školske klupe, gdje će zajedno provesti osam godina.

Novi školarci stigli su uz pratnju svojih roditelja,
na mjesto početka obrazovnog procesa njihovih
života. Svi prvašići skupili su se u školskoj blagovaonici gdje je uvodni govor održao ravnatelj škole,
Jure Mišković, poželjevši dobrodošlicu svim prvašića te pozvavši roditelje na suradnju.
Trenutno se u školi nalaze sva četiri prva razreda
i tako će biti do završetka radova na područnoj školi. „Zbog adaptacija i rekonstrukcije područne škole u Lupoglavu, svi prvi razredi započet će školsku
godinu u matičnoj školi“ – Jure Mišković.
Od ravnatelja Osnovne škole Stjepan Radić Božjakovina saznajemo kako radovi na školi u Lupoglavu iznose 1.300.000 kuna. Od toga 300.000 kuna
financira Općina Brckovljani, a 1.000.000. kuna otDR
pada na županiju. 

Prošao prijedlog načelnika o smanjenju prava
na naknadu
Načelnik je predložio smanjenje sredstava, odnosno prava na naknadu vijećnika i vijećnica do
50%, za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca tekuće godine. „Predlažem jer sam nezadovoljan načinom trošenja tih sredstava.“ Prijedlog je jednoglasno podržan.
Jednoglasno je utvrđena, odnosno donesena odluka o kupovnoj cijeni za zemljište u vlasništvu Leopolda Berića, dok su za zemljišta pod vlasništvom
Nadice Srpak te Đurđe Kralj izglasane izmjene u
konačnoj cijeni. Vijeće je jednoglasno prihvatilo
predloženu cijenu za zemljište u vlasništvu braće
Geceg.
Donesena je i odluka o početku postupka prodaje nekretnine Prečec. Načelnik je predložio početnu cijenu od 10.000 eura za četiri parcele.
Posljednja točka dnevnog reda bilo je odricanje suvlasništva Općine Brckovljani nad česticom
u vlasništvu Predraga Prelca. Odluka je donesena
jednoglasno, a troškove će snositi gospodin Prelec.
 
Denis Remenar

Održan 2. Kup DVD-a Hrebinec:
Unatoč kiši natjecalo se 20 ekipa
Usprkos lošem vremenu, 19. kolovoza održan
je 2. Kup DVD-a Hrebinec. Sudjelovalo je dvadesetak ekipa. U kategoriji muški B ekipa pobjedu je
odnijela ekipa DVD-a Laktec. U kategoriji žene A
pobjedu je po drugi put zaredom odnijela ekipa iz
DVD-a Haganj i zadržala prelazni pehar kao i ekipa DVD-a Andrilovec koja je ostvarila pobjedu u
muškoj A kategoriji. U najzanimljivijoj kategoriji
brzinska/mokra vježba u konkurenciji 8 ekipa pobjedu je ostvarila ekipa DVD-a Brckovljani i preuzela prelazni pehar od ekipa DVD-a Donja Greda.
Do ranih jutarnjih sati sve prisutne zabavljala je
grupa Kockari.
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Obilježena 10. godišnjica Udruge Hrvatski
vitezovi - ratni veterani ‘91 Brckovljani

S

večanom sjednicom, održanom 26. kolovoza, udruga Hrvatski vitezovi - ratni veterani
‘91 Brckovljani proslavila je 10.- obljetnicu
postojanja i rada. Prije sjednice, odana je počast
plaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Spomen
obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Božjakovini.
Okupljene uzvanike u Domu u Štakorovcu pozdravio je predsjednik brckovljanskih Vitezova
Samir Jašarević. Govoreći o desetogodišnjem radu
udruge koja broji 48 članova, naveo je kako okupljaju populaciju branitelja koja je dala doprinos u
stvaranju hrvatske države.
„Svrha, smisao, ciljevi osnivanja i djelovanja ove
udruge, kao i ostalih Udruga Hrvatskih branitelja
i ratnih veterana Domovinskog rata, je da si članovi međusobno pomažu u rješavanju problematike
i statusnih pitanja hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji. Naše temeljne aktivnosti kroz
područje djelovanja usmjerene su ka cilju da se
ne zaboravi da smo mi hrvatski branitelji i veterani Domovinskog rata vodili pravedan i u svakom
pogledu čist obrambeni rat koji nam je nametnut
od strane velikosrpskog agresora, a ratnim operacijama, uz snažnu potporu hrvatskog domoljubnog
puka, uspjeli izaći iz rata kao pobjednici koji su dali
svoj doprinos u stvaranju slobodne, suverene i međunarodno priznate Republike Hrvatske, članice
međudržavnih, svjetskih i europskih integracija i
saveza“, rekao je Jašarević. Istaknuo je važnost preventivnog bavljenja zdravljem branitelja te iznio
podatak kako je lani umrlo 4 036 branitelja, prosječne starosne dobi 51 godinu. Većinu potrebitih
sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti i
djelovanja udruge osigurala je Općina Brckovljani,
bez čije potpore, kako je rečeno, ne bi mogli kvalitetno djelovati i realizirati svoje aktivnosti i ciljeve.
Posebno je stoga zahvalio svim djelatnicama Općine, načelniku Općine, Predsjedniku Općinskog
vijeća i članicama i članovima istog. „Općina Brc-

kovljani kao institucija lokalne uprave je zasigurno
uzoran primjer uvažavanja hrvatskih branitelja i
odnosa prema nama. Početkom 2014. Godine Općina Brckovljani dala nam je na korištenje službenu
prostoriju koju nam je u cijelosti uredila i opremila
potrebitim sredstvima za rad i djelovanje Udruge“,
rekao je Jašarević.
Obilježavanju su nazočili mnogi gosti čestitajući
ovoj braniteljskoj udruzi na sinergiji i zajedništvu
te edukaciji o Domovinskom ratu. Među njima bili
su zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje
Frankić, načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek, općinski vijećnici predvođeni predsjednikom
Vijeća Božom Grabercem, gradonačelnik Dugog
Sela Nenad Panian te njegov zamjenik Nikola Tominac, roditelji poginulih branitelja, župnik u župi
sv. Brcka vlč. Mirko Matasović, predstavnici srodnih braniteljskih udruga Crne mambe, HVIDR-e,
predsjednik županijske Zajednice Hrvatskih vitezova Nenad Geri, dugoselskih Vitezova Damir Mesić, rugvičkih Jadranko Brestovec kao i predstavnici brojnih drugih udruga s općinskog područja i
šire s kojima uspješno surađuju.

Bila je ovo prigoda i za dodjelu priznanja i zahvalnica. Plakete – zahvalnice za iskazanu potporu u realizaciji aktivnosti iz djelokruga rada
Udruge dodijeljene su županu Stjepanu Kožiću,
Općini Brckovljani, Željku Funteku, Hrvatskim
vitezovima Dugo Selo te Rugvica, Zdravku Srdiniću, Marijanu Darojkoviću, Perici Marijiću i
Dugoselskoj kronici. Zahvalnice su primili Tina i
Dino Đapa, Marijan Miloš, HVIDR-a Dugo Selo,
Rade Simonović, DVD Brckovljani, Renata i Neno
Klarić, Drago Krpanić. Plaketu - priznanje primili su Dragan Dajaković, Zdenko Blažutić, Milan
Draganić,Ivan Lovrišec, Damir Štrosar, Ivan Zvrhek, Tunjo Jurković. Priznanje su dobili Tomislav
Knežević i Josip Iveljić. Plaketu za izniman doprinos i zasluge u osnivanju, razvoju i realizaciji planiranih aktivnosti Udruge (osnivači udruge) primili
su Branko Baček, Vinko Batarilo, Dražen Dokuš,
Zdenko Furač, Mladen Perić, Slavko Salopek, Milan Šajnović, Dragutin Valaško, Ivan Valentak i
Damir Dokuš. Proslavu 10. godišnjice uveličala je
izložba ratnih fotografija, a razgledati su se mogle i
amš
uređene prostorije udruge.  

Proslavljeno „Augustinovo“ u Lupoglavu

D

an Župe bl. Augustina Kažotića zaštitnika
obilježava se 3. kolovoza, kada je služena
blagdanska misa u Crkvi koja nosi ime zaštitnika. No pučka svetkovina organizirana je ove
godine u subotu 5. kolovoza, tako je župnik vlč.
Mirko Brlić služio misu i tog dana u blagdanskom
ozračju. Mislim je slavljem započelo ovogodišnje
„Antunovo“ – tradicionalna lupoglavska svetkovina koja je obnovljena unatrag deset godina, u organizaciji tamošnjeg Kulturno- umjetničkog društva „Ogranak Seljačke sloge Lupoglav“. Tog je dana
cijela Hrvatska obilježavala Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, čemu je vlč. Brlić posvetio dio
propovijedi, ističući zahvalnost svim braniteljima
te vječni spomen onima koji su za oslobođenje Domovine položili živote. Bila je to misa posvećena
bl. Augustinu i misa zahvalnosti braniteljima za
Dan slobode. Taj je dan obilježen dostojanstveno
i svečano u nazočnosti mnogih vjernika te članova
kulturno-umjetničkih društava, koji su odjeveni u
narodno ruho pridonijeli takvom ozračju. Jednako
svečan bio je i mimohod brojnih sudionika svetkovine, koji su prošli put od lupoglavske crkve do
vatrogasnoga doma. Tamo je priređen bogat program narodnog stvaralaštva, plesova i glazbe. Pred
okupljenim mnoštvom nastupile su mlađe grupe

KUD-a „Ogranak Seljačke sloge Lupoglav“. Posebno zanimanje osjetilo se za nastup gostujućih članova Ansambla „Romanasul“ iz rumunjskog grada
Zadareni, koji su ovdje boravili ovom svečanom
prigodom uzvraćajući posjetu domaćinima. Dvije
skupine ovog Ansambla izvele su svoje tradicionalne plesove i pjesme ne posustajući u dinamičnim
plesnim koracima unatoč
visoke temperature zraka.
Članovi obližnjeg KUD-a
August Cesarec iz Brckovljana također su pjesmama
uveličali lupoglavsko slavlje.
Tradicionalne međimurske
plesove izveli su članovi
KUD-a Strahoninec iz istoimenog mjesta, koji također
surađuju s domaćim Društvom. Lupoglavski vatrogasci odmjeravali su snage
u tradicionalnim igrama
potežući konop, bacajući
kugle i trčeći u vrećama.
Tako je svečano i zabavno održano deseto obilježavanje ovog blagdana na

zadovoljstvo gostiju i domaćina, uz prijateljsko
druženje u kojem su sudjelovali i predstavnici Općine – predsjednik Vijeća Božo Graberec i načelnik
Željko Funtek. Organizatori svečanosti zahvalili su
svojoj Općini Brckovljani na potpori, a vatrogascima, lovcima i drugim udrugama na suradnji u obiNK
lježavanja „Augustinova“. 
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RUGVICA PROSLAVILA DAN OPĆINE UZ PRISUTNOST BROJNIH GOSTIJU I UZVANIKA

„Rugvica – jedna od najperspektivnijih
općina u Hrvatskoj“

D

an Općine Rugvica proslavljen je u
subotu 9. rujna, a započeo je polaganjem vijenaca na spomen obilježje
hrvatskim braniteljima u Savskom Nartu te
služenjem svete mise u crkvi Uznesenja BDM u
Savskom Nartu. Uslijedila je svečana sjednica u
narskom domu na kojoj su ove godine sudjelovali brojni značajni gosti. Među inima sjednici
su prisustvovali izaslnaik predsjednika Vlade
RH Andreja Plenkovića Zvonimir Frka Petešić,
izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i saborski zastupnik Davor
Ivu Stier, zastupnice u Hrvatskom saboru Ljubica Likačić i Grozdana Perić, zastupnici Branko Hrg i Marijan Kustić, zastupnik u Hrvat-

Potpisana povelja o bratimljenju s
Općinom Odžak (BiH)

Za vrijeme svečane sjednice načelnik Općine
Rugvica Mato Čičak i načelnik Općine Odžak iz
susjedne Bosne i Hercegovine potpisali su povelju o bratimljenju ovih dviju općina.

skom saboru i gradonačelnik Trilja Ivan Šipić
izastupnik u Saboru i načelnik Općine Poličnik
Davor Lončar, državna tajnica u Ministarstvu
regionalnog razvoja Nikolina Klaić, zamjenik
župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić,
pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad
Križić, načelnik Općine Odžak iz BiH Jakov
Ivanković te ministri u Županiji posavskoj iz
BiH Nada Ćulap, Ana Andrić i Darko Kasap.
Sjednicu je otvorila prigodnim izlaganjem
predsjednica Općinskog vijeća Općine Rugvica
Ana Munić, a o zavidnim postignućima Općine
u posljednjih nekoliko godina govorio je načelnik
Općine Rugvica i saborski zastupnik Mato Čičak,
izvode iz čijeg govora donosimo u prilogu.

Dodijeljene nagrade zaslužnima
Na sjednici su potom dodijeljene ovogodišnje nagrade i priznanja Općine Rugvica koje su
uručili predsjednica općinskog vijeća i načelnik
općine.
Učenicama generacije Osnovne škole Rugvica
proglašene su Monika Sever i Ana Grubišić, najboljim učenikom strukovnih škola proglašen je
Neven Jaganjac, a najboljom učenicom gimnazija Marina Sedlić. Najboljim studentima diplomskog studija proglašeni su Iva Mabić, Nikolina
Mavračić i Anita Jurišić, a najboljim studentom
preddiplomskog studija Tajana Puljić.

Tihani Kušeković dodijeljeno je priznanje za
dugogodišnji uspješan rad na promociji kulture
i običaja posavskog kraja, Ivani Kirin priznanje
za najbolju sportašicu općine Rugvica u 2016.
godini, a Mariu Genziću priznanje za dugogodišnje uspješno djelovanje u lovu i lovnim natjecanjima. Ivici Krznaru dodijeljeno je priznanje
za 19 godina zapovijedanja Vatrogasnom zajednicom općine Rugvica, a KFK d.o.o. priznanje
kao najuspješnijem poslovnom subjektu sa sjedištem na području općine Rugvica.

Rugvica – mala općina za velike rezultate

O brojnim uspjesima Općine Rugvica na gospodarskom planu, u razvoju infrastrukture, ali i
općenito na razvoju društvenog života u Rugvici
na sjednici je govorio načelnik Mato Čičak iz čijeg
govora donosimo izvod u prilogu:
„Rugvica možda je mala, ali za nas je neprocjenjiva – to je naš dom, to je zajednica u kojoj
odrastaju naša djeca i to je mjesto gdje kreiramo
svoju budućnost. Ali isto tako, Rugvica je danas i
jedna od najuspješnijih i najperspektivnijih općina koja iz godine u godinu bilježi sve impresivnije
rezultate i sve veće investicije. Mala smo općina za
velike stvari i velike rezultate.
Puno smo toga napravili kako bi naša općina
bila po mjeri svih građana, općina obitelji, djece,
ali i obrtnika, poduzetnika i općina investitora.
Nastavljamo mukotrpno raditi, a ovaj dan je prilika da se prisjetimo svega što smo u protekloj godini učinili i pokrenuli kako bi se Rugvica neprestano razvijala i kako bi na taj način svi mještani
imali priliku stvoriti kvalitetan i perspektivan
život, bolju budućnost.
Osnovni prihod naše općine leži upravo u gospodarstvu i investicijama u industrijskoj zoni. To
nam je važno, ne samo zbog prihoda i investicija koje dolaze u općinu, već zbog novih radnih
mjesta koja se otvaraju za naše mještane. Mogu
reći da pravi mali trgovački gradić dolazi u Rugvicu! Počela je gradnja Dizajner outlet centra u
zoni Ikea čije se otvorenje očekuje u proljeće 2018.
godine. Vrijednost investicije je 88 milijuna eura
i novih 400 radnih mjesta. Dogovorili smo i postavljanje tržnice između Ikea-e i novog Outlet
centra, koju će koristiti Rugvički OPG-ovi i time
dodatno brendirati i tržišno pozicionirati domaće
proizvode i kulturu našeg kraja. U poslovnoj zoni
Rugvica (Sjever) radove dovršavaju dvije velike
tvrtke SANAC d.o.o. i FED d.o.o. te se očekuje
dolazak tvrtke Bajkmont na područje Rugvice.
Investicije su važne, ali, kako sam uvijek govorio, investicije su tu u prvom redu za mještane,
oni moraju prvi vidjeti beneficije koje ostvarujemo.
Izuzetno sam ponosan što neprestano radimo
na projektima čiju važnost prepoznaje i Europska
Unija. Tako je donesena Odluka o financiranju
Projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – Kanalizacije Rugvica – Dugo Selo
ukupne vrijednosti 221.000.000,00 kn, 51 kilometar kanalizacije gradit će se u našoj općini te će
2100 kućanstava biti pokriveno ovim projektom.
Uz to, reciklažo dvorište se prijavljuje na natječaj za sredstva iz EU fondova, vrijednost projekta
je oko 2.500.000,00 kuna. Odobreno je i sufinanciranje Projektne dokumentacije za uređenje Trga

Josipa Predavca u naselju Rugvica od strane EU
fondova.
U gospodarskom smislu, najvažniji su nam
naši mali i srednji poduzetnici – upravo oni
čine temelj za obnovu gospodarstva naše zemlje.
Prema službenim podacima, poduzetnici sa sjedištem na području Općine Rugvica izvezli su
robu u vrijednosti od 284.527,014 milijuna kuna,
što je za 99.882,700 milijuna kuna više u odnosu
na prethodnu godinu i s daljnjim trendom rasta.
Od 380 općina u Republici Hrvatskoj, Rugvica
je tako po rezultatima izvoza zauzela visoko 11.
mjesto. Istovremeno, navedeni rezultat rugvičke
poduzetnike svrstava na 56. mjesto u kategoriji
svih 507 gradova i općina, što znači da izvoze više
nego 82 grada u Republici Hrvatskoj.
Prije nego sam došao na mjesto načelnika općine, naše ceste bile su u katastrofalnom stanju –
koji nimalo ne odgovaraju bilo kakvom selu, a ne
općini naše veličine. Kada sam stupio na mjesto
načelnika obećao sam da će sve ceste u Rugvici
biti asfaltirane i nisam odustao od tog obećanja!
Samo u 2016. godini asfaltirano je ukupno 75 ulica od kojih je najvažnije spomenuti Spojnu cestu
Otok Svibovski Ikea, sve vrijednosti 3.500.000,00
kuna. Također, 2017. godine asfaltirano je ukupno 42 ulice, 20 autobusnih ugibališta te 6 platoa
(ukupno 68 stavki), sve vrijednosti 2,3 milijuna
kuna. Od početka 2015 godine asfaltirali smo
skoro 200 ulica.
Uz to, energetska obnova Doma Črnec započinje u listopadu 2017., a nadogradnja Doma Ježevo
planirana je za 2018. godinu. Završena je energetska obnova upravne zgrade Općine Rugvica
ukupne vrijednosti 474.000 kuna, dok je od toga
390.000 kuna osigurano iz proračuna Zagrebačke županije te uređenje općinskih prostora. U tijeku je i energetska obnova drugog dijela zgrade
Društvenog doma Rugvica te uređenje prostorija
potkrovlja, a obnovljene su fasade na društvenim
domovima u Otoku Svibovskom i Donjoj Gredi.
Nastavljamo raditi i na poboljšanju komunalne
infrastrukture. Nabavili smo dva komunalna
stroja kojima će se znatno unaprijediti komunalni
standard i održavanje na području općine te je u
budućnosti u planu nabava raznih priključaka za
oba stroja čime bi se dodatno poboljšao rad i mogućnost strojeva za obavljanje više zadaća. Osnovano je i komunalno poduzeće RUKOM koje će
djelovati na području Općine Rugvica. Također,
pušten je u rad Uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda u Novakima Oborovskim.
Dolaskom na mandat građanima sam obećao
projekte i mjere koji prvenstveno idu njima u korist i koji doprinose boljem životnom standardu
mještana općine Rugvica: to su projekti usmjereni
ka smanjenju broja nezaposlenih, boljim uvjetima
i prilikama za našu djecu, bolju infrastrukturu

naše općine. I nakon tri godine mandata i dalje
sam odlučan u svim svojim naumima da ostvarim obećano svojim mještanima te da im osiguram standarde koje zaslužuju. Prije nego sam postao načelnik svojim mještanima sam obećao ono
najvažnije – obećao sam ulaganje u djecu i mlade
– u budućnost naše općine. Tako smo rugvičkim
studentima, bili oni redovni ili izvanredni, i sred-

njoškolcima osigurali besplatan prijevoz u čemu
smo jedni od rijetkih u županiji i državi.
Svim učenicima Osnovne škole Rugvica već
treću godinu za redom kupljeni su besplatni
udžbenici na što smo izuzetno ponosni, te je od
prošle godine uveden produženi boravak u našoj
osnovnoj školi. Uz to, izrađene su nove autobusne
nadstrešnice i popravljene postojeće. Uredili smo
i opremili dječja igrališta te izgradili betonsko
nogometno igralište u Čistoj Mlaki. Izgrađene su
nove svlačionice za nogometni klub Nk Sava Sop
te ulažemo u sport svake godine preko milijun
kuna.
Počeli su radovi na rekonstrukciji i nadogradnji dječjeg vrtića u Jalševcu Nartskom, u kojem se
upravo nalazimo, nadamo se što skorijem otvorenju, a posebno se zahvaljujemo ministrici regionalnog razvoja Gabrijeli Žalac i državnoj tajnici
Nikolini Klaić koji su nam omogućili većinu novca za ovaj projekt. Počeli smo projektirati i vrtić
u Rugvici.
Našoj vatrogasnoj zajednici uređen je novi prostor, te njihov vrijedni rad pokušavamo dodatno
financijski potpomagati i povećavati.
Moram reći i kako je otvorena pošta u Rugvici
koja ujedinjava gotovo sve poštanske brojeve na
području Rugvice u jedinstveni poštanski broj
Rugvica 10372. No, izrazito sam ponosan i što je
naša Rugvica nakon 24 godine postojanja napokon
dobila svoj grb i zastavu, kako bi bila prepoznatljiva unutar Hrvatske, a i van njenih granica. Kako
bi postali općina prijatelj drugih općina i gradova,
upravo ćemo danas prisustvovati povijesnom trenutku za našu općinu potpisivanjem prve povelje
o prijateljstvu s nekom lokalnom samoupravom,
a mi smo izabrali naše drage prijatelje iz bosanske
N.H.M.
Posavine, općinu Odžak.“ 

O

DANI OPĆINE RUGVICA

pćina Rugvica obilježava svoj dan višednevnim programima. U subotu 2. rujna održana
je sadržajno bogata i raznolika smotra folklora u organizaciji KUD-a Hrvata BiH – Rugvica, na kojoj je nastupilo desetak folklornih društava.
Uz domaćine i organizatore koji su prvi izašli na
pozornicu, nastupali su: KUD „Strahoninec“ iz Strahoninca, FA „Petkov Breg“ iz Samobora, KUD „Bosanska Posavina“ iz Poreča, slovensko Kulturno društvo „Godba blanški vinogradniki“ iz Sevnice, HKD
„Izvor“ iz Donje Motičine, KUD „Rama“ iz Pleternice,

Smotra folklora i izložbe

domaći KUD „Tančec“ iz Jalševca Nartskog, HKUD
„Biseri Slavonije“ Benićanci i KUD „Usorski običaji
iz Sivše – BiH. Brojne plesače i pjevače pozdravio je
predsjednik KUD-a Hrvata BiH iz Rugvice Ilija Majić.
Pozdravima dobrodošlice sudionike i posjetitelje
dočekao je i rugvički načelnik Mato Čičak, uz riječi
zahvale i potpore organizatorima velike pete smotre
folklora. Nakon folklornih nastupa okupljene je zabavljao pjevač Ante Kuprešak i njegov sastav.
Program s velikim brojem sudionika održan je u
šatoru koji je uspješno zaštitio okupljene od obilne subotnje kiše u večernjim satima.
Izložbe iz rugvičkog života i prošlosti
U prostoru doma u Rugvici postavljeno je nekoliko
zanimljivih izložbi. Udruga „Savski lađari“ izložila je
vrijedne stare uporabne i etnografske predmeta koji
zorno „govore“ o minulom načinu života u posavskom
kraju. Tematski ova je izložba podijeljena u nekoliko
cjelina: „V trsju“, „Kovačija“, „Kolar, stolar, cimerman“, „Na pole“, „Na dvorišče“. U svakom imenovanom odjeljku izloženi su brojni, davno zaboravljeni
predmeti za određene namjene, koji su još sačuvani
u dobrom stanju. Poseban dio izložbenoga prostora
prikazuje fotografije starih tradicionalnih posavskih
kuća. Toliko vrijedni, očuvani i izloženi predmeti i

Begini otvorili program
Dani Općine Rugvica
Prvi dan rujna obilježila su dva događaja u Rugvici.
Dok se čekalo na koncert popularnih Begina, svi koji
su uranili mogli su uživati u napetoj utakmici Rugvice
i Klasa.
Koncert je umjesto u 20 sati, startao u 22, ali je zato
i potrajao do 3 ujutro. Begini su impresionirali rugvičku publiku, što potvrđuje dugotrajnost koncerta kojim
je na najbolji mogući način otvoren bogati program.
Veselu atmosferu koja je vladala u velikom šatoru na
rukometnom igralištu OŠ Rugvica, provjerite u galeriji fotografija.  
DR

oprema s fotografijama sasvim bi bili dostatni za stalni postav zavičajnog i etnografskog muzeja Posavine u
primjerenom prostoru.
Ovom prigodom postavljena je i izložba slika Vere
Tomić, koja je dio života provela u Rugvici. Vera je izložila motive rugvičkoga kraja: pejzaže, savske motive i
prikaze tradicionalne arhitekture. „Savski lađari“ priredili su ove izložbe uz dane općina te u sklopu 6. Ribarsko-lađarske večeri koja će se održati 9. rujna 2017.
Do tada svi zainteresirani izložbe mogu i razgledati.

NK

Kotličijada: Sve više vrsnih kuhara

U

bogatom programu povodom dana općine
Rugvica, 03.rujna došla je na red i dugo očekivana kotličijada gdje se u svojim kulinarskim sposobnostima iskazalo 26 ekipa. Ovo je druga
godina kako se održavaju događanja povodom dana
općine Rugvica. Ovogodišnji program je proširen i
traje osam dana, točnije od 01.09. do 09.09. Festival
je započeo koncertom tamburaškog sastava Begini na
kojem se okupio velik broj mještana.
Kulinarsko natjecanje započelo je u 10 sati kod
društvenog doma Rugvica. Velik odaziv mještana i
gostiju pokazao je da su svi nestrpljivo očekivali početak samog programa. Na kotličijadu su se mogli prijaviti timovi iz cijele Hrvatske pa su tako prijavljeni
predstavljali Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, grad Zagreb te je naravno najviše prijavljenih bilo iz same Općine Rugvica.
Gurmansko natjecanje bilo je ocijenjeno od strane tri člana žirija koji su cijelo vrijeme pratili na koji
način ekipe pripremaju svoje specijalitete. Kriteriji za
ocjenjivanje najboljeg kotlića bili su okus, boja i gustoća. Njih su činili višestruko nagrađivani profesionalni kuhar Željko Kukučka, „majstor kotlića“ Andrija
Markvart te Veronika Šramek. Svi natjecatelji imali su
osiguran glavni sastojak za pripremu najboljeg kotlića
od strane organizatora. Tu su bili uključeni junetina i
veprovina, dok su začine i ostale „tajne“ sastojke imali
pravo birati sami. Titulu najboljeg kotlića odnijela je

ekipa iz mjesnog odbora Ježevo, drugi po redu bio je
tim iz općine Bedekovčina dok su treće mjesto osvojile
„Savske lađarice“.
Nakon proglašenja pobjednika našim natjecateljima pridružili su se vatrogasci i mještani pod šatorom
gdje su mogli isprobati sve pripremljene specijalitete i
razmijeniti mišljenja. Za odličnu atmosferu pobrinuo
se tamburaški sastav koji je zabavljao goste do ranih
jutarnjih sati.
Sve ove dane otvorena je i izložba koji su Savski lađari pripremali posljednjih mjesec dana. Do sada su
svi programi imali veliku posjećenost te je i sam načelnik općine Mato Čičak izjavio da očekuje i u daljnjim programima velik broj gostiju i dobru zabavu. 

Veronika Šramek

Vatrogasci DVD-a Donja Greda uvjerljivo najbrži na Vatrogasnom kupu VZO RUGVICA

Č

lanovi DVD-a Donja Greda uvjerljivo su bili
najbrži kako u službenoj brzinskoj vatrogasnoj
vježbi (25,2 sekunde) tako i u tzv. vatrogasnom
super kupu (26,2 sekunde) organiziranim u sklopu
Dana Općine Rugvica i održanom u nedjelju 3. rujna, te su time osvojili pehar za prvo mjesto u muškoj
kategoriji.
U brzinskoj vježbi drugoplasirano je bilo muško
natjecateljsko odjeljenje DVD-a Črnec (27,5 sekunde),
a trećeplasirano muško odjeljenje DVD-a Lupoglav
(28,5 sekunde) te su oba odjeljenja dobila prigodne
pehare za svoja osvojena mjesta. U istoj kategoriji natjecala su se sljedeća odjeljenja: DVD Dugo Selo (29,1),
DVD Svibovski Otok (31,4), DVD Rugvica (31,5),
DVD Obedišće Ježevsko (33,2), DVD Novaki Oborovski (38), DVD Ježevo (38,2), DVD Preseka (45,8), DVD

Sop-Hrušćica (49,9) i DVD Oborovo (56). U ženskoj
kategoriji nastupila su tri odjeljenja te je prvo mjesto
zauzelo DVD Ježevo 2 (44), a drugo mjesto DVD Ježevo 1 (57), dok su treće mjesto zauzele žene iz DVD-a

Donja Greda (59,3). U tzv. super kupu sudjelovalo je
prvoplasiranih osam odjeljenja i jedno odjeljenje po
želji, te je i u tom dijelu, kao što je navedeno, odjeljenje
DVD-a Donja Greda bilo najbrže (26,2 sekunde), a slijedili su ih DVD Ježevo (26,3) , DVD Svibovski Otok
(26,7), DVD Lupoglav (28,3), DVD Črnec (30,8), DVD
Rugvica (31,3), DVD Obedišće Ježevsko (33,6), DVD
Sop-Hrušćica (38) i DVD Novaki Oborovski (42,2).
Vatrogasna zajednica Općine Rugvica čestita svim sudionicima ovog vatrogasnog natjecanja te zahvaljuje
na sudjelovanju dvaju natjecateljskih odjeljenja izvan
prostora Općine Rugvica (DVD Lupoglav i DVD
Dugo Selo). Posebice je zahvalna na odazivu natjecateljskih odjeljenja iz deset dobrovoljnih vatrogasnih
društava, od njih ukupno jedanaest, udruženih u Vatrogasnu zajednicu Općine Rugvica, kao i društvima
koja su sudjelovala s više od jednom ekipom. 
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6. RIBARSKO-LAÐARSKA VEČER

D

KAD LAÐARI TULUMARE

ani općine Rugvica koji su se obilježavali od 01.09. do 09.09. svečano su završili
6. tradicionalnom Ribarsko-lađarskom
večeri. Cjelodnevni program bio je organiziran od strane Udruge „Savski lađari“ na čelu sa
predsjednikom Borisom Vrhovnikom koji su se
pobrinuli da zabava bude zagarantirana za posjetitelje svih uzrasta.

Manifestacija je započela u 13.00 sati otvaranjem izložbi fotografija drvenih kuća u Posavini,
prekrasnim slikama Vere Tomić, izložbom crteža Viktora Lužnika te etno izložbom „Oruđa i
alata kroz povijest u Posavini“. Istovremeno je
otvoren i šator postavljen kod društvenog doma
Rugvica gdje je svirku započeo tamburaški sastav „Lađari“. Nakon toga uslijedila je plesna
radionica za djecu „Zapleši salsu“ na kojoj su
entuzijasti Plesnog centra Dugo selo upoznali
sve posjetitelje s plesnom kulturom, a najbrojniji plesači i plesačice došli su iz Dječjeg vrtića
„Didi“, te su imali priliku zaplesati i podružiti se
sa članovima PCDS-a.
Savske su Lađarice poznate po spravljanju
vrhunskih likera. Upravo im je ova manifestacija omogućila da pokažu svoje umijeće, a likere
su na ocjenjivanje donijeli i ostali, pa je tu bilo
višnjevca, orahovca, likera od ruže, egzotičnog
likera i već pomalo zaboravljenog kava likera.
Tročlani žiri u sastavu: Jadranka Lekić, Ines Vrhovnik i Krešo Kuzmec imao je pune ruke posla
degustiravši brojne uzorke, a Vesna Matijević,
Darinka Petrinić i Lucija Bardić osvojile su prva
mjesta u svojim kategorijama.
Od 14.00 do 18.00 sati svi gosti imali su priliku uživati u vožnji rugvičkim ulicama u bogato
ukrašenim kočijama koje su vukli konji OPGova Barberić, Rušković, Smolko, Strancarić i Butić. Zanimljivo je istaknuti da su konji hrvatske
autohtone pasmine naziva Hrvatski posavac, u
narodu poznatiji kao posavski konj. Polazna stanica bila je kod caffe bara Ksena. Kočija je vozila
do vodomjera u Rugvici gdje se moglo nastaviti
uživanje u vožnji Savom čamcima Savskih la-

đara. Posavska tradicionalna plovila Udruga je
sama izradila te su Marijan Lužnik, Zoran Jakšić
i Damir Obrstar vozili posjetitelje od vodomjera
uzvodno prema Nartu ili nizvodno prema Novakima.
U 15.00 sati održano je svečano otvaranje govorom saborskog zastupnika Davora Ive Steira
kojem su, uz ostale uzvanike i posjetitelje, prisustvovali i kolege saborski zastupnici, te župani,
gradonačelnici i načelnici. Odmah nakon svečanog govora uslijedio je kulturni program za
djecu nastupom dječje skupine malih folkloraša
„Mali Tančec“ i tamburaškog sastava podmlatka KUD-a „Tančec“. Folklornu skupinu čine
učenici nižih razreda Osnovne škole čiji se rad
temelji na upoznavanju tradicionalnih obilježja
našeg kraja. Zabava za djecu nastavila se nastupom mađioničara Vladimira koji je uz njihovu
pomoć pokazao publici čaroliju mađioničarskih
trikova.
Malo poslije 16.00 sati na red su došli općinski
i gradski dužnosnici koji su sudjelovali u kulinarskom natjecanju „Vajnkuši z velike zdele“.
Općine Rugvica, Brckovljani i Odžak dobili su
zadatak da naprave najbolje „vajnkuše z sirem“.
Radni pultevi dočekali su ih prazni te su predstavnici općina imali samo par sekundi da odaberu svoje namirnice koje su bile postavljene
na jednom stolu. Sveukupno sudionici su imali
samo 45 minuta da njihovo jelo bude gotovo i
postavljeno pred žiri kojeg su činili Nada Kuzmec, Mirjana Petek i Željko Kukučka koji ih je
ujedno i upoznao sa svim pravilima i propozicijama natjecanja. Kako doznajemo, danima prije su vježbali razvlačenje tijesta, a recepti su se
tražili iz starih kuharica ne bi li „vajnkuši“ bili
što bolji. Pokazali su zavidnu volju, dobro raspoloženje i pravi timski rad, a titulu najboljih
„vajnkuša“ odnijela je općina Brckovljani.
U sklopu Ribarsko-lađarske večeri održana je
i 10. jubilarna smotra folklora „Posavino, gdje
su ti starine?“ u organizaciji KUD-a „Tančec“ iz
Jalševca Nartskog. Nakon, sada već tradicionalne promenade, svoje su nošnje, pjesme i plesove
prikazali brojni KUD-ovi kojima se na gostovanju osobno zahvalila predsjednica KUD-a „Tančec“ Željka Baić.
Pred sam kraj programa gospodin Stjepan Petek organizirao je kulinarsku atrakciju „Negda
su se deca drugač igrala“ na kojoj su najmlađi
pekli kukuruz. Njihovo oduševljenje pokazalo
je da su nekadašnji običaji i dalje cijenjeni te su
svi bili u iščekivanju čija će pečenica biti najukusnija.
U sklopu cjelodnevnog programa posjetitelji
su mogli uživati u kolačima i palačinkama za

koje su se pobrinule vrijedne Savske Lađarice.
Udruga je također omogućila i kulinarske specijalitete poput šarana na rašljama, lovačkog gulaša, pohanog soma itd. koji su se mogli pojesti
ispred šatora. Cijelo vrijeme bile su postavljene
ukusne delicije domaćih OPG-ova koji su predstavili proizvode od sireva, ulja i vina. Program
su vodili Vid Balog i Nenad Haleuš – Mali koji
su također cijelo vrijeme bili u nošnjama svojih
krajeva. Nakon svih atrakcija, binu je preuzeo
tamburaški sastav „Fijaker“ koji su do dva sata
u noći zabavljali više od 3.000 oduševljenih gostiju.
Savski Lađari su i ove godine pokazali da znaju organizirati najbolje fešte na području općine
Rugvica, te da će šator pod kojim se odvija događanje, sljedeće godine morati zamijeniti većim.

Veronika Šramek

ODRŽANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA:

OSIGURAN BESPLATAN PRIJEVOZ DO
KRAJA GODINE ZA UČENIKE I STUDENTE
Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Rugvica,
održanoj 6. rujna u prostorijama nartovskog DVDa, donesena je odluka o besplatnom prijevoza svih
srednjoškolaca te redovnih i izvanrednih studenata na području općine. S obzirom na skoru svečanu sjednicu Općine Rugvice donijeta je odluka
o dodjeli nagrada i priznanja najzaslužnijima. Od
komunalne infrastrukture govorilo se o izgradnji
kanalizacijske mreže te mogućnosti modernizacije
ulične rasvjete, a novom članicom, odnosno vijećnicom HDZ-a postala je Ivana Gavran, zamijenivši
Danijela Ivanovića.

Za kanalizaciju i sekundarnu mrežu
221 milijuna kuna

Dosta se raspravljalo o problematici kanalizacije
o čemu je načelnik Mato Čičak kazao:
„221 milijuna kuna dobiveno je sredstava za kanalizaciju i sekundarnu mrežu Općini Rugvica i
gradu Dugom Selu. Većina tih sredstava otpada na
Općinu Rugvica, a 51 km kanalizacijske mreže gradi se u Rugvici - sekundarne mreže po svim našim
ulicama. Bitno je da su grad Dugo Selo i Općina
Rugvica postigli dogovor kojim će se financirati iz
naknade za razvoj, koju ćemo do 2020. koristiti isključivo za izgradnju kanalizacijske mreže. Prikupljeno je već 3,4 milijuna od 10,5.“
Načelnik ističe kako tih 10,5 milijuna neće imati
nikakvog doticaja s proračunom vezanim uz kanalizaciju. Također, ističe kako je sporazum o financiranju izglasan te će radovi početi u ožujku iduće
godine i trajati oko pet mjeseci.
Kanalizacija je povukla još jedno pitanje: „Što
možemo napraviti po pitanju boljeg nadzora dovoza i odvoza smeća na području naše općine?“ Načelnik je odgovorio: „Na prošlom sazivu raspravljali smo o tome i rekli kako ćemo ugrađivati kamere.
Digitalni nadzor je jedini način.“

Oborovo dobiva kanalizacijski vod

Nastavak priče o kanalizaciji protegao se na
oborovski dio. Projekt kojim bi kroz Oborovo bio
provučen glavni vod košta ukupno između oko 8
milijuna kuna. Taj projekt trebao bi se realizirati u
narednih 3 do 4 godine. „Nadam kako će već iduće
godine jedan dio sredstava iz Hrvatskih voda biti
namijenjen tome da produžimo priču do Oborova“,
naglasio je Mato Čičak.

Općina Rugvica u skoroj budućnosti
“svijetli suvremeno”

Rasvjeta na području Općine Rugvica ponovno
je bila jedna od tema. Vijećnici su istaknuli neke od
lokacija na kojima treba sanirati kvarove, a tijekom
sjednice na red je došla nova ideja – LED rasvjeta,
odnosno modernizacija kompletne rasvjete na području općine. „Sva dokumentacija je gotova. Iduće
godine više od 1900 lampi zamijenit će se za LED
rasvjetu i više nećemo imati ovakvim problema s
održavanjem javne rasvjete, koja će biti puno jeftinija. Proračun bi radila županijska agencija, a mi bi
10 godina plaćali jednaku uslugu za tih naših 1900

lampi, ali ne bi imali troškove održavanja“, informirao je Mato Čičak.
Nadalje, u planu je obnavljanje oštećene ceste
diljem nasipa, gdje je istaknuto prethodno asfaltiranje preko 200 ulica u većini kojih se sada kreće u
izgradnja kanalizacije.
Uslijedila su godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju KUD-ova Tančec i Zov zavičaja
te Dukom Plina d.o.o. i Pučkog otvorenog učilišta
Dugo Selo za 2016. godinu. Sva izvješća usvojena
su jednoglasno.

Financijska injekcija općine usmjerena prema budućnosti sporta
Zbog problema s izvođačem radova na svlačionicama NK Sava Sop, prijeti opasnost od gubljenja
istih. „Kako djeca kluba ne bi ostala bez svlačionica
tih 148.000 tisuća kuna s PDV-om treba uplatiti na
Zajednicu športskih udruga Općine Rugvica da s
njima riješi tu priču, jer ne postoji nikakav drugi
zakonski model za rješavanje tog problema“, napomenuo je Čičak.

Besplatan prijevoz za srednjoškolce
i studente
„Uspjeli smo pronaći privremeno rješenje za
besplatan prijevoz za srednjoškolce i studente.
Općina će preuzeti na sebe dio koji su plaćali roditelji.“ Odluka o besplatnom prijevozu srednjoškolca i studenata (redovni i izvanredni) izglasan
je jednoglasno, a načelnik je još dodao, rekavši vijećnicima: „Odmah vam mogu reći kako trenutnim prijevoznikom nismo zadovoljni.“Govorilo
se i o sudbini pošte u Oborovu, čiji godišnji
troškovi iznose 106.228 kuna. Bilo je govora o
mogućem ukidanju oborovske pošte, no predsjednica vijeća, Ana Munić kao i načelnik Čičak
podupiru održavanje pošte u Oborovu na životu,
odnosno njezin daljnji rad. Također, postoji mogućnost otvaranja HPB šaltera u Rugvici, što je
dodatni pokazatelj pozitivnom radu novootvorene pošte u Rugvici.
Većinom glasova prihvaćen je I. rebalans proračuna za 2017. godinu. Planirano je bilo 24,8
milijuna kuna, novi iznos je 25, 1 mil. kuna. Promjene su kod naknade za novorođenčad koja sada
iznosi 100.000 kuna, povećana je stavka za vatrogasnu zajednicu za 60.000 kuna i sada je 400.000
kuna te za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca gdje je povećanje za 250.000 kuna i
tako iznosi 700.000 kuna. Donijete su i I.izmjene
i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
kom.infrastrukture za tekuće godinu, sredstva
su 12,7 milijuna kuna. Rebalansiran je program
održavanja, ukupan iznos je 2,5 mil.kuna. Također, za program javnih potreba u sportu iznos
je nešto više od milijun kuna; kulture 290.000
kuna; socijalne skrbi 3,1 mil.kuna. Prihvaćen je
polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za
2017. godinu za prvih šest mjeseci. Po tekućem
planu za cijelu 2017. godinu planirani su prihodi
24,8 milijuna kuna, a rashodi 14,7 mil. kuna. U

prvom polugodištu ostvareno je nešto
više od 6 mil.
kuna prihoda,
dok su rashodi poslovanja
6.1 mil. kuna.
Razina ostvarenja prihoda
je na visini
Ivana Gavran
prošle godine.
Na sjednici je donijeta i odluka o ovogodišnjim
dobitnicima nagrada i priznanja Općine Rugvica
koje se dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom
Dana općine. 
Denis Remenar

Djevojčice DVD-a
Sop-Hrušćica
prvakinje županije
Djevojčice DVD-a Sop-Hrušćica osvojile su
prvo mjesto među 22 ekipe na županijskom natjecanju Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
održanom u subotu, 9. rujna u Klinča Selu i time
potvrdile uzlazni trend uspješnog rada ovog malog društva u proteklih nekoliko godina od kada
ga je preuzelo mlado vodstvo.
Na istom natjecanju sudjelovalo je devet odjeljenja s područja Vatrogasne zajednice Općine
Rugvica u četiri kategorije.
U kategoriji ženske mladeži među, osam odjeljenja sudionica, odjeljenje DVD-a Ježevo zauzelo
je treće mjesto,a odjeljenje DVD-a Svibovski Otok
posljednje osmo mjesto.
U kategoriji muške mladeži, među 22 ekipe sudionice, mlado i tek okupljeno odjeljenje DVD-a
Rugvica zauzelo je 13. mjesto.
U kategoriji ženske djece, među 22 natjecateljska odjeljenja, uz pobjedničko odjeljenje DVD-a
Sop-Hrušćica, sudjelovalo je odjeljenje DVD-a
Svibovski Otok i zauzelo deseto mjesto te odjeljenje DVD-a Novaki Oborovski i zauzelo posljednje mjesto.
U kategoriji djece muške sudjelovalo je 49 ekipa
među kojima je odjeljenje DVD-a Oborovo zauzelo deveto mjesto, a odjeljenje DVD-a Ježevo deseto mjesto, dok je odjeljenje DVD-a Savski Nart
zauzelo pretposljednje četrdeset i osmo mjesto. 
				
M.M.
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Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06 , 141/06, 79/06 i
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Općinsko
vijeće Općine Rugvica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA
U PODUZETNIČKOJ
(RADNOJ) ZONI
RUGVICA SJEVER
1. Predmet natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica,
koje je smješteno kod izlaza Rugvica na autocesti
Zagreb-Lipovac na području poduzetničke zone
označene kao UPU-7 sukladno Urbanističkom
planu uređenja Poduzetničke (radne) zone Rugvica – Sjever (Službeni glasnik Općine Rugvica broj
12/06) i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Rugvica sjever (Službeni
glasnik općine Rugvica broj 9/11) i to:
-kč.br. 254/1 u k.o. Rugvica, oranica Lazi površine 32 613 m2.
Predmetno zemljište na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) nalazilo se unutar granica građevinskog područja i bilo je označeno kao P-3 (ostalo poljoprivredno zemljište), stoga je trošak prenamjene
u smislu navedenog Zakona minimalan.
Ponudu je moguće podnijeti za kupnju predmetnog
zemljišta za cijelu navedenu površinu kao i za dio
zemljišta koji ne može biti manji od 4000m2.
U slučaju ponude za dio zemljišta kupac se obvezuje
izraditi o svom trošku parcelaciju na način da međa
novoformirane parcele bude okomita na glavnu cestu Dugo Selo – Rugvica.
Smještaj i prikaz prostora gređevinske čestice prikazan je na grafičkom prikazu koji je na uvidu natjecateljima i svim zainteresiranim ulagačima u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Rugvica, Trg Josipa Predavca 1 u Rugvici,
svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od
8,00 do 14,00 sati.
Namjena i ostali uvjeti za građenje na navedenoj
nekretnini određeni su Urbanističkim planom uređenja Poduzetničke (radne) zone Rugvica – Sjever
pod oznakom UPU-7, kojim je dozvoljena gradnja
građevina proizvodne – pretežito zanatske namjene
(I2) i to: obrtnički pogoni, zanatski pogoni koji ne
onečišćuju okoliš, građevine za malo poduzetništvo, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i
trgovačke građevine.
Zemljište se nalazi uz postojeću (izgrađenu) javnu
površinu (cestu) pa je moguće odmah započeti sa
izradom projekta i ishođenjem dokumentacije za
dozvolu gradnje.
2. Početna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja iznosi 24,94 € po m2, odnosno 813.368,22
€ za cijelu površinu zemljišta. Kupoprodajna cijena
uplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
U slučaju kupnje dijela zemljišta sklopit će se sa
kupcem predugovor kojim se kupac obvezuje izvršiti parcelaciju zemljišta radi formiranje nove česite
koja će biti predmet kupoprodajnog ugovora.

RUGVICA
U slučaju kupnje dijela zemljišta kupac se obvezuje sklopiti predugovor u roku od 30 dana od dana
primitka Odluke Općinskog vijeća o odabiru kao i
uplatiti iznos u visini od 90% kupoprodajne cijene,
te izvršiti parcelaciju zemljišta i sklopiti ugovor o
kupoprodaji u roku 6 mjeseci od dana primitka Odluke Općinskog vijeća o odabiru.
U slučaju kupnje cijele čestice kupac se obvezuje
sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od
dana primitka Odluke Općinskog vijeća o odabiru.
U cijenu zemljišta uključeno je neuređeno zemljište
u prirodnom stanju.
Porez na promet nekretnina i troškove upisa prava
vlasništva snosi kupac kao i sve preostale troškove
vezane uz ishođenje dokumentacije za pravo građenja na parceli.
Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po potpisu kupoprodajnog ugovora.
Stjecanje prava vlasništva u zemljišnim knjigama i
katastru zemljišta dozvolit će se po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti, a za kupnju dijela zemljišta
nakon provedbe parcelacije i isplate kupoprodajne
cijene u cijelosti.
3. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave natječajnu dokumentaciju:
3.1. Dokumentacija:
-ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, telefon i
osnovne podatke o ponuditelju
-izvod iz sudskog ili obrtnog registra, odnosno domovnica za fizičke osobe
-BON 1, odnosno odgovarajući financijski izvještaj
za obrtnike, ne stariji od 30 dana; da bi dokazao
svoju sposobnost ponuditelj ne smije imati iskazan
poslovni gubitak u posljednje dvije godine;
-BON 2 ne stariji od 30 dana; ponuditelj ne smije
biti u blokadi računa u posljednjih šest mjeseci od
izdavanja istog;
-potvrda nadležne porezne uprave da su podmirene
sve obveze prema državi;
-pismo namjere s jasnom naznakom obujma planirane djelatnosti;
-ponuđenu cijenu izraženu po jednom četvornom
metru i u ukupnom iznosu za cijeli prostor građevinske čestice;
-dokaz o uplati jamčevine.
4. Rok za podnošenje ponuda je 09.11.2017. godine do 12,00 sati, a ponude zaprimljene u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela nakon toga
vremena neće se razmatrati.
Ponude se dostavljaju na adresu:
Općina Rugvica, Trg Josipa Predavca 1,
Rugvica, 10370 Dugo Selo
sa naznakom. „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U PODUZETNIČKOJ ZONI RUGVICA SJEVER“.
Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u
prostorijama Općine Rugvica dana 09.11.2017. godine u 12,00 sati.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća o odabiru.
Ako na natječaj prispiju dvije ili više ponuda jednake vrijednosti, odabir najpovoljnije ponude izvršit
će se pred imenovanim povjerenstvom usmenim
javnim nadmetanjem.
Nepotpune ponude odbacuju se kao nevaljane i
neće se razmatrati.
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Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna
valjana ponuda.
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelji su
uz svoju pismenu ponudu dužni dostaviti i dokaz o
uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u iznosu od
40.000,00 € u protuvrijednosti u kunama prema
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan
plaćanja na žiro-račun Općine Rugvica 23600001837600008 otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN
HR 5323600001837600008 poziv na broj 7757OIB, model 24, svrha uplate: „Jamčevina za javni
natječaj za prodaju nekretnina u poduzetničkoj
zoni“.
Odabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se
uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju natječaja, tj. nakon
donošenja konačne odluke o prodaji.
U slučaju da odabrani ponuditelj u danom roku neopravdano odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine.
6. Općina Rugvica pridržava pravo:
-poništiti natječaj,
-odbiti sve ponude,
-tražiti dodatna pojašnjenja odnosno dopune valjane ponude,
-organiziranti javno nadmetanje između ponuditelja čije su ponude ocijenjene kao jednako vrijedne,
sve bez ikakve odgovornosti za štetu prema ponuditeljima.
7. Zainteresirani mogu obaviti uvid u prostornoplansku dokumentaciju na adresi:
Općina Rugvica, Trg J. Predavca 1, Rugvica ili
dobiti informacije na telefon broj 01/2764-215.
OPĆINA RUGVICA
KLASA: 023-01/17-01/626
URBROJ: 238/26-17-2
Rugvica, 06.09.2017.godine
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Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja:

Otvoren Dom hrvatskih branitelja
Grad Dugo Selo obilježio je Dan pobjede
i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih
branitelja bogatim programom. Započeo je
polaganjem vijenaca i odavanjem počasti na
spomen obilježju hrvatskim braniteljima, nakon svečanog mimohoda služena je sveta misa
u crkvi sv. Martina. Svečano i puno emocija
bilo je otvorenje Doma hrvatskih branitelja
na Arcusovom trgu.

Odana počast poginulim hrvatskim
braniteljima

Polaganjem vijenaca na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima započelo je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza.
Počast je odalo vodstvo Grada – gradonačelnik
Nenad Panian sa zamjenicima Jasminkom Ko-

Halar, otac Milivoja Halara u društvu ratnog
zapovjednika Tominca. Prostor je blagoslovio
župnik Kresonja podsjetivši „na one koji su dali
život kako bi mi danas živjeli u radosti, slobodi
i miru“. Predsjednik HVIDR-e Željko Galović
zahvalio je Gradu na objektu, mjestu iz kojeg
će izlaziti ideje, zajednički raditi i pokazati vlasti kako u braniteljima imaju partnera. Prostor

HDZ-a, Nezavisne liste dr.N.Paniana te Nezavisne liste Siniše Kljajića. Okupljenima se obratio
zamjenik gradonačelnika i zapovjednik 53. dugoselskog samostalnog bataljuna Nikola Tominac.
Ovo je važan datum, dan ponosa za svakog
građanina Hrvatske, prisjećamo se onih koji su
dali živote za našu Domovinu, naših sugrađana. To su: Željko Filipović, Ivan Keser, Božidar
Huzanić, Anto Salapić, Ivan Horvatić, Vlatko
Margetić, Filip Marušić, Ivan Bešenić, Ratko
Grozdek, Ante Kolovrat, Siniša Hodžić, Davor
Ljubanović, Stjepan Leskovari, Milivoj Halar,
Željko Kovačević, Mato Herdoman, Josip Rožić,
Darko Cimaš.

Otvoren Dom hrvatskih branitelja:
U sjećanje na one koji su dali najviše – život za Domovinu
kot Bambić i Nikolom Tomincem, gradski vijećnici predvođeni predsjednikom Gradskog vijeća
Darjanom Budimirom, predstavnici Udruge
roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata, predstavnici braniteljskih udruga:
HVIDR-e Dugo Selo i Velika Gorica te Zajednice udruga HVIDR-a Zagrebačke županije, Hrvatskih vitezova-ratnih veterana 91. Dugo Selo,
Rugvica, Brckovljani te Zagrebačke Županije,
Udruge ratnih veterana Domovinskog rata Crne
mambe, UHDDR Sesvete, stranačka izaslanstva

Njihova imena uklesana su na spomeniku,
a njihova slike nalaze se u Memorijalnoj sobi
Doma hrvatskih branitelja koji je danas svečano
otvoren u sklopu proslave na Arcusovom trgu.
Prije otvorenja, a nakon polaganja vijenaca, održana je sveta misa za poginule branitelje u Župnoj crkvi sv. Martina biskupa koju je predvodio
župnik vlč. Slavko Kresonja. Dio obilježavanja
Dana pobjede bio je svečani mimohod predvođen braniteljskim udrugama koji je prošao ulicama Dugog Sela, od Arcusovog trga do crkve
praćen zvucima Limene glazbe KUD-a „Preporod“.
Otvorenje dugoočekivanog dugoselskog
Doma hrvatskih branitelja bio je emotivan trenutak, posebice za članove obitelji poginulih
branitelja. Vrpcu je svečano prerezao Matej

je to koji će održati sjećanje na one koji su dali
najviše, naše poginule, naše dečke, kazao je
gradonačelnik Panian napomenuvši kako nije
on započeo projekt, ali ga je zdušno podupirao.
„Ovo je prostor u kojem će mladi naraštaji učiti
što smo mi bili spremni učiniti i dati za svoju
Domovinu, učiti o našoj prošlosti, ali i budućnosti. Predajemo ga u ruke onima koji su branili, mladim generacijama usadit će u srca pojam
Domovine, napretka i ostanka u njoj. Želim da
se ovaj prostor iskoristi na najbolji mogući način, a Grad će im uvijek biti na pomoći“, izjavio
je Panian kojem je uručena i majica HVIDR-e.
Proslavi su nazočili mnogi uzvanici. Čestitke

povodom Dana pobjede kao najvećeg dana u
novijoj povijesti hrvatske države, uz sjećanje na
važnost operacije Oluja zajedništvo koje je tada
vladalo, s pozornice su uputili brojni govornici.
Ispred Zagrebačke županije obratio se dožupan
Hrvoje Frankić, gradonačelnik Nenad Panian te
predsjednici udruga HVIDR-e Dugo Selo Željko
Galović, Crnih mambi Ivica Šafarić Ninja, Hrvatskih vitezova Dugo Selo Damir Mesić te Vitezova Zagrebačke županije Nenad Geri. Također,
kao poseban gost, dugoselskoj proslavi nazočio
je i glumac Božidar Alić. Za 22. obljetnicu proslave „Oluje“ zapaljene su 22 baklje, a proslava je
nastavljena kulturno-umjetničkim programom.
AMŠ
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Obilježen Dan mjesta Andrilovec

T

radicionalno, u nedjelju uoči blagdana
Velike gospe Andrilovčani slave Dan
mjesta. Proslava Dana mjesta Andrilovec održana je 13. kolovoza uz brojne mještane i
goste županijskih DVD-ova, a započela je Svetom misom na središnjem mjesnom trgu koju je
služio župnik Župe uzvišenja Svetog Križa Dugo
Selo vlč. Josip Kuzel. Na misi su bili predstavnici Grada Dugog Sela predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir i dogradonačelnik Nikola
Tominac. Nazočili su predsjednik VZG-a Dugo
Selo Nikola Rnjak, zapovjednik VZG-a te Andrilovca Željko Remenar te predsjednik DVD-a
Andrilovec Želimir Dopuđa. U sklopu proslave,

tradicionalno je održan 11. Memorijal Tomislava Galovca. Rezultati uskoro. Također, predsjednik VZG-a Nikola Rnjak uručio je zapovjedniku
Željku Remenaru ključeve novog vatrogasnog
kombija. Vozilo je posvetio vlč. Kuzel. Bila je ovo
prigoda i za podsjetnik na nedavni veliki uspjeh
DVD-a Andrilovec i osvajanje šestog mjesta
muškog A odjeljenja na Vatrogasnoj olimpijadi
u Austrijskom Villachu. Kako se ponovno čulo,
upisani su u povijest dugoselskog vatrogastva
te u povijest svog mjesta, a Andrilovčani su na
svoje vatrogasce izuzetno ponosni. 

NK

Proslavljeno Bartolovo na
Štakorovečkom bregu
Vinogradari i vinari, članovi Udruge vinogradara i vinara Općine Brckovljani, 24. kolovoza su
obilježili, desetu godinu za redom blagdan svetog
Bartola. Sastali su se u vinogradu Željka Paniana
na Štakorovečkom bregu te postavili klopotec
koji bi grožđe do berbe trebao štititi od ptica.
Okupljene je pozdravio predsjednik Udruge vinogradara i vinara Općine Brckovljani Zvonko
Novosel Dolnjak. Uz razgovor o vinu i poslovima
koje još očekuju vinogradare prije berbe, uživalo
se u dobroj kapljici i finoj gastronomskoj ponudi
domaćina. Dobru atmosferu upotpunio je glazbom KUD „Tančec“.

Mladež DVD-a Ostrna najbolja u županiji

Ekipa muške mladeži DVD-a Ostrna u subotu
09.09.2017. godine na Županijskom natjecanju u Klinča Selu osvojila je 1. mjesto u konkurenciji 22 ekipe iz
cijele županije, te je postala prva ekipa koja se plasirala na državno natjecanje u 88 godina dugoj povijesti
Društva.
Voditelj i trener ekipe Božidar Cik istaknuo je da
su dečki talentirani, te imaju iznimnu želju za radom i
napredovanjem. Ekipa je počela trenirati 2015. godine
kada je nastupila na županijskom natjecanju u Celinama i osvojila 11. mjesto u konkurenciji 22 ekipe. Prošle
godine nastupila je na Kupu HVZ-a gdje je osvojila
12. mjesto, te ove godine gdje je osvojila 8. mjesto, a
uz malo više koncentracije i sreće moglo je biti i puno
bolje. Također tijekom ove godine ekipa je nastupila
i na mnogo različitih Kup natjecanja, gdje je osvojila
mnogo postolja, te nekoliko prijelaznih pehara.
Nakon dvije godine napornog vježbanja i tri sezone
natjecanja, sav trud se isplatio jer su postali županijski
prvaci, uvjerljivo sa 15,29 sekundi prednosti ispred
druge ekipe. Sljedeće godine čeka nas nastup na kupu
HVZ-a treću godinu zaredom, te nastup na Državnom
natjecanju.
Ekipa djevojčica također je nastupila na Županijskom natjecanju, gdje je osvojila 11. mjesto u konkurenciji 22 ekipe, ali nije uspjela ponoviti uspjehe ženskih ekipa koje su 2012. i 2014. godine bile Županijske
prvakinje.

Predsjednik DVD-a Ostrna

Božidar Cik

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15), članka 21. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 10/11.),
članka 64. stavka 3., točke 19. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), gradonačelnik
Grada Dugog Sela, 13. rujna 2017. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODRŽAVANJE CESTA
U ZIMSKIM UVJETIMA –
ZIMSKA SLUŽBA
ZA 2017/2018. GODINU
1. NARUČITELJ
GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1,
Dugo Selo;
OIB 25432879214;
Telefon: 01/2774 264
2. PREDMET NATJEČAJA
Održavanje cesta u zimskim uvjetima na području Grada Dugog Sela za

vremenski period od 01.11.2017. do
31.10.2018. godine
3. DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ
Adresa na kojoj se može podići dokumentacija za natječaj s uputama
ponuditeljima: www.dugoselo.hr
4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA je
29.09.2017. godine do 9,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela, Ulica J.Zorića 1
(soba 39/I).
Ponude koje ne stignu do navedenog
roka smatrat će se nevažećim i neće se
otvarati.
5. PONUDE DOSTAVITI NA ADRESU:
GRAD DUGO SELO, Ul.J.Zorića 1
6. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se 29.09.2015. godine s početkom
u 9,00 sati u maloj vijećnici Grada Dugog
Sela, Dugo Selo, Ul.J.Zorića 1 – soba
35/I.
Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda, osim članova Stručnog povjerenstva za provedbu
postupka javnog natječaja, imaju ovlašteni predstavnici ponuditelja uz pisanu i
ovjerenu punomoć.
KLASA: UP/I-363-01/17-03/09
URBROJ: 238/07-01-05/04-17-4



Gradonačelnik
Nenad Panian, dr.med.dent.v.r
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Dani sporta i Pogled u plavo:

„DUGO SELO JE GRAD SPORTA I DUGO
SELO ĆE BITI VELIKI GRAD SPORTA“

Drugog vikenda u rujnu u Dugom Selu su obilježeni Dani sporta u sklopu programa Dugoselskih
jeseni.Program je započeo u 10 sati kod Gradske
sportske dvorane Dugo Selo. Uvodnu riječ imao
je Mario Valentić te gradonačelnik Dugog Sela,
Nenad Panian – „Hvala lijepo Promociji ronjenja
i Ministarstvu turizma koje je prepoznalo važnost
tog sporta, koji nije samo sport, već i ljepota rekreacije. Hvala i Turističkoj zajednici grada Dugog
Sela na promociji jednog prekrasnog sporta, gdje
će nadam se u budućnosti u biti osnovan klub jer i
u Dugom Selu imamo ronioce. Tako ćemo obogatiti dugoselski sport. Pozivam sve roditelje i djecu
da danas i sutra rone. Ovo je sajam sporta i sajam
mladih i idemo roniti.“
Nakon svečanog otvorenja svi posjetitelji mogli
su se okušati u ronjenju. Novitet na Danima sporta
u Dugom Selu pojavio se prvi puta u našem gradu.
„Ideja se rodila s obzirom da u gradu Dugom

Selu ima jako puno sportskih udruga, a ronjenje
nije ni jedna od tih osnovanih udruga. Kako bi u
Dugom Selu potaknuli ljude da se počnu baviti ronjenjem, napravili smo manifestaciju u suradnji s
Nemo-Adria Rescue Teamom i Zajednicom športskih udruga grada Dugo Selo“ – Tomislav Vrbanić,
voditelj ronjenja u AdriatiCro.

Najbolji od najboljih

Početak Dana sporta obilježili su uz uvodni govor, ali i proglašenje zavidnih uspjeha mladih dugoselskih sportaša, sportašica te momčadi. MRK
Dugo Selo kao osvajači Prvenstva Hrvatske; ŽRK
Dugo Selo '55 – seniorke 3. mjesto na Kupu Hrvatske, stolnotenisači – seniori plasman u Superligu,
juniori 3. mjesto na ekipnom prvenstvu Hrvatske,
Luka Martine, Mislav Martinek, Luka Zlatkov,
Antonela Papak, Ana Murat i Ana Trbuščić kao
individue i članovi grupe u nekoliko kategorija;
Taekwondo klub Dugo Selo – Matej Mihalić kao

osvajač brončane medalje; reprezentativci – Mara
Budić, Josipa Grebenar, Martina Ćorković (ŽRK
Dugo Selo '55), Luka Martinek, Mislav Martinek i
Ana Murat (S.T.Š.K. Dugo Selo).
Ronjenje nije jedini sport koji pružaju Dani
sporta unutar programa 24. Dugoselskih jeseni.
„Pokušavamo biti inovativniji i nakon klizališta
koje je zaživjelo u Dugom Selu posljednje tri godine. Dobili smo ponudu od akcije Pogled u plavo
i odlučili se omogućiti našim sportašima i građanima da besplatno probaju i iskušaju čari ronjenja
uz punu opremu. Ujedno smo napravili i sajam
sporta, sajam mogućnosti“ rekao je Miroslav Škrlec, predsjednik Zajednice športskih udruga grada
Dugo Selo.
„Dugo Selo je grad sporta i izuzetno mi je drago
da imamo i dodatnu manifestaciju Pogled u plavo.
koja će promovirati još jedan sport u Dugom Selu.
Tu su i naši veterani kuglaši koji se nadaju svojem
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hramu športa. Nadamo se da ćemo im u budućnosti i to omogućiti, ali najviše mi je drago da su
mladi sportaši izložili svoja odličja i tako pokazali
da ono što rade svaki dan - treniraju te roditelji koji
ih dovoze i odvoze s treninga imaju zadovoljstvo
da njihova djeca uspješno odrađuju svoje zadatke u
školi i sportu. Dugo Selo je grad sporta i Dugo Selo
će biti veliki grad sporta“ zaključio je gradonačelnik Nenad Panian.		
Denis Remenar

Gotovo 400 učenika iz
četiri osnovne škole na
biciklijadi

Dana 8. rujna održana je 2. biciklijada na kojoj
su sudjelovali učenici osnovnih škola s dugoselskog područja.
„Pedaliralo“ je gotovo 400 učenika iz četiri
škole – OŠ Josipa Zorića, OŠ Ivan Benković, OŠ
Stjepan Radić Božjakovina i OŠ Rugvica. Pratili
smo start biciklijade sa školskog dvorišta „stare
škole“ Josipa Zorića te razgovarali o samoj organizaciji s ravnateljicom Marom Mamuzom, dipl.
defektolog.
Koliko je učenika sudjelovalo u biciklijadi?
Iz moje škole Josipa Zorića oko 120 učenika
od 5. do 8. razreda i desetak učitelja. Planirano
je da nas sve skupa ima oko 400. Ivan Benković
oko 100, Božjakovinu i Rugvicu također približan broj. Kada dođe Rugvica onda idemo prema
Ostrni.
Kako ste organizirali sigurnost?
Imamo svu logistiku. Djeca su morala dobiti
suglasnost roditelja. Uz nas imamo policiju koja
će nas pratiti i biciklistički klub koji nam je pomogao te liječnika.
Odlično organizirana biciklijada uz policijsku
pratnju i školsko osoblje te predsjednika BK Dugo
Selo, Mateja Žgalina pokrenula se oko 09:30 sati.
Kod naplatnih kućica sastali su se Rugvičani i
ostale tri škole. Kasnije su svi predahnuli i u pauzi
objedovali te se oko 11:45 već vratili u Dugo Selo.
Ovogodišnja biciklijada protekla je bez ikakvih
problema. Broj učenika koji su sudjelovali prošle
i ove godine je značajno se uvećao, a za očekivati
je kako će ovaj simpatični događaj prerasti u tradiciju i održavati se u kontinuitetu.
Denis Remenar

Dugoselska Glazbena škola – Svjetski prvaci

O

d 21. do 27. kolovoza 2017. godine učenici Glazbene škole Dugo Selo nastupili su na Svjetskom folklornom prvenstvu (World Championship of Folklore “World
folk 2017”) u Bugarskoj, na Crnome moru.
Natjecanje je održano u organizaciji Europske
folklorne asocijacije (European Association
of Folklore Festivals - EAFF) i Svjetske folklorne asocijacije (The World Association of
Folklore Festivals – WAFF), te pod patronatom
UNESCO-a, u gradovima Nessebaru, St. Vlas,
Burgasu, Obzoru i Pomoriu. Dugoselska glazbena škola nastupila je u tri kategorije, i to u
kategoriji instrumentalnih sastava i orkestara,
vokalno – instrumentalnih sastava te u kategoriji solista.

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu
sudjelovalo je 98 plesnih i pjevačkih ansambala
te orkestara iz više od 20 država svijeta
(Kina, Mongolija, Moldavija, Rusija, Gruzija,
Bugarska, Latvija, Bosna i Hercegovina, Indija,
Iran, Malezija, Indonezija itd.). Tamburaški
orkestar dugoselske glazbene škole osvojio
je 1. mjesto i naslov Svjetskog prvaka (World
Champion of Folklore 2017), zlatnu medalju
za orkestar, nagradu za unapređenje folklorne
glazbe te naslov ,,Laureat” cijelog natjecanja, dok

su zbor i tamburaški ansambl u svojoj kategoriji
osvojili uvjerljivo 1. mjesto i naslov svjetskog
prvaka. U solo kategoriji je učenik glazbene
škole Jan Gorišek osvojio 1. mjesto i naslov
svjetskog prvaka, Jan Orešić, Patrik Komljenović
i Marko Majić osvojili su srebrne medalje, dok su
Stjepan Klarić i Monika Sever osvojili bron-čane
medalje.
Tamburaški orkestar, zbor i tamburaški ansambl
dugoselske glazbene škole na natjecanju su izveli program sastavljen od skladbi iz Slavonije,
Međimurja, Podravine i Bunjevačke plesove te
nekoliko autorskih skladbi, kao što su Drava
teče (A.M.Šprihal/D.Cebić– D.Cebić), Uspomene (Z.Nemet – D. Cebić), U vrtlogu (D. Pjevac –

Kino na otvorenom:

ASTERIX RAZVESELIO NAJMLAĐE,
ODRASLI U FILMSKOM UGOĐAJU
Oko tri stotine posjetitelja, uglavnom djece uz pratnju roditelja, pristiglo je 8. rujna na prvu filmsku večer na otvorenom, kako su je predstavili organizatori.
Inicijativa građana „Drugo Selo“ organizirala je dvije
filmske projekcije na starom rukometnom igralištu
u Dugom Selu. Djeci je bio namijenjen Asterix: Grad
bogova, koji je dobro posjećen. Osim djece i roditelja u
pratnji, bilo je i podosta mladih.
Unatoč kiši koja je dan ranije zaprijetila ovom događaju , vrijeme je bilo suho i ne previše hladno. Tako je
ovaj događaj u pravom smislu obilježio i kraj ljeta, kako
su organizatori i zamislili.
Održavanje kino-programa na otvorenom nastalo
je u zamisli troje gradskih vijećnika koji su u Gradsko
vijeće izabrani na proteklim izborima s liste grupe birača „Drugo Selo „. Sukladno osvojenim mandatima i
zakonskim propisima oni su dobili sredstva , koja su na
ovaj način odlučili vratiti građanima – kazao je vijećnik Siniša Kljajić.
Troškovi organizacije kino-događaja s projekcijom
dva filma i neizostavnim kokicama za posjetitelje ,
iznose desetak tisuća kuna. Bilo je potrebno još podosta dobrovoljnog rada u pripremi i realizaciji. Organizatori su pripremili oko 250 mjesta za udobno sjedenje, veliko platno i kvalitetnu opremu za projekciju i
ozvučenje.
Tijekom kino predstava posjetitelji su ostavljali dobrovoljne priloge za Onkološko savjetovalište Dugo
Selo. Nakon prvog filma za najmlađe prikazano je nekoliko kratkih, vrlo dobrih filmskih radova učenika
filmske grupe OŠ Josipa Zorića, koju vodi Darija Sever.
U nastavku film „Kapetan Fantastični“ postigao je
manju gledanost. Odrasli građani pokazali su daleko

manje zanimanje za kino na otvorenom od djece. Organizatori su očistili prostor za novu grupu gledatelja
koji su u pravom kino-ugođaju pratili film. Među gledateljima bila je i zamjenica gradonačelnika Jasminka
Kokot-Bambić.
Zadovoljni nakon uspješnih kino predstava , članovi građanske inicijative najavljuju i druge aktivnosti
za građane. S ostatkom novca organizirat će tematske
tribine. 
NK

D. Cebić), Zlatna tamburica (D. Cebić), Jutro u
ravnici (D. Cebić), Čardaš (D. Cebić), te svojom
izvedbom oduševili mnogobrojnu publiku. Orkestar i ansambl nastupili su pod umjetničkim vodstvom prof. dr. Daria Cebića dok je voditelj zbora
prof. Viktor Brezak. Voditelj orkestra prof. Cebić
dobio je i specijalnu nagradu The World Association of Folklore Festivals. Nakon izvrsnih nastupa,
učenici dugoselske glazbene škole dobili su i službeni poziv organizatora na Svjetsko folklorno prvenstvo (World Championship of Folkolore 2018.
godine te pozive na gostovanja u Indoneziju,
Englesku, SAD, Češku, Slovačku, Italiju, Rusiju,
Latviju i Kinu. 

Dario Cebić - dobitnik
svjetske nagrade za
folklornu umjetnost za
2017. godinu
Dugoselac Dario Cebić dobitnik
je nagrade za poseban doprinos u
očuvanju i razvoju
svjetske tradicionalne folklorne
umjetnosti, folklorne kompozicije i pedagoški rad
za 2017. godinu
- ,,1st Excellence
Award – Ithagenia 2017“. Priznanje mu je dodijelila ,,Međunarodna glazbena akademija”. Vrijedi napomenuti da je profesor Cebić ove godine
dobitnik i nagrade ,,European Association of
Folklore Festivals “ - EAFF (Official partner of
UNESCO), koja je prepoznala izniman talent i
rad prof. Cebića popraćen odličnim rezultatima
i uspjesima u području glazbenih umjetnosti za
2016. godinu, a koju mu je uručio predsjednik
,,Europske i Svjetske folklorne asocijacije”prof.
Kaloyan Nikolov.
Posebni program o umjetničkom radu prof.
Cebića te praizvedbu njegove skladbe ,,String
Quartet No. 4“ koja je inspirirana ljepotom hrvatske folklorne glazbe, možete čuti u nedjelju 4.
listopada 2017. s početkom u 20:00 u Bratislavi.
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Priopćenje za javnost kluba vijećnika
HSS Rugvica
Poštovani prijatelji!

Nakon ljetne stanke imamo zadatak da Vas obavijestimo o političkim događanjima u našoj Općini.
Redovito ćemo ažurirati ovu stranicu sa novostima koje se tiću svih građana Općine Rugvica kao
i naše OPORBENO mišljenje. Prije ove 2. sjednice
održana je konstituirajuća sjednica sa sastavom od
9 vijećnika HDZ-a, 3 vijećnika MB 365 i 3 vijećnika HSS-a. Na istoj sjednici izabrani su Predsjednica vijeća i dva zamjenika, kao i Odbori u koje su
uglavnom izabrani hdz-ovci sa iznimkom Roberta
Kostića iz BM 365 koji je izabran u Odbor za financije i proračun i Danijel Šošić također iz BM
365 koji je izabran u Odbor za manifestacije i dodjelu priznanja. Indikativno je da u Vijeće nije ušla
Đurđa Artić, bivša predsjednica vijeća koja je na
izborima 2015.g. donijela prevagu na stranu HDZa, prešavši iz SDP-a sa položaja predsjednice stranke u HDZ. Donesene su i odluke o visini naknada
predsjednice vijeća (Ana Munić) i zamjenika, te je
u početku predloženo da predsjednica ima naknadu od 1000kn a oba zamjenika (Stipo Rašič i Stipo
Rajić) po 750kn. Odmah je uočeno da je došlo do
promjena u naknadama jer u bivšem sazivu je samo
predsjednica vijeća dobivala 2500kn, što je prokomentirano od strane vladajućih da su sad u vijeću
njihovi ljudi za koje nemaju potrebe plaćati veće
naknade kao za prebjeglu bivšu predsjednicu, ali su
ipak “prepoznali malu grešku” i novoj predsjednici
povećali naknadu na 1500kn. Također je uvedena naknada za zamjenika načelnika koje do sada
nije bilo a koja iznosi cca 85% trenutne načelničke
plače. I još jedna interesantna stvar, osnovano je
Rugvičko komunalno poduzeće “RUKOM” u čija
su tijela upravljanja izabrani sve redom hdz-ovci
na što smo kao oporba imali primjedbe. Također
smo imali primjedbe na financijsku opravdanost
osnivanja poduzeća, jer se usluge danas mogu jeftinije naći putem TRANSPARENTNIH JAVNIH
NATJEČAJA ,za koje bivša i sadašnja vlast ne mari
jer sada imaju dva vijećnika koja rade za Općinu
putem pozivnih natječaja koje netransparentno
provodi načelnik i sa kojima Vijeće nije upoznato.
Dana 6.9.2017. održana je 3. sjednica Vijeća.
Od interesantnijih stvari koje su bile na dnevnom
redu ćemo prokomentirati.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donosi poraznu činjenicu da se ukupni proračun
“napunio” samo sa cca 21% što vladajuće nije omela da isti povećaju do kraja godine za još 1,5% ili
370.000,00 kn ali sa drastičnim rezovima u pojedinim stavkama na koje smo stavili primjedbe, ali bez

ikakvog sluha većina
je donijela odluku o
proračunu takvom
kakav je predložen.
Najinteresantnije izmjene su:
-2.500.000 kn predviđenih za nogostupe više ne postoji jer
vladajućima oni ne
trebaju ionako se voze
o trošku Općine Rugvica, tu smo tražili da
bar jedan dio ostane za
frekventne lokacije, međutim ništa.
-PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA NOVOROĐENE
SMANJENA ZA 33%
-naknade troškova zaposlenima povećane su za 18,5%
-za administrativno i stručno osoblje povećana je stavka
za 292.000 kn ili 10,53%
-naknade za troškove zaposlenih povećane su za
25.000kn ili 23,81%
-Vatrogasna zajednica je dobila povećanje sredstava za
60.000kn umjesto obećanih 160.000 kn
-Župnim uredima se smanjuje dotacija za 37,50% ili sa
80.000 na 50.000kn
-sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca se povećava sa 1.053.000kn na 1.306.000kn ili za 23,67%
-za Sportsku zajednicu se izdvaja 21,71% više tj. povećava se iznos sa 875.000 na 1.065.000kn
- za sanaciju stare škole u Nartu skida se iznos sa 500.000
na 0,00 kn kao i predviđena obnova stare škole u Rugvici
isto sa iznosom od predviđenih 500.000 na 0,00 kn
-predviđena sredstva od 1.000.000kn za Dom zdravlja u
Nartu se ukidaju - 0,00kn
-i smanjenje sredstava za dogradnju javne rasvjete za
26%
- cijeli iznos namijenjen za otkup parcele za proširenje
groblja u Nartu reduciran na 0,00kn
- kompletan iznos od 100.000kn koji je bio predviđen za
uređenje oba igrališta u Čistoj Mlaki i Trsteniku potrošen je samo na igralište u Čistoj Mlaki... Trsteniku 0,00kn
-za reciklažno dvorište predviđeno povećanje sredstava
sa 1.000.000 na 3.000.000kn
-za prometnice u Gospodarskoj zoni povećana sredstva
sa 1.000.000 na 3.000.000kn
-Poštanski ured u Oborovu se sufinancira sa 106.000kn
godišnje....
-Odbija se zahtjev Designer Outlet Centra za kompenzacijom komunalne naknade za izvedene radove na Južnoj cesti u iznosu od 3,5mil kn - ova odluka je dvosjekli
mač, moguća je tužba od strane istih, a opet 3,5 mil kn je
velik prihod za Općinu
-bit će raspisan natječaj za prodaju parcele u općinskoj
gospodarskoj zoni 
		
Klub vijećnika
HSS Rugvica

Održan 3. kup DVD-a Ježevo
Krajem kolovoza održan je 3. kup DVD-a Ježevo na kojem su svoje
vještine i snage odmjerili mladi članovi Društava iz Rugvice te šire
okolice. U kategoriji pomladak muški bilo je 19 ekipa, a najbolji su bili
domaćini, najmlađi članovi DVD-a Ježevo. Drugi je DVD Mihanović Gredice, treći Kabel. Kod djevojčica natjecalo se devet ekipa, prve
su bile predstavnice DVD-a Glina, ispred Sop-Hrušćica i Dubrovčak
Lijevi. U kategoriji mladež muški sudjelovalo je deset ekipa. Najbolji
rezultat postigli su Ježevljani, drugi je DVD Deanovac, treći Potok. I
kod žena prve su bile članice DVD-a Ježevo, drugo je Rakitje, treći je
Međurić. 
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Zdrava hrana u OŠ Josipa Zorića:

Kauflandova prva
donacija voća i
povrća školi
Krajem prošle školske godine OŠ
Josipa Zorića pobijedila je na Kauflandovu natjecanju te stekla titulu „Kaufland Škola Voća i Povrća“. U sklopu
tog projekta Kaufland će tijekom školske godine 2017./2018. svim učenicima
škole svakoga tjedna donirati svježe
voće i povrće s ciljem promocije zdrave
i kvalitetne prehrane.
U utorak, 5. rujna, stigla je i prva
donacija bijeloga grožđa i svježih krastavaca, a tim povodom školu je posjetila voditeljica dugoselskog Kauflanda
Anica Škoro, koja je ravnateljici Mari
Mamuzi uručila poklon košaru kao
zahvalu za poticanje učenika i roditelja
na uključivanje u natjecanje. Zahvaljujući velikom odazivu i uspješnoj suradnji upravo s roditeljima, na jelovnicima
njihove djece tijekom cijele školske
godine naći će se besplatne zdrave
namirnice poput nektarina, marelica,
bresaka, jagoda, krušaka, mandarina,
klementina, naranača, kivija, grožđa,
rajčica, blitve, kelja, poriluka, cvjetače,
mrkava, zelene salate, kupusa, celera,
krumpira, luka, brokule, cikle, tikvica
te krastavaca. 
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Veliko priznanje KUD-u
„Preporod“ na Sardiniji:

Uključen u veliku
folklornu obitelj
European folklore
association
Veliko priznanje dobio je ovih dana KUD
„Preporod“ koji, podsjećamo, gostuje na međunarodnom festivalu Ballus na Sardiniji predstavnici European Folklore association
uključili su dugoselsko Društvo među najkvalitetnija Društva europske folklorne obitelji. Odlučili su to gledajući nastupe njihova
folklornog ansambla i tamburaškog sastava.
Autentičan zvuk hrvatskog tradicijskog
instrumenta tamburice, specifičan zvuk
troglasnog pjevanja, originalnost narodnog
ruha, aduti su kojima „Preporodaši“ plijene
pozornost i oduševljavaju publiku. Rezultat je
to kontinuiranog rada, truda i zalaganja svih
članova, a ove lovorike stižu u godini velike
110. obljetnice rada i postojanja Društva.
Kako je na Sardiniji, gdje promoviraju
Dugo Selo i Hrvatsku na najljepši način, opisao je predsjednik KUD-a Mario Mlinarek.
Osim na festivalu, svakodnevno nastupaju na
različitim folklornim festivalima i smotrama
u gradovima diljem Sardinije. „Tako smo na
samom početku nastupili u gradu Villa San
Pietro gdje smo sa hrvatskom himnom otvorili nastup folklornih skupina. Sljedeći dan
nastupili smo u gradu Guasila dajući cjelovečernji koncert od sat vremena. Nakon toga
uslijedio je nastup u gradu Tertenia i oduševili publiku plesovima i plesovima Posavine,
Zagorja, Moravske, Sesvetskog prigorja, Bunjevca i Baranje. U utorak 1. kolovoza svečano je otvoren 17. Internacionalni folklorni festival Ballus u gradu Uta. Uz predstavnike Šri
Lanke, Argentine, Meksika, Sardinije, Italije,
Perua, Preporod je prvi predstavnik Hrvatske
koji je gostovao na ovome festivalu. Svečanom
otvorenju prethodio je prijem kod gradonačelnika grada Ute gdje smo izmijenili suvenire i poklone“, kazao je Mlinarek. Posjetili su
i tamošnji starački dom i dječji vrtić gdje su
se predstavili tradicionalnim pjesmama i plesovima Hrvatske. Nakon nastupa uslijedilo je
zajedničko druženje svih grupa na festivalu i
izvedbe pjesama poput Despacito Sielito Lindo, Labamba, i itd. Također, predstavili su i
materijalnu baštinu na svom štandu hrvatskih suvenira i proizvoda poput kraluža, licitarskih srca, lutkica u narodnim nošnjama…
Sklopljena su brojna prijateljstva, a u predahu između nastupa, „Preporodaši“ posjećuju
pjeskovite plaže Sardinije, obilaze kulturne
znamenitosti glavnoga grada Cagliarija i dr.
kulturna središta. Doma, u svoje Dugo Selo,
vraćaju se 8. kolovoza, a do tada svima šalju
srdačne pozdrave s lijepe Sardinije.

KULTURA
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Predstavnici KUD-a “Preporod” na prijemu u Gradu:

Dugo Selo ponosno na uspjehe
“Preporodaša”
Predstavnike KUD-a „Preporod“, koji se 8.
kolovoza vratio s uspješne turneje po Sardiniji, primili su danas predstavnici Grada Dugog
Sela u Maloj vijećnici. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić prenijela je čestitke
i pozdrave gradonačelnika Nenada Paniana te
napomenula kako su Dugoselci redovno pratili
njihove nastupe preko društvenih mreža. „Vi ste
najbolje što Dugo Selo ima. Iza svakog vašeg gostovanja stoji naporan rad i iskustvo. Uvijek sam
nanovo iznenađena kako, kad se na takav put
odvede 30 mladih ljudi, sve prođe bez problema“,
uputila je pohvale Kokot Bambić. S time se složio
i Tominac. „Ponosni smo na vaše uspjehe, pomoći ćemo maksimalno koliko će to biti moguće i
kolike bude potrebe oko proslave vaše velike 110.
obljetnice. Što reći, idemo dalje“, kazao je Tominac. O dojmovima i doživljajima koje su ponijeli
sa Sardinije, ispričali su predsjednik KUD-a Mario Mlinarek te članice Maja Matijaš i Iva Zečević. Mlinarek je zahvalio na ispraćaju i dočeku
čega prijašnjih godina nije bilo. „Lijepa je gesta
da nas Grad podržava kao udrugu koja širi kulturu i njeguje baštinu prvenstveno Dugog Sela, pa
onda i Zagrebačke županije i cijele Hrvatske. Na
sardinijskom festivalu bili smo kao predstavnici
jednog od najboljih KUD-ova iz Hrvatske“, rekao
je Mlinarek.
Kao članovi međunarodnog CIOFF-a dobivaju
pozive i odlaze na brojna inozemna gostovanja.
Smisao ove organizacije je suradnja na međukulturnoj razmjeni, a Hrvatska ima malo festivala
pod njihovom odnosno UNESCO-ovom kapom
čiji je uvjet da se na festivalu ne participira, napomenuo je. Prisjetili su se prijašnjih turneja po
Meksiku, Portugalu, Italiji, Francuskoj… Svaka
od njih donijela im je nova poznanstva i iskustva.
Na Sardiniji su bila 33 člana folklornog ansambla i tamburaškog sastava. Na 17. Internacionalnom folklornom festivalu Ballus u gradu
Uta, trajao je od 1. do 5. kolovoza, nastupili su još
predstavnici Šri Lanke, Argentine, Meksika, Sardinije, Italije i Perua. Osim na Ballusu, predstavili
su bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i baštine

i na drugim festivalima i smotrama diljem Sardinije te je proputovali u obliku potkove. „Stigli
smo 27. srpnja, već drugi dan imali smo dogovoren nastup. Više festivala je bilo spojeno pa smo
do njih putovali posjetivši tako i manje gradove.
Izuzmemo li dane koje smo proveli na putu, imali
smo 10 radnih dana s nastupima, obično u večernjim satima“, opisali su „Preporodaši“. Slobodno vrijeme proveli su u razgledavanju kulturnih
znamenitosti i družeći se s lokalnim stanovništvom. Posjetili su glavni grad Cagliari te drevnu
Terteniu, upoznali se sa zanimljivim običajima
i načinom života u manjim mjestima. Priznanje
European Folklore association koji su uključili
KUD „Preporod“ među najkvalitetnija Društva
europske folklorne obitelji samo je dodatna potvrda. Dojmili su i struku i posjetitelje. „Posebno
su im bile interesantne naše originalne nošnje, a
nosili smo više njih. Drugi su imali samo jednu
za sve nastupe. Živost naših koreografija također
ih je oduševila kao i troglasno pjevanje“, dodao je
Mlinarek. Također, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan Hrvatskih branitelja, u svečanom mimohodu nosili su hrvatsku te zastavu
Grada. Turneja po Sardiniji jedna im od dražih.
Festival u Ballusu sljedeće će godini biti pod CIOFF-om, a po starosti je blizu dugoselskoj Smotri
narodnog stvaralaštva koja bi se mogla dići na taj
nivo i postati međunarodna. Za to su potrebna financijska sredstva što će pokušati ostvariti preko
EU fondova, naveo je predsjednik „Preporoda“ o
jednoj od budućih aktivnosti Društva koje broji
313 aktivnih članova. Najbrojnije je u Hrvatskoj
i po broju djece, iznijet je podatak. Upravo je ta
mladost zalog da će ovo Društvo trajati. Kratak
odmor je iza njih, već sutra putuju u Suboticu na
poziv „Bunjevačkog kola“ na tradicionalnu „Dužijancu“, žetvene svečanosti bunjevačkih Hrvata.
Putuje 40 članova, folklornog ansambla i tamburaškog sastava. Tamburaši nastupaju već prvi
dan, u subotu na glavnom gradskom trgu folkloraši će se predstaviti koreografijama Posavine i
Zagorja, u nedjelju sudjeluju u svečanoj procesiji i
na misi. 
amš

KUD „Preporod“ gostovao u Subotici na „Dužijanci“
Članovi folklornog ansambla gostovali su od petka
11. kolovoza do nedjelje 13. kolovoza na 107. po redu
manifestaciji „Dužijanca u Subotici“. Radi se o bitnom
događaju zahvale Bogu i pohvale čovjeku. Središnja
gradska subotička Dužijanca nastala je iz obiteljske
Dužijance. Obiteljska je Dužijanca smještena u temeljnu socijalnu stanicu društvenog života, u obitelj. Tamo
je u svom trajanju, o pamtivijeka. Kako je naš čovjek
po zvanju ratar i radi, „proizvodi kruh naš svagdašnji“,
nije čudo da što je našao načina kako će za taj kruh
zahvaljivati, ponajprije svojoj obitelji, potom župskoj
zajednici i na kraju cijelom gradu u proteklih godina.
Taj čin zahvale za kruh, egzistenciju i garanciju života,
narod bunjevački Hrvati utkao je u svoju tradiciju.
Tamburaška večer održana je u petak na glavnom
gradskom trgu u Subotici. Organizatori su planirali
održati svečanu proslavu uz folklornu večer u subotu
sa društvima iz Subotice, Hrvatske i Makedonije. Vremenski uvjeti nažalost nisu omogućili održavanje na-

stupa folklornih grupa. Centralni čin Dužijance održan
je u nedjelju u svečanom Sv. Misom u katedrali Sv. Terezije, nakon čega je planirano slavlje ulicama Subotice
do centralno trga. Krunu Dužijance pred oltar donijeli
su bandaš i banašica. Nažalost kiša nije dozvolila povorci konja, kočijama sa zapregama svečano ukrašenim
žitom kao ni mnogobrojnim gostima i uzvanicima u
narodnom ruhu da slavlje nastave povorkom kroz grad.
Navečer je slavlje završeno velikim Bandašičinim kolom na gradskom trgu.
Organizatori Dužijance zahvalili su svim gostima i
naglasili kako je Dužijanca specifična, izvorno narodna, prepletena duhovnim, kulturološkim i tradicijskim
elementima najvažnija manifestacija Subotice.
Članovi KUD-a Preporod u sklopu ove male turneje
posjetili su ergelu lipicanera „Kelebiju“ i vinariju Zvonka Bogdana. Pri dolasku posjetili smo grad Sombor, a
pri povratku Petrovaradin.
KUD „Preporod“
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Tematski stand up:

Smijeh svemu unatoč

DUGOSELSKA kronika
cijom muško-ženskih odnosa i drugih životnih
tema. Zvonko Kožić, stand up komičar sa stavom i stilom kojeg zna dobro interpretirati, bio

Kulturno ljeto u Dugom Selu završilo je smijehom kiši unatoč. Istovremeno započeo je jesenski program također sa smijehom. A sve se
odigralo 1. rujna u večernjim satima.
Najavljeni tematski stand up „ Štiklom u mozak, loptom u dupe“ nije održan u Športskom
zbog prijeteće kiše, nego u obližnjem kafiću. Tu
su akteri komedije gotovo dva sata zabavljali
i nasmijavali posjetitelje. Na početku je dočekana Kolinda koju je mimikom, retorikom i
izgledom vješto imitirala komičarka Marijana
Perinić.
U nastavku Marijana je pokazala i svoju komičarsku ulogu nasmijavši publiku interpretaje brutalno iskren i humorističan. Denis Rajčić,
glasom i stasom pokazao se kao dobar imitator
starlete Nives Celzius. A Jadranko Glavačević
pokazao je humor svakodnevnice iz obiteljskog
života, prijateljskih odnosa i hrvatske zbilje sa
svih motrišta.
Marijana, poznata po „ulozi precjednice „ voditeljica je show tima u organizaciji i na sceni.
Poput kolega također vješto izvodi svoj stand
up sa ženskog ali i univerzalnog stajališta.
Svaki od njih, i svi zajedno, nasmijavali su publiku uz stalnu komunikaciju s pojedinim posjetiteljima i održavanje pozornosti na dulje vrijeme.
Pokazali su i otvorenu smjelost u odabiru tema
i načinu interpretacije, držeći se svakodnevice
na svoj način i sa stavom, kako to rade stand up
komičari.
NK
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OBAVIJESTI

13. srpnja 2017.
VJENČANI
SRPANJ - RUJAN 2017.

1. Jure Lisac i Nataša Rađenović vjenčani 27.07.2017.
2. Sarić Luka i Anđelka Grgić vjenčani 27.07.2017.
3. Antonio Pečina i Nikolina Gajić vjenčani 29.07.2017.
4. Petar Brekalo i Nikolina Dragun vjenčani 29.07.2017.
5. Ivan Kelava i Nikolina Baček vjenčani 29.07.2017.
6. Hrvoje Petar Prljević i Kristina Batarilo vjenčani 04.08.2017.
7. Josip Josipović i Danica Požgaj vjenčani 04.08.2017.
8. Ilija Ilić i Mateja Čančar vjenčani 04.08.2017.
9. Spiro Perić i Ana Ivić vjenčani 05.08.2017.
10. Darko Kelebuh i Kristina Mamić vjenčani 11.08.2017.
11. Ivo Lipovac i Ivanka Lipovac vjenčani 11.08.2017.
12. Dario Pranjić i Jelica Nikolić vjenčani 11.08.2017.
13. Petar Filipčić i Martina Čengić vjenčani 12.08.2017.
14. Zdravko Kašnar i Monika Golub vjenčani 12.08.2017.
15. Tomislav Podolnjak i Dijana Lipar vjenčani 12.08.2017.
16. Frano Bekavac i Ana Čosić vjenčani 19.08.2017.
17. Ivan Kutleša i Jelena Matijević vjenčani 19.08.2017.
18. Ivan Šarić i Petra Kocek vjenčani 19.08.2017.
19. Kristijan Stepić i Magdalena Čičak vjenčani 25.08.2017.
20. Vinko Marinović i Kristina Tunić vjenčani 26.08.2017.
21. Ivan Ravlić i Marijana Ivaci vjenčani 01.09.2017.
22. Damir Valentić i Željka Pleš vjenčani 02.09.2017.
23. Zorko Kasumović i Nataša Antoljak vjenčani 02.09.2017.
24. Igor Jozić i Marina Keča vjenčani 02.09.2017.
24. Luka Mrnjec i Marija Babić vjenčani 02.09.2017.
25. Ivan Balaži i Ana-Marija Baršun vjenčani 08.09.2017
26. Goran Jovanović i Anja Todić vjenčani 08.09.2017.
27. Zvonimir Solina i Mateja Tadić vjenčani 09.09.2017.
28. Dinko Čale i Ines Velkić vjenčani 09.09.2017.

UMRLI
UMRLI OD 26.07.2017 DO 12.09.2017 .
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TUŽNO SJEĆANJE
u spomen na naše voljene

MARTINU JERBIĆ
14.9.2000. – 14.9.2017.
i

TOMU JERBIĆA

10.9.2013. – 10.9.2017.

S ljubavlju vaše Dubravka i Ivana

Tužno sjećanje
na moga voljenog supruga

STJEPANA REMENARA
21.9.2014. – 21.9.2017.

Prošle su tri godine a meni su ostale samo
tuga i bol u mojem srcu.
Tvoja supruga, sin, kćerka, snaha i unučad.

TUŽNO SJEĆANJE
na

1. Andričić Ivo star 80 godina umro 29.07.2017.

2. Mira Bal stara 83 godine umrla 23.07.2017.
3. Celić Ana stara 89 godina umrla 10.08.2017.
4. Draženović Stana stara 79 godine umrla 18.08.2017.
5. Graberski Marija stara 81 godinu umrla 07.09.2017.
6. Stjepan Hudan star 68 godinu umro 07.09.2017.
7. Jovanić Dušan star 89 godina umro 30.08.2017.
8. Kirin Đurđica stara 51 godine umrla 29.07.2017.
9. Kozarić Ana stara 90 godina umrla 10.08.2017.
10. Koštek Stjepan star 75 godina umro 31.08.2017.
11. Ladof Ivan star 29 godina umro 10.08.2017.
12. Mardešić Antun star 85 godina umro 06.09.2017.
13. Matoic Milka stara 74 godinu umrla 08.09.2017.
14. Nekić Marija stara 91 godinu umrla 16.08.2017.
15. Oreč Slavko star 73 godine umro 21.08.2017.
16. Petrićevec Marijan star 41 godinu umro 15.08.2017.
17. Picak Jela stara 83 godine umrla 25.08.2017.
18. Stipić Pavo star 77 godine umro 25.07.2017.
19. Tomić Ana stara 84 godine umrla 09.09.2017.
20. Topolko Marija stara 85 godina umrla 15.08.2017.
21. Ćorluka Kata stara 63 godine umrla 24.08.2017.
22. Čok Katica stara 87 godina umrla 10.08.2017.
23. Šešlja Marija stara 89 godina umrla 24.07.2017.
24. Šmit Radoslav star 58 godina umro 26.07.2017.

FRANJO ERJAVEC
1975. – 2017.

ALBINA ERJAVEC
1991. – 2017.

MIHAILO MISOVIĆ
2005. – 2017.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomene
na Vas.
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TUŽNO SJEĆANJE
na voljenu kćer i sestru

MIRJANU SRUK
1.9.2014. – 1.9.2017.

Draga kćeri, lako je svaki dan zapaliti
svijeću na tvojemu grobu, ali je bolno
živjeti bez Tebe. Mina, svakim danom nam
nedostaješ sve više i više.

Kreacije
Nine Pjevac izložene
u Nizozemskoj

Tvoji mama, tata i brat s obitelji

Dana 26.9. navršava se šest tužnih godina
od prerane smrti našeg dragog supruga, oca,
sina, punca, svekra i djeda.

DAVOR BRKIĆ – BRK
26.9.2011. – 26.9.2017.

U srcu tuga, na grobu tišina, u domu našem
velika praznina, ne vidimo ti oči i ne čujemo
glas, ali osjećamo da si tu između nas. Godine
idu, dani lete, sve češće pogledi k’ nebu lete.
Iako te nema znamo da si tu, da moliš za nas, da nas pratiš i čuvaš
i u dobru i u zlu…
Volimo te
Tvoji najmiliji
ZAHVALA
Dana 8. rujna 2017. godine,
u 81. godini života,
nakon kratke i teške bolesti,
umro je naš dragi suprug i otac

JOSIP PANIAN

Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i
znancima te svima onima koji su s nama
dijelili bol zbog njegovog odlaska i ispratili ga na vječni počinak.
Ožalošćeni: supruga Marica i sin Nenad

ZAHVALA
Dragim prijateljicama:
Đurđi, Nikolini, Sandri i Ivani
koje su s nama bile u najtežim trenucima
prilikom odlaska
našeg dragog

JOSIPA PANIANA
Ožalošćeni: supruga Marica i sin Nenad

Tijekom mjeseca rujna u nizozemskogm gradu Boxtelu izložena
su djela naše umjetnice Nine Pjevac
(1962. -2016.) .
Nakon što smo prošle godine vidjeli retrospektivu njezinih radova
na dugoselskoj izložbi, nizozemski
posjetitelji i suradnici ovih dana
razgledavaju njezine kreacije nakita

od nekonvencionalnih materijala.
Izložba Nininog nakita postavljena
je u savršenoj kombinaciji s modnim kreacijama umjetnice Agnes
van Dijk, Ninine suradnice i prijateljice. Nizozemski mediji zabilježili
su ovaj događaj ističući poveznice dviju umjetnica iste generacije,
koje su surađivale, stvarale djela
od neobičnih materijala iako nikad
nisu zajednički izlagale za Nininog
života. Nina je koristila odbačeni
elektronski i industrijski materijal
stvarajući originalni nakit. U osvrtu
na izložbu istaknuto je kako se riječ
„odbacila“ nije pojavila u Nininom
riječniku, budući je ona sve nađeno
ugradila u nove kreacije. Agnes je
modne ekskluzivne modele kreirala koristeći prirodne sastojke poput
školjki, perja, osušenog voća, sjemenki. Međusobni spoj i neviđene
kombinacije djela ovih dviju autorica na izložbi, posebno je iznenađenje i zadovoljstvo za posjetitelje.
Fotografije s izložbe zabilježili
Ninin suprug Mario van der Heijden i fotograf Lous Vogelzang. 
NK

OŠ Josipa Zorića:

SJAJNI RADNI VIJEK DUGOSELSKE
NASTAVNICE ZDENKE KNEŽIĆ
Krajem školske godine 2016./2017. Zdenka Knežić, nastavnica
povijesti OŠ Josipa Zorića, otišla je u zasluženu mirovinu. Na posljednjoj sjednici Učiteljskog vijeća, koja je održana 28. kolovoza, u
emotivnom ozračju i prisjećanjem na sretne zajedničke trenutke djelatnici Škole i ravnateljica Mara Mamuza oprostili su se sa svojom
dugogodišnjom kolegicom, prijateljicom i uzornom učiteljicom.
Osim u svome području, s velikim je entuzijazmom prilazila i pomagala kolegama u provedbi različitih projekata i aktivnosti kao što
su briga o okolišu, izložbe ili organizacija natjecanja. U novije vrijeme, kao voditeljica Zavičajno-povijesne grupe i uz potporu ravnateljice Mare Mamuze, pokrenula je projekt „Školska zavičajna zbirka
dugoselskoga kraja“ kojim je okrunila svoje dugogodišnje zanimanje
za tradicionalnu kulturu. U sklopu tog projekta nabavljena je izložbena vitrina za prikupljene etnografske predmete, a sa suradnicima i
pridruženim izvannastavnim skupinama organizirala je niz popratnih događanja kao što su radionica zavičajne kuhinje, istraživanje o
dugoselskim zdencima ili likovna kolonija na temu zavičaja za učenike naše i susjednih škola. Govoriti o mirovini kao prestanku karijere
je relativno, jer poznajući Zdenku djelatnici naše škole uvijek će moći
računati na vrijedan savjet ili pomoć, a otvorena vrata naše zbornice,
druženje i povezanost s umirovljenim djelatnicima, prijateljima.

I.Klasnić
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JESENSKA
SHEMA
ZABAVNOG
RADIJA
– RADIO
MARTINA
U ponedjeljak 4. rujna krenula je
jesenska shema našeg programa.
Najveća novost je povratak u radijski
program Trpimira Vickovića –
Vicka dobitnika 7 Večernjakovih
ruža prestižnih godišnjih nagrada
za najboljeg radijskog voditelja.
Vicko se vraća sa svojom klasičnom
VICKOVOM BUDILICOM i već od
05.00 sati čeka da uz njega veselo
započnete novi dan uz brojne
servisne i druge informacije. Zovite
ga slobodno na 2753 – 777 ili 2753
-666 sve do 9 sati.

13. rujna 2017.

Nakon toga slijedi Zabavno na
zabavnom (09.00 – 13.00 sati) uz
Jelenu Ucović, Vjeku Vugrića ili
Ivanu Markić.
U emisiji Moj Zagreb 13.00 – 14.00
možete saznati sve važno iz glavnog
grada Hrvatke, a nakon toga slijedi
60 minuta uz najaktualnije hitove
Ivana Pavlinića.
Od posla do doma (15.00 – 18.00)
još je jedna emisija informativnog i
zabavnog sadržaja uz naše vrhunske
voditelje.
Od 18 do 20 sati čeka vas malo
informacija i glazba uz naše razne
specijalizirane tjedne informativne
emisije (Sport, Pogled s Martina,
Život grada, Studio S, Kronika
Zagrebačke župnije, Civilka i
Rodna gruda).
U večernjim satima (20.00 i dalje)
zabavljaju vas Đurđa Habel ponedjeljkom uz tamburicu; Slavica
Šarović - utorkom isključivo u
ženskom društvu; Vjeko Vugrić
- srijedom uz country glazbu,
pjevačica i voditeljica ALEX
sa svojim pozitivnim i dobrim

29

vibracijama četvrtom; legendarni
DJ. Big Bena i Alte na Martinu Milan
Mlakar petkom; Ivan Pavlinić s
najboljom dance listom u Europi
subotom i pjesnici u Igrački vjetrova
Slavice Šarović nedjeljom.
Za vikend zabavu zaduženi su
Nikola Martek subotom, a Alex i
Irinej Mucak nedjeljom.
Da bi saznali što se događa Dugom
Selu, Brckovljanima i Rugvici
slušajte naše emisije 10370 u
09:00; 12:30 i 16:00. Vijesti
iz Hrvatske i svijeta, Zagreba i
Zagrebačke županije možete slušati
svaki puni sat od 07.00 do 18.00
sati, a Kroniku dana u 19:00 i
23:00. Vjesti pripremaju Ivana
Čutura, Ana Marija Krvarić,
Željko Krznarić, Krešo Galić i
Borivoj Zimonja

Mogli bi Vam još puno toga reći, ali
bolje je slušati nego čitati.
Vaš
Zabavni radio – radio Martin
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3. HNL Zapad
Vinogradar 0:0 Dugo Selo
Dugo Selo 2:0 Vrbovec
Udarnik 0:3 Dugo Selo
Dugo Selo 1:1 Maksimir

R

emijem protiv aktualnog prvaka Dugo Selo je
osvojilo bitan bod, kojeg je potvrdila pobjedom
u derbiju gradova. „Bod na startu i to protiv Vinogradara u gostima je fantastičan uspjeh, ali on će
biti potvrđen tek ako u srijedu pobijedimo Vrbovec“
– Bračun za SportNews.hr.
Ljetna pojačanja donijela dvije pobjede
Klarićev Vrbovec pao je još jednom pod Bračunovim Plavima, upisavši time nastavak negativnog
omjera od četiri uzastopna poraza. Prvi je mrežu na
punom Gradskom stadionu zatresao Martinović (15’),
povratnik u dres Plavih, a posao dovršio Baratilo-Čerdić (45’) kao još jedno odlično pojačanje. „Zadovoljan

SPORT

DUGOSELSKA kronika

Dugo Selo među trećeligaškom elitom
sam rezultatom i igrom. Čestitam dečkima na zalaganju, a zahvalio bih se i publici na podršci“ – Nujić,
sportski direktor.
U drugoj gostujućoj utakmici Dugoselci su slomili
Udarnik u samo šest minuta. Bez promjene na semaforu bilo je do 86. minute kada Martinović zabija svoj
drugi pogodak za Dugo Selo. Na 2:0 povisuje tri minute kasnije Jelić, a konačni rezultat postavlja BaratiloČerdić svojim drugim pogotkom.
Slabija predstava na Gradskom stadionu
Remi i dvije pobjede, svrstale su Dugoselce pri sam
vrh ljestvice i to kao jedine momčadi bez primljenog
pogotka s omjerom 5:0. Protiv Maksimira bili su očiti
favorit, ali nogometna prezentacija koju su pružali u
prethodne tri utakmice ovdje je izostala. Na terenu
su obje momčadi imale problema s uspostavom igre,
no Dugoselci su uz pomoć raspoloženog Benkovića
uspjeli doći u vodstvo. Kapetan mudro izbjegava zaleđe i gura loptu prema Skorinu koji
lako zabija za 1:0. U nastavku Plavi su
podigli tempo i zaprijetili ukupno deset puta prema vratima Maksimira, a
priliku za podebljanje vodstva izborio
je Grgić (80’). Sudac pokazuje na bijelu
točku. Kazneni udarac izvodi Benković
i šalje vratara u suprotni kut, no sudac
poništava pogodak. U ponovljenom jedanaestercu De Ceglie čita stranu i brani. „Ključni trenutak bilo je 2:0. Kada
smo zabili gol iz penala koji je sudac
poništio. To je 2:0 i utakmica riješena“
–Bračun.
Pokazalo se na kraju kako je taj jedanaesterac bio presudan. Gosti su zapu-

cali u samo dva navrata, a jedan od tih udaraca uspio
je pronaći put do mreže Dugog Sela. Bagarić je po prvi
puta u sezoni morao vaditi loptu iz svoje mreže, a krvnik Plavih bio je njihov bivši igrač, Josip Mohač.
Dugoselci trenutno drže četvrtu poziciju s dva boda
zaostatka iza Opatije. Klub iz Kvarnerskog zaljeva njihova je nova postaja, a nakon toga na Gradski stadion
dolazi NK Rudar.
KUP NZZŽ
NK Dugo Selo ispalo je prvoj utakmici Kupa NSZŽ
protiv Sutle (1:0). Utakmica se igrala u Šenkovcu 13.
rujna. „Nismo iskoristili svoje šanse, kojih smo imali.
Nisam baš zadovoljan drugom postavom. Problem je
što nemamo širine“ – Nujić. 
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Realiziran dio ambicije Save:

K

UREÐENE NOVE SVLAČIONICE, ULOŽENO U MLADOST
KLUBA, A SLJEDEĆA TOČKA JE POVRATAK U JŽNL

lub iz Sop Hrušćice otvorio je prvenstvo s dvije pobjede, a potom nespretno umjesto novog
slavlja upisao remi na domaćem terenu protiv
Bune. Popravak je uslijedio već u idućem kolu gdje su
kod kuće s 4:0 potopili Kloštar.
S rezultatima koje je Sava ostvarila prošle sezone te
kako je započela ovu, na vrhu 1. ŽNL Istok s valjanim
razlogom, slovi kao jedna od glavnih favorita za povratak u viši rang natjecanja.
Uloženo u budućnost kluba
Uređene su i konstruirane nove svlačionice, uloženo je u mladost kluba dovođenjem nekolicine trenera, gdje se ističu Ante Kuprešak kao vođa nogometne
škole Save, Marijan Baršun te Ivan Čabraja. Još jedan
novitet je kupnja vozila za potrebe prijevoza djece.
Da se u klubu radi dobro, uvjerili smo se u razgovoru s predsjednikom kluba - Ivica Zelenbrz dao je neke
od bitnih informacija za budućnost kluba, odnosno
kako je sadašnja uprava vidi.
DK:Koliko je financijski iznosio projekt izgradnje
svlačionica?
IZ: Projekt je koštao 168.000,00 kuna. Potrošeno
je malo više od zacrtanog. Uz svlačionice stavljena je
nova boja na ogradu koje okružuju teren te same kućice, a postavljena je i ograda oko prostorija klupa. Spojili smo se na gradsku kanalizaciju, što smo sami
financirali cijevi. Bitno je da sada više nema rupa u
infrastrukturi?
Nove svlačionice Save obuhvaćaju sudačke prostorije uz wc i tuševe; dio za gostujuće momčadi uz wc i
tuševe te isto za domaći sastav; ekonomat i klupsku
prostoriju te posebnu svlačionicu i odvojeni wc, tuš i
umivaonik za sutkinju.

DK: Koji je sljedeće projekt kluba?
IZ: Novi projekt je teren koji bi iduće godine išao u
realizaciju. Teren s umjetnom travom (70x50) kako bi
djeca - limači i prstići mogli igrati na tom terenu i normalno po raznim vremenskim prilikama mogu trenirati na umjetnoj travi kako bi se očuva glavni teren
DK: Koja je okosnica vašeg ulaganja, odnosno centralna točka?
IZ: Nas interesira pomladak. Da se ovdje napravi
kamp i da tu djecu iz Općine Rugvica i šire pridobijemo da dođu kod na trenirati jer imamo kvalitetne
trenere. Da im pružimo maksimalne uvjete za rad, što
je najvažnije za djecu i da napravimo neke kampove
za djecu da možemo dovesti druge ekipe. Ekskluzivno
10. ili 11. listopada doći će ovdje veterani Dinama na
otvorenje i dolaze mlađi pioniri (2005 i 2006) Dinama, koji će odigrati utakmicu protiv selekcije Rugvice,
Oborova i nas, Save. Želio bih iskoristiti ovo priliku
kako bih se zahvatio načelniku Mati Čičku koji je
ispunio obećano i Zajednici športskih udruga Općine
Rugvica, na čelu s predsjednikom Robertom Munđerom.
Pojačanja Save na terenu i izvan
U novoj sezoni dres Save, kao glavno pojačanje nositi Neruda iz NK Slavonija Požega kao glavno pojačane; Dakić iz NK Ivanja Reka (završio nogometnu školu
Sesvete), Džido koji je igrao u Njemačkoj; povratnik
Štambuk (stigao iz Brcka); Jakovljević iz Omiša (3.
HNL Jug); vratar Mouhcine Rhadi iz Brazila.
Najveći hendikep u prvom dijelu sezone bit će izostanak stupa obrane i organizatora igre, Karla Pukljaka. Kapetan Save ozlijedio se na posljednjoj utakmici

prošle sezone u Kobiliću kod Vatrogasca. Pukljak ozljedu, nažalost nije uspio zaliječi te će biti podvrgnut
operaciji prednjih križnih ligamenata. U klubu su optimistični te očekuju Pukljaka na terenu s dolaskom
proljetnog dijela prvenstva.
Trenutno se Sava nalazi na trećem mjesto s tri pobjede i remijem, odnosno ima dva boda zaostatka za
vodećim Turopoljcem. „Vjerujem da imamo kvalitetu
igrača i da u klubu sve funkcionira kako bi i trebalo.
Ponavljam, treba nam vremena da se kroz par utakmica uigramo. Kroz nekoliko tjedana sve će se ukomponirati i vjerujem kako ćemo izaći iz te krize, no imamo
sada u subotu tešku utakmicu protiv Kloštra. To nam
je četvrta utakmica u deset dana. Kažem, bit će opet
teško, ali vjerujem u ekipu jer kvalitetu momčadi imamo. Nedostaje nam još jedan dobar vezni ili stoper da
popunimo taj nedostatak duel igre, gdje smo malo u
deficitu. Također, moje je mišljenje da je liga malo jača
nego prošlu polusezonu. Tu su dvije tri momčadi koje
su isto izrazile želju za prvo mjesto. Prvenstvo će biti
zanimljivo“ – Dražen Jambrečina, glavni trener Save
nakon utakmice protiv Bune. 
Denis Remenar
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Održan 2. Dugoselski turnir u uličnoj košarci

U

natoč lošem vremenu i kiši koja je potjerala igrače i zaljubljenike košarke u školsku
dvoranu, turnir je bio prava košarkaška
poslastica.
Punog naziva 2. Dugoselski turnir u uličnoj košarci 3X3 startao je na terenu OŠ Ivan Benković
u ugodno „nabrijačkoj“ košarkaškoj atmosferi uz
hranu i piće za posjetitelje i sudionike te glazbenu
pozadinu kakva i priliči pravom uličnom turniru.
Igralo se prema sistemu 3 na 3 uz mogućnost zamjene te u tri kategorije – seniori, U15 U19. Organizatori su tijekom pauza ubacili natjecanje u zakucavanjima, tricama i skills challenge. Kao jedini
problem pokazalo se vrijeme za koje su se organizatori prethodno pripremili i osigurali u suradnji sa
školom, korištenje dvorane.
Ulična košarka preselila je u dvoranu, ne izgubivši pritom čar u potpunosti, usprkos zamjeni
betonske podloge dvoranskim parketom. U razgovoru s Vladom Pašalićem, jednim od organizatora
saznajemo tko sve stoji iza turnira...
DK: Kako je nastala inicijativa za pokretanje
turnira, znajući kako u Dugom Selu uglavnom dominira nogomet?
VP: Upravo zbog toga što ništa nije bilo vezano
uz košarku. Još jedan razlog za organizaciju je blagi
pad košarke u smislu kvalitete i općenito kao sport
da se priča o njoj. To je bila ideja, da mi promoviramo nešto, organiziramo nešto za djecu i sve ostale
zaljubljenike u košarku.
DK: Tko je sve sudjelovao u organizaciji turnira?
VP: Sudjelovali smo mi dečki direktno iz kluba
uz dečke koji su stalno tu s nama. Svi mi u organizaciji smo ekipica od nekakvih tridesetak zaljubljenika u košarku.
DK: Tko je financirao projekt?
VP: Ovo je prvi turnir koji smo odradili sami.

Pobjednik u tricama - Patrik Trefil (Velgor)
Pobjednik u skill Challenge - Luka Lovrić (Dugo
Selo)
U19 (3+1) 1998. god. i mlađi
1. mjesto – Jazavci
2. mjesto – Slabi i očajni (Dugo Selo)
3. mjesto – Black gang
Pobjednik u tricama - Vanja Kostanjevac (Dugo
Selo)

Htjeli smo ga napraviti sami uz prijatelje kluba koji
su sponzorirali cijeli ovaj projekt. Htjeli smo vidjeti
kako će to sve ispasti da znamo za ubuduće – kako
bi znati gdje trebamo potegnuti, koje su mane, koje
prednosti i gdje imamo neke rupe jer stvarno oko
ovog ima dosta posla. Moram se zahvaliti i školi
koja nam je ustupila školu i dvoranu i ove godine
smo dobili još donaciju od grada.
DK: Je li turnir za sada ispunio očekivanja, ako
zanemarimo problem kiše?
VP: Da, ispunio je očekivanja. Mi smo se potrudili i znali što nas čeka, zato i jesmo organizirali
ovaj dio s dvoranom i za sada smo prezadovoljni.
Ali, kažem, da je bilo lijepo vrijeme bila bi to neka
druga priča. Prošle godine je bila ludnica, a ove godine bi to bio show. Jedino mi je žao zbog toga što
ljudi ne mogu uživati. Bilo je puno igralište djece
,jer ovo je zapravo priča koja se radi zbog djece da
se ona vežu uz košarku.

Seniori (3+1)
1. mjesto (nagrada 2.500,00 kuna) – Sesvete
2. mjesto (nagrada 1.500,00 kuna) – Dubrava
3. mjesto (nagrada 1.000,00 kuna) – Cross City
Pobjednik u tricama: Ivan Svoboda
Pobjednik u zakucavanjima - Luka Paleka
MVP turnira - Dario Papak (Sesvete) 
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U15 (3+1) 2002. god. i mlađi,
1. mjesto – Velgor
2. mjesto – KK Remete
3. mjesto – Panjevi

Održan tradicionalni Memorijalni rukometni turnir Đuro Dubenik

D

ugoselske prvoligašice odradile su dvije utakmice na domaćem turniru, koje su ujedno
poslužile i kao pripremne za predstojeće prvenstvo.
Na prvom dijelu turniru uz ŽRK Dugo Selo sudjelovale još dvije seniorske momčadi. Jedna iz Slovenije, a druga iz Mađarske. Seniorke su svoj dio odradile u nedjelju, a drugi dio turnira na rasporedu je za
10. rujna, gdje će mlađe kadetkinje (2002. godište) i
djevojčice 2004. godište iz Dugog Sela odmjeriti snage protiv ekipa ŽRK Samobor i ŽRK Ivanić.
Ishod turnira seniorki
ŽRK Dugo Selo ‘55 25:23 ŽRK Krka
Rinyamenti KC 23:22 ŽRK Krka
ŽRK Dugo Selo ‘55 21:26 Rinyamenti KC
Najbolja igračica turnira: Dominika Mermolja
(Krka)
Najbolji strijelac turnira: Valentina Čamber (Dugo
Selo)
Najbolji vratar turnira: Mara Budić (Dugo Selo)
Dugogodišnji turnir koji je postao tradicija održava se već dugi niz godina, a detalje vezane uz njega i samu momčad Dugoselskih prvoligašica koje
otvaraju sezonu protiv Koke iz Varaždina za dva
tjedna, otkrit će nam trener Nenad Plašić.
DK: Tko je sudjelovao u organizaciji turnira?
NP: U organizaciji turnira sudjelovao je samo
ŽRK Dugo Selo.
DK: Recite nam nešto više o turniru?
NP: Turnir se zove Memorijalni rukometni turnir Đuro Dubenik u čast osnivača kluba i prvog

predsjednika kluba. Turnir je tradicionalnog tipa.
Održavamo ga već preko dvadesetak godina u kontinuitetu, a najčešće imamo dvije do tri kategorije.
Ovog vikenda igraju seniorke, a gosti su nam Krka
iz Novog Mesta, prvoligaš i mađarski B ligaš Rivamenti KC iz Nagvatada.
DK: U kojoj je mjeri turnir ispunio vaša očekivanja?
NP: Nažalost, ovo nam je trebala biti generalna
proba. Međutim, na prošlom turniru prije dva dana,
ozlijedila nam se jedna od važnijih igračica Andrea
Pavković, a danas također nemamo dvije igračice
koje su imale nekakvih obaveza, pa nažalost neće
biti sposobne nastupiti. Danas ćemo pod broj jedan
pokušati igrati kvalitetno, a da nam se nitko ne povrijedi jer je prvenstvo već za dva tjedna. Mislim da
će turnir ispuniti očekivanja. Gosti su dvije kvalitetne ekipe, tako da oni koji su danas došli u dvoranu
će uživati u rukometu.

DK: Kada smo se već dotaknuli prvenstva, koja su
očekivanja za novu sezonu u najvišem rangu hrvatskog rukometa?
NP: Nakon što smo prošle godine napravili, kako
to kod nas u Hrvatskoj svi volimo reći - povijesne
rezultate, bili smo šesti u ligi i osvojili smo na final
fouru medalju, treće mjesto. Postavili smo si dosta
visoke ciljeve, međutim ozljede i neke stvari vas brzo
vrate u realnost. Nadam se da ćemo u prvenstvu biti
opet barem u sredini tablice, a ne u zoni borbe za
opstanak, ako se sve igračice budu oporavile na vrijeme. Naš je cilj da opet budemo najmanje šesti.
DK: Kakve su vam mogućnosti po pitanju pojačavanja igračkog kadra i kako ga financirate?
NP: Nama je glavni sponzor grad, osamdeset posto budžeta pokriva nam grad. Koliko može i koliko
imaju sredstava. Ostatak nalazimo uglavnom kod
sitnih sponzora ili donatora. Mučimo se, to nije
idealno, a jedan od problema je što nema novaca, a
drugi je što nam čak ni igračica kvalitetnih tako da
ih je teško naći na tržištu da bi se nešto i pojačavali.
Inače, naš nekakav cilj i smisao svega je da ne kupujemo igrače u smislu da bi postizali rezultate, nego
da pokušamo odgajati naše igračice koje poniknu u
klubu, eventualno djevojke koje dođu na studij pa
ako se priklone našem klubu da kroz nekoliko godina stasaju u prvoligaške igračice i normalno da
je to vezano uz novac. Da imamo veća financijska
sredstva, sigurno bi našli nekakva pojačanja i pokrili nedostatak povrijeđenih igračica. 
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