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AKTUALNO

OTVOREN DESIGNER
OUTLET CROATIA
U Trgovačkoj zoni Rugvica, neposredno uz
trgovački centar Ikea, 21. lipnja je održano svečano otvorenje Designer Outlet Croatia centra.
Riječ je o outlet centru koji spada među najveće
u regiji, a u kojem je, u prvoj fazi, izgrađen pravi

mali grad s arhitekturom inspiriranom tradicionalnom gradnjom
hrvatskih regija: Zagorje, Slavonija,
Istra, Dalmacja. Vrijednost investicije pve faze je 60 milijuna eura, a
druge, koja slijedi uskoro bit će još
dodatnih 22 milijuna eura te ova investicja u koju su zajednički ušli Ikea
i Mutschler trenutačno spada među
najveće u Hrvatskoj. Na prostoru
veličine 20 0000 m2, izgrađeno je
15 000 m2 trgovačkog prostora u
kojima se nalazi stotinjak trgovina
eminentnih svjetskih modnih brendova, a otvoreno je i 400 novih radnim mjesta.
Trgovine u sastavu Outleta nude proizvode po
cijenama sniženim od 30% do 70%.
Uoči svečanog otvaranja o projektu su govorili Branko Mihajlov, ditektor tvrtke Designer
Outlet Croatia, Thomas Reichenauer, direktor
tvrtke ROS Retail Outlet Shopping koja je zadužena za upravljanje centrom te Vladislam Lalić,

direktor kompanije Ikea nekretnine za Jugoistočnu Europu.
Od predstavnika vlasti obratili su se načelnik
Općine Rugvica Mato Čičak koji je pojasnio značaj ove investicije za lokalnu zajednicu, župan
Zagrebačke županije Stjepan Kožić te izaslanica
premijera Nataša Mikuš
Žigman.
Njih troje, zajedno
sa predstavnicima invetitora i popularnom
hrvatskom pjevačicom
Severinom, koja je nakon otvorenja održala
koncert, zajednički su
prerezali vrpcu i službeno otvorili novi Designer
Outlet Croatia.

Načelnik Općine Rugvica Mato Čičak i župan
Zagrebačke županije Stjepan Kožić su nakon
otvorenja zajedno obišli i tržnicu za poljoprivredne proizvode s lokalnih OPG-a koja je izgrađena između Outleta i Trgovačkog centra Ikea,
a kojom će upravljati Općina Rugvica, odnosno
komunalna tvrtka Rukom.
Nenad Haleuš Mali

ODRŽANI 24. SUSRETI UMIROVLJENIKA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
U Vrbovcu su 16. i 17. lipnja održani 24. susreti
umirovljenika Zagrebačke županije koje je organizirala Zajednica umirovljenika Zagrebačke županije.
Prvog dana susreta održana su sportska natjecanja,
a drugog dana revija zborova udruga umirovljenika.
Riječ je bila o masovnom skupu na kojem je, prvog dana, sudjelovalo preko
1300, a drugog dana, 850 umirovljenika s područja Zagrebačke županije, a
susrete je otvorio župan Stjepan Kožić.
Na susretima su sudjelovale i sve tri
umirovljeničke organizacije s područja
Dugog Sela, Brckovljana i Rugvice, a
najviše uspjeha u sportskim natjecanjima imala je Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo čiji se predsjednik
Stjepan Jambrišak pojavio s „jakom
snagama“ od čak 130 natjecatelja i Zborom Gradske udruge umirovljenika

Dugo Selo. Dugoselci su osvojili prvo mjesto u šahu te
drugo mjesto u povlaćenju užeta u kategoriji za žene,
dok je zbor imao veoma zapažen nastup.
N.H.M.
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Zagrebačka županija
osigurala besplatne
udžbenike za sve
osnovnoškolce
Prvog dana školske godine 2018./2019. sve učenike osnovnih škola na području Zagrebačke županije
u školskim klupama dočekat će udžbenici za koje
će Zagrebačka županija izdvojiti 12 milijuna kuna.
Sporazume o sufinanciranju udžbenika i dopunskih
nastavnih sredstava i provođenju postupka javne nabave potpisao je župan Zagrebačke županije Stjepan
Kožić s gradonačelnicima i načelnicima te ravnateljima osnovnih škola.
Cijene udžbenika razlikuju se od razreda do razreda, a Zagrebačka županija financirat će fiksni iznos
od 470 kuna po učeniku za nabavu obveznih udžbenika, dok će gradovi i općine prema potrebi i u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima osigurati
ostatak sredstava do tržišne vrijednosti udžbenika
te za nabavu dopunskih nastavnih sredstava za učenika sa svog područja. Inače, trenutno na području
Zagrebačke županije osnovnu školu pohađa 25.523
učenika.
„Besplatni udžbenici financijski će rasteretiti roditelje i samo su jedna u nizu mjera kojima Zagrebačka županija nastoji pružiti što kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na svom području“, istaknuo
je župan Stjepan Kožić dodavši kako samo u ovoj
godini preko 150 milijuna kuna, odnosno 40 posto
izvornog proračuna, ide upravo preko Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu. Naglasio je i kako Zagrebačka županija, izuzme li
se grad Zagreb, najviše od svih županija u RH izdvaja
sredstava za nabavu udžbenika. „U tijeku su dogradnja i rekonstrukcija OŠ Bistra, energetska obnova
OŠ Dubrava, gradnja sportske dvorane u Posavskim
Bregima, obnova PŠ u Gornjem Desincu. Također,
sudjelujemo u rekonstrukciji OŠ Kupljenovo, projektiramo osnovnu školu u Strmcu, a do kraja godine,
nadam se, energetski ćemo obnoviti i OŠ Braće Radić
u Kloštar-Ivaniću“, pobrojao je župan istaknuvši da
se radi o investicijama ukupne vrijednosti više od 50
milijuna kuna.
Za škole kojima je osnivač Zagrebačka županija
postupak javne nabave provodit će same škole, dok
će za škole kojima su osnivači gradovi Samobor, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić postupak javne nabave
provesti Zagrebačka županija.
Ravnatelj OŠ „Stjepan Radić“ Božjakovina Jure
Mišković kazao je kako će škole sa zadovoljstvom
na sebe preuzeti „slatku brigu“ oko nabave udžbenika jer je to od velikog značaja za djecu i roditelje.
U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika obratio
se načelnik općine Krašić Josip Petković Fajnik koji
ovu mjeru Zagrebačke županije smatra iznimno značajnom. „Zagrebačka županija pravi je primjer kako
Županija vodi brigu o ravnomjernom razvoju, a veliku pažnju posvećuju ruralnim područjima. Općine
Krašić s velikim zadovoljstvom će osigurati dodatni
iznos za dopunska nastavna sredstva, a siguran sam
da će to napraviti i ostale općine i gradovi“, zaključio
je Petković Fajnik.
Pravo na korištenje udžbenika imat će redoviti učenici osnovnih škola na području Zagrebačke
županije, osim učenika koji su ostvarili pravo na
besplatne udžbenike temeljem Zakona o hrvatskim
braniteljima, učenici koji su upisani u škole izvan
područja županije te učenici koji pravo na besplatne
udžbenike ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Nakon
završetka nastavne godine 2018./2019. učenici su
dužni vratiti sve zadužene udžbenike školama, radi
korištenja u idućim generacijama.
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Deseta sjednica Gradskoga vijeća:

P

O radu gradskih ustanova i ostvarenju
programa u 2017. godini

očetkom 10. sjednice Gradskog vijeća koja je
održana 29. svibnja gradonačelnik Nenad Panian vijećnicima je prikazao foto zapise sa službenog puta u Francusku i sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Dugog Sela i Aglomeracijske
zajednice Saint-Quentinois. Ostvarenu suradnju i
nastup dugoselskih proizvođača na tamošnjem sajmu
ocijenio je uspješnom i perspektivnom u smislu buduće gospodarske razmjene kao i suradnje na drugim
područjima. Vijećnici GI „Drugo Selo“ pitali su o kriteriju izbora izlagača na sajmu. Također su, pozivajući
se na objavljeni video zapis, negodovali zbog pjesme u
izvedbi tamburaškog sastava, koju ne smatraju reprezentativnom u prikazu hrvatskih kulturnih vrijednosti. A ravnatelj Glazbene škole D. Cebić tu je skladbu,
bez obzira na autora, ocijenio kvalitetnom kao i izvedbu tamburaša. Nastupom na ovom sajmu otvoren je
put drugim proizvođačima na velikom tržištu.
Izvješća o radu i financijska izvješća za 2017. godinu
vijećnicima su izložili ravnatelji gradskih ustanova –
proračunskih korisnika. Budući da su vijećnici dobili
detaljni pregled prihoda i izdataka te opis rada i problematike, a sva su izvješća objavljena na internetskih
stranicama Grada Dugog Sela – Gradskog vijeća, izvjestitelji su uz kratak uvod iznosili tražena pojašnjenja i odgovarali na pitanja vijećnika.
Ravnatelj Nenad Haleuš – Mali istaknuo je mnoge
aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta i nedostatak zaposlenika, posebice u novinarskim poslovima. Učilište je djelovalo s 2,370.014 kn prihoda a utrošeno je
2.171.812 kn na sveukupne izdatke. Veći dio godine
radilo je četvero zaposlenika zbog opravdane odsutnosti dviju zaposlenica. Vijećnici R. Jelečki i S. Kljajić
(„Drugo Selo“) pitali su o nabavci i korištenju novog
automobila te su predložili analitički i istraživački pristup u sadržaju glasila „Dugoselska kronika“.
O prošlogodišnjem radu Dječjeg vrtića Dugo Selo,
dogradnji i rekonstrukciji dijela objekta izvijestila je
ravnateljica Draženka Sesan. U matičnom objektu tijekom izvještajne godine smješteno je 355 djece uz 49
djece u područnom objektu. Vrtić je poslovao s 12,5
milijuna kuna od čega se gotovo 2,7 milijuna odnosi
na učešće roditelja u troškovima boravka. Ravnateljica Sesan pojasnila je samostalan rad logopeda individualno i u grupama odgovarajući na pitanje vijećnika
S. Kljajića, te je potvrdila tijek natječaja za zaposlenje
logopeda ovih dana. Također je odgovorila o upitu za
najam aparata za napitke koji je postavljen u prostoru
vrtića.
Gradsko vijeće dalo je suglasnost na plan upisa djece
u Vrtić za predstojeću pedagošku godinu sukladno
kojem se tijekom 2018./2019. godine planira upisati
još 27 djece. Tako bi ukupno 363 djece moglo boraviti
tijekom planske godine u DV Dugo Selo.
Prošlogodišnju djelatnost Gradske knjižnice Dugo
Selo, koja bilježi 1.605 članova, opisao je ravnatelj
Predrag Topić. Ukupni prihodi za djelatnost knjižnice
iznose 1,057.456 kuna, a utrošeno je 1, 029.928 kuna.
Osim posudbe i zaprimanja knjiga, knjižnica aktivno
radi na izdavaštvu, tako je najavio skoru objavu biografskog leksikona znamenitih osoba. Oživljene su
aktivnosti na dječjem odjelu te kulturna događanja
(književna, glazbena, dramska) u prostoru knjižnice. Zanimanje vijećnika pobudilo je osnivanje klu-

ba književnika koji je nastao spontanim druženjem.
Članovi – pisci i pjesnici sastaju se u više prostora uz
čitanje tekstova i poezije.
Izvješće o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo
obrazložio je ravnatelj Miroslav Škrlec. Centar je prihodovao 1,409.969 kuna (s prenesenim neutrošenom
sredstvima iz prethodne godine), dok rashodi iznose
1,335.727 kuna. Uz redovne djelatnosti i pojašnjenje
utroška, ravnatelj Škrlec istaknuo je projekte poput
Pogleda u plavo (ronjenje s bocom) i sajma sporta
te klizališta, kao i učešće u gradskim manifestacijama
koje se održavaju u unutarnjem ili vanjskom prostoru
dvorane. Također je predložio nužno povećanje cijene
najma dvorane s 200 na 250 kuna po satu korištenja o
čemu bi trebalo odlučiti Upravno vijeće.
Ravnatelj Glazbene škole Dario Cebić prošlu je godinu nazvao plodonosnom navodeći niz uspjeha
učenika na natjecanjima i na festivalima. U školu je
2017./2018. upisano 149 učenika od kojih je 125 u I.VI. razredu Osnovne škole a ostali u Srednjoj glazbenoj školi. Govoreći o rezultatima ravnatelj je najavio
ovogodišnje projekte poput organizacije svjetskog natjecanja te nastup školskog orkestra na Bečkom balu.
Škola je lani raspolagala s 2,178.714 kuna prihoda te
utrošila 2, 157.782 kuna na troškove poslovanja.
Gradski vijećnici prihvatili su izvješća svih ustanova
za prošlu godinu.

Izvršenje lanjskog proračuna i
programa javnih potreba
Vijećnici su većinom glasova prihvatili godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu. Ukupni
prihodi iznosili su 43,2 milijuna kuna što je 84,3 posto
planiranih prihoda. Razlog tome je smanjenje poreza
i prireza na dohodak te prihoda od imovine.
Ukupni rashodi – izdaci ostvareni su i visini
50.896.257,36 kuna, a rashodi poslovanja u iznosu od
42.347.710,85 kuna, odnosno 8,86% više u odnosu na
prošlu godinu.
Rashodi za Grad iznose 32.339.822,81 kune, a za proračunske korisnike 15.898.053,84 kn.
Predsjednik Vijeća D. Budimir komentirao je ostvarenu negativnu razliku od 1,6 milijuna kuna napomenuvši kako je višak prihoda u 2016. godini iznosio 4,6
milijuna. Na upit o povećanim izdacima za intelektualne usluge izvjestiteljica M. Knezić obrazložila je veće
izdatke zbog provedbe više projekata u Gradu i kod
proračunskih korisnika.
Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu te u socijalnoj skrbi za 2017. godinu također su
većinom glasova prihvaćena na ovoj sjednici. Vijećnika Kljajića zanimalo je financijsko izvješće udruga u
kulturi za sredstva iz proračuna, a to će se razmatrati
na sljedećoj sjednici. Kljaić je upitao i o planiranoj
tematskoj sjednici o sportu, koja je predviđena tijekom rujna, kako je rečeno. U predškolskom odgoju
organizirano je uključeno 671 dijete uz sufinanciranje
Grada te je naglašen visoki vitalni indeks Dugog Sela
u hrvatskom prosjeku. Grad kao osnivač Osnovne i
Srednje glazbene škole ulaže u obrazovanje te financira potrebe osnovnog obrazovanja za školu u prirodi,

prehranu učenika, produženi boravak, dodatni prijevoz i nabavu udžbenika. Znatna sredstva izdvajaju se
za stipendiranje učenika i studenata te za dio troškova
prijevoza. U programu socijalne skrbi sa socijalnom
osjetljivošću pomaže se potrebitima u vidu jednokratnih pomoći, naknada za novorođenu djecu, za
prijevoz djece s poteškoćama koji pohađaju potrebne
tretmane, a pokrivaju se i plaće za dvije medicinske
sestre za potrebe hitne službe.

Obveze prema životinjama,
partnerstvo u vodoopskrbi i
izgradnji komunalne infrastrukture
Vijećnici su raspravljali o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca, postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Sukladno
nadležnom Zakonu koji propisuje obveze i odgovornosti prema životinjama, Gradsko je vijeće usvojilo
Odluku kojom se te obveze reguliraju na području
grada a primjenu bi trebali nadgledati komunalni redari, koji nisu sasvim osposobljeni za postupanje sa
životinjama, rečeno je. Naglašene su obveze vlasnika
za mikročipiranje, kontrolu kretanja pasa te posebice
čišćenje tj. skupljanje otpada u posebne kante koje također treba nabaviti. Provedba ovih obveza zahtjeva
osiguranje uvjeta (kanti, skloništa i drugog) te detaljnije informiranje građana, posebice vlasnika o svim
obvezama, koliko je to moguće putem medija. Za sada
je dostupan cjeloviti tekst Odluke koji je objavljen na
internetskim stranicama Grada Dugog Sela, poput
svih ostalih dokumenata usvojenih na sjednici. Kako
je u tijeku izgradnja parka za pse, uvjeti za ljubimce bit
će uvelike poboljšani.
Vijećnici su usvojili zaključak o sklapanju Ugovora o
partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni
sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“, čemu je
prethodila opsežna rasprava o učešću Grada u sufinanciranju. Nužno je sklopiti partnerstvo u tom strateškom državnom projektu uspostave jedinstvenog
regionalnog vodoopskrbnog sustava 4 grada i 10 općina, vrijednog gotovo 884 milijuna kuna, koji će se
većim dijelom financirati iz EU fonda. No, Dugo Selo
ima najveću pokrivenost u vodoopskrbi iako je nužna
rekonstrukcija cjevovoda koja je predviđena te djelomična izgradnja. Vijećnici su izrazili bojazan kako bi
građani mogli prema potrošnji vode plaćati preveliku
cijenu. Stoga su se vijećnici usuglasili u nastojanju za
ishođenje najpovoljnijeg rješenja za Dugo Selo.
Na sjednici je odlučeno o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Starjak od 1995. godine, budući
da su realizirana gotovo sva predviđena rješenja. To je
područje obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja koji je u primjeni.
Vijećnici su odlučili o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture
koja obuhvaća i dio gradskog zemljišta. Privatni će
ulagač i vlasnik stambene zgrade izgraditi dio nogostupa i dvadesetak parkirnih mjesta u Osječkoj ulici
nedaleko od križanja s Ulicom J. Zorića. Ulaganje će
investitor vezati uz obvezu plaćanja komunalnog doprinosa. ■
N.H.M.
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Potpisani ugovori za
„Regionalni vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije – Zagreb istok“

U

Ivanić Gradu su 18. svibnja potpisani
ugovori za Regionalni vodoopskrbni
sustav Zagrebačke županije – Zagreb
istok. Ugovore o sufinanciranju te dodjeli
bespovratnih sredstava za projekt „Regionalni
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije –
Zagreb istok“ potpisali su ministar zaštite

okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni
direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i
direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke
županije Tomislav Masten.

Riječ je o projektu vrijednom više od 800 milijuna kuna, od čega sredstva Europske unije
iznose više od 480 tisuća kuna ili 68 posto prihvatljivih troškova. Projekt „Regionalni vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije - Zagreb istok“ sufinancira se sredstvima Europske
unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Preostali dio od 223 tisuće
kuna osigurat će se iz nacionalnih sredstava, od
čega će 40 posto odnosno 89 tisuća kuna osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a

Z

ostatak Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije.
Projekt obuhvaća izgradnju 316 metara novih
vodoopskrbnih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5
vodotornjeva te 8 934 novih kućnih priključaka,
kao i rekonstrukciju preko 108 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice te izgradnju

vodocrpilišta Kosnica.
„Realizacijom ovoga projekta formirat će se
jedinstveni vodoopskrbni sustav koji će udružiti
postojeće podsustave, a što će u konačnici utjecati i na smanjenje gubitaka u regionalnom vodoopskrbnom sustavu. Također, do 2023. godine
gotovo 30 000 stanovnika Zagrebačke županije
imat će mogućnost priključka na vodoopskrbni
sustav čime će se priključenost povećati s postojećih 62 posto na 90 posto“, rekao je ministar
Ćorić.
Projektom „Regionalni vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije - Zagreb istok“ zahvaćeni
su gradovi Vrbovec, Dugo Selo, Ivanić-Grad i Sv.
Ivan Zelina, kao i općine Brckovljani, Rugvica,
Rakovec, Preseka, Gradec Farkaševac, Dubrava,
Kloštar-Ivanić, Križ i Bedenica.
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U tijeku brojne komunalne
aktivnosti na području grada

N

a području Grada više je komunalnih
aktivnosti. U tijeku su radovi na
reciklažnom dvorištu u Andrilovcu, po planu
teče i rekonstrukcija Omladinske ulice u
Ostrni. U Lukarišću je pri kraju izgradnja
nogostupa, saznajemo od voditelja Odsjeka za
komunalno i stambeno gospodarstvo Davora
Miljanovića.

Asfaltira se Šaškovečka od Bunčića do Martinske, uređene su ulice Šašec i Ključec. Također,
riješena je odvodnja te asfaltirano parkiralište
kod OŠ „Ivan Benković“. Gospodarska ulica dobila je dva sloja asfalta, izgradit će se most preko
kanala i spoj na Rugvičku. Ova prometnica namijenjena je za teški promet. Cilj je aktiviranje
gospodarske zone, radovi su dio projekta kompletne dugoselske obilaznice koji je prijavljen na
EU fondove.
Vinogradarski put uređuje se slojem frezanog asfalta. Radi se na Kozinščaku, asfaltiraju

se ulice Tome Kapitana i Četrnja, u Mahačevoj
se izvodi zacjevljenje kanala. Gotovo je parkiralište i nogostup kod Dječjeg vrtića Dugo Selo.
Ovih dana izabran je izvođač radova za izgradnju nadvožnjaka na području grada, dijela EU
projekta HŽ Infrastrukture izgradnja drugog
kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci vrijednog
1,5 milijardi kuna, te će se radovi intenzivirati.

Kompletna obnova javne rasvjete na području Grada

apočela je obnova javne rasvjete na
području Grada Dugog Sela novim
rasvjetnim tijelima LED tehnologije.
Ugovor vrijedan 7,2 milijuna kuna s ICT
tvrtkom Omega Software d.o.o. potpisan
je 14. svibnja. Za manualni dio izvođač
radova je izabrao domaćeg koncesionara
Elektroinstalater V.M.I. Teren je prigodom
postavljanja prvih svjetiljaka, pored Gradske
športske dvorane, obišao i zamjenik
gradonačelnika Nikola Tominac. Rok za
intervenciju u slučaju kvara je 24 sata. Ovim
sporazumom obuhvaćena je zamjena svih, a
radi se o 2 402 komada, rasvjetnih tijela na
gradskom području.
Rok za završetak radova je 30 dana, ovisno o
vremenskim uvjetima. U samom projektu koji je
radila REGEA besplatno za grad, za što je dobi-

la sredstva iz EU, ušteda električne energije na
gradskom području je planirana za 67 posto, bez
održavanja. Ovim ugovorom dobiven je najam

na 88 mjeseci, otplatom najma Grad postaje vlasnikom javne rasvjete. Garantni rokovi teku 10
godina. Iz iznosa, kad se plati najam, onaj preostali iznos trebao bi biti dovoljan i po projektu za
trošak el. energije. Grad nema troškove održavanja, to je u sklopu ovog ugovora. Ekonomski,
kad Grad postane vlasnik, troškovi potrošnje
trebali bi se smanjiti s godišnjih 1,5 milijuna na
pola milijuna kuna. Uz više svjetlosti i energetsku učinkovitost, projekt uključuje i pripreme za
strategiju razvoja Pametnog grada Dugog Sela.
U 1. fazi bit će implementiran besplatan Internet
za građane u centru grada. Na nova rasvjetna tijela mogu se nadograđivati razni senzori poput
onih za pametni parking, za mjerenje kvalitete
zraka, tlaka, temperature kao i softverski sustav
za prijave građana vezane za komunalnu problematiku.

amš
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Potpisani ugovori o održivom gospodarenju otpadom:

Dugom Selu za projekt „Pravilno odvoji, čist grad osvoji“ 464.944 kune
U Zagrebu su 15. svibnja svečano potpisani ugovori
o sufinanciranju provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Radi se o 7 projekata vrijednih 4,3 milijuna

poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu
izobrazno-informativnih aktivnosti, a gradovima i
općinama sufinancirat će se do 85 posto prihvatljivih
troškova projekta. Ovisno o broju stanovnika koji će

kuna, kojima je u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti kohezija odobreno čak 3,7 milijuna kuna
europskih sredstava. Ugovore su, u ime Ministarstva
zaštite okoliša i energetike potpisali ministar Tomislav Ćorić i u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost direktor Dubravko Ponoš. Među korisnicima sredstava je Grad Dugo Selo, a potpis na ugovor
stavio je gradonačelnik Nenad Panian. Projekt čiji slogan glasi “Pravilno odvoji, čist grad osvoji” vrijedan je
546.993 kune, EU sufinanciranje iznosi 464.944 kune.
Preostali dio, 82.049 kuna, osigurat će Grad.
Ministarstvo je sredinom veljače 2018. objavilo

biti obuhvaćen edukativnim aktivnostima, jedinice
lokalne samouprave mogu dobiti od 250 tisuća do
maksimalnih 3,6 milijuna kuna po pojedinom projektu.
Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić naglasio je kako su temeljem Zakona o održivom
gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave
dužne na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti. „Za to smo im kroz Operativni
program „Konkurentnost i kohezija“ osigurali ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava.
Do sada je na ovaj poziv pristigla 61 prijava, čime će

programima biti zahvaćeno oko pola milijuna ljudi,
a očekujemo i nove prijave do iskorištenja sredstava“,
istaknuo je Ćorić.
„Svijest o važnosti komunikacije na temu odgovornog postupanja s otpadom se sve više prepoznaje kao
jedna od stupova suvremenih sustava održivog gospodarenja otpadom. Ovi edukativni programi tematski
se nastavljaju i nadopunjuju s nacionalnom edukativnom kampanjom popularno nazvanom „Nisam za bacit!“ koju su Fond i Ministarstvo počeli provoditi početkom ove godine, a kojom promoviramo hijerarhiju
pravilnog i odgovornog postupanja s otpadom. Možete imati najbolje strategije i planove, no sve će to ostati
„mrtvo slovo na papiru“ ako nemate podršku javnosti
u ostvarivanju ciljeva, u ovom slučaju građane koji će
odgovorno postupati s otpadom kojeg proizvedu u
svojim kućanstvima“, izjavio je Ponoš.
Zadovoljstvo odobrenim bespovratnim sredstvima za ovu namjenu, izrazio je gradonačelnik Panian.
„Samim time što smo dobili i sredstva za izgradnju
reciklažnog dvorišta, nastavak toga je i informacija,
učenje i edukacija o pravilnom razvrstavanju otpada i
o načinu na koji ćemo se u budućnosti, najkasnije od 1.
studenoga ove godine, ophoditi prema našem gradu,
prema našem otpadu. Otpad proizvodimo mi, nitko
drugi nije dužan brinuti o njemu nego mi sami, a Grad
kao glavni faktor u svemu tome, mora ga zbrinuti na
pravilan način. Razvrstavati ga pravilno moraju korisnici. Ova sredstva iskoristit ćemo za štampanje letaka, brošura, reklama, radio i TV emisija, radionica
– svi mi učit ćemo zajedno“, izjavio je Panian.
Ugovore su još potpisali predstavnici gradova Rovinja, Bjelovara, Sv. Ivana Zeline, i Đurđevca te općina
Gornja Rijeka i Donja Voća.
Ana-Marija Šprihal

Otvorena socijalna samoposluga „Košarica svjetlosti“ Crvenog križa Dugo Selo
Socijalna samoposluga „Košarica svjetlosti“ otvorena je 25. svibnja u prostoru Gradskog društva Crvenog
križa Dugo Selo. Vrpcu su prerezali ravnateljica Društva Crvenog križa Zagrebačke županije Andrea Silvia
Hotujac, predsjednik dugoselskog CK-a Josip Svibovec
i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. S prvom
podjelom artikala i hrane koji su u proteklom periodu
prikupljeni, kreće se već idući tjedan, pri čemu će se pojedini artikli dokupiti, najavila je ravnateljica Gordana
Kocaj početak rada “Košarice svjetlosti” na adresi Ulica
II. gardijske brigade „Gromovi“ br 3.
S obzirom na potrebe, prostor za ovaj vid pomoći socijalno ugroženima, planirao se već pri izradi unutarnjeg rasporeda novog prostora u kojeg su se humanitarci, podsjećamo, konačno uselili u svibnju prošle godine.
„Vrijeme nakon useljenja iskoristili smo za brojne
aktivnosti te smo konačno spremni za pokretanje naše
socijalne samoposluge. Ovim projektom približit ćemo
se još više socijalno ugroženima, pomoći onima kojima je naša pomoć potrebna. Posebno moramo zahvaliti HEP-u na donaciji s kojom smo tehnički opremili
samoposlugu, JLS-ovima na podršci i uključivanju u
akciju, a moram spomenuti i program FAED HCK-a
uz čiju smo pomoć opremili samoposlugu. Želimo poboljšati brigu o onima kojima smo potrebni, a da bismo
to mogli očekujemo daljnju podršku Grada i Općina,
poslovnih subjekata, udruga i institucija i svih onih koji
imaju želje i mogućnosti pomagati“, kazao je Svibovec
u uvodnom govoru.
Na početke rada Crvenog križa u Dugom Selu, 1880ih godina i rad prve predsjednice Felicije Drašković
te pomoć koju je pružao tijekom Domovinskog rata,
podsjetila je ravnateljica Gordana Kocaj. Sva utrošena
sredstva osigurana su kroz donacije građana i poduzeća. Zahvaljujući programu FAED HCK-a, gdje su bili
partneri, u 2016. i 2017. godini kroz pomoć u hrani i
higijeni pomagana je 491 osoba, pri čemu je podijeljeno
1 428 paketa hrane i 982 paketa higijenskih potrepština, ukupne vrijednosti 54.377 kuna. Jedan dio obitelji

je u sklopu srodnog programa zbrinjavao zagrebački
Caritas.
Danas je u evidenciji 631 osoba tj. 258 obitelji. Da bi
se pomoć dobivala kontinuirano, potrebno je dokazati
socijalnu ugroženost, a redovni korisnici evidentirani
su pri Centru za socijalnu skrb. Prostor samoposluge
nije velik, ali će uz dostatan skladišni prostor, zadovoljavati potrebe na ovom području. Preko natječaja HEPa te dobivanja donacije nabavljene su skladišne police,
kupit će se i dodatne količine hrane. Preko FAED programa i HCK-a donirane su rashladne vitrine.
S prvom podjelom artikala i hrane krenulo se odmah. Hrana i higijenske potrepštine prikupljat će se
tijekom tri tjedna, a u posljednjem tjednu mjeseca će
se dijeliti. Kriterij podjele temeljit će se na dosadašnjim

uvjetima, a prvenstvo će uvijek imati starije osobe, osobe s teškim kroničnim bolestima i invaliditetom te djeca. Ako bude hrane pred istekom ili s kratkim rokom
trajanja, osmišljen je model hitnog informiranja korisnika – prvi će biti putem zatvorenog Facebook profila
vidljiv samo prijavljenim korisnicima, drugi putem telefona za one koji ne koriste društvene mreže. Starije i
slabo pokretne korisnike i dalje će obilaziti. „No, opstanak i kontinuirani rad samoposluge ovisit će o suradnji, potpori i donacijama građana, udruga, poslovnih
subjekata i jedinica lokalne uprave. Velika očekivanja
imamo i od naših brojnih volontera, ali i nekih novih
ljudi. Spremnih da svoje vrijeme i trud ulože u animiranje i prikupljanje donacija. Stoga pozivam građane da
doniraju prehrambene i higijenske artikle, a poslovne
subjekte da postanu povremeni ili, još bolje, stalni donatori kako bi se osigurala što bolja opremljenost naše
socijalne samoposluge“, kazala je Kocaj.
Na međusobnu suradnju i uključivanje svih, naglasak su stavili gradonačelnik Nenad Panian i ravnateljica
Centra za socijalnu skrb Nada Petković. „Grad godišnje
izdvaja preko 5 milijuna kuna za socijalna davanja, od
pomoći, za prijevoz, ogrjev… Ali to su novci građana
– mi kao vlast samo raspoređujemo onima i gdje je to
hitno i potrebito, na pravilan način. Ova samoposluga,
gdje ljudi u potrebi moraju doći i uzeti ono što im treba,
volio bih da ne moraju, ali u takvoj smo situaciji. Mi svi
zajedno smo ovdje da im pomognemo. Bitno je da se
svi uključimo“, kazao je gradonačelnik. Petković je istaknula kako je suradnja s CK i s drugim čimbenicima
na zavidnoj visini. „Imamo sjajnu suradnju jer je neposredna. Grad Dugo Selo, Općine Rugvica i Brckovljani,
Crveni križ, župe, škole, ljudi dobrog srca… Zaista čine
sve kako bi pomogli“, rekla je.
Otvorenje je popratio prigodan glazbeno-scenski
program. Stihove Josipa Pupačića kazivao je ravnatelj
Gradske knjižnice Predrag Topić, Želimir Novak svoje
priče o Draškovićima dok je Ljiljana Katić otpjevala autorske pjesme uz gitaru.
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Općinsko vijeće Brckovljana održalo 9. sjednicu:

Većina odluka vezana uz infrastrukturne projekte
Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo
je 20. lipnja svoju redovnu 9. sjednicu kojom je
predsjedavao predsjednik Vijeća Božo Graberec.
Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost načelniku za sklapanje dva ugovora s HŽ infrastrukturom vezano za zemljišta u općinskom vlasništvu na kojima će se graditi nadvožnjak te spojna
cesta, a na što Općinu obvezuje zakon, pojasnio
je načelnik Željko Funtek. Sklopit će se ugovor
o prijenosu prava vlasništva na tri čestice pod
nazivom Košača kako bi se formirala građevna
čestica za provedbu tog zahvata pored stanice
Božjakovina. Iz istog razloga sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja, s time da se iz
ugovora izuzima ulica S.Vraza dok se ne riješe
imovinsko-pravni odnosi.
Dane su suglasnosti i za sklapanje više ugovora s ViO Zagrebačke županije. Vezano za ugovor
o osnivanju prava služnosti radi izgradnje kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Hrebinec rečeno je kako se radi projektna dokumentacija za kanalizaciju u Hrebincu i Meglincu, time
je dano pozitivno mišljenje o projektu. Prihvaćena je odluka o sklapanju Ugovora o partnerstvu
na projektu Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb Istok. Kako je naveo
načelnik, ugovor je prihvatljiv, projekt bi trebao
započeti ove godine. Općina je ovdje u postocima mala. Sami su uložili oko 15 mil. kuna u
vodoopskrbu, nova je mreža od Brckovljana do
Lupoglava. Ostalo je nekih 3,6 kilometara stare
mreže. Za dvije čestice u ulici Trešnjevka, dvije
u Božjakovečkoj, jednu u Andrilovečkoj daje se
pravo služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene odnosno sustava vodoopskrbe naselja Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica.
Napomenuto je kako nedostaju neke ulice za što
će se nastaviti tražiti obrazloženje.
Donijeta je odluka o komunalnim djelatnosti-

ma koje se mogu obavljati na temelju koncesija,
a kako bi se usuglasila sa Zakonom o koncesijama. Prihvaćene su izmjene i dopune plana davanja koncesija za 2018. godinu, a shodno tome i
srednjoročnog plana davanja koncesija. Rok na
koji se planira dati koncesija je 10 godina s obzirom da prethodni brzo istekne te je procedura
opsežna, pojašnjeno je. Komunalne djelatnosti
su dimnjačarski poslovi i ukop pokojnika. Za
potonje uskoro kreće novi natječaj. Donijeta je
odluka o pokretanju postupka davanja u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.
Zakupi istječu u listopadu, početna cijena se
radila na bazi RH. Izmjene prometnog rješenja
i prostornog koncepta uređenja, namjene na dijelu zone te uvjeta gradnje, razlozi su odluke o
izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
gospodarske zone- 3 Božjakovina, zbog privlačenja novih investitora koji su pokazali veliki
interes.
Tuje na grobljima Brckovljani i Lupoglav, održavanje biljaka kod spomenika i dječjeg igrališta u Božjakovini obavljat će OPG Cvrk Brlek
na iznos od 50.218 kuna.. Uskoro će se raspisati natječaji za prodaju nekretnina u Prečecu te
za najam prostora u Lupoglavu. Vijećnicima je
na uvid dan dopis koji će se poslati Državnom
odvjetništvo vezano za Elku. Pod pitanjima i
prijedlozima bilo je riječi o prometnoj (ne) sigurnosti na prometnicama, primjerice jurnjavi
po Lupoglavu i kod škole u Božjakovini. Spomenuta je učestala krađa šahtova, obilježavanje
pješačkih prijelaza. Pješaci su sada puno sigurniji zbog nogostupa od Stančića prema Gračecu. Predloženo je da se u blizini mosta između
Grede i Prikraja, gdje se okupljaju mladi, a radi
njihove sigurnosti, postavi klupa i stol. Nasip je
u nadležnosti Hrvatskih voda te će se zatražiti
suglasnost za realizaciju prijedloga.

VINOGRADARI IZ BRCKOVLJANA OBIŠLI
ĐAKOVAČKE VINOGRADE
Vinogradarsko vinarska udruga općine
Brckovljani je 9 lipnja 2019. god bila na edukativnom putovanju u Đakovu. Tom prilikom
je bila u obilasku i razgledavanju Đakovačke
katedrale pod stručnim vodstvom tamošnjeg
kapelana. Nakon razgledavanja katedrale posjetili smo Vinski podrum Đakovačko-Osječke nadbiskupije, Misna vina d.o.o . Uz degustaciju misnih vina i projekciju kratkog filma
o proizvodnji, preradi vina u vinogradima i
podrumima Trnava upoznao nas je voditelj
podruma.
Nakon karatkog zadržavanja u Đakovu
uputili smo se u poduzeće Đakovačka vina
d.d. koja su u Mandičevcu, gdje se nalaze
vinogradi i cijelokupna prerada grožđa. Domaćini su nas uz razgledavanje vinograda
upoznali i sa procesom proizvodnje od samog

prihvata grožđa,primarne prerade grožđa,
dorade mošta, fermentacija,dorada vina, filtracija i punjenje gotovog proizvoda - vina u

Priznanja zaslužnima povodom
Dana Općine:
B.Pasecky počasni građanin
Povodom Dana općine Brckovljani nagrade za
postignuti uspjeh dobit će učenici i mentori OŠ
Stjepan Radić: za osvojeno 4. mjesto na državnom
natjecanju Mladih Crvenog križa tim u sastavu
N.Tafilović, K.Tafilović, N.Valjak, G.Balog-Matok, A.Mijatović, J. Jurišić i mentorica I.Skočić;
za 7. mjesto nacionalnog natjecanja „Čitanjem do
zvijezda“ N.Valjak i A.Šipura, mentorici I.Kosko;
prigodni dar uručit će se P.Qollako i mentorima
R.Samardžić i I.Kosko za izradu plakata; E.Fruk
za 2.mjesto na „Kanižijadi-limačijadi“ za literarni rad „Zakaj“, mentorica M.Jadanec; A.Ćavar
za 3.mjesto za literarni rad „Život za bezbrižno
natjecanje“nagrađen na natječaju HVZ-a, mentorici I.Budimčić; T.Jambrečec za 3.mjesto na
natječaju „Pupačić i ja“ za tekst „More u očima“,
mentorica I.Budimčić; I.Staroveškom za 3.mjesto na literarnom natječaju Hrvatskog šumarskog instituta, mentorica je D.Turkalj. Priznanja
će dobiti DVD Prečec za 60. obljetnicu rada; RK
„Polet“, NK „Brcko“, ŽOK „Brcko“; KK „Brckovljani“ te Ivan Graberec st. za izuzetne sportske
uspjehe. Također, Pavlu Turjaku dodijelit će se
zahvalnica i novčana nagrada za nesebično darivanje krvi, Snježani Jaić priznanje kao prvoj ženi
u povijesti Općine za dobivanje titule vatrogasne
časnice.
Počasnim građaninom proglasit će se Branimir Pasecky zbog zalaganja za svekoliki i gospodarski razvitak Općine u mandatu župana te
saborskog zastupnika, jednoglasno su donijeli
zaključak vijećnici Općine Brckovljani.

boce. Tu smo uz ugodan razgovor sa domaćinima degustirali vina graševinu, schardonay,
traminac i cabernet souvignon. Put smo nastasvili do Valpova gdje smo u Restoranu Park
imali ručak nakon kojeg smo se u ugodnom
raspoloženju vratili doma.
Nada Sesan-Dečkan
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Brojne aktivnosti DVD-a Brckovljani u
svibnju - Mjesecu zaštite od požara

U

Lijepoj našoj mjesec svibanj obilježava
se kao Mjesec zaštite od požara,
a Florijanovo, 4. svibnja, kao Dan
vatrogastva. Tijekom mjeseca svibnja vatrogasci

posebnu pozornost pridaju preventivnoj zaštiti
od požara i aktivnostima na usmjeravanju i
upozoravanju građana na brojne uzroke požara
i mjere protupožarne zaštite. Kao i proteklih
godina tako je i ove godine DVD Brckovljani
mještanima Brckovljana podijelio letke s ciljem
skretanja pozornosti na osnovne mjere zaštite od
požara, a posebno na mjere zaštite od požara na
otvorenom prostoru te prekršajnim odredbama
za izazivanje požara temeljem Zakona o zaštiti

od požara i Odluke općinskog vijeća Općine
Brckovljani o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu.
Tijekom mjeseca svibnja, u cilju edukacije djece i približavanja rada vatrogasaca najmlađima,
14. svibnja, članovi DVD Brckovljani su u Dječjem vrtiću „Didi“ u Prikraju djeci pokazali što
rade vatrogasci te sadržaj vatrogasnog vozila, a
što je na kraju završilo prezentacijom vježbe s
„brentačama“.
Nadalje, 28. svibnja, u Osnovnoj školi „Stjepana Radića“ u Božjakovini članovi DVD-a
Brckovljani uz Gradsko društva Crvenog križa
Dugo Selo sudjelovali su u Programu prometne
kulture za najmlađe - Jumicar, odnosno programu preventivnog odgoja djece u cestovnom prometu čiji je osnovni cilj razvijanje dječje svijesti
o sigurnosti u prometu. Tom prilikom učenicima drugih razreda voditelj programa ukazao je
kako se odgovorno ponašati u prometu i ocijeniti razne prometne situacije iz perspektive vozača, a učenici su kao vozači imali mogućnost
uočiti sve poteškoće u upravljanju motornim vozilima i opasnostima koje proizlaze iz cestovnog
prometa. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo
Selo prezentiralo je pružanje prve pomoći, dok je
DVD Brckovljani pokazalo opremu vatrogasnog
vozila i prezentiralo rad vatrogasaca.
U organizaciji Vatrogasne zajednice Općine Brckovljani, članovi DVD-a Brckovljani, 25.
svibnja, u Osnovnoj školi „Stjepana Radića“ u
Božjakovi sudjelovali su u Združenoj taktičkoj
vježbi svih društava Vatrogasne zajednice Općine Brckovljani, dok su taktičku vježbu svojim
sudjelovanjem upotpunili i članovi DVD-a Vrbovec, ekipa hitne pomoći Doma zdravlja zagrebačke županije Dugo Selo, te djelatnici HEPODS d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo.
DVD BRCKOVLJANI

Vatrogasci DVD-a Brckovljani na 19. hodočašću
vatrogasaca u svetištu Majke Božje Bistričke

U

nacionalnom svetištu Majke Božje
Bistričke, u nedjelju 27. svibnja
2018. godine na tradicionalnom
19. hodočašću vatrogasaca u organizaciji
Hrvatske vatrogasne zajednice i suorganizaciji
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske
županije i Općine Marija Bistrica te DVD-a
Marija Bistrica, gosta suorganizatora
Vatrogasne zajednice dubrovačko-neretvanske
županije, okupilo se oko dvije tisuće
vatrogasaca iz svih dijelova Hrvatske. Već
tradicionalno i ove godine na hodočašću su
sudjelovali i vatrogasci DVD-a Brckovljani.

Prisutnim vatrogascima obratio se i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, zastupnica u Europskom parlamentu

Marijana Petir, izaslanik župana Dubrovačkoneretvanske županije i predsjednik Vatrogasne
zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo
Franušić te načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički.
DVD Brckovljani

28. lipnja 2018.
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BRCKOVLJANI PONOVO
NA METI UMJETNIKA
Općina Brckovljani i Likovna udruga Dugo Selo
održali su 16. lipnja još jednu u nizu likovnih kolonija u kojoj sudjeluju članovi ove udruge, a tema-

tika je vezana uz kulturne spomenike i prirodne
ljepote Općine Brckovljani. Zborno mjesto bilo
je u Prikraju, gdje je desetak umjetnika koji su se
odazvali pozivu Općine dočekao predsjednik Općinskog vijeća Brckovljana Božo Graberec. Umjetnici su potom odabrali različite lokacije na kojima
su radili, a radovi s ove kolonije bit će izloženi na
prigodnoj izložbi koja će se tradicionalno održati
uz Dan Općine Brckovljani.
N.H.M.

Karatisti Karate kluba
Brckovljani – uspješni u
Dugom Selu
U subotu, 2. lipnja 2018., članovi Karate kluba
Brckovljani sudjelovali su na karate natjecanju u
Dugom Selu.
Natjecali su se u kategoriji kate pojedinačno i
kate ekipno. Nastupilo je 7 članova Karate kluba
Brckovljani, a njih je 6 osvojilo medalje.
U kategoriji kate pojedinačno medalje su osvojile:
1. Nina Golubić 1. mjesto
2. Dora Šotić 1. mjesto
3. Emanuela Šipura 1. mjesto
4. Andrea Jurić 2. mjesto
5. Marija Čavar 2. mjesto
6. Lucija Čavar 3. Mjesto
U kategoriji kate ekipno 2. mjesto osvojile su
Nina Golubić, Andrea Jurić i Dora Šotić, a 3. mjesto
Emanuela Šipura, Lucija Čavar i Marija Čavar.
Ovim nastupom natjecatelji Karate kluba
Brckovljani završili su još jednu uspješnu sportsku
sezonu.
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Rugvica dobila 410.000,00 kuna
nepovratnih sredstava
23. svibnja Načelnik općine Rugvica Mato
Čičak potpisao je s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijelom Žalac ugovore za
sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih
za financiranje iz ESI fondova.

ljima Sop Hruščici i Svibju. U proračunu je time
sve zajedno osigurano 2,5 milijuna kuna za nogostupe u Općini Rugvica te okolnim naseljima.
„Naš je konačan cilj spojiti sva općinska naselja
nogostupima i tako znatno povećati sigurnost
naših mještana, posebice djece u prometu“ - pro-

DUGOSELSKA kronika
Općina Rugvica preuredila
svlačionice za nogometaše
Pored općinske zgrade u Rugvici izgrađene su
nove svlačionice koje će služiti za potrebe NK Rugvica. Općina je uložila 700.000,00 kuna za kompletno preuređenje te je time nogometnom klubu
osigurala pet novih svlačionica, tajništvo, svlačionice za suce te prostorije za ostale potrebe kluba.
Ovim činom Rugvica predvođena načelnikom
Matom Čičkom još jednom je pokazala da brine
o svojim sportašima a ujedno i želi potaknuti najmlađe da se uključe u sportske aktivnosti koje su
ponuđene u općini. NK Rugvica zasad broji četiri
momčadi: limači, pioniri, seniori i veterani. „Za
ovu godinu cilj je zadržati sve selekcije u natjecanju, sada ukupno sedam omladinskih pogona, održati rad kluba, te privuči nove mlade nogometaše“
- prokomentirao je predsjednik NK Rugvica Matej
Golubić.
Veronika Šramek

Načelnik je potpisom ugovora ostvario sufinanciranje za izgradnju nogostupa u Ježevu duž
Ježevske ulice u iznosu od 160.000,00 kuna te je
osigurano 340.000,00 kuna u proračunu.
S obzirom na povećan promet kroz Obedišće
Ježevsko osigurano je još 500.000,00 kuna za izgradnju nogostupa, a isti iznosi osigurani su za
izgradnju nogostupa u općini Rugvica te nase-

komentirao je ukratko Mato Čičak
Uz to ostvareno je i sufinanciranje u iznosu od
250.000,00 kuna za drugu fazu uređenja Trga Josipa Predavca te je 800.000,00 kuna u proračunu
koji će se iskoristiti do rujna kada bi trg trebao
biti potpuno uređen i spreman za obilježavanje
„Dana Općine Rugvica“.
Veronika Šramek

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Rugvice:

Rugvica dobila Trg dr. Franje Tuđmana

S devet glasova za i tri suzdržana na posljednjoj
11. sjednici Općinskog vijeća Općine Rugvica donesena je odluka da se Trg Josipa Predavca preimenuje u Trg dr. Franje Tuđmana. Dio radova na Trgu
već je izveden, a kako je u planu skorašnje kompletno uređenje cijeli sadašnji kompleks gdje se nalazi
i Općinska zgrada poprimit će novi izgled, čime bi
trebao postati središnjim mjestom održavanja brojnih općinskih događanja.
-Trg ide u rekonstrukciju i on će biti prepoznatljivo mjesto na ponos svih naših mještana- istaknuo je načelnik Općine Mato Čičak.

Proračun doživio treće izmjene i dopune

Pred vijećnicima su se našle treće Izmjene i dopune proračuna, koje se moraju učiniti zbog projekata koji se na rade na području Općine.
-Nova stavka je nabavka spremnika za prikupljanje otpada gdje Fond za zaštitu okoliša subvencionira nabavku kanti koje će biti podijeljene
domaćinstvima. Također, povećane su zdravstvene
usluge- informirao je vijećnike načelnik Čičak.
Predloženim rebalansom proračun je povećan
za 0,83 posto te on sada iznosi 90 178 000,00 kuna i
prihvaćen je jednoglasnom odlukom.

Postoji interes za Poduzetničku zonu
Rugvica- sjever

Vijećnici su jednoglasni bili i po pitanju raspisivanja natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj zoni Rugvica- sjever po cijeni od 24,90 Eura po
metru kvadratnom. Pismo namjere za kupnju 10
000 metara kvadratnih dostavila je tvrtka DODIR
PRIRODE d.o.o..
Inače, na preostalom dijelu parcele Općina planira graditi poduzetnički inkubator.
Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o donošenju detaljnog plana uređenja groblja Jalševec
Nartski, a potvrđen je i najpovoljniji ponuditelj za
održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica za 2018. godinu. Riječ je o
tvrtki Swietelsky d.o.o. iz Zagreba.
Na dnevnom redu se našao i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Rugvica, što su vijećnici jednoglasno podržali. Također, vijećnici su
odabrali i Povjerenstvo za pripremu obilježavanja
Dana Općine, dodjelu nagrada za osobiti razvoj
ili doprinos promociji Općine, te dodjelu nagrada
najuspješnijem studentu apsolventu, maturantu i
učeniku generacije Osnovne škole Rugvica.

Rugvica potpisuje Ugovor o partnerstvu
na projektu „RVS Zagrebačke županijeZagreb Istok“

Bez veće je rasprave donesena i odluka o Zaključku sklapanja Ugovora na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije- Zagreb Istok“ koji će se potpisati sa svim jedinicama
lokalne samouprave gdje će se provesti ovaj veliki
i značajni projekt. Isto tako, načelnik Mato Čičak najavio je kako se 15. srpnja može očekivati
objavljivanje natječaja za kanalizaciju, čime će na
području Rugvice u realizaciju krenuti još jedan
značajan projekt.
Osim toga na ovom je vijeću po prvi puta u radu
sudjelovala i nova vijećnica HSS-a Željkica Cesar.
Uoči samog početka sjednice održana je minuta
šutnje za istaknutog sportskog djelatnika i jednog
od osnivača Sportske zajednice na području Rugvice, Dragana Kljajića.

DUGOSELSKA kronika
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Sajam OPG-a: „Posavina u okusima“
U subotu, 16. lipnja održan je prvi Sajam OPGova „Posavina u okusima“ koje je organizirala općina
Rugvica predvođena načelnikom općine Matom Čičkom kako bi im pomogli u reklamiranju i plasmanu
proizvoda na tržište. 22 OPG-a s područja Rugvice
i Zagrebačke županije predstavili su svoje domaće
proizvode. Posjetitelji su mogli kupiti i kušati razne
vrste sireva, bučinih sjemenki i ulja, proizvode od
aronije, meda, povrće domaćeg uzgoja, a bili su predstavljeni i ručni radovi i kulturna baština ovog kraja.
Među brojnim okupljenim mještanima, Sajam
su posjetili i načelnici okolnih općina, gradonačelnici Kutine i Velike Gorice, predsjednik županijske
skupštine Zagrebačke županije Damir Mikuljan te
državni tajnik Ministarstva za poljoprivredu Tugomir Majdak. Načelnik općine Rugvica Mato Čičak
pozdravio je okupljene posjetitelje te istaknuo kako
općina potiče OPG-ove i omogućuje im plasman i

Okupljenima se obratio i državni tajnik Ministarstva za poljoprivredu istaknuvši kako za održivost
hrvatske poljoprivrede veliki značaj imaju OPG-ovi
i njihova prozivodnja. Pozdravio je ovakav oblik izlaganja i promoviranja domaćih proizvoda te pozvao

lokalne OPG-ove da na svojim površinama povećaju
proizvodnju. Majdak je podsjetio i na novi Zakon o
poljoprivrednom zemljištu te Zakon o OPG-ovima
koji je donesen kako bi se poljoprivrednici mogli lakše razvijati i živjeti.

prodaju proizvoda kako bi lakše pronašli svoje tržište. Sajam je ujedno i introdukcija u novu tržnicu
koja će biti smještena između postojeće Robne kuće
IKEA i centra Designer outlet Croatia gdje će dvadeset izlagača imati priliku također predstaviti svoje
proizvode.
Na Sajmu je predstavljena i kulturna baština kraja
gdje su posjetitelje educirali i zabavljali KUD Tančec,
Dječji zbor OŠ Rugivica, KUD Hrvata BiH, mališani Dječjeg vrtića Didi, KUD Posavka iz Oborova te
limena glazna KUD-a „Preporod“ predstavivši im
tradicionalne plesove popraćene pjesmom.
Za sve posjetitelje pobrinuli su se Savski lađari pripremivši im vrhunske specijalitete od ribe, gulaš te
kuglice od šarana u panko mrvicama kuhara Željka
Kukučke koje su oduševile okupljene.
Veronika Šramek

ODRŽANO OSMO PRVENSTVO LOVNOG UREDA DUGO SELO U STRELJAŠTVU:

NAJBOLJI „FAZAN“ IZ SVIBJA
Prvenstvo Lovnog ureda Dugo Selo u lovnom streljaštvu, u disciplini trap, održano je 10. lipnja 2018.
godine na streljani LD Zec u Oborovu. Osmi puta
okupili su se najbolji strijelci iz naših lovačkih društava kako bi izborili što bolje plasmane za svoja lovačka
društva. Posebno je bilo interesantno u pojedinačnom
dijelu natjecanja gdje najbolja šestorica ulaze u našu
reprezentaciju za Prvenstvo Lovačkog saveza Zagrebačke županije.
U ekipnom dijelu pucane su dvije serije na petnaest
glinenih meta a rezultati su slijedeći:
Prvo mjesto LD Fazan Svibje, 112 pogođenih meta,
drugo mjesto LD Zec Oborovo, 103 pogođene mete,
treće mjesto LD Srnjak Dugo Selo 91 pogođena meta,
a potom slijede LD Sokol Stančić, 73 pogođene mete,
LD Strijelac 2000 Ježevo, 72 pogođene mete i LD Srna
Lupoglav sa 65 pogođenih meta.
Ova lovačka društva redovito sudjeluju na našem
natjecanju, nažalost LD Kuna Velika Ostrna nikako
da okupi svoju ekipu i pokaže volju za druženjem i

nadmetanjem sa kolegama lovcima.
Ove godine u ekipi LD Fazan Svibje svoje mjesto
pronašao je i načelnik općine Rugvica i Saborski zastupnik gospodin Mato Čičak. Prema raspoloživim
informacijama naš Lovni ured jedini je u Republici
Hrvatskoj na čijem je natjecanju sudjelovao tako visoko pozicioniran političar.
Po završetku ekipnog dijela prišlo
se „raspucavanju“ za prvih šest mjesta koja vode strijelce na Županijsko
natjecanje. Prema propozicijama i rezultatima iz ekipnog dijela natjecanja,
pribraja se rezultat iz finalnog dijela
(15 gl. meta).
Prvo mjesto osvojio je Mario Genzić, LD Fazan Svibje, 41 gl. Meta,
drugo Dubravko Štikavac, LD Fazan
Svibje, 37 gl. Meta, treće Matej Krapec,
LD Srnjak Dugo Selo, 36 gl. Mete, a potom Robert Horvat, LD Strijelac 2000

Ježevo, Mladen Forcan, LD Zec Oborovo i Željko Bertak, LD Srnjak Dugo Selo.
Prve tri plasirane ekipe primile su pehare, a ekipa
LD Fazan Svibje osvojila je Prijelazni pehar Lovnog
ureda Dugo Selo u trajno vlasništvo. Peharima i medaljama nagrađeni su i najbolji strijelci u pojedinačnom dijelu natjecanja. Na kraju zahvala svim sudionicima Prvenstva i ponovo velika hvala članovima
LD Zec Oborovo i predsjedniku gospodinu Stjepanu
Kirinu bez kojih ova manifestacija ne bi bila održana.
BK

10

28. lipnja 2018.

RUGVICA

DUGOSELSKA kronika

USPJEŠAN NASTUP NAŠIH UČENIKA NA
SPORTSKIM IGRAMA MLADIH U IVANIĆ GRADU
Ivanić-Grad je 16. svibnja 2018. postao sportski centar Hrvatske. Sportski park Zelenjak preplavili su osnovnoškolci i srednjoškolci iz Ivanić-Grada i okolice. Svečani program je započeo
pozdravima i zajedničkim paljenjem plamena
Turneje radosti koji su zapalili izaslanica Vlade
RH, Janica Kostelić, državna tajnica Središnjeg
državnog ureda za šport, Zdravko Marić, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih i Javor
Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada.
U sportskom dijelu programa sudjelovalo je
1200 osnovnoškolaca s područja Ivanić-Grada
i okolice koji su se natjecali u turnirima u graničaru i u trci na 60 metara, turniru u odbojci i
malom nogometu. Među njima je svoje sportske
vještine pokazala i poveća grupa učenika 3.i 4.
razreda OŠ Rugvica.
Nastupali su na turniru igre Graničar - 3 ekipe: Opakih 8, Horugvići i Spinerite u trčanju na
60 m.
Nakon niza vrlo neizvjesnih utakmica turnir
je završio uz veliko slavlje naših učenika. Ekipa
Opakih 8 u vrlo uzbudljivom finalu uspjela je
pobijediti dok je ekipa Spinera bila uspješna u
borbi za 3. mjesto.

Ni trkači nisu bili ništa lošiji. U konkurenciji
preko 50 dječaka i djevojčica, naša Ines Nikić iz
3.b osvojila je 5. mjesto u utrci djevojčica.
Dječaci su bili još uspješniji. Sve nas je razveselila uvjerljiva pobjeda i 1. mjesto Ivana Hladnika (4. d) i 3. mjesto Ivana Šošića (4. c).
Posebno veselje je zavladalo kad smo saznali
da su se pobjednici plasirali na državnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih koja će se
održati krajem lipnja u Savudriji.
M. Kirin

U Rugvici održan 11. međunarodni turnir u mini rukometu
U Školskoj športskoj dvorani OŠ Rugvica, a u organizaciji RK Rugvica, 9. lipnja je održan 11. tradicionalni međunarodni turnir u mini rukometu za dječa-

ke „Rugvica 2018“. Sudjelovalo je 36 ekipa iz Hrvatske
i BiH. Turnir su otvorili tajnik Zagrebačkog rukomenog saveza Kazimir Ilijaš i predsjednik Zajednice
sportskih udruga Općine Rugvica Robert Munđer, a
sudili su suci Zagrebačkog rukometnog saveza.
U kategoriji 2008. godišta najbolja je bila Rukometna škola Vučići, drugo mjesto osvojio je Gradski rukometni klub Varaždin 1930, dok je treće mjesto pripalo
MRK Sesvete.
U kategoriji 2009. godišta najbolji je bio RK PPD
Zagreb, drugi MRK Sesvete, a treći MRK Ivanić.
Rukometni klub Rugvica dokazao je još jednom da
može biti odličan organizator ovakvih natjecanja jer
je doživio pohvale svih sudionika na pruženom gostoprimstvu.

Hrvatski vitezovi Rugvice proslavili svoj dan
Udr uga Hr vatsk i v itezov i - rat ni vetera ni
1991. Rug v ica održ a la
je, tradiciona lno, na
Da n drž av nosti proslav u Da na bra nitelja
Općine Rug v ica. Proslava je započela zajedničk im polaga njem
v ijenaca na spomen
obi lježje
poginu lim
bra niteljima u Ja lševcu Na r tskom te u Oborov u i Ježev u.
Nastavljeno je dru ženjem i spor tsk im
igra ma u Vatrogasnom domu Ježevo. Rug v ičk im Vitezov ima došli su čestitati te
zajedno proslav iti Da n držav nosti rat ni zapov jedni k 53. sa mosta lnog bata ljuna ZNG
Dugo Selo Ni kola Tominac, Vitezov i iz Brckovlja na, Dugog Sela i Vugrovca.

ANTONIJA KRAJNOVIĆ
DRŽAVNA PRVAKINJA
Na prvenstvu Hrvatske za juniore održanom
ovaj vikend u Omišu Antonija Krajnović iz TK
Rugvica postala je državna prvakinja u kategoriji
do 55 kilograma a ženska juniorska ekipa je peta u
državi i time je nastavljen niz uspješnih rezultata
TK Rugvica na državnim prvenstvima.
Darko Hrdan

OŠ Rugvica obilježila Dan škole
U petak, 8. 6. 2018. godine proslavili smo Dan
škole. Druženje smo započeli sportskim natjecanjima viših razreda. Slijedila je završna sveča-

nost Školske lige na kojoj su proglašeni plasmani i podijeljene nagrade i priznanja. Budući da
je ova godina odlukom Vijeća Europske unije i
Europskog parlamenta proglašena Europskom
godinom kulturne baštine, to je bila tema i naših
radionica i izložbi raspoređenih po razredima u
školi. U Europskoj godini kulturne baštine naglasak je na djeci i mladima, koji će biti čuvari
naše baštine u sljedećim naraštajima. Mi smo na
za tu priliku orgaiziranim izložbama i radionicama predstavili niz zanimljivih tema.
Tko je želio, mogao je nešto i kupiti na prodajnoj izložbi radova Učeničke zadruge Horugva i
roditelja. Proslavu Dana škole završili smo odbojkaškim turnirom učitelja i roditelja.

KUD „Zov zavičaja“ sudjelovao na 47.
Danu mladih Vrhbosanske nadbiskupije
Članovi KUD-a „Zov zavičaja“ iz Rugvice sudjelovali su na 47. Danu mladih Vrhbosanske nadbiskupije
koji se tradicionalno održava posljednjeg vikenda u
svibnju u Gospinom svetištu u Komušini. Program
ovogodišnje proslave održao se pod geslom Ne boj
se, Marijo! Ta našla si milost u Boga
(Lk, 1,30)., prenosimo s web stranice
Katoličke tiskovne
agencije Biskupske
konferencije
BiH.
Organizatori proslave Dana mladih
pripremili su zanimljiv program za
sve
hodočasnike.
Započelo je slavljenjem Svete mise
koju je 25. svibnja predvodio kardinal Vinko Puljić,
nadbiskupmetropolit vrhbosanski. Organizirane su i
radionice u čijem su fokusu bile žene iz Biblije. Središnji susret bio je u subotu, 26. svibnja kada je održano
pokorničko bogoslužje i procesija na brdo Kondžilo.
Nakon mise, mladi su imali priliku okušati se u Olimpijskim igrama te pokazati svoj timski rad, natjecateljski duh i okušati svoju sportsku sreću u raznim disciplinama, kao što je trčanje u vrećama, Sinjska alka,
lov na blago i sl.
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Vatrogasno natjecanje VZO Rugvica:

Najbolji DVD Sop-Hrušćica i DVD Ježevo
Djevojčice DVD-a Sop-Hrušćica ovogodišnje su
pobjednice na općinskom natjecanju Vatrogasne
zajednice Općine Rugvica u kategoriji ženske djece
čime su potvrdile nastavak sjajnih rezultata i rada

od prošle godine kada su djevojčice istog DVD-a u
istoj kategoriji bile prvakinje na županijskom natjecanju Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. U
istoj kategoriji, djevojčice DVD-a Svibovski Otok
su zauzele drugo mjesto.
U kategoriji muške djece, pobjednici su dječaci iz
DVD-a Ježevo dok su drugo mjesto zauzeli dječaci
iz DVD-a Sop-Hrušćica, a treće dječaci iz DVD-a
Savski Nart. Četvrto mjesto zauzela je ekipa DVDa Rugvica, a potom druga ekipa dječaka DVD-a
Sop-Hrušćica, i na šestom mjestu ekipa iz DVD-a
Novaki Oborovski.
Općinsko natjecanje VZO-a Rugvica ove je godine održano u subotu 16. lipnja 2018. u mjestu Sop te
je bilo izlučno za kategorije djece za županijsko natjecanje Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
planirano za rujan ove godine. Stoga je, u kategoriji

djece, bila i najveća borba za što bolje rezultate i
plasmane, jednako kao što je bilo prikazano i „veliko“ umijeće malih vatrogasaca s velikim i malim
vatrogasnim preprekama i izazovima o čemu naj-

bolje svjedoče fotografije s mjesta natjecanja.
Povjerenstvo za natjecanje VZO-a Rugvica odobrilo je i da se istog dana, nakon natjecanja kategorija djece, održi revijalno natjecanje odjeljenja mladeži, ženskih i muških. U kategoriji ženske mladeži
je bila samo jedna ekipa i to ekipa DVD-a Ježevo,
dok su u kategoriji muške mladeži svoje umijeće
pokazale ekipe DVD-a Ježevo, DVD-a Sop-Hrušćica i DVD-a Rugvica.
Vatrogasna zajednica Općine Rugvica čestita
svim natjecateljima na ostvarenim rezultatima te
želi uspjeh na nadolazećim natjecanjima, kao i na
županijskom natjecanju VZZŽ-a, te na državnom
natjecanju na kojem će u rujnu nastupiti odjeljenje
ženske mladeži DVD-a Ježevo, kao trećeplasirano
odjeljenje na prošlogodišnjem županijskom natjecanju.

Osnovana nova politička stranka “Stjepan Kožić- nezavisna lista”
„Stjepan Kožić – nezavisna lista“ u Rakovcu je 16.
svibnja održala svoju osnivačku Skupštinu na kojoj
je za njenog predsjednika jednoglasno izabran župan
Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Kako se navodi u
priopćenju stranke, ovim potezom župan Kožić definitivno je istupio iz Hrvatske seljačke stranke čiji je
član bio od 1996. godine i odlučio svoju političku karijeru nastaviti kao nezavisni političar. Na osnivačkoj
Skupštini prisustvovala su 283 člana novoosnovane
stranke te su usvojeni statut i program.
Podsjećamo, župan Kožić u ožujku 2018. godine
podnio je ostavku na funkciju potpredsjednika HSSa te se nije ponovno kandidirao za predsjednika Županijske organizacije HSS-a Zagrebačke županije. Iz
HSS-a izlazi zbog neslaganja s politikom trenutnog
vodstva stranke koje strankom upravlja autokratski i
centralistički te odbacuje sve vrijednosti za koje bi se
trebala zalagati, stoji u priopćenju.
„Svi mi ovdje smo glasnogovornici želja i htijenja
ljudi u društvu u kojem živimo. Slušajte ljude, slušajte
svojeg susjeda što govori. Mi smo ovdje radi njih – mi
smo ovdje jer želimo bolju Zagrebačku županiju i bolju Hrvatsku! Imamo viziju, imamo znanje, imamo
snage napraviti ključne promjene i potaknuti pozitivne gospodarske trendove. To je temelj na kojem po-

čiva naš cjelokupni program“ izjavio je župan Kožić
i dodao: „Pet mandata zaredom dobivam povjerenje
stanovnika Zagrebačke županije na izborima i prema
njima imam odgovornost izvršavati ono što sam i obećao. Mnoge od vas također su birali naši stanovnici na
gradskom, općinskom ili nivou mjesnog odbora. Svi
mi imamo odgovornost prema našim biračima i to nikada ne smijemo zaboraviti“.
Za tajnika je izabran Branko Herček, dok su za potpredsjednike „Stjepan Kožić- nezavisna lista“ izabrani
dosadašnja HSS-ova načelnica Općine Pušća Anđela
Cirkveni, Vlado Horina, Boris Klemenić i Ivan Remenar. 				
amš
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Priopćenje za medije HSS-a Rugvica:

„Naš glas će se čuti!
Rugvica neće utihnuti!“
Priopćenje za medije HSS-a Rugvica: „Naš glas će se
čuti! Rugvica neće utihnuti!“
Zbog ukidanja mjesnih odbora na području Općine
Rugvica od strane vladajućeg HDZ-a, u subotu 2. lipnja
2018. godine u Jalševcu Nartskom, Općinska organizacija HSS-a Rugvica održala je konferenciju za medije.
Podršku HSS-u Rugvica dao je predsjednik HSS-a Kre-

šo Beljak naglasivši kako je upravo HSS Rugvica u prethodnim mandatima od male općine u okolici Zagreba,
stvorio jednu od najrazvijenijih u Hrvatskoj.
„Nakon što se u Rugvici smjestila IKEA i brojni
drugi svjetski poznati brendovi i proizvođači, lokalni
je HDZ uz podršku vrha te uhljebničke sekte, krenuo
u rušenje uspješne općinske uprave služeći se najgorim
mogućim, mafijaškim metodama. Od zastrašivanja,
lažnih prijava, klevetanja i svega ostalog.
Ali najgora od svega bila je činjenica da je tadašnje
vodstvo HSS-a, posebice županijske, ali i državne razine bilo u koaliciji s tim istim HDZ-om i usprkos tome
apsolutno ništa nisu niti pokušali napraviti kako bi zaštitili jednu vrlo uspješnu, ali očito “premalu” organizaciju naše stranke.
Vremena se ipak mijenjanju, HSS se mijenja i više
nikada nećemo dopustiti da se zbog nekakvih “viših
interesa” (u biti čuvanja osobnih fotelja) bilo kome dopusti da napada i ruši naše HSS-ovce, ma koliko “mali”
i “nebitni” bili.
Svaki član i svaka organizacija naše stranke mora
nam biti uvijek ispred bilo koje druge stranke i bilo kojeg “višeg interesa”. I bit će“, rekao je predsjednik HSS-a
Krešo Beljak.
Usporedbom Statuta Općine Rugvice iz 2013. kojeg je donio HSS i novog Statuta kojeg je donio HDZ
u svibnju 2018. godine, predsjednica HSS-a Zagrebačke
županije Martina Glasnović zorno je prikazala razliku
HSS-a kao stranke decentralizacije koja potiče mjesnu
samoupravu i s druge strane HDZ-ovog centralističkog
vladanja.
„HSS Zagrebačke županije u potpunosti podržava
borbu za povratak mjesnih odbora i rad HSS-a Rugvica“, rekla je Martina Glasnović.
Predsjednik HSS-a Rugvica Željko Vojković istaknuo je da je ovo još jedan od poteza centralizacije općinske vlasti i načelnika Mate Čička kojem se HSS oštro
protivi. U kreiranju razvoja naselja rugvičkog kraja
mjesna samouprava ima dugu tradiciju koju treba dalje
poticati, a ne zatirati. Također je naveo i druge poteze
HDZ-ove vlasti kojima se HSS oštro protivi: povećanje
izdavanja za rad političkih stranaka i naknada za rada
predsjednici općinskog vijeća i zamjenicima, povećanje
troškova za zaposlene, ukidanje poštanski ured u Oborovu, povećanje komunalne naknade za neproizvodne
tvrtke za 300%, smanjenje proračunskih sredstava za
novorođene i dr.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred table
Mjesnog odbora Jalševec Nartski, HSS-ovci su se simbolično privremeno oprostili s mjesnim odborima na
području Općine Rugvica.
S porukom „Naš glas će se čuti! Rugvica neće utihnuti!“ HSS će se boriti za demokratski način upravljanja
Općinom Rugvica kako bi i dalje ostala poželjno mjesto
za život svakome čovjeku.

12

28. lipnja 2018.

DUGO SELO

DUGOSELSKA kronika

Obilježeno 40 godina DVD-a Donje Dvorišće:

Nijedno mjesto nije malo ako
ima vatrogasce

N

akon što je u ožujku održana izvještajna
skupština, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Donje Dvorišće 9. lipnja održalo
je i svečanu te tako obilježilo 40 godina rada
i postojanja. Proslava velikog jubileja započela
je svetom misom koju je, u matičnom prostoru
DVD-a, predvodio župnik crkve Uzvišenja
svetog kriza Josip Kuzel. Okupljene je pozdravio
predsjednik Željko Bilušić dok je kroz program
obilježavanja vodila zamjenica zapovjednika
Sunčica Navrtek. Izvršena je i primopredaja

nove zastave Društva, posvećene na misi, između
predsjednika i gradonačelnika Nenada Paniana.
Na početke Društva osnovanog davne 1978.
godine podsjetila je tajnica Zvjezdana Jambrečec uputivši veliku zahvalu osnivačima. Inicijativu su pokrenuli Dragutin Navrtek, Marijan
Klasan, Milan Zrilić, Vlado Šurina, Josip Bakulin, Dragutin Jambrečec uz podršku tadašnjeg predsjednika DVD-a Dugo Selo Ivana
Lasana. Potporu su pružili DVD Gračec, JVP
Zagreb i Vesna Klarić rođ. Hudan. Donje Dvorišće malo je naselje, broji 40 domaćinstava.
No, vatrogastvo je bitan čimbenik društvenog
života. Pod zapovjedništvom Marinka Gavića,
DVD danas ima 30 odraslih članova, 10 djece,
9 mladeži. Sedam ih je s operativnim zvanjem i
10 aktivnih bez zvanja. Naglasak je stavljen na
pomladak, oni su budućnost, uspješni su na vatrogasnim natjecanjima za što su na skupštini
primili priznanja. Posebna se briga ulaže u Vatrogasni dom, njegov okoliš i poligon. Kako se
čulo, u očekivanju su rezultata projekta koji ide
preko Grada odnosno od strane DVD-a i MO-a
za sredstva iz EU fondova. Podsjećamo, radi
se o rekonstrukciji krovišta, izradi vanjskog
stubišta, podizanju jednog dijela krovišta radi
uređenja ureda na katu, promjeni stropa zbog
prokišnjavanja i zamjeni salonitnih ploča.
Čestitati na uspješnom radu došli su brojni gosti, predstavnici dvadesetak prijateljskih
DVD-ova, Grada, vatrogasnih zajednica Grada
i Županije te suradnici i sponzori. Gradona-

čelnik Panian istakao je važnost vatrogastva
podsjetivši na “sportski” uspjeh andrilovečkih
vatrogasaca na Olimpijadi u Villachu. “Vatrogastvo je humanost, dijalog, druženje, ono povezuje. Izdvojili smo veći dio sredstava, a Grad
će nastaviti podržavati vatrogastvo”, kazao je.
Na bogatu i dugu tradiciju osvrnuo se predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir. “Ovo je
važan dio društvenog života u malim sredinama. Sredstva su povećana za 100.000 kuna, a
Grad će i dalje biti partner za infrastrukturne

projekte”, rekao je. U ime župana Zagrebačke
županije i svoje osobno, okupljene je pozdravio
Branko Herček. “Niti jedno mjesto koje ima
vatrogasce nije malo”, naveo je dodavši kako
je bitna obnova opreme, Županija je lani pomogla vatrogastvo s 4 mil.kuna. „Ovo je mala,
ali aktivna sredina. U 40 godina puno se toga
odradilo“, napomenuo je Dražen Kutica, predstavnik VZ Zagrebačke županije Predsjednik
VZG Dugo Selo Nikola Rnjak izjavio je: “Ono
što se vidi iz izvješća je prkos, usprkos svemu
uspijevajte okupiti djecu i mladež. Postanite još
operativniji, ponosni smo na ovo Društvo.” Zajednica će ga pratiti i ubuduće. Lani je pomogla
oko legalizacije doma, sada u organizaciji svečanosti. Poučne izreke o vatrogascima čitali
su članovi ekipe pomlatka Marino Jambrečec i
Marija Milovac.
Bila je ovo prigoda za dodjelu priznanja.
Brončanu plamenicu primili su Željko Bilušić
i Marinko Gavić; srebrnu plamenicu Sunčica
Navrtek i Zvjezdana Jambrečec. Srebrna medalja uručena je Draženu Jambrečecu. Vatrogasni
veteran je Dragutin Jambrečec. Spomenice za
10 godina dodijeljene su Luki i Mileni Milovac, Jadranki i Mirku Nikolić, Sandri i Marku
Breščaković. Spomenice za 30 godina dobili su
Dražen Jambrečec, Sunčica Navrtek i Marijo
Šurina dok su spomenice za 40 godina primili
Miroslav Pavlek Vladimir Grabrovec, Dragutin
Jambrečec i Ivan Klasan.
amš

Skupština dugoselske udruge
umirovljenika:

Opsežniji ovogodišnji
program rada

Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo održala je 18. svibnja svoju redovnu izvještajnu skupštinu.
Brojne aktivnosti obilježile su proteklo razdoblje,
naveo je u izvješću o radu predsjednik udruge Stjepan Jambrišak. Članstvo je odlazilo na izlete, toplice,
kazališne predstave u Zagrebu i Dugom Selu, provedene su brojne akcije za boljitak starijih i nemoćnih
članova, održane edukacije… Udruga je bila domaćin
obilježavanja Dana starijih osoba Zagrebačke županije 1. listopada. U studenom je podijeljeno 10 tona

jabuka i 15 tona mandarina, a Jambrišak je zahvalio
svim članovima koji su pomogli u akciji. U predbožićno vrijeme podijeljeni su paketi potrebitim članovima u vrijednosti 10.000 kuna. U Športskom se
svaki ponedjeljak od 10 do 13 sati održavaju sastanci
i druženja.U programu rada je i nabava ogrjeva. Od
radova na uređenju prostora, obnovljen je sanitarni
čvor za što je izdvojeno 12.000 kuna, kupljeni su novi
televizor i frižider. Iznimno su bile posjećene informatičke edukativne radionice. Održani su tradicionalni susreti i druženja poput zabave za Martinje,
sv. Katu, božićni domjenak, Nova prije Nove. Sudjelovali su na manifestacijama, osvojena je nagrada na
„Starim jelima z Dugoga Sela“. Opsežniji program
rada očekuje ih u narednom razdoblju. Aktivnosti,
druženja uz šah i belu, ples, zabave, edukativne radionice. Tjedno se okupljaju članovi pjevačkog zbora
uz voditelja Josipa Zanka. Prvi su nastup imali na
Sajmu cvijeća. Nastavit će se sa zdravstvenim akcijama mjerenja šećera, tlaka i dr. u suradnji s Crvenim
križem i DZ-om, održat će se i razna predavanja. U
planu su skupštine, druženja, sportski turniri. Pripremat će se projekti, nastaviti suradnja sa srodnim
udrugama, ustanovama i institucijama. Članovi se o
aktivnostima i akcijama obavještavaju preko plakata,
nedavno je otvorena i FB stranica, istaknuto je. Prošlogodišnji prihodi iznosili su 264.622 kune, od čega
je 90.000 kuna dotacija Grada. Rashodi su 225.576
kuna. Po financijskom planu prihodi za ovu godinu
iznose 226.000 kuna, Grad je doznačio jednako kao i
lani, a 40.000 kuna očekuje se od članarina. Skupštini
su nazočili brojni gosti, predstavnici udruga umirovljenika iz Rugvice, Velike Gorice, Dubrave, Gradeca,
Ivanić-Grada, Brckovljana, Vrbovca, Preseke, Matice umirovljenika Hrvatske, županijske zajednice.
Svi oni istaknuli su kako je dugoselska udruga uzor
drugima te čestitali na dosadašnjem radu uz želje za
ostvarenje planiranog. Ovom prigodom okupljeni su
obaviješteni o održavanju Sportskih susreta umirovljenika u Vrbovcu 16. i 17. lipnja. Za glazbeni dio bio
je zadužen pjevački zbor, koji je izvedbom himne, a
kasnije i kraćim programom, oduševio prisutne. Nakon službenog dijela, započeo je domjenak uz druženje, zabavu i ples do kasno u noć.
amš
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Krenuli upisi u srednje škole:

SŠ Dugo Selo upisuje 222 učenika
Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2018./2019., 26. lipnja su započele
prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.
Prijave obrazovnih programa započele su u 12:00
sati, a ogledne ljestvice poretka bile su vidljive od
22:00 sata istoga dana. Cijeli postupak prijava detalj-

ti na obrazovni program koji mu je najviši na listi
prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu pažnju
potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih
umjetničkih programa na način kako je opisano u
publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku

no je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje
škole za školsku godinu 2018./2019. – Idemo u srednju!“ te se upućuju svi kandidati da dobro prouče
sam postupak.

godinu 2018./2019. – Idemo u srednju! - Učenici koji
upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše“.
Ukupno 45.197 učenika u 2.076 razrednih odjela
ove će se godine moći upisati u prvi razred srednjih
škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice
lokalne samouprave te jedinice područne samouprave. Najviše je mjesta u programima obrazovanja za
stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine, u koje će se moći upisati 18.713 učenika.
Maksimalno 11.103 učenika ove će se godine moći
upisati u gimnazijske programe, stoji u Odluci o upisu u I. razrede srednje škole Ministarstva znanosti
i obrazovanja za školsku godinu 2018./19. Upisna
kvota u odnosu na prošlu godinu smanjena je za
1050 učenika.
Podsjećamo, od školske godine 2018./2019. u
Srednjoj školi Dugo Selo počinje provedba eksperimentalnog programa „Škola za život“. Eksperimentalni program „Škola za život“ je prvi korak prema
ostvarenju cilja Cjelovite kurikularne reforme, a to
je uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava
odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja.
Više
informacija
na
http://ss-dugoselo.skole.hr/?news _ h k=1& news _
id=1117&mshow=290#mod_news

Srednja škola Dugo Selo upisuje 222 učenika, a za
zanimanja elektroinstalater i elektromehaničar po
13 učenika, tehničar za računalstvo 48, opća gimnazija 48, frizer 26, plinoinstalater 8, strojarski računalni tehničar 26, automehaničar 10.
Prijave obrazovnih programa trajat će do 10. srpnja 2018. uz iznimku onih obrazovnih programa
koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći
prijavljivati do 2. srpnja 2018. Konačne ljestvice
poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom
prijave, bit će generirane 13. srpnja 2018. godine. Svi
kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i
upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore
navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji, navodi se na mrežnoj stranici
Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa
u srednje škole.
NISpuSŠ naglašava svim kandidatima kako listu
prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh
liste postavi obrazovni program koji se najviše želi
upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporedi-

NA LJETNIM IGRAONICAMA POU DUGO SELO ŠESTOTINJAK DJECE
Ljetne besplatne igraonice koje je uz podršku Grada
Dugog Sela ove godine organiziralo Pučko otvoreno
učilište Dugo Selo izazvale su daleko veći interes od
očekivanja organizatora. Naime, na 24 ponuđena programa koji sadrže različite aktivnosti, od cijelog niza
sportskih aktivnosti, do malih arheologa i kuhara,
prijavilo se šestotinjak djece osnovnoškolskog uzrasta
s cijelog dugoselskog područja. Poseban interes izazvali su škola jahanja, koju POU radi u suradnji s Centrom Stančić, potom streljaštvo, izviđači i ribiči, ali i
škola plesa koja će se tijekom ljeta nastaviti u organizaciji Plesnog centra Dugo Selo. Aktivnosti se odvijaju
na desetak lokacija u suradnji s Gradskom športskom
dvoranom Dugo Selo, osnovnim školama Josipa Zorića, Ivana Benkovića i Stjepana Radića u Božjakovini,
Gradskom udrugom umirovljenika te Gradskim druš-

tvom Crvenog križa Dugo Selo. Igraonice traju do 6.
srpnja, a u POU Dugo Selo već razmišljaju o izboru
programa za sljedeću godinu jer je očito da Dugom
Selu treba više ovakvih sadržaja.
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Marko Cesar ponovno predsjednik
Udruženja obrtnika Dugo Selo
Za predsjednika Udruženja obrtnika Dugo Selo ponovno je izabran Marko Cesar, jednoglasno je odlučeno na 1. konstituirajućoj skupštini održanoj 15. lipnja.
Novi/stari predsjednik vodit će UO
do 2020. godine,
uz potpredsjednike
Zdravka Srdinića i
Željka Lepotinca.
U Upravnom odboru su još Ivo Kesedžić, Barbara Buretić, Zlatko Blažic,
Ivan Kajba, Ivan
Štivičić, Jonče Ilievski, Sven Jurec. Nadzorni odbor
čine Zlatko Radilović, Ivo Čop i Marko Brkić.
Cehovi UO-a su na svojim su izbornim skupštinama provedenim u svibnju, u skladu s odlukom o raspisivanju i provođenju izbora Hrvatske obrtničke komore i odluke o kriterijima za provođenje izbora tijela
UO-a, izabrali šesnaest članova skupštine: pročelnik
ceha za ugostiteljstvo i turizam Zlatko Blažic; pročelnik ceha za trgovinu Sven Jurec, zamjenik Z.Srdinić;
pročelnik ceha za prijevoz stvari i osoba Ivan Kajba;
pročelnik ceha za proizvodne djelatnosti Ivan Štivičić,
zamjenik M.Cesar; pročelnik ceha za intelektualne
usluge I.Kesedžić, članica skupštine Božica Ištvanić;
pročelnica ceha frizera i kozmetičara B.Buretić; pročelnik ceha za uslužne djelatnosti Jonče Ilievski uz
zamjenika Ivu Čopa te još četiri članova skupštine Vesnu Antolković, Zlatka RadilovIća. Željka Lepotinca i
Marka Brkića. Predstavnik Udruženja obrtnika Dugo
Selo u Skupštini Obrtničke komore Zagreb je predsjednik M.Cesar. 			
amš

Zanimljivo predavanje o ljubavi s
biološke točke gledišta

U programu Savjeta mladih Grada Dugog Sela planirana su i predavanja, a jedno je 6. lipnja održano u Dvorani
„Preporod“. O temi „Ljubav i muško-ženski odnosi“ svoje
je viđenje iznio Dominic Tešić, dr. tradicionalne japanske
medicine te vlasnik ordinacije Medicatus u Pitomači, autor
nekoliko knjiga te dugogodišnji trener Tai Jutsu. S biološke
točke gledišta, pojasnio je što je ljubav, kakve ljubavi postoje, što je ljubav u biološkom smislu, kako je doživljava
muškarac, kako žena, a kako djeca do pubertetske dobi.
Započeo je obrazlaganjem pojma ljubavi kroz povijest te o
simbolima poput vjenčanog prstena koji je, zapravo, okov.
Također, i kako se ljubav doživljava s godinama. „Djetetu je ljubav majka, u pubertetu je ljubav izgled partnera, u
srednjoj dobi kompromisi i sigurnost, u starijoj dobi briga
o drugome“, iznio je.
Priča o ljubavi ustvari je priča o hormonima. Dopamin
za motivaciju, serotonin za sreću, oxcytocin za povezivanje… o njihovom balansu ovisi kako ćemo se ponašati i što
ćemo raditi. Ljubav je čisti seks, tvrdi Tešić. Jer, čovjeku je
na prvom mjestu hrana, a onda produžetak vrste. Stoga, s
biološke točke gledišta, ljubav je seks zbog opstanka vrste i
ljudi će se za to pobrinuti.
Smatra da žene i muškarci nemaju baš ništa zajedničko,
osim opstanka vrste, dok o nekoj drugoj temi mogu imati
potpuno različito mišljenje. “Moj mi je mentor jednom rekao: Muško i žensko, da jedan i drugi ne hodaju uspravno,
to se u prirodi nikad ne bi našlo!“ dodavši i kako je nemoguće da muškarac ženi čita misli. A žena bi htjela da, osim
da je on razumije, još to i osjeti. Što se pak muško-ženskih
prijateljstava tiče, ona su moguća, ali samo ako su „prijatelji“ zadovoljni u svojim vezama. Između ostalog, naveo je
kako ljudi uopće nisu monogamna bića. Monogamnih u
prirodi je 1 posto, najčešće se radi o pticama. Dotaknuo
se i homoseksualnih ljubavi, ljubavnih trokuta, začecima
emancipacije kao i tanke granice između ljubavi i mržnje.
Svatko ljubav doživljava drugačije - netko voli poklone,
netko djela, netko dodir, pojasnio je Tešić dajući i savjete što možemo napraviti da međuljudski ljubavni odnosi
budu kvalitetniji i bolji. Sve u svemu, bilo je to zanimljivo
predavanje za sve generacije koje je ponudilo objašnjenje
ljubavi s točke gledišta prirode, a ne onog romantičnog,
filozofskog. 		
amš
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Četvrti JAGOdan&CrameRAJodržan u Perivoju I. B. Mažuranić:

Bogat program i nova lokacija
oduševili posjetitelje

P

učko otvoreno učilište Dugo Selo održalo
je svoj tradicionalni Dan otvorenih vrata u
sklopu kojeg je, već četvrtu godinu zaredom,
održan JAGOdan&CrameRAJ. Cjelodnevnu
manifestaciju 2. lipnja otvorio je gradonačelnik
Nenad Panian pozvavši sve da uživaju u bogatom
programu Dana, ove godine na novoj lokaciji, u
Perivoju Ivane Brlić Mažuranić.
To je, kako se moglo čuti od posjetitelja, bio pun
pogodak. Oni nešto starijeg godišta mišljenja su
kako je ovo ujedno i prvo događanje organizirano
u parku te su upućene brojne pohvale organizatoru zbog prepoznavanja njegova potencijala. A lijep, sunčan dan izmamio je mnoge na događanje.
U ležernoj atmosferi, uživalo se u zelenilu i hladu
tog pomalo bajkovitog okruženja.
Raznovrsnu ponudu prezentirali su brojni izlagači. Osim pravih, slatkih jagoda, u ponudi su
bili i drugi fini proizvodi lokalnih OPG-ovaca te

slastičara. Kušali su se sirevi, bučino ulje, aronija,
pekmezi od jagoda, kolači, sladoled, palačinke…
Jagode na slano pripremio je Rugvičanin Branko

DUGOSELSKA kronika
Za kraj školske godine
održan koncert Mije Dimšić
Povodom kraja školske godine, u organizaciji
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, održan je 15.
lipnja koncert mlade hrvatske pop zvijezde Mije
Dimšić. Hitove kantautorice iz Osijeka „Život nije

Galenić Žuti, zvijezda emisije 3,2,1 – kuhaj. Uz
pečeni svinjski but degustirao se umak od jagoda
kojeg je kulinarski majstor znalački reducirao. Na
siv“, „Sunce, oblak, vjetar“, „Kiša“, „Bezimeni“… u
Gradskoj sportskoj dvorani pjevali su mnogi. Na

meniju „Piknika na dekicama“ bili su i džemovi
od jagoda. U njihovu kuhanju natjecali su se gradonačelnik Nenad Panian, članovi KUD-a „Preporod“, Gradske udruge umirovljenika i Savskih
lađara iz Rugvice. Pobjedu su odnijeli Maja i Mario Mlinarek.

Interesantne predmete moglo se razgledati,
kupiti ili zamijeniti na Crameraju – slike, stare
knjige, odjeća, razni ukrasni i unikatni predmeti. I dok su odrasli razgledavali i kupovali, djeca
su se dobro zabavila na radionicama i igraonicama. Održane su eko-radionica, Vrtić ili škola,
kemijati se mora, Čokoladne jagodice, kreativno
sportska radionica, ples na svili, zaboravljene igre,
radionica puhanja stakla udruge „Stakleni svijet“.
Najmlađi nisu propustili omiljeni facepainting,
tobogan, a ni photobooth u kojem se besplatno
fotografiralo za uspomenu.
Dan otvorenih vrata prilika je da najmlađi
polaznici POU tečajeva pokažu što su naučili tijekom godine. Tako su nastupili Mali Englezi
izvevši predstavu „The very hungry caterpillar“,
oduševile su ritmičarke kao i polaznici Sportske
akademijice. Atraktivnim nastupom glazbenoscenski dio događanja otvorile su Dugoselske
mažoretkinje, u sklopu otvorenja akrobatski ples
na svili izvela je članica Traumatic Artsa. Jutarnji dio programa zaokružili su gosti iz Zagreba

repertoaru su, uz autorske skladbe, bili i poznati
hitovi s domaće i svjetske glazbene scene.
Ovogodišnja dobitnica čak šest Porina izrazila
je zadovoljstvo zbog svojeg prvog gostovanja u Dugom Selu i atmosferom na koncertu. Nakon nastupa podijelila je autograme te se fotografirala s obožavateljima. Zadovoljstvo nisu krili ni oni, jednako
je oduševila i male i velike jer, kako se čulo, Mia
svojom glazbom ima puno toga za reći i pravo je
osvježenje na domaćem estradnom nebu.
amš

Dječji zbor Kikići, zabavno je bilo na predstavi za
djecu „Braća Grimm u trapericama“. Popodnevni
program započeli su mali članovi KUD-a „Preporod“, slijedili su zumba i balet Studija FITnić,
Plesni centar Dugo Selo te nagrađivani Plesni klub
Lana. Tamburaški sastav Glazbene škole Dugo
Selo pjesmom i svirkom najavio je zajedničko
puštanje lampiona čime je i završio ovogodišnji
JAGOdan&CrameRAJ. Organizator POU Dugo
Selo zahvaljuje svima na sudjelovanju i pomoći uz
pozdrav Vidimo se dogodine!
amš
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Ovogodišnji Street Style Show
okupio više od 60 sudionika
Kako je bilo najavljeno, Dugo Selo je 16. lipnja
zahvatilo pravo oktansko ludilo. Street Style Show
iliti pogledaj mi felgu, održan kraj Gradske sportske
dvorane u organizaciji MMK Pozitiv u suradnji sa
Street Style Teamom, privukao je mnoge zaljubljenike

u limene ljubimce. Program je ujedno uvršten u
program Savjeta mladih Dugog Sela, a Grad Dugo Selo
bio je pokrovitelj ovog događaja. Predstavilo se čak 60
sudionika, ove godine bilo je puno prijava. Uglancane
„pile“ doputovale su iz cijele Hrvatske te iz susjednih
BiH i Slovenije. Natjecanje je bilo podijeljeno u 19
kategorija s nekolicinom manjih kategorija, a uz

stručni žiri za pojedine kategorije ocjenu je donosila
publika. Novost ovogodišnjeg natjecanja bile su
„fresh“ kategorije čiji su glavni naglasak bili trendovi.
Među njima bile su „Fittment specialist“ u kojoj se
pazilo na kombinaciju odabira dizajna i veličine

felge, gume i postavki ovjesa; „The Ass“ u skladu s
trenutno popularnim objavama fotografija stražnjeg
dijela automobila na društvenim mrežama; a pazilo
se i na uređenje prostora oko vozila. Cjelodnevni
bogat program garantirao je dobru zabavu, a kako su
najavili organizatori uskoro se mogu očekivati novi i
još zanimljiviji eventi. amš

Odana počast hrvatskim vojnicima i vojnim
zapovjednicima iz Prvoga svjetskog rata u Beču
Ove se godine obilježava planetarna 100-godišnjica završetka Prvoga svjetskog rata koji je odnio desetak milijuna života i prouzročio velika materijalna
razaranja. O njemu su napisana brojna znanstvena i
druga djela međutim, hrvatske pukovnije ostale su
do sada slabo istražene. Brojna su hrvatska grobišta

razasuta po tadašnjim bojištima, ali i po raznim bolničkim grobljima širom nekadašnje carevine kamo
su na liječenje stizali najteži ranjenici. Treba napomenuti da su brojni naši sugrađani obnašali vrlo visoke vojne dužnosti u austro-ugarskoj vojsci. Sada je
prilika da se to do sada slabo istraženo vrijeme istraži i postane dio našega povijesnog sjećanja.
Povodom obilježavanja Dana hrvatskih branitelja
izaslanstvo sastavljeno od predstavnika branitelj-

skih udruga i Grada Zagreba te „Udruge 1914-1918“
položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobove
najznačajnijim hrvatskim vojnim zapovjednicima
u Prvome svjetskom ratu: feldmaršalu Svetozaru
Borojeviću, generalu Stjepanu Sarkotiću i generalu
Pavlu Puhalu koji su sahranjeni na centralnom groblju (Zentralfriedhof) u Beču zajedno sa
ostalim visokim časnicima Austro-ugarske monarhije kao i tisućama umrlih vojnika koji su se liječili u bečkim vojnim
bolnicama, među njima i brojni hrvatski
vojnici.
Izaslanstvo su sačinjavali pročelnica
Gradskog ureda za branitelje gospođa
Vesna Helfrih, predsjednik Povjerenstva Grada Zagreba za obilježavanje 100
godišnjice I. svjetskog rata dr.sc. Ivica
Pančić, u ime udruga iz Domovinskog
rata RH pukovnik Valentino Rajković,
te Udruge 1914.-1918. i Grada Dugog
Sela zamjenik gradonačelnika Nikola
Tominac, koji je kao vojni povjesničar
okupljenima govorio o ratnim putovima
generala Borojevića, Sarkotića i Puhala i
o njihovim tragičnim sudbinama poslije rata.
Ispred Veleposlanstva RH u Austriji polaganju
vijenaca nazočila je gospođa Andreja Šelentić, kao
i predstavnici Hrvatske bratske zajednice u Austriji.
Nakon komemoracije izaslanstvo je primila hrvatska veleposlanica u Beču dr.sc. Vesna Cvjetković,
koja nas je upoznala s aktivnostima povodom obilježavanja stogodišnjice rata u Austriji do kraja ove
godine, a one će biti vrlo brojne i značajne.
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Drugo Selo „pustilo u rad“ i
treću kućicu za knjige posvećenu
Antunu Gustavu Matošu
Građanska inicijativa Drugo Selo u „rad je pustila“ i treću malu besplatnu knjižnicu u Perivoju
grofa Draškovića, prve dvije smještene su u Kolodvorskoj i ispred starog DZ-a. U novu kućicu za
knjige je, odmah nakon postavljanja, uselilo vrijedno štivo. Mali hram riječi posvećen je velikom

hrvatskom pjesniku Antunu Gustavu Matošu te
je tako obilježena 145. obljetnica njegova rođenja.
Vidljivo je to na kućici koja nosi njegov lik i stihove
iz poeme „Mora“.
O samom Matošu i važnosti knjige govorio je
poznati književnik s dugoselskom adresom Roman
Simić. Naglasio je kako je Matoš uvijek aktualan,
treba samo malo da njegove riječi netko „digne“ i
one ožive. Knjige su energija, od njih se živi, s njima
se živi. “Lanac kućica“ svakako se treba nastaviti
nizati, čulo se.
A da su AGM-ove riječi i danas jednako „moderne“ i snažne, potvrdili su u akustičnoj verziji članovi dugoselskog benda „Olovni ples“ Stipe Periša
i Bojan Rađenović. Grupu još čine Tomislav Zorić
i Vjeran Pavlović. Na regionalnoj glazbenoj sceni
nazivaju ih poetsko-muzičkim fenomenom - na
osebujan način žanrovski između bluesa i punka,
osim svojih tekstova interpretiraju i klasike hrvatske književnosti. Ovom prigodom izveli su Matošev blues, stihove iz „More“ te još jednu vizionarsku, baladu „Iseljenik“.
Svi mogu pridonijeti knjižnom fondu, potrebno
je samo spremiti neki naslov u jednu od tri kućice,
poručili su Drugoselci. Dolazi ljeto pa oni koji se
zateknu u blizini slobodno mogu posuditi neku od
knjiga i uživati u riječima, na nekoj od klupa, u hladovini Perivoja. Samo, kad je pročitaju neka je vrate da to mogu činiti i drugi, sve u korist promocije
čitanja jer, kao je što je sam Matoš kazao „Čovjek
obrazovan školom, bez druge literature, nije obrazovan čovjek.“

POU DUGO SELO:
Predstava „Cirkus u Životinjskom carstvu“
Divna priča o prijateljstvu i ljubavi prema životinjama razveselila je mnoštvo djece 23. svibnja u Dvorani „Preporod“. To je avantura likova Životinjskog
carstva koji se okupljaju nakon nekog vremena. No,
nedostaje žirafa koju je „zarobio“ vlasnik cirkusa te
se grozno ponaša prema njoj. Klaun Kiki pomaže u
spašavanju žirafe. Predstava prikazuje vrijednosti prijateljstva i potpore te međusobnog pomaganja.
Priču autorice Dore Delbianco, u režiji Petre Radin
i Marija Kovača, na sceni su u prekrasnim kostimima
izveli glumci Kazališta Tvornica lutaka u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo. Bila je to
poklon predstava za djecu koja su u pratnji roditelja
ispunila sva mjesta u dvorani.
Besplatna predstava održana je zahvaljujući sponzoru Tvornici „Kraš“, koji je sve posjetitelje na kraju
počastio Kiki bombonima.
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„Francekova teta“ u Dugom Selu
Nakon niza ljetnih izvedbi na kultnoj Opatovini
i brojnih gostovanja, glumačka družina „Histrioni“
gostovala je i na dugoselskoj pozornici 20. svibnja u
Dvorani „Preporod“. Popularna komedija „Francekova teta“, koju je postavio Georgij Paro (tekst Nino
Škrabe) nastala je po motivima komedije engleskog
autora B. Thomasa. No, ovo djelo zrcali hrvatsku
stvarnost devedesetih, podulji povijesni trenutak,
ljude i događaja.
„To je vrijeme svekolikog prestrojavanja i povijesne „hrvatske pomirbe“. I „lijevi“ i „desni“ i „srednji“ hvataju pozicije i nastoje se svrstati pod barjak
nove hrvatske države.“
Sadržaj manje-više poznat: slučajni fakin (H.
Klobučar), prerušen u bogatu Francekovu tetu iz
Brazila, nizom zapleta i neočekivanih raspleta s respektabilnom glumačkom postavom, dva i pol sata
smijeha, ali i ozbiljnosti naše prošlosti i sadašnjosti.
U tome su se na sceni trudili glumci: Franjo Kuhar, Hrvoje Klobučar, Davor Svedružić, Ronald Žlabur, Marija Borić, Ana Majhenić, Mirela PopovićBrekalo, Ana-Marija Percaić, Dinka Vuković, Luka

Bulović, Matija Čigir, Ivan Grčić...
Predstavu, kao stvorenu za večer uoči novog
radnog tjedna, pljeskom je podržala dugoselska publika kao i posjetitelji iz šire okolice. Pljesak je bio
gromoglasan pa su glumci nekoliko puta izlazili
nakloniti se.
Gostovanje Histriona i Francekove tete organiziralo je Pučko otvoreno učilište Dugo Selo.
NK

ovjenčane izvedbe opernih arija. Dolores Leko izvela je „Ah Tardai Troppo…- O Luce di Quest’anima“
(G.Donizetti: Linda di Chimounix) te iz Puccinijevog
Turandota „Tu che di gel sei cinta“, a Mario Bokun poznatu „Nessun Dorma“. Čule su se još nezaobilazna
„Suza za zagorske brege“ (st. A.Bešenić, gl.Z.Špišić),
„Kad bi srčeko svoje mi dal“ (st. N.Bolfek, gl. Mario
Bokun); „Kristinka“ (st. Vladimir Dvorak, gl. Zdenek
Petr, arr. Mario Bokun), „Dve reči za domaju (st. Mario Vukelić, gl. Z.Tutić). Također, izvedena je i skladba
koju potpisuje Dario Cebić „Nek tambura svira“. Od
tradicionalnih, čule su se međimurska „Stal sam se
ja v jutro rano“, makedonska „Biljana platno beleše“,
ruska „Tamno višnjine boje šal“ te „Na te mislim“ i
„Za jedan časak radosti“. Bila je to prava glazbena poslastica za brojnu publiku, svaki nastup popraćen je
glasnim pljeskom. Koncert nije propustio ni gradonačelnik Nenad Panian. 		
				
amš

Predstavljena knjiga Božice Brkan
„Život večni: Knjiga kajkavskih priča“
U Gradskoj knjižnici Dugo Selo predstavljena je
9. svibnja knjiga Božice Brkan „Život večni: Knjiga
kajkavskih priča“. Književnica u kratkim pričama tematizira groblje, događanja na groblju, iznosi neobične priče o mrtvima kao i odnosu živih prema njima.
Kako je navela u razgovoru s ravnateljem Knjižnice
Predragom Topićem, nije imala namjeru pisati zagrobne priče već one o svakidašnjem životu. Priče o
smrti ustvari su gorke priče o živima, priče vezane s
jednog svijeta za drugi. Među njima je i priča o svađi
pokojnikovih ljubavnica na grobu, o prošlim ljubavima, 2. svjetskom ratu… Neko od njih su istinite, neki
su likovi stvarni i još uvijek živi, ali opisani u različitoj perspektivi. Na kraju svake priče nalazi se mali
rječnik kako bi se čitatelji, koji nisu kajkavci odnosno
kekavci, snašli. No, kako se čulo, kad uđeš u priču,
taj jezik postaje univerzalan. Bilo je riječi o drugoj
knjizi istaknute književnice i novinarke „Umrežena“
koja pak čini odabir priča na štokavskom. Ove priče
su samostalne, poput samostojećih čarapa. To su urbane priče. O modernim ljudima, ponajviše ženama,
o njihovoj osamljenosti, otuđenosti, isključenosti u
sve više virtualnom globalnom svijetu gdje su svi kao
umreženi, a zapravo sami kao nikad, opisala je Brkan.

Žarko Potočnjak:
„Nebo nad Zagrebom „
Doajen hrvatskog glumišta Žarko Potočnjak , glumac prepoznatljivog glasa i značajnog umjetničkog
opusa, počastio nas je gostujući u Dugom Selu.
U organizaciji i prostoru Gradske knjižnice Dugo
Selo Potočnjak je „u jednom dahu“ izveo monodramu prema tekstovima Miroslava Međimurca objavljenim u djelu „Nebo iznad Zagreba“. To je „Nebo“

DUGA oduševila koncertom „Tam gdi zvira kaj“
Vokalni ansambl „Duga“ održao je 9. lipnja cjelovečernji koncert pod nazivom „Tam gdi zvira kaj“ u
Dvorani Glazbene škole Dugo Selo.
Ovaj izniman ansambl čini 13 članova. Umjetnički voditelj je Mario Bokun (tenor), a glasovima još
oduševljavaju Marija Ivaniš (sopran), Danijela Jeleč
(sopran), Dubravka Kramer (sopran), Dolores Leko
(sopran), Jasna Dizdar (alt), Višnjica Bokun (alt), Marijan Bokun (tenor), Ivan Gorišek (tenor), Sivio Lojna
(tenor), Mario Dedić (bas), Marijo Prašnički (bas),
Robert Palić (bas).
Uz klavirsku pratnju Helene Borović, izveden je
bogat program. Na repertoaru su bile kajkavske popevke, starogradske i popularne pjesme, operne arije.
Solo nastupe imali su Marijan Bokun koji je otpjevao
naslovnu „Tam gdi zvira kaj“ (st. Rajko Stilinović, gl.
Marijan Jergović, arr. Zlatica Šajković); Robert Palić izveo je „Oko jedne stare hiže“ (st. Drago Britvić,
gl. Arsen Dedić, arr.Z.Šajković). Ovacijama su bile
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Promociji je nazočio gradonačelnik Dugog Sela Nenad
Panian sa suprugom, gradskom vijećnicom Sunčanom
Žuteković. Odabrane kajkavske priče dugoselskoj publici znalački je ispričao Želimir Novak. U glazbenom
dijelu promocije oduševio je VA Duga, u čijim se pjesmama također čuo dragi kaj.
AMŠ

motrilo zagrebačka zbivanja od prije, za vrijeme i
nakon II. svjetskog rata, sve do današnjih dana. Kao
„kroničar na bregu“ Potočnjak u ulozi Janka Žnidarića, ing. arhitekture, danas usamljenog starca zaboravljenog i od vlastitih iseljenih potomaka, pričao je
svoj život - zagrebački život s nostalgijom za lijepim
ali i s bolnim sjećanjima teških ratnih, poratnih i sadašnjih zbivanja. Pričom kulminira ljubav prema židovki koju je neizmjerno volio spasivši joj život i dio
imovine od nacističkih zala te je ispratio u vječnost.
On samac, svoju životnu priču govori u gostionici,
uz piće koje mu poslužuje gostioničar znanac, a za
stolom sa šutljivim, nezainteresiranim i neznanim
gostom kojeg uspije privoljeti na slušanje. Potočnjak
– J. Žnidarić tu priču riječima i glumom izvodi stvarajući nam fotografski, gotovo filmski privid radnje
duge jedan život i dva rata, a doživjela ju je, nažalost,
malobrojna publika.

Predavanje Ivane Lulić
i koncert grupe „Auguste“ u
Gradskoj knjižnici Dugo Selo
U Gradskoj knjižnici Dugo Selo 11. svibnja bili smo
svjedoci dvostrukog događanja. U prvom dijelu večeri
Ivana Lulić nam je nadahnutim predavanjem prikazala
svoje „Hodočašće prema sreći“. U 29 dana propješačila
je 800 km hodočasničkog puta poznatog kao Camino
de Santiago (put Sv. Jakova) na sjeveru Španjolske .
Iako se dugo pripremala na ovaj pothvat, priznaje, čovjeka zapravo ništa ne može u potpunosti pripremiti na
ono što ga očekuje na putu. Slušateljstvo se otisnulo u
daljine i uživalo u Ivaninoj priči i prekrasnim slikama
kojima je uspjela približiti sve ono što je doživjela na
„svojem“ Caminu. Međutim, kao i svako putovanje
ovakve vrste, to nije samo puko prolaženje kroz prostor,
kroz prirodu, gradove, razne poteškoće. Još je važnije
da takvo putovanje postaje poniranje u sebe i nalaženje
snage da se i sâm promijeniš, kao što nam je svjedočila
i Ivana Lulić. Kao što i njezin osmijeh na kraju putovanja kazuje, našla je put prema svojoj sreći, onoj pravoj,
unutarnjoj.
Nakon predavanja slušali smo jedan zaista izvrstan
mali koncert. Grupu „Auguste“ čine Ivana Lulić i Gordana Marković. Izvele su desetak pjesama sa svog prvog
i novog drugog albuma „Daleko od svega“ koji tek što
nije izašao. Ovaj kantautorski duet djeluje od 2012. godine, a prvi album „Sve što je nekada bilo važno“ izašao
je 2015. godine. Koliko su ugodno iznenadile publiku i
kritiku, govori podatak da su 2016. godine bile nominirane za glazbenu nagradu Porin u kategoriji Novi
izvođač godine. Pjesme poput „Budiš more“, „Magla“
itd. natjerale su publiku na dugi pljesak na kraju ove
iznimno ugodne večeri.
Predrag Topić
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Veliki koncert dječjih folklornih
sekcija KUD-a „Preporod“
Dječje folklorne sekcije
KUD-a „Preporod“ održale su 10. lipnja veliki
koncert. Iza malih folkloraša uspješna je godina
rada što su i pokazali na
pozornici Dvorane KUDa „Preporod“ pred brojnom publikom. Nastupili
su dječji folklorni ansambl
i mala škola folklora čija
je voditeljica Kristina
Perković; škola folklora i
folklorna igraonica 3 voditeljice Matee Tumpe,
folklorna igraonica 1,2,3 voditeljice Maje Mlinarek uz glazbenu pratnju dječjih folklornih sastava koje vodi Mario Sorić. Na programu su bili
Ivanjski običaji Podravine; Dječje igre, pjesme
i plesovi Slavonije Zagorja, Posavine i Podravine; Preperuški obredi, pjesme i plesovi otoka
Murtera; Pjesme i plesovi iz okolice Splita, Slavonije, Međimurja te Sesvetskog prigorja. I ovim

Komorni trio „Crisostomo“
gostovao u Dugom Selu
Koncert klasične glazbe ovog Komornog
trija, održan 18. svibnja u prostoru Gradske
knjižnice Dugo Selo, ugodno je iznenadio
posjetitelje. Trio „Cristosomo“ predvodi poznati glazbenik i violinist Krešimir Marmilić.
S njim nastupaju Biserka Krčelić na harfi i
Matija Štancar na violončelu. Glazbenici Marmilić i Krčelić već su nekoliko puta, u okviru
drugih kombinacija, izvodili glazbene progra-

koncertom pokazali su koliko je truda i dobre
volje uloženo, svaka je koreografija bila dobro
odrađena i ispraćena velikim pljeskom. Treba
napomenuti kako je dugoselski KUD po broju
djece najbrojniji u Zagrebačkoj županiji, ali i u
cijeloj Hrvatskoj. Novi upisi kreću na jesen. Članove očekuje puno vježbanja, ali i puno smijeha
i zabave uz dobre voditelje koji će ih upoznati i
naučiti čuvati vrijednu nacionalnu baštinu.
amš

Nova nagrada za dugoselskog skladatelja:

Dario Cebić osvojio 2. mjesto na
međunarodnom natjecanju iz kompozicije
Mladi hrvatski umjetnik, glazbeni pedagog i
skladatelj Dario Cebić osvojio je 2. mjesto na prestižnom natjecanju iz kompozicije „Concorso Internazionale di Musica Cittàdi Stresa 2018“ koje je
ove godine po 26. put održano u organizaciji gradova Strese i Milana. Cebić je 2. mjesto osvojio sa
skladbom „Komorna simfonija br. 5“ za ansambl.
Međunarodna komisija sastavljena od uglednih
međunarodnih profesora i umjetnika, Lucas Jordan (São Paulo, Brazil), Victor Andrini (Milano,
Italija), Matteo Bertolina (Bormio, Italija), Jean
Cristophe Rosaz (Lyon, Francuska), te Ricardo Piacentini (predsjednik komisije i profesor kompozicije na Milanskom konzervatoriju), dodijelila je hrvatskom umjetniku 93/100 bodova. Krajem godine

održat će se u Milanu
svjetska
premijera
Cebićeve „Komorne
simfonije“.
Cebić je doktorski
studij iz glazbenih
znanosti završio u
Grazu na ‘Universität für Musik und
darstellende Kunst
Graz’, nakon čega je
završio postdiplomski studij kompozicije na ‘Universität für Musik und darstellende Kunst’ u Beču
te specijalizaciju iz glazbenih znanosti i analize na
‘Hochschule für Musik Hanns Eisler’ u Berlinu.

Visoke ocjene za „Koledarice“ na Susretu malih
vokalnih sastava i zborova Zagrebačke županije
U Vrbovcu je 10. i 11. lipnja održan Susret malih vokalnih sastava i zborova Zagrebačke županije. U vrlo
jakoj konkurenciji, između 20-tak zborova, nastupila je
ženska vokalna skupina KUD-a „Preporod“ „Koledarice. Prema ocjeni stručnog žirija na okruglom stolu dobile su naviše ocjene. Predstavile su se u acapela izvedbi s
tri skladbe: „Ladovane“ u obradi Duška Topića; „Koleda
ide v selo“ Emila Cossetta; narodnom „Naranče“ obrada
Deniza Gjini.
KUD „Preporod“ nestrpljivo očekuje pisani osvrt te se
nada kako će skupina predstavljati Zagrebačku županiju
na Državnim susretima malih vokalnih sastava i zborova
odnosno 15. Susretu hrvatskih malih vokalnih sastava.
Održat će se u Sisku 10. i 11. Studenog, u suorganizaciji Hrvatskog sabora kulture, Zajednice kulturnoumjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije i Vokalnog ansambla Lipe. Susret je jedna od 10 nacionalnih
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manifestacija koje na godišnjoj razini organizira HSK, a
koji je pokrenut iz potrebe da se na jednom mjestu okupi i prezentira raznovrsnost i bogatstvo vokalne glazbe
u najvišoj kvaliteti. Radi se o festivalu koji na godišnjoj
razini predstavlja dvadesetak najuspješnijih malih vokalnih sastava s više od 350 pjevača iz cijele Hrvatske, te
goste iz Slovenije.
Cilj Susreta je razvijanje i njegovanje tradicionalnog
pjevanja u manjem sastavu, prikaz dostignuća i najvrjednijih ostvarenja amaterskog pjevanja u Republici
Hrvatskoj, razvijanje kritičkog odnosa prema glazbenim vrijednostima, stimuliranje glazbenog stvaralaštva
i amaterskog rada te međusobno upoznavanje i zbližavanje. U Vrbovcu su još s ovog područja nastupili dugoselski VA „DUGA“ i Pjevačka skupina KUD-a August
Cesarec Brckovljani.
Foto: KUD „Preporod“

me u Dugom Selu. U ovom su sastavu izveli
originalna djela i obrade za ovaj sastav autora:
J. G. Albrechtsbergera , E. Elgara, H. Halvorsena, J. Masseneta, M. Glinke i C. Gardela.
Skloni hrvatskim autorima izveli su Canzonetu i obradu djela Trio br.1. Op. 15 naše skladateljice Dore Pejačević.
Vjerni posjetitelji kulturnih zbivanja s ushićenjem i dugotrajnim pljeskom pozdravili su
glazbene umjetnike, koji su ih na kraju dodatno nagradili izvedbom skladbe iz filma „Miris
žene“ .
Koncert je organiziralo Pučko otvoreno učilište Dugo Selo uz punu potporu Ministarstva
kulture RH.

Gradska knjižnica:

Koncert klasične glazbe
Violinistica Petromila M. Jakas uz klavirsku
pratnju Marijane Komljenović održale su 23.
svibnja koncert u prostoru i u organizaciji Gradske knjižnice Dugo Selo. Violinistica P. M. Jakas
diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
te se specijalizirala za komornu glazbu na Konzervatoriju u Grazu. Pobjednica je niza međunarodnih natjecanja , dobitnica specijalnih nagrada
u inozemstvu , nastupala je diljem Europe te je
članica Simfonijskog orkestra HRT-a.
Pijanistica M. Komljenović također je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je sada
u radnom odnosu kao viša umjetnička suradnica.
Snimala je za HRT te korepetirala na nizu seminara najpoznatijih svjetskih umjetnika. Redovna
je umjetnička suradnica na državnim i međunarodnim festivalima i natjecanjima.
Za dugoselsku publiku glazbenice su izvele Sonatu za violinu i klavir u A-duru Cesara Francka, Tzigane Mauricea Ravela i Improvviso autora
Nina Rote.
Stalni posjetitelji klasičnih glazbenih programa
zahvalili su umjetnicama srdačnim pljeskom.
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Osnivačko izborna skupština Forum žena SDP-a Dugo Selo:

Predsjednica Sofija Štefanac Klobučar
Osnivačko izborna skupština Foruma žena
SDP-a Dugo Selo održana je 8. lipnja u Gradskoj vijećnici. Za predsjednicu je izabrana Sofija
Štefanac Klobučar, potpredsjednice su Štefica
Grgić i Jadranka Robić, a članice Predsjedništva
su još Cecilija Krivec, Verica Stojanović, Marica Davčik i Marjana Milković. Kako je najavila predsjednica Štefanac Klobučar, Forum će u
sljedećem četverogodišnjem razdoblju, nastaviti
s brojnim aktivnostima. „Obilježavanje važnih datuma, humanitarne akcije, organizacija
raznih predavanja, javljat ćemo se na natječaje
SDFŽ-a na županijskoj i državnoj razini. Raditi na promociji i zaštiti prava žena, položaja
u društvu, poticanja na ostvarenje tih prava,
našeg prava na izbor. Također, bit ćemo potpora Gradskoj organizaciji i predsjednici Robić“,
rekla je Štefanac Klobučar. Robić je izrazila zadovoljstvo brojem okupljenih te istakla kako je
Forum stalno radio, unatoč periodu raspuštanja
dugoselskog SDP-a. Podršku su pružili kolege te
gosti. Članica predsjedništva SDFŽ-a Hrvatske
Mirjana Mataušić Pišl pozdravila je okupljene u
ime predsjednice krovne organizacije Karoline
Leaković i županijske Zvjezdane Sečen. „Veseli
me broj okupljenih žena, s obzirom na sve ono
što se događalo u prethodnom razdoblju i dra-

Održana izborna skupština
GO „BM 365 Dugo Selo“:

PAVE VUKELIĆ PONOVO
IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA

go mi je da se, bez obzira na raspuštanje, radilo.
Imamo natječaje za projekte sa središnjeg nivoa.
Žene će ih provoditi na terenu i tako provesti
svoje ideje u djelo, a ovdje u U Dugom Selu su se
uvijek radili dobri programi“, istakla je Mataušć Pišl. Želje za nastavak uspješnog rada uputio
je Pero Vržogić, predsjednik GO SDP-a Ivanić
Grada . FŽ ima široko polje djelovanja, potrebno
je djelovanje Foruma mladih, učiti mlade da je
energija budućnost te stimulirati one koji znaju,
a ne one koji su bliži, čulo se. Forum trenutno
broji 13 članica. Na kraju skupštine, Štefanac
Klobučar dodala je i kako će se raditi i na povećanju broja članica, naglasivši pritom kako za
učlanjenje nije potrebno biti član stranke.

DRUGO SELO U PRVOJ GODINI
Prije godinu dana Građanska inicijativa Drugo Selo je
na iznenađenje mnogih osvojila mjesto za tri vijećnika u
Gradskom vijeću Dugog Sela. To su Siniša Kljajić, Ivana
Krišto i Renata Jelečki.
Danas, nakon te prve godine u zakonodavnoj vlasti
našeg grada možemo reći da je bilo vrlo teško, ali smo
ponosni na svoj doprinos u radu Gradskog vijeća. Po
različitim medijima prozvani smo najaktivnijim jer se
vrlo temeljito pripremamo i propitujemo zakonitost i
pravnu utemeljenost svake odluke. To je velika promjena u Dugom Selu. Vrlo smo realni i transparentni i to
očekujemo od svih drugih!
Naša ideja zbog koje smo se okupili prije godinu dana
u građansku inicijativu Drugo Selo bila je promjena u
smislu propitivanja, pravde i pravičnosti, poštenja, javnosti, transparentnosti i pomicanja s mrtve točke.
Više smo nego zadovoljni s postignutim i u Vijeću i
na terenu.
Evo samo nekih rezultata ostvarenih u prvoj godini aktivizma, s tim da morate znati da mi nismo niti
udruga, niti stranka, već vrlo odlučna skupina mladih
nestranačkih ljudi okupljena da bi „popravljali“ neke
stvari u mjestu življenja skromnim financijskim sredstvima ali s puno volje i truda. Mi smo aktivisti!!!
1. godina- učinjeno:
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- postavili smo dvije besplatne posudionice knjiga za građane
- organizirali smo besplatna predavanja za građane
u prostorijama Gradske organizacije Crvenog križa s
izvrsnim stručnjacima (palijativa, onkološko savjetovalište, multipla skleroza)
- pokrenuli smo priču o lokomatu
- sudjelovali smo u humanitarnim akcijama u Gradu
- kupili smo krevet za nepokretne bolesnike za posudionicu ortopedskih pomagala pri Crvenom križu
- organizirali smo javne tribine u Gradskoj vijećnici
- pokrenuli smo novi Pravilnik
- napisali smo amandmane na Gradski proračun
- isprovocirali smo javna savjetovanja s građanima
(na internetskim stranicama Grada)
- sudjelovali smo u javnim savjetovanjima konkretnim prijedlozima i rješenjima
- pokrenuli smo pitanje logopedskih potreba djece
na širem dugoselskom području
- predložili smo osnivanje tima za EU fondove u
Gradu
- informirali smo javnost o spornim zapošljavanjima u gradskoj
upravi i komunalnim tvrtkama
gdje su se pokazala prava lica vlastodržaca, kako onih na izvršnoj
tako i onih na predstavničkoj stolici
- proveli smo akcije čišćenja okoliša
- organizirali smo 1. turistički razgled Dugog Sela (centar) u povijesti grada
- održali smo besplatan foto-tečaj
za sve učenike od 5.-8.razreda

Pave Vukelić ponovo je izabran za predsjednika
Gradske organizacije „Stranke rada i solidarnosti
Bandić Milan 365“ na izbornoj skupštini koja je 20.
lipnja održana u Andrilovcu. Za njegove zamjenike
izabrani su Željko Remenar i Lovro Darojković, za
tajnicu Ivana Perković, a za članove Izvršnog odbora
Damir Puž, Marko Nuić, Mirica Rustambeg, Ivica
Franjčić i Goran Vukelić.
U izvješću o dosadašnjem radu organizacije Ivana
Perković istaknula je brz napredak stranke u organi-

zacijskom i kadrovskom smislu te uspjeh na lanjskim
lokalnim izborima na kojima je, u kratkom roku nakon osnivanja, BM 365 osvojila dva mjesta u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela te postala značajan
politički faktor u Gradu. Stranka i dalje jača i radi na
povećanju broja članova – zaključila je Perković.
Priznanje radu organizacije dao je i tajnik Županijske organizacije stranke Zvonko Kunić, a skupštini su,
pored članova, nazočili i brojni gosti. U ime županijske organizacije HDZ skupštinu je pozdravio saborski
zastupnik Mato Čičak rekavši kako koalicija HDZ-a i
BM 365 pokazuje izvrsne rezultate u Županiji i u Dugom Selu, te zamjenik gradonačelnika Grada Dugog
Sela Nikola Tominac koji je zahvalio stranci BM 365
na suradnji u Gradskom vijeću i u potpori projekata
važnih za Grad Dugo Selo.
N.H.M.
- održali smo besplatne informatičke radionice za
umirovljenike
- uključili smo se u aktivnosti po naseljima
- projektirali smo novu šetnicu (poveznica Perivoja
I.B.Mažuranić i Perivoja grofa Draškovića)
- pokrenuli smo pitanje načina financiranja i realizacije programa svih proračunskih korisnika
- doprinijeli smo javnom prikazivanju aktualnog sata
sjednica Gradskog Vijeća
- humanitarno smo sudjelovali na Krameraju i omogućili ljetovanje jednom djetetu u potrebi
- održali smo kino-projekcije na otvorenom
Budite sigurni, unatoč svim neugodnostima i glavoboljama nakon Sjednica, nastavit ćemo i dalje zalagat se
za „običnog ispravnog čovjeka“, i dalje ćemo svima u
gradskoj upravi „ići na živce“ jer će „morati raditi“ i
opet nam morat opravdati svaku našu potrošenu kunu,
kunu NAS građana. Nastojat ćemo i dalje činiti da ovaj
grad postane uređeniji i poželjan za život. Probudite
se i pridružite nam se, postanite dio inicijative Drugo
Selo.
Drugo Selo ulazi u Drugu Godinu i
poziva Drage Ljude!
Lijep pozdrav!
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Zagrebačkoj županiji odobreno 1,4 milijuna kuna Održana predavanja o multipli
sklerozi - „bolesti s tisuću lica“
za besplatnu prehranu najpotrebitijih učenika
.Župan Zagrebačke županije je 8. svibnja
2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.412.160,09
kuna, za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska
godina 2017. – 2018.)“. U ovaj projekt uključene su osnovne škole s područja Dugog Sela,
Brckovljana i Rugvice.
Bespovratna sredstva za provedbu Projekta osigurana su u Fondu europske pomoći za
najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog
programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Navedena
sredstva odobrilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je
Posredničko tijelo u provedbi Programa.
Za pripremu i prijavu projekta bio je nadležan Upravni odjel za fondove Europske unije,
regionalnu i međunarodnu suradnju, Zagrebačke županije, a na projektu su surađivali i
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i
tehničku kulturu, sve niže navedene osnovne
škole koje su ujedno i partneri na odobrenom

Projektu, te Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije.
Projekt „Osiguravanje školske prehrane za
djecu u riziku od siromaštva“ provodi se u 27
osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka
županija i omogućit će ublažavanje najgorih
oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u
osnovnim školama.
Sukladno odredbama Projekta jedan obrok
dnevno bit će osiguran za 1384 učenika koji
dolaze iz obitelji u kojima su jedan ili oba roditelja nezaposlena, obitelji s više djece teškog
imovinskog stanja, obitelji koje su korisnici
socijalne pomoći, učenici s posebnim potrebama teškog imovinskog stanja, učenici samohranih roditelja te učenici koji primaju dječji
doplatak.
Obrok za najpotrebitije učenike bit će sufinanciran u iznosu od 5,47 kuna za vrijeme
trajanja cijele školske godine 2017./2018.
amš

U Dugom Selu održan sastanak središnjice HNS sa županijskom organizacijom stranke:

VRDOLJAK UPOZNAT S POTREBAMA I
PLANOVIMA GRADA DUGOG SELA
Članovi središnjice Hrvatske narodne
stranke, na čelu s predsjednikom stranke
Ivanom Vrdoljakom, 18. svibnja su boravili u Dugom Selu, gdje su održali sastanak s
proširenim sastavom Županijske organizacije
HNS Zagrebačke županije, a u ime domaćina
pozdravio ih je predsjednik gradske organizacije i dugoselski gradonačelnik Nenad Panian.
Vrdoljak je istaknuo kako je riječ o jednom od sastanaka u nizu, kojim središnjica
stranke, obilaskom terena, želi upoznati svoje članove s dogovorenim planovima i aktivnostima na razini Vlade RH, ali i upoznati
se sa stanjem na terenu. Cilj nam je od svojih
lokalnih čelnika i članova izravno saznati o
problemima i saslušati njihove prijedloge za
realizaciju pojedinih projekata. Na ovaj način, rekao je, stranačka središnjica stvara
bolju sliku o lokalnim problemima, ali i idejama, te će kroz rad Vlade lakše pomoći rješavanju tih problema i realizaciji kvalitetnih
programa.
Vezano uz samo Dugo Selo, Vrdoljak je
istaknuo kako je u stalnom kontaktu s gradonačelnikom Panianom i kako dobro poznaje
ovdašnju situaciju. Prioritetnim je u tom smislu istaknuo projekt izgradnje nadvožnjaka
preko željezničke pruge koji će biti preduvjet
za realizaciju gospodarske zone, u čijoj realizaciji se može očekivati pomoć Vlade, jednako kao i u realizaciji projekta Cargo centra
za što je, prema njegovim riječima, ključno

Multipla skleroza bila je tema više predavanja
koja su održana u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, a u organizaciji Građanske
inicijative Drugo Selo. Brojnim posjetiteljima svoja
iskustva i životu s ovom autoimunom bolešću, prvi
je iznio Marko Kezerić. Simptomi su kod svakog
oboljelog drugačiji, MS je „bolest s tisuću lica“. Adekvatnom prehranom krenuo je u obnovu mitohondrija kako bi pokušao obnoviti oštećena mjesta. Bolest ga nije zaustavila u ostvarenju ciljeva. Nastavio
se baviti ribolovom i planinarenjem, a ljetos je uspio
osvojiti vrh Triglava.
Priču o MS-u donosi i predstava „Duet za jednog“
o kojoj su govorile Ana Miljanić i Iva Srnec, članice
produkcijskog tima. To je prvi takav kazališni komad u Hrvatskoj, nastao u suradnji sa SDMS Hrvatska. Napravljen je prema tekstu Toma Kempinskog
o čelistici Jacquelinedu Pré koja je morala prestati
svirati omiljeni instrument. Glumi Ana Vilenica,
njezinoj glumi uvelike su pomogli sami oboljeli
dajući savjete. Premijera je bila u Centru za mlade
Ribnjak. Za rujan je najavljen veliki projekt o MS-u,
održat će se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Prihod od ulaznica ići će u humanitarne svrhe. Također, organizirat će i okrugli stol
kako bi se otvorile neke teme poput uvjeta za liječenje, promjeni kriterija za dobivanje lijekova samo za
oboljele do 55. godine života, o marihuani kao lijeku... Kako se nositi s MS-om i biti uspješan, ispričala je Ivana Pavić, doktorica patologije i suosnivačica
prve hrvatske lige u sjedećoj odbojci i glavna tajnica
Europske paraodbojkaške lige. Naglasila je kako je
bitno pravilno se hraniti i kretati, slušati svoje tijelo i pozitivno razmišljati. Više o pravima oboljelih,
povlasticama, proceduri i zakonskim pretpostavkama za njihovo dobivanje, pojasnila je socijalna radnica iz Centra za socijalnu skrb Jelena Mikšić. Svoju
priču iznio je i Dugoselac Gianni Gržeta. Na kraju
je za sve sudionike upriličeno izvlačenje tombole.
amš

Održana filmska večer na
otvorenom
Na rukometnom igralištu pored POU-a Dugo
Selo, 9. lipnja, u organizaciji GI Drugo Selo održana je besplatna projekcija dva fimal. Prvo je za
mališane prikazan sinkronizirani crtić „Rode“
kojeg su odgledali brojni klinci i klinceze, a zabavili su se i njihovi roditelji, a potom je u 22 i 30 sati
prikazan film za odrasle “Passengers”.

pojavljivanje jasno vidljivog investitora.
Vrdoljak je komentirao i sadašnju situaciju
kohabitacije u Gradu Dugom Selu. Bez obzira što je HNS u koaliciji s HDZ-om na razini
Vlade, mi svojim županijskim i gradskim organizacijama hijerarhijski ne određujemo da
moraju na terenu slijediti isti primjer, rekao
je Vrdoljak, međutim, dodao je, s obzirom da
koalicija na razini Vlade dobro funkcionira,
očekuje se odgovorno ponašanje obiju strana
i na razini Grada Dugog Sela. Smatram stoga da će Gradsko vijeće stati iza svoje izvršne vlasti jer se ne smije dozvoliti da se zbog
međusobnih neslaganja zakoči razvoj Grada,
zaključio je Vrdoljak.
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Srednja škola Dugo Selo:

Bogat program priredbe OŠ Ivan Benković:

MEÐUNARODNO NATJECANJE U ROBOTICI
U Srednjoj školi Dugo Selo započelo je međunarodno natjecanje u robotici koje će se provesti od
21. do 25. svibnja. Škola domaćin ujedno je partner
na projektu Erasmus+, KA2 – Scaling Up Inclusion, STEM focused project. Osim dugoselske škole
u partnerstvu su još četiri škole iz Portugala, Španjolske, Italije i Turske.
Stvaranje inovativnih rješenja za suočavanje s
današnjim izazovima u suradničkoj ekonomiji i
poslovnih modela koji uključuju robotiku – jedan
je od ciljeva ovog projekta koji podrazumijeva dizajniranje, izradu, programiranje i testiranje robota.
To je ukratko i sadržaj ovog natjecanja učeničkih
ekipa iz zemalja partnera u projektu.
Sudionike natjecanja iz navedenih zemalja, a
tako i ekipu domaćina, pozdravila je ravnateljica
Srednje škole Darinka Svetec. Uz voditelje projekta
i profesore škole, svečanom otvorenju prisustvovao
je dugoselski gradonačelnik Nenad Panian i vijećnica Gradskog vijeća Mara Mamuza , ravnateljica
OŠ Josipa Zorića.
Ekipe natjecatelja iz škola sudionica predstavile
su se ukratko. Skup mladih budućih znanstvenika srdačno je pozdravio dugoselski gradonačelnik
Nenad Panian. Uz riječi dobrodošlice gradonačelnik je predstavio grad domaćin i osnovne znamenitosti naglasivši mediteransku poveznicu zemalja
u partnerstvu čiji predstavnici sudjeluju na ovom
natjecanju.
A tom okruženju dominira znanost kao razvojna snaga, obrazovanjem se stiče znanje kojim se
postižu svi ciljevi. Međunarodna suradnja znanstvenih ustanova, partnerstvo i razmjena iskustava
te natjecanje kao stimulans u kvaliteti, sastavnice
su cijelog projekta.
Iako je ovo međunarodno natjecanje, nije međudržavno, već pridonosi suradnji u pravom smi-

slu. Svaka natjecateljska ekipa ima predstavnike
iz svake zemlje partnera u projektu, što pridonosi
suradnji i razmjeni iskustava.
Gradonačelnik Panian pozdravio je natjecateljice i natjecatelje sukladno cilju projekta kojim
se potiče ravnopravnost oba spola u obrazovanju,
stjecanju vještina i inovativnosti. To je potpora natjecateljicama koje su u manjini. Sudeći po riječima
i aktivnostima natjecateljice Monike Sirotković,
koja je potvrdila kako robotika nije samo za dečke
budući se ona time planirana baviti u budućnosti.
Dosadašnje aktivnosti i krug natjecanja opisao
je natjecatelj Marian Babić. A pred njima i njihovim kolegicama i kolegama predstoji natjecateljski
proces – sastavljanje ekipa i definiranje zadataka
u etapama: prikupljanje materijala i izrada robota,
programiranje koje će omogućiti izlazak robota
iz labirinta, kretanje po liniji te na kraju slobodan
ples.
Najuspješniji će biti nagrađeni simboličnim odličjima, kazala je ravnateljica Svetec. Njihov najveći
dobitak su znanje, nova iskustva i zajedništvo koje
će ponijeti u sebi nakon ovih susreta.

Za kraj školske godine
pjesma, ples i gluma
Priredbu povodom kraja školske godine održala je 7.
lipnja OŠ Ivan Benković, ove godine u dvorani Glazbene škole. Raznovrstan i bogat program, koji su marljivo
pripremali i uvježbavali sa svojim učiteljima i profesorima, izveli su talentirani učenici. Svaki je nastup popratio
buran pljesak brojne publike – ponosnih roditelja, braće
i sestara, prijatelja… Točke su najavljivali učenici Klara
Simić Bodrožić i Silvestar Frane Orešković, uz učiteljicu
Mirjanu Pavlić. Pjesma, ples, recitacija, gluma – nizali su
se na pozornici. Pjesmu „Djecu ne donose rode“ otpjevao
je 2. c, pratila ih je učiteljica Marija Turk Sakač. Martin
Knežević izveo je monolog „Što sve može biti pokvareno“ Z. Baloga, mentorica je Ivona Jeleč. Sedmašica Lucija
Batuljan izrecitirala je Matoševu „Maćuhicu“, a njena razredna kolegica Lucijana Žeželj „Moju tajnu“ R. Zvrka.
Kratkim igrokazom „Kokoš kod frizera“ gledatelje su nasmijale članice dramske skupine Kiara Čolić i Una Ižaković. Sve tri točke uvježbane su pod mentorstvom Dragane
Radovan. Šostakovičev „Valcer br. 2“ otplesale su Antonela Dujlović i Nicole Jurković dok je poznatu Matoševu
pjesmu „Djevojčici mjesto igračke“ krasnoslovila Anabela
Kulić, mentorica je također I. Jeleč. Mali ekolozi iz 2. b
podsjetili su na važnost čuvanja Zemlje tekstom M. Pokića
„Planet Zemlja“, zabavili su i pjesmom „Lipanj nam stiže“,
sve pod budnim okom učiteljice Sofije Štefanac Klobučar.
Klara Simić Bodrožić pročitala je svoj autorski rad „Svijet po mom“, zadovoljna je bila njena mentorica Danijela
Jalžabetić. Bila je ovo prigoda i za podsjetnik na nedavnu
proslavu Dana škole i veliki projekt tada prezentiran javnosti „Živi muzej glazbe“. U njemu je, pod vodstvom prof.
glazbene kulture Sandre Frančišković, sudjelovala cijela
škola. Kako je bilo, podsjetili su Franco Enio Todorović
i Marija Klara Grlić. Omiljena profesorica odlazi pa joj
je ovom prigodom zahvaljeno na svemu što je učinila za
školu te joj je ravnatelj Branko Goleš uručio prigodan dar.
Kako se čulo, ovo nije rastanak jer će i dalje surađivati na
glazbenim projektima. Dragoj Istrijanki iznenađenje je
priredio zbor učitelja OŠ Josipa Zorića i Ivana Benkovića
otpjevavši popularnu pjesmu Alena Vitasovića „Sandra“.
Na repertoaru odličnog zbora bile su i „Naranče“. Kako
je bilo na priredbi, pogledajte u fotogaleriji.
amš
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Delegacija OŠ „Ivan Benković“ posjetila BiH:

Srednja škola Dugo Selo od jeseni u projektu Škole za životpomoćnik ministrice Vlado Prskalo najavio njeno opremanje
Pomoćnik ministrice obrazovanja Vlado Prskalo
proveo je dan u obilasku srednjih škola na području
Zagrebačke županije. U današnjem obilasku koji je za cilj imao uvid u rad škola i
opremanje strukovnih škola.
-Želimo vidjeti kakve kapacitete škola
ima i što im je najpotrebnije da bi bili još
bolja i uspješnija škola- istaknuo je Prskalo.
Buduće opremanje škole mogu ostvariti na tri načina; kroz centre za kompetentnost, državni proračun i eksperimentalno opremanje škola. Upravo kroz to
opremanje školama se smiješi još svijetlija
budućnost, koju će Srednja škola Dugo
Selo zasigurno ostvariti i kroz provođenje
eksperimentalnog programa Škole za život
-To znači da ide novi kurikulum za gimnaziju i
kod četverogodišnjih strukovnih opće obrazovnih
predmeta. Veselimo se tome što smo dobili priliku da opremimo školu, za što su se otvorile i nove
mogućnosti. To će zasigurno biti u prilog školi za
kvalitetniji rad s učenicima- kazala je ravnateljica
Srednje škole Dugo Selo Darinka Svetec.
Srednja škola Dugo Selo osnovana je 2002. godine
i trenutno je pohađa 670 učenika u 11 obrazovnih
programa. Upravo kroz ulaganje u školstvo svoju
budućnost vidi i Dugo Selo koje nizom mjera želi
podići taj standard.

-Mi već sada gledamo profile koji će nam trebati
u budućnosti i zajedno s ministarstvima planira-

mo dosita vidjeti koja su nam zanimanja potrebna
i kako motivirati đake da u tim zanimanjima nastave svoj posao, te da se kasnije usavršavaju. Posla će
biti, i to sve više i više. Nadamo se da će to učenici
shvatiti ozbiljno i da je njihova budćnost upravo u
Dugom Selu, a ne negdje vani- ispričao je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian.
Obilasku pomoćnice ministrice Vladi Prskalu
priključili su se i zamjenik župana Hrvoje Frankić
te resorna pročelnica Zagrebačke županije za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kultura Mirela Gajić Katalenac.

Potpisana povelja o suradnji i
prijateljstvu sa školom „Nova Bila“
Mala delegacija Osnovne škole „Ivan Benković“ 16. svibnja 2018. godine otputovala je u Novu Bilu, općinu u srednjoj
Bosni, kako bi započeli suradnju s tamošnjom školom. Predstavnici naše škole bili su ravnatelj Branko Goleš, socijalna
pedagoginja Nena Franić, profesorica hrvatskoga jezika Ivana
Šavuk, profesor tjelesne i zdravstvene kulture Denis Klaus te
troje učenika – Martin Knežević, učenik petoga razreda, Ivan
Šarić, učenik šestoga razreda i Marija Klara Grlić, učenica
osmoga razreda.
Prvoga dana boravka u Novoj Biloj naši su predstavnici
prisustvovali svečanoj sjednici Osnovne škole Nova Bila organiziranoj povodom obilježavanja 70. godišnjice škole. Na toj
su sjednici ravnatelj Osnovne škole „Ivan Benković“ Branko
Goleš i ravnatelj Osnovne škole Nova Bila Josip Popović potpisali povelju o prijateljstvu i budućoj suradnji ovih dviju škola.
Nakon potpisivanja povelje uslijedila je priredba u kojoj su sudjelovali i naši učenici. Martin Knežević izveo je recitaciju Kaj
se to za menom vleče, Ivan Šarić sve je nasmijao monologom
Muke jednog šestaša, a Marija Klara Grlić krasnoslovila je pjesmu na slavonskoj ikavici Prva rič što sam je čuo.
U četvrtak, 17. svibnja, naši su učenici prisustvovali nastavi
dva školska sata, a ravnatelji i profesori su za to vrijeme dogovarali oblike buduće suradnje škola. Uslijedio je zajednički
obilazak crkve Duha Svetoga. Ugostio nas je župnik fra Slavko
Petrušić i ispričao o povijesti župe. Obišli su prostorije župe
koje su za vrijeme rata služile kao vojna bolnica. U Hrvatskom
kulturnom centru dočekao ih je ravnatelj Dragan Đido i predstavio rad ove institucije. Posjet Bosni i Hercegovini završili su
u Travniku, rodnom gradu nobelovca Ive Andrića. Obišli su
njegovu rodnu kuću i poslušali kratko predavanje kustosa o
životu i radu ovog poznatog književnika.
Vjerujemo kako smo ovim posjetom Novoj Biloj započeli
uspješnu buduću suradnju dviju škola.
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Dječji vrtić Dugo Selo:

Pripremni koncert Tamburaškog
orkestra i Zbora Glazbene škole:

Program RASTIMO ZAJEDNO
Dječji vrtić Dugo Selo i ove godine je proveo
Program rada s roditeljima Rastimo Zajedno
i omogućio pravo na podršku roditeljima i još
više od očekivanog ostvario izvrsne partnerske
odnose s brižnim roditeljima
Roditeljska uloga uvijek je predstavljala veliku
odgovornost, no nikad nije bila toliko zahtjevna
kao danas u suvremenom društvu . Od suvremenog roditelja očekuje se mnogo: dobro poznavanje razvoja djeteta, primjenjivanje odgovarajućih odgojnih postupaka, korištenje i traženje
novih znanja i vještine. Uspješnost u odgojnom
djelovanju roditelja određuje razvoj djeteta i svih
njegovih potencijala stoga bi roditelj trebao posjedovati određena znanja i vještine i pravovremeno ih primijeniti, no riječ je o trajnom procesu savladavanja izazova roditeljstva, pri kojem
roditelji imaju pravo na podršku.
Upravo iz toga razloga Dječji vrtić Dugo Selo
omogućio je ovaj vid podrške i provedbe Programa Rastimo Zajedno u okrilju UNICEF-ovog
Programa podrške ranom razvoju i poticajnom
roditeljstvu.
Program Rastimo Zajedno provodile su voditeljice koje su prošle edukaciju za ovaj program :
pedagoginja Nikolina Bošnjak, odgojiteljica Gorana Bukša Lojna, psihologinja Goranka Matić

Šarić u vremenskom periodu od 22. 1. do 23.4.
2018. uz potporu ravnateljice Draženke Sesan.

Sjajna najava Svjetskog
folklornog natjecanja u Grčkoj
Glazbena škola Dugo Selo održala je 17. lipnja
u svojoj Koncertnoj dvorani pripremni koncert
za svjetsko folklorno natjecanje u Grčkoj gdje će
predstavljati Grad Dugo Selo i Hrvatsku. Vrijedni
učenici i profesori, pod voditeljstvom ravnatelja
škole Darija Cebića, u Solun putuju 28. lipnja.

Program je cjelovit i strukturiran, podijeljen
u jedanaest tema od kojih izdvajamo određene
naslove kako bi vam slika bila zornija: Kako dijete uči o svijetu oko sebe?, Roditeljski ciljevi i
psihološke potrebe djeteta, Postavljanje granica,
Zašto i Kako?...
Broj polaznika programa ograničen je kako
bi se kvaliteta intenzivirala. U ovoj pedagoškoj
godini sudjelovalo je 13 iznimno savjesnih i suradljivih roditelja koji su intenzivno promišljali
o roditeljskoj ulozi i uspješno završili program,
nakon čega su i dobili potvrde o sudjelovanju.
Nikolina Bošnjak, stručni suradnik pedagog

Dodjela nagrada za likovne i literarne radove iz područja vatrogastva:

Nagrade za osnovnoškolce iz
Dugog Sela i Brckovljana
Šestu godinu zaredom
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije organizirala
je natječaj iz područja vatrogastva, a i ove godine među
nagrađenima su učenici s
našeg područja
Dominik Zelić , učenik
2.b iz OŠ Ivan Benković,
pod mentorstvom učiteljice
Sofije Štefanac Klobučar,
osvojio je prvo mjesto za literarni rad. Njegov rad bio je
najčitaniji, dobio je najveći
broj internetskih glasova.
U kategoriji likovnih radova, nagrade su zaslužile tri
učenice OŠ „Stjepan Radić“
iz Božjakovine čiji je mentor prof. likovne kulture
Robert Samardžić. Osmašica Rea Pavlić osvojila je
prvo mjesto, petašica Daniela Frulja drugo dok je,
također učenica petog razreda, Ema Fruk nagrađena za treće mjesto.
Samoj svečanosti dodjele nagrada u Hotelu International u Zagrebu nazočio je župan Zagrebačke
županije Stjepan Kožić, predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Stjepan Ptiček te zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Josip Novosel, ispred Državne uprave za zaštitu
i spašavanje Željko Sutlar. Također, uz nagrađene
učenike, na dodjeli nagrada bili su njihovi mentori
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Na bogatom repertoaru solista, ansambla, zbora
i Tamburaškog orkestra Glazbene škole, mogle su
se čuti neke od najzahtjevnijih skladbi priređenih
za tambure.
Izvedene su Cebićeve skladbe „Zlatna tamburica“, „Jutro u ravnici“, „Čardaš“. Na programu
su bili i tradicionalni “Čardaš i Romansa”, ali i
Monty Csardas (L.Monty). Marko Majić oduševio
je na gajdama izvevši Slavonski splet.
U natjecateljskom dijelu predstavit će se i pjesmama s novog CD-a „Uspomene“. To su naslovna „Uspomene“ (D.Cebić-Z.Nemet-arr.D.Cebić);
“Mje s e c”(D.C e bić-A . M .Špr i h a l / D.C e bićarr.D.Cebić); “5 tambura” (D.Cebić-Đ.Habelarr.D.Cebić); „Ne ljuti se lijepa Jelo“ (D.Cebić-P.
Pokupčić-arr.D.Cebić); „Samo zore puste brojim“ (D.Cebić-M.Sović); “Drava teče” (D.CebićA.M.Šprihal/D.Cebić-arr.D.Cebić).
Vrhunske
izvedbe pokazale su kako su učenici itekako spremni za konkurenciju na grčkom festivalu. U koncertu je uživala brojna publika, među njima bio je
i gradonačelnik Nenad Panian.

Tamburaški orkestar KUD-a
„Preporod“ županijski predstavnik
na predstojećim
Državnim tamburaškim susretima

i mentorice, ravnatelji škola te ponosni roditelji i
članovi obitelji.
Natječaj je provela Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije i to tako da su osigurane dvije vrste nagrada – od strane stručnog povjerenstva i od
strane glasanja putem Internet stranice Vatrogasne
zajednice Zagrebačke županije.
Nagrade stručnog povjerenstva dodijeljene su u
dvije kategorije i to po tri nagrade: za dob od I-IV
razreda i za dob od V-VIII razreda, posebno za likovne a posebno za literarne radove, a već petu godinu za redom nagrade se dodjeljuju i kategoriju za
djecu sa posebnim potrebama.
SŠK

Tamburaški orkestar KUD-a „Preporod“ pobjednik je VII. Županijske smotre tamburaških
orkestara i sastava Zagrebačke županije u kategoriji Folklornih orkestara te će predstavljati županiju na predstojećim Državnim tamburaških susretima. Ovogodišnja Smotra održana je u petak, 19.
svibnja, u samoborskom Centru za mlade Bunker.
„Preporod“ se predstavio skladbama “Dva čardaša i romansa”, novinom na njihovu repertoaru te
skladbom “Šokački sastanak“.
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Atletski klub Martin Dugo Selo:

Od Martinske utrke do vrha državne lige
Klub koji „trči svoju utrku“ već 16 godina,
iako službeno djeluje od 2004. godine, ostvario
je spomena vrijedne rezultate, kako u promociji
ovog „kraljevskog sporta“, tako i u natjecanjima.
Današnjih dana, kada Klub našeg relativno
malog grada drži 4. mjesto u jedinstvenoj hrvatskoj ligi cestovnog trčanja, vrijeme je za kratki
pogled unatrag te za dobre želje i potporu u budućim aktivnostima.
Atletski
klub
Martin Dugo Selo
djeluje od 2002. godine kada je krenula prva Martinska
utrka duga 17 km, a
formalno je ustrojen
dvije godine kasnije.
Godine 2006. ova je
utrka, uz potporu
tadašnje Turističke
zajednice te prihoda
od sponzora prerasla u polumaraton. Klub je u to vrijeme bio izvan
sufinanciranja Zajednice športskih udruga te je
vlastitim snagama i tom potporom održavao ovu
utrku s 80 do 120 natjecatelja iz Hrvatske čak i
inozemstva. Ostavši bez potpore grada 2010., otkazan je 9. Martinski polumaraton te je prestao
postojati sa žarkim nastojanjem Kluba za obnovu ove popularne utrke, možda već iduće godine.
Bez obzira na to, rezultati su se nizali u natjecateljskom dijelu, ali isto tako u organizaciji.
Tako su se M. Dokuš, D. Flajs i I. Lončar angažirali na stvaranju ultramaratona Zagreb – Vukovar pod nazivom „Putevima dragovoljaca HOSa“. U toj su utrci dugoselski trkači jedno vrijeme
dominirali, a Dražen Flajs, tadašnja perjanica
Kluba, tri je godine pobjeđivao.
Godine 2006. za predsjednika kluba izabran je
Jadranko Kereković, koji s tadašnjim tajnikom
Tihomirom Anđalom potiče natjecateljske aktivnosti i rad s mladima. Ubrzo dolazi do rezul-

tata koji se očituju osvajanjem medalja na prvenstvima Hrvatske u čemu se ističu Josip Dragun
i Siniša Majdandžić, koji je bio i član juniorske
reprezentacije države te nastupio na Europskom
prvenstvu u planinskom trčanju.

Godina 2010. označava svojevrsnu prekretnicu u radu kluba. Tada je, kao predsjednik kluba,
T. Anđal pokrenuo Dugoselsku kross ligu uključivši učenike u nju, a ista se provodila do 2014.
Tih se godina bilježe uspjesi Josipa Draguna,
Tatjane Prlić i drugih. Uspjeh bilježi i cijeli Klub
osvajanjem 2. mjesta u 2. ligi, čime ulazi u 1. Hrvatsku ligu cestovnog trčanja, odnosno među 10
najboljih klubova cestovne atletike u Hrvatskoj.

Od 2011. članovi kluba unajmljuju atletsku
stazu u Božjakovini u nedostatku takvih uvjeta
u Dugom Selu. Trenirajući na stazi postižu sve
bolje rezultate te počinju, u suradnji sa Savjetom mladih, organizirati školu trčanja koja služi
i za popunu novim članovima. U treniranju i
želji za uspjehom sve nade polažu u najavljenu
izgradnju atletske staze u Dugom Selu.
Od prije par mjeseci predsjednik Kluba je Vlado Šindler. Danas je Klub na visokom četvrtom
mjestu jedinstvene Hrvatske lige i broji tridesetak članova koji najmanje dva puta tjedno treniraju pod vodstvom trenera i ujedno aktivnog
člana Tihomira Anđala. To je nadasve složna i
vesela ekipa u kojoj su članice u većini. Klub je
prepoznatljiv u hrvatskoj atletici po osloncu na
vlastite snage koje većim dijelom dolaze iz škole trčanja koja je vrlo uspješno odrađena 2016.
godine. Klub se može pohvaliti i uspjesima na
Otvorenom dvoranskom prvenstvu Hrvatske u
atletici za veteranke i veterane 2018. godine gdje su osvojili čak tri zlatne medalje.
Značajno je za napomenuti da osim natjecanja članice
i članovi kluba svake godine
sudjeluju i u brojnim humanitarnim utrkama. Kad je
već govora o humanitarnim
utrkama, zasigurno je velikom dijelu čitatelja u sjećanju ovogodišnja humanitarna utrka „Patrikov put nade“
održana u našem gradu krajem ožujka ove godine čiji je
organizator bio klub.
U očekivanju izgradnje
atletske staze, nastavka sufinanciranja aktivnosti sve brojnijih i uspješnih
članova, vodstvo kluba želi obnoviti Martinski
polumaraton kao jednu od manifestacija Dugoselskih jeseni u 2019. godini.

Pripremila N. Kozić
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44. INA Delta rally dijelom
održan i u Dugom Selu
Atraktivan 44.INA Delta Rally održan je 8. i 9.
lipnja. Uz već standardne lokacije oko Zagrebačkog velesajma te na Sljemenu, dva brzinca prvoga
dana utrke održavala su se, kao i lani, u Dugom
Selu. Dugoselski brzinci “Martin breg/Kemokop
1 i 2” voženi su pod nazivom “Memorijal Milivoja Obada.” Događaj je organizirao AK Dugo Selo.
Najzanimljivi i najatraktivniji dio utrke za gledatelje bio skok na Martin Bregu. U centru grada
održan je zabavni program, u kojem su nastupile
Dugoselske mažoretkinje dok je startnu zastavi-

cu spustio proslavljeni rukometaški reprezentativac, Dugoselac Vlado Šola. Posjetitelji su mogli
razgledati i neobične automobile, posebno su
oduševili oldtimeri.

MOUNTAIN BIKE
CROATIA CUP XCO
BANOVO BRDO 2018. –
Uspješni dugoselski
biciklisti
U nedjelju, 27.05.2018., na Banovom brdu
nadomak Osijeka, ekipa iz Dugog Sela ponovo
je zasjala na postolju. Utrka se održala na teškoj i zahtjevnoj stazi gdje su sudionici morali
pokazati maksimalnu spretnost i izdržljivost.
Donosimo vam poredak naših biciklista iz BK
Dugo Selo. Naš najmlađi biciklist, star 5 godina, Matija Mažar, osvojio je 2.
mjesto i srebrnu medalju u kategoriji U7. U
kategoriji U9 1. mjesto zauzeo je Filip Mažar,
2. mjesto Tristan Petrović Kovačić, dok je odlično 3. mjesto zauzeo Luka Dragičević.
Rene Vršić zasluženo je zauzeo 3. mjesto u
kategoriji do 11 godina U11, dok je odmah za
njim ciljnu liniju preletio i Lel Petrović Kovačić zauzevši 4. mjesto.
U kategoriji U14 natjecao se Kian Petrović
Kovačić, dok je u kategoriji KADETI u teškoj
konkurenciji Andrej Žgalin zauzeo 8.mjesto. S
ovog popisa nikako ne smijemo izostaviti naše
rekreativce Roberta Mikletića, koji je osvojio
3. mjesto, i Tomislava Mažara, koji je osvojio
4. mjesto.
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Što je ljubav? Ljubav je najveća Zapovijed
Matej 22:36 do 40 Učitelju, koja ja zapovijed najveća

Bog je dokazao svoju ljubav prema nama kada je

u Zakonu? A on mu reče: Ljubi Gospodina Boga svoje-

poslao svojega sina. Bi li itko od nas bio spreman dati

ga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim

svoje dijete da spasi nekoga? Da spasi grešnike? Možeš

umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga,

osjetiti Božju ljubav jer On je već dokazao svoju ljubav.

ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.O

Bog nas je toliko volio da je poslao Isusa da pati i umre

tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.

umjesto nas. Kada je Isus na Križu pitao, „Bože moj,

Bog je ljubav, možemo reći da je Bog utjelovljenje

zašto si me ostavio“ odgovor na to pitanje bi bio: zbog

ljubavi, sve što on jest, kako je napisano u 1. Ivanovoj 4.16

mene i zbog tebe i zbog svih onih koje voli.Zbog toga

I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i

nemaš razloga sumnjati u to da te Bog ljubi. Isus rekao u

povjerovali joj.Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi,u

Ivanu 14.23 Odgovori mu Isus: Ako me tko ljubi,

Bogu ostaje, i Bog u njemu. Božja ljubav nas privlači

čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k

bez da nas sili, on želi s nama iskren odnos, oblikovan lju-

njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Dakle,

bavlju i povjerenjem. Zato svatko tko se približava Bogu

stvar je vrlo jednostavna, tko voli Isusa čuva njegove

mora imati vjeru (povjerenje) u njega i voljeti ga više nego

zapovijedi. Čuvaš li ti Isusove zapovijedi? Želim vas

sve ostalo. Moramo ga željeti više nego što želimo bogat-

ohrabriti da čitate Božju riječ, jer tko traži nalazi.

stva ovoga života, njegova ljubav prodire u nas na taj način

Dakle, tražite!

da svaki onaj koji ju iskreno prihvati može biti transformiran
tom ljubavlju, kao što je pisano u 2. Korinćanima 5.14
Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo:
jedan za sve umrije, svi dakle umriješe;. ispunjeni
smo i transformirani njegovom ljubavlju.
kada Bog govori o ljubavi On ne ostaje na riječima,
nego ju i dokazuje, kao što piše u Rimljanima 5.8 A Bog
pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.

Baptistička Crkva
Dugo Selo
Raspored Aktivnosti
- Nedjeljom 18.00
Bogoštovlje
Adresa - Zagrebačka 133
10370 - Dugo Selo
www.bcdugoselo.com.hr

Skupština Zajednice športskih udruga Dugo Selo:

Rezultati impresivni, prihodi nedostatni,
a sponzori suzdržani
Redovnom izvještajnom skupštinom ZŠU Dugo
Selo, održanom 1. 1ipnja 2018. godine, kojoj je nazočilo 17 od 24 člana, predsjedao je Branko Deronja.
R a z m at r aju ć i
program športa iz
prethodne godine članovi su raspravljali o financijskom izvješću
i o radu tijekom
2017. godine. Više
sudionika u raspravi osvrnulo
se na kriterije za
raspodjelu sredstava športskim udrugama unutar Zajednice. Čuli
su se i prijedlozi za izmjenu kriterija koje neki drže
zastarjelima te predlažu formiranje stručne komisije za izradu kvalitetnog prijedloga. Proračunska
sredstva namijenjena športu i dalje su nedostatna,
tako su svima bitni sponzori koji nedovoljno prepoznaju sportske dosege, rečeno je između ostaloga.
Ipak nekima uspijeva pribaviti novac i pored dotacije, kao što je primjerice NK Dugo Selo od sponzora prihodovao 150.000 kuna. Ali ni to ne pokriva potrebe, tako su športske udruge prisiljene i na
racionalizaciju u nekim putovanjima na utakmice
i natjecanja.
Tijekom prošle godine Zajednica je raspolagala
s ukupno 2,046.002 kuna od čega dotacija Grada
iznosi 2,035.000 kuna, a 11.000 kuna pristiglo je iz
Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke žu-

panije. Sredstva su raspodijeljena na 17 športskih
udruga u kojima je 57 momčadi i ekipa s ukupno
742 licencirana natjecatelja (od toga 560 pomladak)
. Stručni rad vodi 40 trenera. Među natjecateljima
je 10 reprezentativaca. Dugoselski športaši lani su
osvojili 363 medalje, od čega 99 zlatnih te još 95 odličja.
Rezultati u 2017. godini ocijenjeni su impresivnima . Istaknuti su mlađi kadeti MRK Dugo Selo koji
su obranili naslov prvaka Hrvatske, rukometašice
seniorke koje su bile 3. u Kupu Hrvatske, dok STŠK
ima prvaka Hrvatske u seniorskoj U-21 konkurenciji, 3. mjesto u igri parova na Prvenstvu Hrvatske,
2. mjesto u seniorskom TOP 8 natjecanju. Značajno je i 3. mjesto Taekwondo kluba u pojedinačnom
natjecanju na Prvenstvu Hrvatske za kadete i juniore. Dugo Selo, kao grad športa, ponosan je na svoje
športaše, posebice na 10 reprezentativaca iz dugoselskih redova - u ženskom rukometu i stolnom tenisu,
navedeno je između ostalih dosega.
Gostujući na Skupštini dugoselski gradonačelnik
Nenad Panian očitovao je zadovoljstvo športskim
rezultatima . Financijska su sredstva nedostatna,
ocijenio je i on, dodavši kako nedostaje sponzora,
za koje se nada da će ih biti više ako se udruge pokažu dobrim radom. Gradonačelnik Panian najavio je
uređenje atletskog stadiona u Puhovu, renoviranje
svlačionica u prostorijama NK Ostrna te prekrivanje
igrališta NK Dugo Selo umjetnom travom.
Izvješće o poslovanju za 2017. godinu prihvaćeno
je većinom glasova kao i financijski plan te program
športa ZŠU Grada Dugog Selo za 2018. godinu.

Emanoel Santos Misionar iz Brazila

U SŠ Dugo Selo
održano predavanje o
zlouporabi droga
U SŠ Dugo Selo održano je predavanje za učenike
prvog razreda radi preventivnog djelovanja prema
zlouporabi droga, a u sklopu obilježavanja 26. lipnja
- Međunarodnog dana protiv zlouporabe droga. Korisno i zanimljivo predavanje pod nazivom „Droga,
loš životni izbor“ održao je kriminalist Dubravko
Klarić iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade
RH. Učenicima su podijeljeni i edukativni materijali.
Predavanju su nazočili i predstavnici Povjerenstva za
suzbijanje zlouporabe droga na području Zagrebačke
županije.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1987.
godine proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog
prometa drogama želeći upozoriti globalnu svjetsku
javnost na sverastući problem zlouporabe (opojnih)
droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera,
kako na globalnoj svjetskoj razini tako i na nacionalnoj razini, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – međunarodno društvo slobodno od zlouporabe
droga.
Obilježavanje ovog dana provodi se u suradnji s
odgojno-obrazovnim ustanovama, medijima, nevladinim organizacija i ostalim relevantnim institucijama uključenim u suzbijanje zlouporabe droga, a ima
za cilj upozoriti što veći broj građana na problem raširenosti zlouporabe droga i zajedničkim snagama se
suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu današnjice.
				
amš
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TUŽNO SJEĆANJE

na našu dragu

MARICA MUŠKON

ZLATU FLUKA

23.06.2015. – 23.06.2018.

03.07.2014. – 03.07.2018.

Nedostaješ nam u svakom danu koji živimo.

S ljubavlju i tugom čuvamo
uspomenu na Tebe.
Tvoji najmiliji.

TUŽNO SJEĆANJE
na
neprežaljenog supruga, oca i djeda

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

TUŽNO SJEĆANJE
na

BRANKA RNJAKA

JOSIPA ROBIĆA

16.05.2013. – 16.05.2018.

03.06.2013. – 03.06.2018.
Prošlo je pet dugih, tužnih i bolnih godina
od kako Te nema s nama. Dok živimo mi
živjet ćeš i Ti, u našim srcima i mislima.

Uvijek si u našim srcima,
mislima i molitvama.
Tvoji najmiliji.

Za Tobom vječno tuguju: supruga i tvoji voljeni.
TUŽNO SJEĆANJE
na

TUŽNO SJEĆANJE
na voljenu suprugu, majku, baku i svekrvu

VAHIDU – IDU BOŽIKOVIĆ
28.06.2000. – 28.06.2018.

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

MIĆU IVEZIĆA

01.07.2014. – 01.07.2018.
Prošle su 4 godine otkad nisi s nama, ali si u
našim mislima i srcima i ostat ćeš zauvijek.
Tvoja: supuga Štefica, djeca i unuci.

TUŽNO SJEĆANJE

SPOMEN

SINIŠA NOVAČIĆ

na mog dragog sina

09.01.1964. – 18.05.2017.

ŽELJKA KLASIĆA

Rođen 06.06.1958. g.
a život mu je prestao 14.12.2015.g.

Prošla je prva, najteža godina
u našim životima.

Vrijeme ne liječi tugu ni bol, ali s time moram živjeti. Uvijek ćeš biti suza u mom oku.

Supruga Spomenka,
sinovi Tomislav i Zvonimir.

Voli te tvoja mama Danica.
TUŽNI SPOMEN
TUŽNO SJEĆANJE

IVAN LABAŠ

na

30.06.1993. – 30.06.2018.

JELENU LONČAR

i

21.06.2017. – 21.06.2018.

KATICA LABAŠ

30.06.2004. – 30.06.2018.

Uvijek si u našim srcima i mislima.

Živite s nama u našim srcima i našim sjećanjima.
Kćer Jasna, sin Zdravko,
unuke Vesna i Nataša.

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

DUGOSELSKA kronika

OBAVIJESTI

28. lipnja 2018.
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U sklopu proslave Dana hrvatskih branitelja
Zagrebačke županije:

U DUGOM SELU OTVORENA
IZLOŽBA CRTEŽA IVANA
LACKOVIĆA CROATE
U Domu hrvatskih
branitelja u Dugom
Selu, a u sklopu proslave Dana hrvatskih
branitelja
Zagrebačke županije, 27.
lipnja je otvorena
izložba crteža Ivana
Lackovića
Croate
pod nazivom „Crveno i crno“. Kako je
istaknuo uvodničar
Darko Gerić, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Otoka Ivanića, riječ je o zbirci
ratnih crteža, nastalih na zapadnoslavonskom ratištu u prvoj polovici
1992. godine, gdje je Ivan Lacković
Croata boravio kao pripadnik 65.
bataljuna Hrvatske vojske Ivanić
Grad, a crteži su u trajnom vlasništvu Muzeja Ivanić Grad.
Na otvaranju izložbe nazočnima
se obratio i gradonačelnik Dugog
Sela Nenad Panian prisjetivši se rat-

U SPOMEN
HRVATSKIM BRANITELJIMA
“Navik on živi ki zgine pošteno”

nih dana u kojima je i sam sudjelovao kao hrvatski branitelj, naglasivši
povijesni značaj Domovinskog rata i
ulogu hrvatskih branitelja, a izložbu
je otvorio zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić koji
je konstatirao značaj ovakvih događanja jer smatra kako hrvatski branitelji danas nemaju status u društvu kakav zaslužuju.
U prigodnom programu nastupili su učenici Glazbene škole Dugo
Selo, Andrija Papak na violini i Leon
Kociper na flauti.
Otvaranje
izložbe bila je
uvertira u središnju proslavu
Dana hrvatskih
branitelja Zagrebačke županije
koji će se obilježiti u subotu 30.
lipnja u Dugom
Selu.

Oni su mrtvi-ali priđite
bliže,
Vidite tračak taj blijedi i fini,
Čudno to svijetlo, što s groba
se diže,
To ideali su besmrtni njini,

Vidjeli ste ih-te turobne
humke,
Rake heroja,
Što mrijeti su znali,
Pođite sada, ali pođite šutke!
Znajte, da oni i za vas su
pali…
(Fran Mažuranić, ml)

ŽELJKO FILIPOVIĆ

26./27. srpnja 1991.- 26./27. srpnja 2018.

DAVOR LJUBANOVIĆ

8. srpnja 1992.- 8. srpnja 2018.

STJEPAN LESKOVARI

12. srpnja 1992- 12. srpnja 2018.

MILIVOJ HALAR

6. kolovoza 1992.- 6. kolovoza 2018.

MATO HERDOMAN

4. kolovoza 1995.- 4. kolovoza 2018.

N.H.M.

Poznati američki glumac Armand
Assante snimao u Dugom Selu
U Dugom Selu je sredinom lipnja
boravio jedan od najpopularnijih američkih glumaca Armand Assante. Pod

redateljskom palicom Jakova Sedlara,
ovdje se snimao film „Hrvatska trilogija“. Assante je poznat kao ljubitelj
Hrvatske, a pred kamerama Nove TV pokazao
je kako zna i nešto hrvatskog jezika izjavivši: „Ja
volim Hrvatsku! Hvala!“
Od napornog rada na snimanju filma, glumac se
odmarao šećući i uživajući u ljepotama prirode na
Martin bregu. Naš grad
ostavio je na njega pozitivan utisak, ovdje se osjećao ugodno i dobrodošlo.
Fotografije: Foto-kutak

Neka Vam je laka hrvatska gruda
vaši suborci i prijatelji

TUŽNO SJEĆANJE
na

DRAGUTINA KRPANIĆA
07.06.2003. – 07.06.2018.

Godine prolaze i život teče, sjećanje na tebe
izbrisati neće.
Tvoji: supruga Zdenka, sin Drago, kćerka
Andreja, snaha Mirjana, unuci Tomislav,
Tin, Teo i unuka Zoe.
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JUBILEJ NK DUGO SELO
VRIJEDAN DIVLJENJA
Obljetnica 95.godina rada NK Dugo Selo je
obilježena kako i dolikuje jednom dugovječnom
nogometnom kolektivu, a to je nogometnom utakmicom. Za ovu prigodu uprava NK Dugo Selo
je dogovorila sa GNK Dinamo dvije utakmice na
gradskom stadionu. Ime i renome GNK Dinamo
je napunio tribine gradskog stadiona. Klubu su
čestitke uputili gradonačelnik Nenad Panian i
predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir.
Uprava kluba se u suradnji s gradskom vlasti i
gradonačelnikom, te preko sponzora pobrinula
da sve protekne u pravom svečarskom i slavljeničkom tonu, a svaki posjetitelj utakmica na dar
je dobio majicu NK Dugo Selo.
U prvoj utakmici su na teren izašle momčadi
kadeta NK Dugo Selo i GNK Dinamo. Mnogobrojni prisutni gledatelji na tribinama gradskog
stadiona su mogli vidjeti talentirane buduće prvotimce GNK Dinama kao i naše domaće igrače
koji su vrlo dobro parirali gostima. U borbenoj
i dinamičnoj utakmici sa puno lijepih i dobrih
poteza utakmica je završila neodlučeno 2:2.

imali lagani posao protiv naših veterana koji
su pokazali da u njima još tinja nogometni žar
i želja za pobjedom kakvu su ostvarili prije 20
ak godina upravo protiv ovog protivnika kada su
ga izbacili u kupu Hrvatske, tada pod imenom
HAŠK Građanski. I u ovoj utakmici smo vidjeli
puno lijepih poteza koje je publika zdušno nagrađivala pljeskom. Gosti su ostvarili pobjedu
2:0, a svjedoci kažu da je u trećem poluvremenu
naša momčad slavila uvjerljivo.
NK Dugo Selo : Bičanić I,Slišković S,Butina
B,Perković M, Franjić I, Ćurić S,Ćavarušić
L,Kosak I,Car Ž,Šego T,Vujić G,Velagić
V,Slišković J,Jakovljević P,Fintić D,Rakiževec
T,Darojković S,Cvitić I, Nuši G,Vujić V,Srečić
S,Valjak K,Petrušić I,Belošević D,Šarić T, Šarić H,Golub M,Markušić M,Jularić J,Slišković
I,Pavičić N,Bilić R,Barišić M, Radić D, Opačak
L voditelj Slišković T
GNK Dinamo: Jozić M, Antolić I,Braun
D,Štrok H,Poldrugač D,Tuta M,Mumlek
M,Pavlović Ž,Jakirević S,Vabec D, Čorić

Svakako nas veseli spoznaja da su naši kadeti
pokazali da imaju kvalitetu, te da se mogu ravnopravno nositi sa kvalitetnijim prvoligaškim
momčadima, a isto tako nas raduje činjenica da
se u našem klubu pojavljuje novi val mladih noogmetaša za koje se nadamo da će uskoro uskočiti
u seniorsku momčad.
NK Dugo Selo: Jurić A,Lepotinec F,Babić
M,Rakiževec F,Uwem A,Brbot I,Agatić I,Lović
D,Galić J,Cikoja M,Međugorac M, Agatić
R,Kelić A,Ivanda M TRENER: Pavičić N
GNK Dinamo: Šarkanj T,Jozić A, Kušec
M,Agić T, Duspara S, Heteši V,Vidović I,Knežić
I,Brodarić M,Radovac L,Brkić M,Vuković
F,Palić T,Tomek F,Mamić M,Čarapina D,Vasilj
A,Jurčec J,Čavlina N TRENER: Poldrugač D
Strijelci : 0:1 Brkić, 0:2 Čarapina, 1:2 Lepotinec , 2:2 Galić
Druga utakmica dana nam je ponudila nogometni šlager u kojem su se sastale veteranske
momčadi ova dva kluba. Gosti u čijem sastavu su nastupili i bivši reprezentativci Hrvatske
(Kozniku,Pavlović,Mumlek, Polovanec ) nisu

M,Kozniku A, Polovanec K,Štefulj D, voditelj
Škorić Z
Strijelci : 0:1 Kozniku, 0:2 Mumlek
Na kraju napomenimo da smo u zadnjih mjesec dana svjedoci nogometne groznice koja je
nastupila dosta prije samog svjetskog prvenstva,
a za koju su zaslužni svi članovi NK Dugo Selo.
Na seniorskim utakmicama u zadnjih nekoliko
kola imamo pune tribine, pa ovaj lijep jubilej također je napunio tribine , a kvalifikacijska utakmica pionira je bila vrhunac. Dugo nismo na
tribinama gradskog stadiona vidjeli toliki broj
roditelja sa svojom djecom, a ono na čemu će
nam što mnogi stadioni u Hrvatskoj pozavidjeti
to je ženska populacija gdje majke bodre svoje
sinove, djevojke svoje dečke, a žene svoje muževe
i njima uz rame i gradonačelnik grada navija sa
tribine. Nadamo se da će nogometna groznica
najbrojnijeg sportskog kolektiva u gradu trajati
i u idućoj nogometnoj sezoni.
Tomislav Špoljarević
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DAMIR BIŠKUP NOVI
TRENER NK DUGO SELO
Nakon Biškupa opet Biškup. Uprava NK Dugo
Selo nakon odlaska trenera Dražena Biškupa u
NK Lučko postigla je dogovor o suradnji sa Damirom Biškupom inače mlađim bratom donedavnog trenera Biškupa. Pred novim trenerom
i upravom kluba je zadatak osnažiti i posložiti
momčad koja bi u narednog natjecateljskoj sezoni bez velikih turbolencija trebala očuvati status
trećeligaša. Vremena ima dovoljno do početka
priprema i nadamo se da će se momčadski mozaik kvalitetno posložiti, te da će ljubitelji nogometa u Dugom Selu gledati dobar i zanimljiv
nogomet.
		
T.Š

U TURBOLENTNOJ
SEZONI OČUVAN STATUS
TREĆELIGAŠA
Nedavno završena nogometna sezona u III
HNL u kojoj se natječu nogometaši NK Dugo
Selo je na kraju ipak zaslužila prolaznu ocjenu
jer je momčad zadržala status trećeligaša. Ako
rezimiramo cijelu sezonu bilo je tu dobrih stvari, ali i turbolencija . Početak sezone u prva
četiri kola momčad osvoja zadovoljavajućih
8 bodova nakon čega slijedi mala rezultatska
kriza no ipak završetak jesenskog dijela sezone momčad se rezultatski diže pod vodstvom
trenera Milivoja Bračuna osvaja 23 boda i zimu
prezimljava na 10 mjestu tablice III HNL. U
zimskoj stanci ostavku daje tadašnja uprava,
a zajedno sa njom odlazi i trener M. Bračun.
Klub preuzima nova uprava koja vrlo brzo uspijeva konsolidirati i zadržati igrački kadar, a
za novog trenra postavljaju Velibora Vujića koji
kreće u pripreme i početak sezone. Nakon tri
odigrana proljetna kola uprava kluba raskida
suradnju sa trenerom V. Vujić i za novog trenera postavlja Dražena Biškupa koji u nastavku
sezone sa raspoloživim igračkim kadrom uspijeva zadržati status trećeligaša. Ključnim su se
pokazale utakmice na domaćem terenu i pobjede protiv izravnih konkurenata NK Špansko,
Nk Segesta, NK Vrapče. Na kraju sa osvojenih
18. bodova u proljetnom dijelu sezone i 23.boda
iz jesenskog dijela sezone dolazimo do brojke
od 41. osvojena boda koji su osigurala status.
Upravom kluba je učinila sve napore da se sezona uspješno privede kraju i možemo reći da
su u potpunosti uspijeli. U novu sezonu ulaze
sa dosta lakšom situacijom pogotovo jer imaju
više vremena za pripremu momčadi za razliku
od zime kada je sve to bilo u hodu. Nadamo se
da će nogometna sezona 2018/2019 u III HNL
biti mirnija i manje stresna od prošle, te da će
probuđeni ljubitelji nogometa u Dugom Selu
koji su u proljetnom dijelu sezone bili 12 igrač
i u narednoj sezoni isto tako pohoditi tribine
gradskog stadiona sa kojih će bodriti svoje nogometaše i uživati u njihovim dobrim igrama
				
T.Š

SPORT

DUGOSELSKA kronika

Mlađi kadeti MRK Dugo Selo ponovno najbolji:

USPJEŠNOM IGROM OBRANILI NASLOV
PRVAKA HRVATSKE
Rukometaši Dugog Sela su novi-stari prvaci u mlađim kadetima. Na Festivalu rukometa
u Umagu, održanom od 8. do 14 svibnja, u završnici Prvenstva Hrvatske, uspješnom igrom
obranili su svoj naslov prvaka Hrvatske. Drugo
mjesto pripalo je RK Zagreb, a treće rukometašima Siska.
U najbolju sedmorku izabrani su sljedeći
igrači MRK Dugo Selo: lijevi vanjski Fabijan
Grubišić; vratar Dominik Kuzmanović, najbolji
obrambeni je Dominik Šuker dok je za najboljeg
igrača Patrik Hršak.
U reprizi prošlogodišnjeg finala do pobjede
su ponovo stigli rukometaši Dugog Sela i time
obranili naslov prvaka Hrvatske. Kroz prvih 20
minuta gledali smo dobar rukomet. Obje ekipe
igrale su čvrsto u obrani, ali ipak je Dugo Selo
malo prednjačilo. Patrik Hršak donosi im prvo
vodstvo 3:1, ali Luka Leskovec pobrinuo se da se
rezultat vrati u egal. Novom serijom od dva pogotka Zagreb prelazi u vodstvo, ali to nije dugo
trajalo. Ponovo su se branitelji naslova vratili
u vodstvo, a pred sam kraj poluvremena Zvonimir Deronja zabija za 10:7 što je bila najveća
prednost Dugog Sela do tada. Nakon tri minute
igre u nastavku rezultat je ponovo bio u egalu.
Međutim, ponovo su se razigrali Miškovićevi
rukometaši i u 38. minuti Ingo Činkl postiže če-

tvrti uzastopni pogodak Dugog Sela za vodstvo
16:12. Odmah je reagirala klupa Zagreba s minutom odmora. Nakon pet minuta mladi Lavovi
iskoristili su sve greške koje su napravili njihovi
protivnici i stigli su do izjednačenja. Četvrti pogodak u seriji zabio je Ivan Tinor za 17:17. Dugo
Selo je imalo puno tehničkih grešaka pa je Matej
Mišković pozvao time-out. Iako je Zagreb nakon
minute odmora čak dobio šansu i povest nisu
uspjeli zabiti pa Činkl, Hršak i Deronja zabijaju za 20:17 tri i pol minute prije kraja. Pobjedu
Dugog Sela definitivno je zapečatio Činkl svojim
četvrtim pogotkom za 22:18. Deronja je na kraju
bilo najbolji strijelac Dugog Sela sa šest pogodaka, dok je osam za Zagreb upisao Jakov Neralić.
izvor Hrvatski rukometni portal

Kyokushin karate klub Dugo Selo osvojio
24 medalje u borbama i 8 u katama

-BorbePehar i zlatnu medalju su osvojili: Martin Kušter, Luka Cvjetićanin, Dominik Cvjetićanin i
Franka Varga.
Srebrnu medalju su osvojili: Leo Sever, Ivan
Cvjetićanin, Toma Matić, Matija Kićuda, Robert
Budimir, Noa Matić, Paola Budek, Sara Radošić
i Ana Duković.
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Visoka pozicija na rukometnoj sceni:

Rugvičanke najbolje
plasirana ekipa županije
Rukometašice ŽRK Rugvica 2004.godište od 5.do
10. svibnja sudjelovale su na trećoj završnici prvenstva Hrvatske u Umagu te su ponovile prošlogodišnji
uspjeh i osvojile peto mjesto u konkurenciji dvadeset
najboljih ekipa u Hrvatskoj. Ekipa Dugog Sela osvojila
je deveto mjesto.
Pobijedivši sve utakmice u skupini Rugvičanke su
zauzele prvo mjesto i izborile direktan plasman u
četvrtfinale. U četvrtfinalnoj utakmici protivnik im
je bila ekipa Podravke. Malo lošiji ulazak u utakmicu

Kyokushin karate CUP “Dugo Selo 2018”:

U subotu 2. lipnja 2018. godine u
Gradskoj športskoj dvorani Grada
Dugog Sela održan je po dvadeset
i peti put Kyokushin karate “CUP
Dugo Selo 2018.”
Uz par prigodnih riječi natjecanje je otvorio gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Otvaranje
turnira je svojim prisustvom uveličala i zamjenica gradonačelnika
Jasminka Kokot Bambić.
Na natjecanju je nastupilo stotinjak natjecatelja u borbama i
tridesetak u katama, a naš klub su
ponosno predstavili njih 24 u borbama i 7 u katama.
Naši natjecatelji su ostvarili odličan rezultat
osvojivši 24 medalje u borbama i 8 u katama.

28. lipnja 2018.

Brončanu medalju su osvojili: Dominik Mosković, Mario Budimir, Roko Belegić, Dario Saćer, Marija Anđela Ćurak, Leona Dokuš, Dominik Stepić, Juraj Ćavarušić, Lara Šalomon, Ava
Matić i Lucija Jurič.

-Kate-

Zlatna medalja: Timski (Ava Matić, Leo Sever
i Luka Cvjetićanin).
Srebrna medalja: Leo Sever, Ava Matić i Luka
Cvjetićanin.
Brončana medalja: Paola Budek, Toma Matić,
Roko Belegić i Marija Anđela Ćurak.

koštao ih je pobjede, protiv ovogodišnjih prvakinja
RK Podravke.
To ih je koštao borbe za medalju, ali je preostalo
razigravanje od 5.-8.mjesta gdje su cure morale jako
brzo zaboraviti na poraz. Prve protivnice bile su prošlogodišnje pobjednice iz Senja. Rugvičke rukometašice uvjerljivo su slavile rezultatom Žrk Senia (12) : Žrk
Rugvica (20). U utakmici za obranu prošlogodišnjeg
petog mjesta protivnik je bila ekipa Zameta iz Rijeke te
su za kraj turnira upisale još jednu pobjedu. Rezultata
je bio Žrk Zamet (13) : Žrk Rugvica (18).

TAEKWONDO KLUB DUGO SELO: ČETIRI
MEDALJE S PRVENSTVA HRVATSKE ZA
KADETE I KADETKINJE
Petero natjecatelja je u subotu 16.6.2018. predstavljalo
naš klub na Prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje
u Omišu u pratnji
trenera Seunk ki
Honga i trenerice
Janje Bambić.
U konkurenciji
272 natjecatelja
naši sportaši osvojili su jedno srebro
i tri bronce. I to Sebastijan Zečević srebro u kategoriji +65kg, a broncu Lea
Grubišić u kategorji -55kg, Mateo Matijaš u kategoriji
-53kg i Matej Mihalic u kategoriji -37kg. Nažalost Srećko
Zdunić je zaustavljen u borbi za medalju.
Ovim sjajnim rezultatima Taekwondo klub Dugo Selo
je u konkurenciji 58 klubova zauzeo 19.mjesto.
Kraj prvog dijela sezone završili smo odličnim rezultatima i ovim putem želimo čestitati svim našim natjecateljima i trenerima. Nadamo se da ćemo tako nastaviti
i u drugom dijelu sezone u kojem nas očekuju još dva
kriterijska turnira, Županijsko prvenstvo i Croatia open.
Taekwondo klub Dugo Selo

DUGOSELSKE RUKOMETAŠICE
SREBRNE NA TURNIRU U VARAŽDINU
Perspektivne generacije starijih djevojčica 2004/05.
i mlađih djevojčica 2006/07. ŽRK Dugo Selo ‘55 sudjelovale su u subotu 19.05.2018. na turniru u Varaždinu
povodom 50. obljetnice ŽRK Koka.
Ekipe su osvojile 2.mjesto odnosno srebrne medalje
u konkurenciji 6 ekipa u obje kategorije. Također, obje
golmanice proglašene su najboljima u svojim kategorijama – Ema Novosel u kategoriji djevojčica 2004/05.
a Emilija Beljo u kategoriji mlađih djevojčica 2006/07.

NAJAVE
DOGAÐANJA

28. lipnja 2018.
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Osnivači glasila: Grad Dugo Selo, Općine Brckovljani i Rugvica
Izdavač: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
Josipa Zorića 21a, tel.: 01/2753-419, fax: 2774 130
 urednistvo@dugoselska-kronika.hr 
 www.dugoselska-kronika.hr 
IBAN: HR70 2360000-1810100008

 Glavni i odgovorni urednik: Nenad HALEUŠ-MALI


Uredništvo: Iva GRGIĆ OZIMEC, Nadica KOZIĆ,
Ana-Marija ŠPRIHAL



Grafičko uredništvo: Tihana KUŠEKOVIĆ



Lektorica: Jelena JURIĆ

 Tisak: GRAFORAD, Rugvica, Krajnova 3, tel.: 01/ 2760-035
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