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DUGO SELO
 ZA PROJEKT 54+ DUGO

SELO DOBILO 800 000
KUNA, str 8.

 REBALANS PRORAČUNA

DUGOSELCI
PROSLAVILI
USPJEHE
VATRENIH

ČEKA JESEN?, str 9.

 INTENZIVIRANI RADOVI

NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI I
NADVOŽNJACIMA, str.8.

DANI OPCINE RUGVICA
2018.
2.9. 9,00
1.9. 17,00
3.
SMOTRA
31.8. 20,00
FOLKLORA
RUGVIČKA
KONCERT
MIROSLAVA
ŠKORE

KUD-a
HRVATA BiH
RUGVICA

šator u Rugvici

KOTLIĆIJADA

10,00 VATROGASNO

8.9. od 14,00

Dan općine Rugvica

7.
RIBARSKO
LAĐARSKA
VEČER

17,00 SMOTRA FOLKLORA
NATJECANJE
KUD-a TANČEC
10,00 NATJECANJE U TRAPU, Lovačka kuća Svibje
šator u Rugvici

1.9.
šator u Rugvici
5.9. 17,00 NATJECANJE UDRUGA U PRIPREMANJU ROŠTILJA
3.9. 16,00 GRIMMIX - predstava za djecu
19,00 KRTICE - predstava za odrasle

šator u Rugvici
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Dugo Selo:

OBILJEŽEN DAN HRVATSKIH BRANITELJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

S

redišnja svečanost u
prigodi Dana hrvatskih
branitelja Zagrebačke
županije, koji se obilježava u
spomen na 27. lipnja 1991.
kada je u Pokupskom, duž
rijeke Kupe, raspoređena 2.
brigada ZNG-a održana je u
Dugom Selu.
Braniteljske udruge s područja Zagrebačke županije,
izaslanici Ureda predsjednice, Vlade RH, Županije i drugi uzvanici okupili su se u subotu 30. lipnja u Dugom Selu,
čiji su predstavnici i branitelji
bili domaćini ovogodišnje
središnje svečanosti obilježavanja Dana branitelja.
Pored spomen obilježja
poginulim branitelja s područja Dugog Sela položeni su
vijenci i zapaljene su svijeće.
U spomen poginulima vijence su položili izaslanik Predsjednice RH Drago Horvat,
izaslanik Vlade RH i zamjenik ministra Dinko Tandara
te izaslanstvo Zagrebačke
županije predvođene županom Stjepanom Kožićem i
predsjednikom Županijske
skupštine Damirom Mikuljanom. Dugoselski domaćini
obilježavanja ovog Dana –
predsjednik Gradskoga vijeća
Darjan Budimir sa zamjenikom gradonačelnika Nikolom Tomincem položili su vijenac i zapalili svijeće u spomen braniteljima. Isto su učinili predstavnici Županijskog
odbora za hrvatske branitelje, Udruga hrvatskih
branitelja i invalida Domovinskoga rata općine
Rugvica te druge braniteljske udruge. Članovi
Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja i
ovom su prigodom položili cvijeće i zapalili svijeće svojim najmilijima.
Predsjednica ove Udruge Danijela Močnik
prva se obratila skupu branitelja kod Osnovne
škole Josipa Zorića, pročitavši pismo upućenom
svom ocu branitelju koji je položio život u borbi
za Domovinu.

BRANITELJI I VOJNICI – najjača karika
u Domovinskome ratu
„Uz pripadnike ratnih postrojbi, svečanosti su prisustvovali izaslanik predsjednice RH
umirovljeni brigadir Drago Horvat, izaslanik
predsjednika Vlade RH i Ministarstva branitelja pomoćnik ministra Dinko Tandara, ispred
Ministarstva obrane pomoćnik ministra Zoran
Piličić, ispred Ministarstva unutarnjih poslova

načelnik sektora Stipo Mandić, župan Stjepan
Kožić, predsjednik Županijske skupštine Damir
Mikuljan, zamjenici župana Nadica Žužak i Hrvoje Frankić, potpredsjednica Županijske skupštine Ljubica Ambrušec i brojni drugi uzvanici.
„Naša najjača karika u Domovinskom ratu
bili su hrvatski branitelji, vojnici, dragovoljci,
gardisti“, rekao je brigadir Drago Horvat dodavši
kako su pobjede u devedesetima bile besprijekorne i
vojnički čiste.
„Poštujući
doprinos
svakog hrvatskog branitelja i žrtve stradalnika,
Vlada RH i Ministarstvo
hrvatskih branitelja uvijek će štititi istinu o Domovinskom ratu i prava
svih hrvatskih branitelja“,
rekao je Dinko Tandara,
prenoseći braniteljima poruku predsjednika Vlade
RH da nastave i dalje biti
korak ispred svih pokazujući onu istu snagu zajed-

ništva kakvu su imali u najtežim
trenucima Domovinskog rata.
„Domoljublje, hrabrost i zajedništvo koje ste vi, branitelji pokazali u najtežim danima u obrani
suvereniteta naše zemlje, treba nas
i danas podsjećati da nema nepremostivih zapreka kada postoji
zacrtani cilj. Vjera u Hrvatsku u
devedesetima, potrebna nam je i
danas. Ovog puta u borbi da hrvatski čovjek ostane na svojoj grudi“, poručio je župan braniteljima,
dodajući da je dužnost svih nas
prenositi mladim generacijama
pravu istinu o Domovinskom ratu
i teškoj borbi koja je prethodila
oslobođenju okupiranog teritorija.
Prije centralne svečanosti i
obraćanja uzvanika položeni su
vijenci i zapaljeni lampaši ispred
spomenika poginulim hrvatskim
braniteljima s područja Dugog
Sela, a potom je u župnoj crkvi
sv. Martina biskupa služena sveta
misa.
Također, povodom obilježavanja
Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije u srijedu, 27. lipnja
položen je vijenac ispred spomen
obilježja na mostu u Pokupskom
te je u Domu veterana Domovinskoga rata u Dugom Selu otvorena
izložba ratnih crteža Ivana Lackovića Croate „Crveno i crno“.
Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije obilježava se
od 2013. godine i do sada on je obilježen u Pokupskom, Samoboru, Jastrebarskom, Vrbovcu,
Zaprešiću i ove godine u Dugom Selu – stoji u
priopćenju Zagrebačke županije.
Članovi vokalnog ansambla „Duga“ uveličali
su svečanost Dana branitelja. 
NK
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Odabrano najbolje rješenje spomen obilježja
poginulim braniteljima
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo, kao investitor i Grad Dugo
Selo, kao provoditelj, raspisali su početkom
travnja ove godine natječaj za izbor najboljeg
likovno-arhitektonsko-urbanističkog rješenja
spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu s područja Grada koje će se graditi
na južnoj strani Perivoja Ivane Brlić Mažuranić,
nasuprot zgrade Doma zdravlja Dugo Selo. Ocjenjivački sud za izbor najboljeg rješenja kojim je
predsjedao pokojni Željko Galović kao predstavnik udruga vezanih za branitelje i stradalnike
Domovinskog rata, a u čijem su sastavu bili i
predstavnici Grada i struke, zaprimio je pet prijedloga rješenja, a na sjednici održanoj 20. lipnja
izvršen je izbor najboljih rješenja.
Stručni sud procijenio je da je najbolje rješenje
autora Ive Hudan i Roberta Samardžića te je isti
nagrađen s 25.000 kuna, dok je drugonagrađeno rješenje Mate Turića i Matije Fukata dobilo
15.000 kuna, odnosno trećenagrađeni rad Hrvoja Đukeza, Hrvoja Labaša i Manuele Gortan
10.000 kuna.
U prilogu donosimo slikovni prikaz nagrađenog rješenja.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:

Potpore Gradu Dugom Selu,
općinama Brckovljani i Rugvica

Ž

upan Zagrebačke županije Stjepan
Kožić potpisao je s predstavnicima
županijskih
gradova
i
općina
ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava
ukupne vrijednosti 17,8 milijuna kuna
za sufinanciranje realizacije projekata u
gospodarstvu, poljoprivredi, prometu i
komunalnoj infrastrukturi.
Od spomenutog iznosa Gradu Dugom Selu
dodijeljeno je 250.000 kuna za sufinanciranje
izgradnje kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj
ulici u Velikoj Ostrni te 300.000 kuna za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja
desetak nerazvrstanih prometnica i izgradnju
vodoopskrbnog sustava, čija ukupna vrijednost iznosi 1,5 milijuna kuna. Ugovore o sufinanciranju sa Županijom potpisao je zamjenik
dugoselskog gradonačelnika Nikola Tominac.
Općini Brckovljani dodijeljeno je 200.000
kuna za izgradnju ulične rasvjete u gospodarskoj zoni 3 Božjakovina. A za održavanje poljskih putova Općini Brckovljani dodijeljeno
je 100.000 kuna. Ugovor o dodjeli sredstava
za sufinanciranje potpisao je načelnik Željko
Funtek.
Zamjenik načelnika Općine Rugvica Nenad
Jakšić sa županom Kožićem potpisao je ugovo-

re o dodjeli sredstava za sufinanciranje nabave
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
u visini 310.000 kuna, što je 12 posto ukupne
vrijednosti. Ovoj Općini dodijeljeno je tri puta
po 24.000 kuna za energetsku obnovu društvenih domova.
Ovim potporama Županija je dodijelila 10,3
milijuna kuna bespovratno za projekte pro-

meta i komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na svom području. Za
projekte ruralnog razvoja – obnovu društvenih domova i nerazvrstanih cesta dodijeljeno
je ukupno 5,3 milijuna kuna, a 2,2 milijuna
usmjereno je za sufinanciranje projekata u
gospodarstvu – poduzetničkim zonama i turizmu.
Prethodnih dana Županija je dodijelila 2,4
milijuna kuna za sufinanciranje tehničke pomoći prilikom prijava na EU natječaje.
U tijeku su mnogi natječaji za dodjelu i sufinanciranje projekata, tako će Županija ove
godine osigurati rekordnih 87,5 milijuna potpora – kazao je, između ostaloga župan S. Kožić.  NK
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AKTUALNI SAT 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Brojna pitanja vijećnika

G

N.H.M.

radsko vijeće Grada Dugog Sela održalo je 5. lipnja svoju 11. redovnu
sjednicu koja je započela minutom
šutnje za iznenada preminulog predsjednika
HVIDR-e Dugo Selo Željka Galovića, a potom
je nastavljena aktualnim satom koji je i ovaj
puta obilovao brojnim pitanjima vijećnika.
Vijećnica Sunčana Žuteković upitala je gradonačelnika da objasni zašto je ponovljen natječaj za pročelnika za proračun i financije te
kakvi su problemi zbog kojih se ne može organizirati produženi boravak u OŠ Josipa Zorića.
Gradonačelnik Nenad Panian odgovorio
je, taksativno navodeći detalje, razlog zašto
je Dean Dragičević izabran za pročelnika
za financije te kako je, nakon prijave koja je
uslijedila, inspekcija Ministarstva za rad, poništila natječaj i naložila Gradu da se raspiše
novi. Panian je odbacio bilo kakav politički kontekst zapošljavanja rekavši da su krivo
utvrđene činjenice vezane uz zapošljavanje
Dragičevića te kako je u ponovljenom natječaju isti u priloženoj dokumentaciji dokazao
da zadovoljava tražene uvjete te je ponovo
primljen na posao. Na kraju je zaključio da s
obzirom na sve navedeno, a referirajući se na,
kako je rekao, obmanjivanje javnosti putem
političkog i medijskog prostora te vijećničkih
pitanja, nanesena je šteta Gradu Dugom Selu
te osobno imenovanom pročelniku. Pojedine
političke opcije, a i pojedinci objavljivali su
samo dijelove iz dokumentacije inspekcijskog
nalaza, odnosno iz konteksta vadili dijelove
zapisnika Ministarstva uprave te na taj način
insinuirali mišljenje javnosti. Također je znakovito da navedene članke zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi
ne poznaju vodeći ljudi grada koji su pravne
struke – zaključio je Panian.
Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir zatražio je da se svim vijećnicima na
samoj sjednici dostavi spomenuta natječajna
dokumentacija, iz drugog natječaja, kako bi se
ubuduće izbjegli svi prijepori oko spomenutog
slučaja, koji je i prema Budimirovim riječima, zbog negativne percepcije stvorene putem
objava u medijima i društvenim mrežama te
posebno i činjenice da je Grad jedno vrijeme
bio bez pročelnika, bitno naštetio Gradu.
Vezao uz neuspjele pokušaje da se u OŠ Josipa Zorića organizira produženi boravak odgovorila je vijećnica i ravnateljica spomenute
ustanove Mara Mamuza koja je navela da ova
ustanova već niz godina pokušava organizirati
produženi boravak, no da , kako je rekla, unatoč početnom iskazanom interesu roditelja,
problemi nastaju prilikom konačne realizacije
kada, kao što je slučaj i ove godine, interes za
organizacijom spomenutog programa pokazuje svega nekoliko roditelja. Gradonačelnik Panian istaknuo je pak kako je Grad zainteresi-

ran da se udovolji roditeljima te kako bi uvjeti
trebali biti isti kao i za djecu u produženom
boravku u OŠ Ivana Benkovića.
Vijećnik Stipo Velić upitao je u kojoj je fazi
izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima
za koju je sve spremno već dvije godine te zašto se odustalo od lokacije ispred zgrade KICa, odnosno bivšeg Doma zdravlja. Dodatno je
upitao i što je s izgradnjom spomenika prvom
hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu za
koji je bila predviđena lokacija ispred zgrade
Gradske uprave.
Velić je upitao i zašto je iz proračuna za
2018. godinu izbačen projekt izgradnje rotora
na križanju Osječke i Kovačićeve ulice.
Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac
odgovorio je kako su odobrena sredstava za izgradnju spomen obilježja poginulim braniteljima te kako su obavljeni dogovori s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata o lokaciji
koja je promijenjena u Park Ivane Brlić Mažuranić. Osim toga, dodao je, ispred zgrade KICa postojali su i neriješeni imovinsko-pravni,
odnosno prostorno-planski uvjeti. Da je u
tijeku rješavanje izgradnje spomenike Franji
Tuđmanu potvrdio je gradonačelnik Nenad
Panian rekavši da će se otvoriti javna nabava
za ovo rješenje. Predsjednik Gradskog vijeća
rekao je kako pri odabiru lokacije za ovaj spomenik treba paziti da se odabere primjereno
mjesto na kojem će se ovaj spomenik trajno
smjestiti, bez da je kasnije potrebno mijenjati
lokaciju.
Na pitanje Anđelke Knezović Svetec odgovoreno je i da je za izgradnju spomen obilježja
hrvatskim braniteljima stiglo pet ponuda te da
je izvršen odabir najboljeg rješenja.
Vezano uz rotor u Osječkoj gradonačelnik
Panian rekao je kako se od projekta nije odustalo, već kako se čeka izgradnja nogostupa na
istoj lokaciji te kako će se sve izvesti istovremeno tijekom slijedeće godine.
Vijećnik Siniša Kljajić podijelio je materijala
vezane uz izgradnju nove rasvjete na području Grada rekavši kako na pitanje o razlozima
njenog postavljanja, mimo planiranog partnerstva s Regionalnom razvojnom agencijom,
koje je postavila vijećnica Anđelka Knezović
Svetec, nije stigao traženi pisani odgovor.
Kljajić je rekao kako prema njegovom mišljenju nije riječ o Newlight sustavu o kojem je
bilo riječi te kako se u prvotnim dokumentima
nije bilo troškova održavanja kojih sada navodno ima. Osim toga Kljajić je rekao kako mu
je zanimljiv podatak da tvrtka s kojom se sada
ušlo u aranžman u vlasništvu školskog kolege
sadašnjeg pročelnika za financije, izbjegavši
bilo kakve daljnje insinuacije o tome, ali i zaključivši kako je riječ o netransparentnoj priči.
Pročelnik Dragičević pokušao je u, Poslovnikom gradskog vijeća, predviđenom vremenu odgovoriti na sva postavljenja pitanja, odbacivši bilo kakve insinuacije na poznanstva

s vlasnikom tvrtke koja je nositelj posla, konstatiravši da je sklopljeni ugovor najpovoljnija opcija za postavljanje javne rasvjete koju je
Grad trenutačno mogao dobiti. Na insinuacije
o poznanstvu pročelnika s vlasnikom tvrtke
osvrnuo se i gradonačelnik, navodeći nekoliko
osoba prisutnih na sjednici kao svoje rođake
i dugogodišnje prijatelje, što smatra da nikako ne znači da je riječ o nepotizmu ili nečemu
sličnom.
Na temu se referirala i vijećnica Anđelka
Knezović Svetec ponovivši nezadovoljstvo nedobivanjem traženog odgovora te izrazivši mišljenje da je obnova rasvjete trebala ići preko
Ministarstva obnove i razvitka koje nudi povoljne kredite te je o svemu ponovo zatražila
pisani odgovor.
Vijećnik Siniša Klajić još je postavio i pitanje o odgovornosti članova povjerenstva koje
je u prvom natječaju odabralo pročelnika za
financije, ne utvrdivši dobro uvjete, te je o
tome zatražio i pisani odgovor, a na koncu je
utvrdio da nema dovoljno komunikacije između vodećih ljudi u Gradu.
Vijećnica Renata Jelečki upitala je može li se
u budući KIC, odnosno u prizemlje te zgrade
smjestiti Gradska knjižnica te kada će u realizaciju krenuti Rekreacijski centar Puhovo.
Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je kako
je prekasno za uvrštavanje sadržaja knjižnice
u projekt KIC-a, premda je o tome ranije već
bilo govora, a zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac rekao je kako će do konca ove
godine biti gotova projektna dokumentacija za
Rekreacijski centar Puhovo jer su na njoj dodatno rađene izmjene.
Vijećnik Stjepan Štefinovec upitao je zašto se, unatoč postojanju gradskog i nekoliko
privatnih dječjih vrtića u Gradu, sva djeca ne
mogu upisati u dječji vrtić te je li ikada izrađena kalkulacija cijena od strane Grada o tome
da se glavna prometnica kroz Dugo Selo uredi
prema značaju koji zaslužuje i da se diljem nje
izgradi staza za bicikliste.
Pročelnik za društvene djelatnosti Veljko
Bertak rekao je kako će o uspisima djece u
dječji vrtić odgovoriti pod točkom dnevnog
reda o Dječjem vrtiću Dugo Selo, dok je pročelnik Marijo Vinko rekao da se do sada nije
ozbiljno razmatralo kompletno uređenje i izgradnja biciklističkih staza diljem glavne prometnice (Zagrebačke, Zorićeve, Bjelovarske)
na području Grada, ali kako je utvrđeno da se
biciklistička staza može postaviti kroz Zorićevu do trgovačkog centra Lidl, dok za dio prema zapadu i istoku postoji problem preventivnog rješavanja odvodnje jer u tim dijelovima
naselja uz prometnicu i dalje postoji otvorena
kanalizacije te će se sve rješavati dio po dio.
Vijećnica Ivana Perković konstatirala je
kako se nedovoljno brige vodi oko održavanja
dječjih igrališta na području grada te upitala
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kada se planira njihova obnova i izgradnja igališta u Puhovu. Također je upitala i tko vodi
službenu facebook stranicu Grada Dugog Sela
i koliko košta njezino održavanje.
Zamjenik gradonačelnika Tominac odgovorio je da se dječja igrališta stalno obnavljaju,
no kako je u jesen planirana detaljna analiza
njihovog stanja, nakon čega slijedi i detaljna
obnova. Tominac je također dodao da je prošla javna nabava za igradnju dječjeg igrališta u
Puhovu.
Gradonačelnik Nenad Panian odgovorio je
pak da facebook stranicu Grada vodi on sam i
da njezino održavanje ne košta ništa.
Vijećnica Vedrana Dragičević upitala je o
broju polaznika besplatnih igraonica u POU
Dugo Selo te u kojoj je fazi projekt KIC-a.
O besplatnim ljetnim igraonicama za djecu
odgovorio je ravnatelja POU Dugo Selo Nenad Haleuš Mali rekavši da se je na 24 raznovrsna ponuđena sadržaja igraonica uključilo
280 djece osnovnoškolskog uzrasta, od kojih
su pojedina odabrala i više sadržaja te je evidentirano ukupno 600 polaznika. O KIC-u je
najavljen odgovor u sklopu točke o proračunu
gdje je isti evidentiran kao jedan od planiranih projekata.
Vijećnik Božidar Cik upitao je gradonačelnika što je s najavljenih pet investitora koje je
nedavno najavljivao konstatiravši da ih on ne
vidi, štoviše konstatiravši da je u međuvremenu nekoliko značajnih gospodarskih subjekata
otišlo s područja Grada Dugog Sela.
Gradonačelnik Panian je rekao kako je problem Grada Dugog Sela što ne posjeduje veće
vlastite parcele, unutar poduzetničke zone, od
6000 m2 te kako su već najavljeni investitori
zaključili kako je to nedovoljno za njihove pla-
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nove. Dodao je kako se s nadležnim ministarstvima radi na tome da Grad uskoro dobije u
vlasništvo oko 100.000 m2 zemljište koje bi se
pretvorilo u poduzetničku zonu, ali i kako se s
privatnim vlasnicima nastoje objediniti pojedine parcele koje bi se ponudile investitorima.
Cik je upitao i što radi Gradski odjel za gospodarstvo koji je nedavno dobio i voditeljicu,
na što je gradonačelnik Panian odgovorio
kako voditeljica Zvjezdana Budor Klarić, zajedno s njim, aktivno radi na gospodarskim
temama i prati sve potrebne seminare i natje-
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čaje važne za razvoj gospodarstva.
Na kraju aktualnog sata, a temeljem izraženog nezadovoljstva pojedinih vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
Darjan Budimir, naložio je gradskim službama kako se ubuduće, vijećnicima treba dostavljati odgovore, na pitanja koja traže u pisanom
obliku, u roku od osam dana od postavljanja
pitanja na sjednici, a ne, kao što je bila dosadašnja praksa, tek s pozivom za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA DUGOG SELA:

Prve izmjene i dopune
proračuna – nisu prihvaćene
N.K.

Ključna točka 11. Sjednice Gradskoga vijeća
Dugo Selo održane 5. srpnja bio je prijedlog za
donošenje prvih izmjena i dopuna Proračuna
Grada Dugog Sela za 2018. godinu. Nakon obrazloženja i podulje rasprave s pretežito kritičkim
tonovima od strane Kluba vijećnika HDZ-a, uz
zamjerke i od drugih vijećnika, prijedlog izmjena i dopuna proračuna odbijen je većinom od 9
glasova vijećnika. Četvero je vijećnika podržalo
prijedlog izmjena, a troje se suzdržalo od glasovanja.
Ukratko, izmjenama je predloženo povećanje
prihoda i izdataka u proračuna s 94,980.050 na

118, 376.371 kuna, što bi bilo povećanje za 25,9
posto.
Povećanje izdataka predloženo je najvećim
dijelom radi usklađenja s troškovima planiranih projekata koji su prijavljeni na natječaje za
sufinanciranje, sukladno obvezama iz natječajne
dokumentacije.
To se odnosi na uređenju Kulturno-informativnog centra, za nabavu opreme (spremnika za
odvojeni otpad i vozila) za zbrinjavanje komunalnog otpada, za projekt „Pametno odvoji – čisti grad osvoji“, za investicije u Dječjem vrtiću,
za obnovu zgrada Gradske uprave, Glazbene
škole, uređenje prometnica - obilaznice za poduzetničku zonu, otkup zemljišta za izgradnju
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komunalne infrastrukture od interesa za grad te
za druge radove.
A s prihodovne strane, temeljem sadašnjih
pokazatelja o ostvarenim prihodima od poreza
i prodaje imovine, predlagatelji su predvidjeli
veće prihode od poreza na dohodak, poreza na
promet nekretnina te prihode od prodaje manjih
parcela gradskog zemljišta. Kod projekata računa se i na prihode iz EU fondova.
U prijedlogu prihodi i izdaci su uravnoteženi
prema planiranim izmjenama.
No, većina vijećnika glasovanjem je potvrdila
kako ne podržavaju izmjenu dvije trećine proračuna, sam prijedlog ocjenili su nezakonitim,
predložene projekte smatraju neostvarivima u
predstojećem razdoblju, a očekivane prihode nerealnima. Riječ je, kako se čulo, o posve novom
dokumentu kojem nije podršku dao ni odbor
za financije, čijim članovima, kako je naglasio

Budimir, nisu bili dostupni ni dokumenti o realizaciji dosadašnjeg proračuna što je osnova za
izradu izmjena i dopuna.
Nakon ovakve odluke povučeno je devet od 20
točaka s dnevnoga reda, onih koje su bile vezane
uz očekivanje izmjene, a odnose se na gradnju
komunalne infrastrukture, djelatnosti kulture,
sporta, predškolski odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb u vidu proračunskih dokumenata.
Predlagatelji izmjena, gradonačelnik Nenad
Panian sa zamjenicima Jasminkom Kokot Bambić i Nikolom Tomincem uzvratili su oštrim
zamjerkama protivnicima izmjena, okrivljujući
ih za kočenje razvoja grada. Oni su protivljenje
većine nazvali političkom pobjedom, neuvažavanjem obrazloženja za projekte koji su dijelovi
i njihovih predizbornih programa, naglašeno je.
e li posrijedi nerazumijevanje ili usporavanje razvoja, pitali su se predlagatelji ponavljajući kako
je za predstojeće prijave projekata na natječaje
potrebno imati predviđene financijske iznose u
proračunskim stavkama.
Predsjednik Gradskoga vijeća Darjan Budimir pozvao je predstavnike izvršne vlasti kao
predlagatelje i stručne službe na žurnu izradu
novog prijedloga za izmjene proračuna. 
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Prihvaćena izvješća gradskih tvrtki,
udruga i zajednica o radu
u 2017. godini

O poslovanju Trgovačkog društva „Dukom
plin“ izvijestio je direktor Mladen Vrabec
prikazavši mapu plinovoda ukupne duljine
262,723 kilometra, od čega je 103,222 km na
području Dugog Sela. Ukupni prihodi Tvrtke
za 2017. godinu iznose 26,782 milijuna kuna, a
dobit nakon oporezivanja iznosi 55. 144 kune.
Upitan od vijećnika S. Kljajića o zaposlenju
Nenada Jakšića, zamjenika gradonačelnika
Općine Rugvica, Vrabec je odgovorio kako je
spomenuti zaposlen na mjestu referenta za naplatu potraživanja ocijenivši njegov rad kvalitetnim.
Na upit vijećnika B. Cika o plinovodnoj
mreži izvjestitelj je potvrdio postojanje gotovo
26 km čeličnih plinovoda koje bi trebalo zamijeniti tijekom 4-5 godina. Izvješće je usvojeno
većinom glasova, a u cijelosti je objavljeno na
web stranici Dugog Sela.
Direktor Tadija Penić izvijestio je o ustroju,
djelatnosti, ulaganjima i poslovnim pokazateljima Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra s naglaskom na radove i opremu na odlagalištu, uključujući aktivnosti u
odvajanju, prikupljanju te reciklaži otpada. U
financijskim pokazateljima prikazana je dobit
Društva u visini 200.684 kuna, a više od polovice tog iznosa rasporedit će se za pokriće
prenesenih gubitaka iz ranijeg razdoblja. Izvješće, koje su vijećnici prihvatili objavljeno je
na stranicama Grada.
Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva
„Vodoopskrba i odvodnja“ Zagrebačke županije, koje čine članovi 14 gradova i općina županije, obrazložio je direktor Tomislav Masten.
Između ostaloga govorio je o projektu Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke
županije „Zagreb istok“ i projektu sustava
odvodnje i pročišćavanja „Rugvica – Dugo
Selo“. Također je obrazlagao sudske procese
koji su u tijeku, dug za vodu prema Holdingu
i druga pitanja. Bilo je upita o kvaliteti vode
i potencijalnoj ugroženosti u Kosnici. Masten
je potvrdio nadležnost Hrvatskih voda za praćenje kvalitete vode rekavši kako provedena
ispitivanja ne pokazuju zagađenje. Izvješće,
koje je objavljeno na web stranici, usvojeno je
jednoglasno.

O Crvenom križu, Zajednici
sportskih udruga, Vatrogasnoj
zajednici i KUD-u „Preporod“

Aktivnosti i rezultate Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo obrazložio je Kristijan
Katinić navodeći brojne humanitarne, edukativne i srodne aktivnosti koje se provode, naglasivši stalne pripreme za djelovanje u katastrofalnim slučajevima, te ostvarene rezultate
ekipa koje su uspješne. Ovo Društvo iz gradskog proračuna Dugo Selo dobilo je 190.000
kuna (za djelatnost i projekte), od ukupno
418.832 kuna s koliko je raspolagalo. Na upit
o nedavno pokrenutoj socijalnoj samoposluzi,
izvjestitelj je obrazložio način prikupljanja
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hrane, higijenskih potrepština, školskog pribora i drugog od građana i tvrtki uz odgovarajuću dozvolu koju je Društvo dobilo. Gradsko
vijeće usvojilo je izvješće.
Tajnik Zajednice športskih udruga Grada
Franjo Končić izvijestio je o aktivnostima Zajednice sa 17 članova – klubova. Za njihove aktivnosti Zajednica je iz proračuna prihodovala 2,046 milijuna kuna, rashodi su daleko veći
pa su dijelom namaknuti od sponzora i učešća
članova, a postoji i manjak od prethodnih godina. Istaknuti su postignuti rezultati – 363
osvojene medalje, natjecatelji u reprezentaciji
iz Ženskog rukometnog kluba i Stolnoteniskog kluba. Primjedbe o visini sredstava za aktivnosti pojedinim klubovima s usporedbom
ostvarenih rezultata, što je naglasila Vedrana
Dragičević Borovec, veliki raskorak između
potrebnih i doznačenih sredstava za aktivnosti kao i druga pitanja vezana uz šport, ponovo su potakla prijedlog za održavanje tematske sjednice na ovu temu. Sjednica bi se mogla
održati tijekom jesenskih mjeseci, a izvješće o
prošlogodišnjim športskim aktivnostima jednoglasno je usvojeno.
Predsjednik KUD-a „Preporod“ Mario Mlinarek vijećnike je uputio na dostavljenu izvještajnu i financijsku dokumentaciju a potom
odgovarao na pitanja o naplati iznajmljivanja
dvorane potvrdivši kako su svi računi, upućeni korisnicima za 2017. godinu, plaćeni
izuzev najma od strane HDZ-a iz prethodnog
razdoblja. Na upit o svom statusu i naknadama Mlinarek je potvrdio da kao predsjednik
ne prima naknadu. Naknade primaju stručni
voditelji sekcija prema odluci Upravnog odbora KUD-a, koje su ujednačenog iznosa u visini
100 kuna za 60 minuta rada. Izvješće je usvojeno većinom glasova.
Prošlogodišnje uspjehe i rezultate vatrogasnih društva unutar Vatrogasne zajednice
iznio je predsjednik Nikola Rnjak. U Zajednicu je pristiglo 965.584 kuna prihoda od čega je
većina raspoređena vatrogasnim društvima, a
dio je utrošen za nabavku vozila, materijalne
i druge troškove. U sastavu Gradskoga vijeća
šestero je vatrogasaca, napomenuo je Rnjak te
izvijestio o djelovanju dugoselskih vatrogasaca na lokacijama u Splitu, Kistanju, a predstoji odlazak na Hvar tijekom ljetnog razdoblja.
Naglasio je postignute uspjehe, istaknuvši
6. mjesto DVD Andrilovec na Vatrogasnoj
olimpijadi u Austriji prošle godine. Na upit
vijećnika kazao je kako vatrogasci nemaju
autoljestve, koje su potrebne kod višekatnica,
napomenuvši kako se kod intervencija u višim
katovima djeluje unutarnjom navalom. Bilo
je upita o korištenju vode iz hidranata na što
imaju pravo isključivo vatrogasci za vatrogasne potrebe uz evidenciju, a neovlašteno korištenje vode potrebno je prijaviti. Vijećnici su
usvojili izvješće jednoglasno.
Na ovoj sjednici donesen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Dugog Sela. Ukupna površina takvog zemljišta iznosi 767.524
ha na području Dugog Sela, a maksimalna
površina za zakup iznosi 25 ha. Program s
popisom katastarskih čestica i ostalom doku-
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mentaciju u cijelosti je objavljen na službenim
stranicama Grada Dugog Sela.

Dječji vrtić – manje neupisane djece
i pomoć u odgojno-obrazovnom
procesu

Gradski vijećnici dali su suglasnost na I. izmjene i dopune plana upisa djece u Dječji vrtić
Dugo Selo za pedagošku godinu 2018./2019.,
nakon obrazloženja i rasprava.
Time je omogućen smještaj dijela neupisane djece u Vrtić, vodeći računa o zadržavanju
odgojno-obrazovnih standarda u toj djelatnosti. Tako bi starije obrazovne skupine imale
do najviše tridesetak djece (predškolska), dok
bi u jasličkim skupinama bilo 12 do 15 djece,
kazala je ravnateljica vrtića Draženka Sesan
na upit vijećnika o brojnosti skupina. Nakon
toga, predviđa se ostanak 39 neupisane djece na čekanju, a mogućnosti su upražnjenje
mjesta tijekom godine, smještaj u privatnim
vrtićima, a spomenute su i mogućnosti očekivane obrazovne reforme o devetogodišnjem
osnovnom obrazovanju, što je potaklo nove
rasprave. Vijećnici, svjesni kako je navedeno
„nužno“ rješenje, istaknuli su potrebu izrade
strateškog planiranja za područje smještaja,
odgoja i obrazovanja te su pozdravili infor-

maciju o logopedu koji će u Vrtiću raditi od
rujna ove godine.
Razmatrajući prijedlog Zaključka o davanju
prethodne suglasnosti na prijedlog II. dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo, vijećnici
su većinom podržali izmjene radi zaposlenja
pomagača u odgojno-obrazovnom postupku.
On bi radio na integraciji i socijalizaciji poje-

POSJETA PREDSTAVNIKA ODBORA ZA BRATIMLJENJE I
AGLOMERACIJSKE ZAJEDNICE SAINT-QUENTINOIS DUGOM SELU:

Stvoreni temelji nove
suradnje na području
obrazovanja

Povodom službene posjete predsjednika Odbora za bratimljenje Grada Dugog Sela i Aglomeracijske zajednice Saint-Quentinois, Jean-Marie
Gondrya i njegove supruge Sylviane Gondry, u
prostorima gradske uprave održan je sastanak s
predstavnicima Grada Dugog Sela, gradonačelnikom Nenadom Panianom, njegovim zamjenicima Jasminkom Kokot Bambić i Nikolom
Tomincem, voditeljicom Odjela za gospodarstvo
Zvjezdanom Budor Klarić i predstavnicima du-

goselskih osnovnih škola – ravnateljicom OŠ
Josipa Zorića Marom Mamuza i predstavnicama
OŠ Ivana Benkovića, profesoricama Marinom
Periša i Sonjom Nekić.
Naime, temeljem Povelje o bratimljenju Grada Dugog Sela i Aglomeracijske zajednice Saint-Quentinois koja se dosada fokusirala na suradnju na području kulture i gospodarstva, ova
posjeta prijatelja iz Francuske imala je intenciju
da se suradnja proširi se i na segment obrazo-

dinaca koji trebaju takvu pomoć. No, podulje
se raspravljalo o traženom profilu zaposlenika tijekom pedagoške godine, za kojeg se traži
srednja stručna sprema sukladno pravilniku
koji je na snazi od 1987. godine. Zbog potrebe
dana je suglasnost za dopunu Pravilnika.
Na kraju sjednice Gradsko vijeće dalo je suglasnost za izgradnju višestambene zgrade u
Oštarijaševoj ulici br. 1. 
vanja, što je bila inicijativa francuskog Odbora
za bratimljenje. Jean-Marie Gondry ukratko
je upoznao domaćine s organizacijom sustava
obrazovanje u Francuskoj, koji se razlikuje od
našeg s obzirom da je organiziran na način da
njihov program osnovne škole pohađaju djeca
u dobi od 6 do 12 godina, a od 12 do 16 godina pohađaju takozvani „College“, odnosno više
razrede osnovne škole. Obrazovanje do 16. godine je obavezno i besplatno u Francuskoj. Predstavnice dugoselskih osnovnih škola također su
detaljno informirale francuske predstavnike o
hrvatskom sustavu obrazovanja, kao i specifičnostima organizacije rada dugoselskih škola.
Gosti iz Francuske bili su iznenađeni smjenskim
radom u našim osnovnim školama. Naime, u
Francuskoj se rad osnovnih škola organizira u
jednoj smjeni.
Tom prilikom izražena je zainteresiranost i
čvrsta volja buduće suradnje između osnovnih
škola. S obzirom da u programu dugoselskih
osnovnih škola nije uključen francuski jezik,
ali i u jednoj i drugoj zemlji djeca uče engleski
od prvog razreda, jezična barijera bit će prevladana, engleskim jezikom, a za kasnije postoje
mogućnosti organizacije radionica za učenje
francuskog odnosno hrvatskog jezika. Suradnja
školskih institucija kreće s novom školskom godinom, međusobnim upoznavanjem prosvjetnih
djelatnika, te uspostavljanje redovitih kontakata
između razrednih odjeljenja, dok će se međusobne posjete ili sudjelovanje na određenim manifestacijama dogovarati kasnije.
Naposljetku svi sudionici sastanka izrazili su
zadovoljstvo mogućnošću buduće suradnje koja
se ovim susretom proširila i na područje obrazoI.G.O.
vanja. 
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Intenzivirani radovi
na izgradnji drugog
željezničkog kolosijeka na
dionici pruge Dugo Selo –
Križevci i nadvožnjaka
HŽ infrastruktura glavni investitor kapitalnog projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog željezničkog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci,
donosi priopćenje o tekućim radovima izgradnje na području grada.
Kako se navodi, nakon što je u posao
uveden drugi podizvođač, tvrtka Integral
Inženjering iz BiH te nakon rješavanja problematike vezane uz dozvole za uvoz radne
snage, strojeva, osiguranja smještaja za radnike i slično, u posljednjih nekoliko tjedana
intenziviraju se sve aktivnosti na gradilištu.
I dalje je, stoji u priopćenju, u skladu s ugovorom, fokus na radove na poddionici Vrbovec – Križevci i to prvenstveno na radove na
otvorenoj pruzi i pripadajućim objektima na
pruzi, radove na kolodvorima i stajalištima i
postrojenjima, te radove na nadvožnjacima.
No, izvođač je u skladu sa svojim raspoloživim resursima pokrenuo i radove na nekoliko nadvožnjaka i na poddionici od Dugog
Sela do Vrbovca, uključujući i nadvožnjak
kod dugoselskog Lidla. S obzirom na brojne
probleme koje je investitor imao s podizvođačem, koji je u najvećoj mjeri izvodio građevinske radove i koji je na kraju zamijenjen, HŽ infrastruktura očekuje i određeno
pomicanje ugovorenih rokova. Koliko je to
konkretno na pojedinim dijelovima projekta uključujući i nadvožnjaci, procijenit će
nakon usvajanja revidiranog Vremenskog
plana. Što se tiče završetka radova na nadvožnjaku kod Lidla, HŽ infrastruktura navodi u priopćenju, iako se nalazi na poddionici koja trenutno nije u fokusu, zbog svog
značaja za mogućnost rekonstrukcije cijelog
kolodvora Dugo Selo predstavlja jedan od
prioriteta i kao takav bi se trebao završiti u
periodu od narednih godinu dana.

DUGO SELO
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U OSJEČKOJ ULICI, DUGO SELO:

Uređen park za pse

Vlasnici i
njihovi
ljubimci od sada
mogu
bezbrižno uživati
u šetnji, igri i
drugim aktivnostima
na
prostoru novoot vorenog
parka u kojem
je predviđeno
mjesto za manje, a tako i za
veće pse. Park
je za tu namjenu uredio Grad Dugo Selo uloživši 85.000 kuna,
osiguravajući ogradu, koševe za otpatke, posebne
koševe za izmet, posude za vodu, klupe i edukativno-informativne table. Uvelike su pridonijeli aktivisti grupe „Dugoselske šapice“ koji su nabavili,
uredili i postavili sprave za igranje, ali i za učenje
pasa. Pri tome su koristili uglavnom reciklirane
materijale, vodili računa o funkcionalnosti, ali
i estetici. Park je „predan“ vlasnicima i njihovim
ljubimcima na korištenje u petak 6. srpnja, kada

su se oni okupili u
velikom broju. Dugoselski gradonačelnik Nenad Panian sa zamjenicom
Jasminkom Kokot
Bambić, koji su
također vlasnici
pasa – ljubimaca,
podijelili su radost
s korisnicima. Oni
sad u Osječkoj ulici, nedaleko od križanja sa Sportskom
i Domjanićevom
ulicom, imaju svoje prostore za aktivnosti gdje neće nikoga ometati.
Korištenje parka, kao i svakog drugom prostora,
podrazumijeva održavanje čistoće uz obvezatno
uklanjanje izmeta u posebne koševe za otpad. Vlasnici pasa dužni su nositi vrećice za tu namjenu i
postupati prema pravilima. Također mogu koristiti donirane igračke, donijeti i svoje, a na odlasku sve vratiti na mjesto. Prostor i opremu svi su
korisnici dužni čuvati od onečišćenja i oštećenja.
NK


Za kulturni projekt Grada Dugog Sela bespovratna
potpora u iznosu od 807.000 kuna

U nazočnosti ministrice kulture dr. sc.
Nine Obuljen Koržinek, ministra rada i
mirovinskoga sustava
mr. sc. Marka Pavića 23.
srpnja u Muzeju Mimara
u Zagrebu
održana svečana dodjela
ugovora
o
dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva
na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i
kultura za 54+, među kojima je od odabranih 40
projekata i Grad Dugo Selo. Tom prilikom nazočio je i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian.
Ukupna alokacija za dodjelu bespovratnih
sredstava u okviru Poziva iznosi 20 milijuna
kuna, od toga je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio
nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava
Ministarstvo kulture iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Za financiranje je odabrano
ukupno 40 projekta, među kojima je i dugoselski
projekt pod nazivom „Radost življenja“ koji će
provoditi partneri Grada – KUD „Preporod“ i
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, s ukupnom

vrijednošću 806.716
kuna.
Cilj
projekta je,
istaknuo je
naknadno
gradonačelnik Panian,
poboljš a nje
kvalitete života i socijalne kohezije,
uz
jačanje
dr ušt veni h
i kreativnih
sposobnosti
osoba dobi
iznad 54 godina, kao i omogućavanje njihovog sudjelovanja
u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji grada Dugog Sela. Projekt je zamišljen kao spoj tradicijske kulture i vrijednosti,
obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti s namjerom jačanja kulturnog
identiteta i razvoj umjetničke publiku. Provodit će se u vidu raznovrsnih radionica i tečajeva
(kreativno-umjetničke, glazbene, likovne, itd.).
Uspješnim prijaviteljima danas u Muzeju Mimara uz ministricu kulture Obuljen Koržinek,
prigodnim govorom obratio se ministar rada i
mirovinskog sustava Pavić i zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
I.G.O.
društva Luka Bogdan.
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Prijepori o rebalansu Gradskog proračuna

Gradonačelnik N. Panian o aktualnim događajima
i planiranim projektima u Dugom Selu
Na 11. sjednici Gradskoga vijeća Dugo Selo
održanoj 5. srpnja vijećnici HDZ i BM 365 nisu
prihvatili izmjene i dopune Proračuna Grada za
2018. Godinu, te je prijedlog odbijen je većinom
od 9 glasova vijećnika. Četvero je vijećnika podržalo prijedlog izmjena, a troje se suzdržalo od
glasovanja.
Nakon danih priopćenja jedne i druge strane,
očekivao se novi prijedlog izmjena proračuna,
oko kojega očito nije postignuto suglasje tako nije
sazvana sjednica Gradskoga vijeća. To je bio povod
za današnju tiskovnu konferenciju koju je održao
Gradonačelnik grada Dugog Sela sa zamjenicom
Jasminkom Kokot Bambić i pročelnikom za gospodarstvo i financije Deanom Dragičevićem.
- Cijelu ovu situaciju blokiranja poslovanja Grada i sazivanja sjednice Gradskog vijeća najbolje je
prokomentirao jedan od naših sugrađana s kojim
sam pričao neki dan. On je rekao da građane ne
zanima kada i koliko puta se budemo mi sastajali, jesu li i kada gradski vijećnici na godišnjim
odmorima te kako se pojedine stavke prikazuju
u proračunu. Građane zanima rezultat, da se pro-

jekti provode te da se grad razvija. Dakle, javnost
ne želi da ih uvlačimo u nekakve naše međusobne
rasprave, već žele vidjeti rezultate i gotove projekte
– naglasio je gradonačelnik Panian te dodao:
Ovdje pričamo o projektima koji trebaju biti realizirani kao rezultat našeg zajedničkog dogovora
RED
.BR.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZIV PROJEKTA

EU

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

3.002.962,20

54+ RADOST ŽIVLJENJA
OMLADINSKA ULICA U OSTRNI
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
GRADSKE UPRAVE
ENERGETSKA OBNOVA GLAZBENE
ŠKOLE
OBRAZOVNO INFORMATIVNE
AKTIVNOSTI ZA GOSPODARENJE
KOM. OTPADOM
GOSPODARENJE OTPADOM

806.716,78
2.568.685,13

UKUPNO:

oko proračuna. Ja kao gradonačelnik želim da
Dugo Selo, kroz ovaj rebalans proračuna, koji
moramo donijeti, te kroz proračune u nadolazećim razdobljima, osiguramo našim sugrađanima sljedeće:

FOND

ZŽ

UKUPNO

317.960,73

12.375,00 – sufinanciranje
tehničke pomoći
180.000,00 –
za provedbu projekta
14.250,00 – sufinanciranje
tehničke pomoći

3.513.297,93

2.568.685,13
1.677.597,99

1.677.597,99

1.860.000,00

1.860.000,00
464.944,20
5.695.422,89
16.076.329,20

820.966,78

12.000,00 – sufinanciranje
teh. pomoći

476.944,20
5.695.422,89
16.612.914,90

Tiskovnom na tiskovnu:

Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir
održao tiskovnu konferenciju
Odmah nakon što je gradonačelnik Nenad
Panian održao tiskovnu konferenciju i izdao
priopćenje o donošenju, odnosno nedonošenju
rebalansa gradskog proračuna, na isti način, se
oglasio i predsjednik gradskog vijeća Darjan
Budimir koji je također o istoj temi izdao priopćenje. Odmah nakon tiskovne Budimir je sa
suradnicima obišao OŠ Josipa Zorića u kojoj se
obavljaju radovi na izmjenama elektroinstalacije i pripremama za e-školu, a u tijeku je i javni
natječaj za kotlovnicu za koju Županija izdvaja
2 milijuna kuna.
Priopćenje Darjana Budimira o rebalansu
proračuna donosimo u cijelosti:
Gradsko vijeće spremno za sjednicu, materijala nema. Oni su na godišnjem odmoru, a situacija je ozbiljna.
Podsjećam javnost da je 05.07.2018. održana
11. sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
na kojoj gradonačelnikov prijedlog rebalansa Proračuna nije prihvaćen velikom većinom
glasova gradskih vijećnika zbog njegove nezakonitosti, prenapuhanosti, rastrošnosti i zbog
izostavljanja razvojnih projekata na kojima se
već dugo radi kao što je projekt nove osnovne
škole.
Kao što sam i na prošloj konferenciji za medije rekao, pozivam gradonačelnika i njegove
suradnike da se prime posla i pripreme novi re-

balans. Međutim, u ovom razdoblju od zadnje
sjednice održali smo samo jedan zajednički
sastanak, i to na moju inicijativu, na temu novog prijedloga rebalansa i dogovoreno je da će
se pripremiti materijali kako bi što prije održali sjednicu Gradskog vijeća. Dogovoreno je da
se 9 najvažnijih projekata ciljano i prioritetno
ugradi ili izmijeni u postojećem Proračunu za
2018., a to su: obilaznica kroz poduzetničku
zonu Puhovec, Kulturno-informativni centar, uređenje dječjeg vrtića, nabavka kanti za
smeće, vozila i ostale opreme za sanaciju smeća, projekt "Pravilno odvoji, čisti grad osvoji",
projekti usklađenja sukladno odobrenim sredstvima: Energetska obnova gradske uprave i
Glazbena škola, nabavka knjiga za učenike
- prenamjena iz dodjela roditeljima u dodjelu
školama, dodatna sredstva za dječje ljetne radionice u sastavu POU, povećanje sredstava
Zajednici sportskih udruga za sprave vanjskog
fitnessa koje će se financirati sredstvima HOO.
Mi smo za sve projekte koji su dobri za Grad
Dugo Selo. Na kraju krajeva, skoro svi navedeni
projekti su naši projekti, projekti HDZ-a i partnera i ne mogu čekati da se rebalans usuglasi
sa zakonom.
Materijali za sjednicu još nisu pripremljeni iz
meni nepoznatog razloga, vjerojatno iz razloga
što su gradonačelnik i novi/stari pročelnik za

financije bili na godišnjem odmoru, umjesto da
pripreme novi prijedlog rebalansa. Ovakvo postupanje predstavlja podcjenjivanje Gradskog
vijeća, da ne spominjemo zabranu dostavljanja podataka o trenutnom izvršenju Proračuna za 2018. Odboru za financije što je podloga
za izradu rebalansa i nedostavljanja odgovora i
materijala na vijećnička pitanja.
Gradsko vijeće prihvatit će samo zakonit,
razvojan i realan rebalans, a neće podržati
gradonačelnikovu rastrošnost, zaduživanje i
rasprodaju gradske imovine. Gradsko vijeće je
predstavničko tijelo građana i svojevrsni korektiv izvršne vlasti i nikako neće pristati na
nezakonite prijedloge, niti će iste usvajati.
S obzirom da nisam primio novi prijedlog rebalansa i materijale koji su potrebni za sazivanje sjednice Gradskog vijeće, ista se do daljnjega neće održati. I ovim putem zahvaljujem se
kolegicama i kolegama vijećnicima koji su pomaknuli ili stavili na čekanje planiranje svojih
godišnjih odmora kako bi bili na raspolaganju
za održavanje sjednice.
Na kraju opet pozivam gradonačelnika da
što prije pripremi zakonit prijedlog rebalansa i
da se tome pristupi stručno i odgovorno.
Darjan Budimir, mag.iur.
predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
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OPĆINI BRCKOVLJANI
1,6 MILIJUNA KUNA
ZA IZGRADNJU
RECIKLAŽNOG
DVORIŠTA

Fond za zaštitu okoliša osigurao je Općini Brckovljani 1.663.000 kuna za izgradnju reciklažnog
dvorišta koje će se prema planovima općine graditi
u Gospodarskoj zoni Božjakovina, nedaleko od
pročistača komunalnog otpada. Osim toga Općina
Brckovljani dobila je i 600.000 kuna bespovratnih
sredstava za nabavku kanti za otpad za prikupljanje papira i plastike.
N.H.M.

OPĆINA BRCKOVLJANI GRADI
NOGOSTUPE I PJEŠAČKE STAZE:

Ulaganje u sigurnost
kretanja pješaka
U Općini Brckovljani u tijeku je niz radova na izgradnji nogostupa i pjepačkih staza čime će uskoro
biti riješen problem sigurnosti prometovanja pješaka na području cijele općine. Trenutačno se gradi
oko 400 metara nogostupa koje je preostao da se
zatvori dionica nogostupa od Stančića do Gračeca
te jedna još veća dionica, duljine 1900 metara, od
Vatrogasnog doma u Štakorovcu pa sve do spoja s
Gradom Svetim Ivanom Zelinom. Vrijednost radova je 2 milijuna kuna, a financiranje je u potpunosti iz proračuna Općine Brckovljani. Načelnik
Općine Željko Funtek ističe kako je dogovoreno sa
ŽUC-om da sa na toj dionici uskoro i kompletan
kolnik presvuče s novim slojem asfalta.
Općina iz svog proračuna izdvaja 200.000 kuna
i za izgradnju pješačke staze od Konzumovog trgovinskog centra do Ulice Trešnjevka u dužini tristotinjak metara. Istovremeno gradi se i nastavak nogostupa u Ulici Stjepana Radića u Brckovljanima,
do prilaza koji vodi prema Osnovnoj školi Stjepana
Radića, što će znatno doprinjeti sigurnosti kretanja
učenika do škole, ali i nogostup uz županijsku cestu koji će spojiti postojeće nogostupe od Prikraja
do Petrolove benzinske crpke u Brckovljanima.
Ukupna ulaganja iz općinskog proračuna u nogostupe i pješačke staze za radove koji se obavljaju
tijekom ovog ljeta iznose oko 3 milijuna kuna.
Funtek ističe i kako je ovih dana s trgovačkim
društvom ViOZŽ potpisan ugovor o pravu služnosti koji tom društvu stvara preduvjete za izgradnju
kanalizacijske mreže u dužini 5 km kroz naselje
Hrebinec, a koji će isto društvo prijaviti na financiranje iz fondova EU. Investitor je ViOZŽ, a Općina
Brckovljani sudjeluje u sufinanciranju projekta. 
N.H.M.

DUGOSELSKA kronika

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BRCKOVLJANI:

Polugodišnje izvršenja
proračuna, niz odluka iz
komunalnih djelatnosti

Na početku
10. sjednice, kojom je predsjedao potpredsjednik Općinskoga
vijeća Tihomir
Đuras, bilo je
riječi o postupcima kupoprodaje
zemljišta između Trgovačkog
društva „Elka“
d.o.o., odnosno
„Koledovči na
nekretnine“ d.o.o. kao pravnog slijednika i Općine Brckovljani. Nakon utvrđivanja činjenica iz
dopisa, Općina utvrđuje promjenu koju ocjenjuje
neprihvatljivom budući ova tvrtka želi vlasništvo
nad nekretninom, a ne daje garanciju za izgradnju
proizvodnog pogona. Vijećnici su suglasni oko
poštivanja pravnog postupka. U tom smislu Općina je zatražila mišljenje od Državnog odvjetništva RH oko sklapanja ugovora o gradnji pogona
i dodjele zemljišta na ime uplaćene jamčevine,
sukladno kojem će donijeti odgovarajuće odluke.
Odlukom većine vijećnika promijenjena je Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete
Općine Brckovljani A- Projekt Newlight. Tom
izmjenom provedba projekta temeljit će se na kreditnom modelu financiranja „Projektiraj i izgradi“. Za općinu je povoljniji ovaj vid javno-privatnog partnerstva koji će biti ostvaren putem javnog
natječaja, s desetgodišnjom garancijom i znatnom
uštedom u troškovima javne rasvjete.
Poziv HŽ infrastrukture, koja provodi rekonstrukciju željezničke pruge, vijećnici su prihvatili
u vidu sporazumnog rješavanja prijenosa prava
vlasništva sukladno važećem Zakonu o izvlaštenju ka su u pitanju interesi RH.
Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o
izvršenju proračuna za ovu godinu, s obrazloženjem pojedinih proračunskih stavki. U razdoblju
od 1.1. 2018. do 30. 6. 2018. godine planirano je
sveukupnih prihoda u visini 30.193.500,00 kuna
a ostvareno je 8.720.272,55 kuna, odnosno 28,88
posto.
Ukupni rashodi planirani su u visini 30.193.500,00 kuna a ostvareni su u visini
4.287.859, 76 što je 14,20 posto od plana.
Na sjednici je prihvaćen tekst Javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Brckovljani koji će biti objavljen na web
stranici i na oglasnoj ploči Općine. Rok za dostavu
ponuda je 10. kolovoza 2018. do 14 sati.
Nakon rasprave o prikupljanju i zbrinjavanju
komunalnog otpada, vijećnici su dali suglasnost
izvršitelju usluge – tvrtki MULL TRANS d.o.o. za
primjenu cjenika za obavljanje te javne usluge.
Utvrđene su cijene za više kategorija pravnih

i fizičkih osoba, izražene su
osnovne cijene i
cijene pojedinačnog odvoza.
Pri mjerice,
mjesečna cijena
obvezatne minimalne usluge
za domaćinstvo
koje ima spremnik – kantu od
120 litara iznosi
43,35 kuna. Za
tu kategoriju jedinična cijena po odvozu iznosi
4,20 kn, a korisnik može prema potrebi koristiti
jedan ili više odvoza tijekom mjeseca. Sukladno
broju evidentiranih odvoza računat će se mjesečni
iznos usluge.
Cjenik će se primjenjivati od 1. studenog ove
godine.
Prilikom rasprave istaknuta je potreba za prikupljanje otpada s odvozom na području vikend
– naselja. No uslijed nepristupačnosti i poteškoća dolaska u pojedine dijelove tog naselje, zasada
nema mogućnosti prikupljanja u svim ulicama, a
stanovnici mogu iznijeti otpad do mjesta koje je
dostupno vozilu.
U očekivanju novog zakona za područje komunalnog gospodarstva Općinsko vijeće donijelo je niz odluka o tim djelatnostima. Izmijenjena
je i dopunjena odluka kojom se djelatnost ukopa
pokojnika unutar granica Općine Brckovljani ne
može obavljati temeljem koncesije. Izmijenjen je
ovogodišnji i srednjoročni plan davanja koncesija.
Donijeta je odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa i ekshumacije pokojnika trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo
Brckovljani d.o.o.
Izmijenjena je i dopunjena Odluka o grobljima
sukladno kojoj će se naknada za obavljanje poslova ukopa ili ekshumacije plaćati trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brckovljani d. o. o.
Na kraju sjednice vijećnici su dali suglasnost za
provedbu ulaganja na području Općine za izgradnju ispraćajnog sklopa sa sadržajem na groblju
Brckovljani.
Također je dana suglasnost za provedbu ulaganja za izgradnju Društvenog centra Brckovljani u
Božjakovini.
Ulaganja bi se mogla ostvariti iz Programa ruralnog razvoja RH do 2020. godine, te su dane suglasnosti potrebne za moguću realizaciju.
Prigodom obilježavanja Dana Općine, koje će se
održati 24. kolovoza, Općina Brckovljani dodijelit
će zahvalnicu Likovnoj udruzi Dugo Selo za prijateljsku potporu, dugogodišnju suradnju i doprinos
likovnoj koloniji u kojoj članovi Udruge redovno
NK
sudjeluju.
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Proslavljen Dan Zagrebačke županije – nagrada za doprinos ugledu i
promociji Zagrebačke županije dodijeljena Dugoselcu Janu Gorišeku
Svečana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije povodom obilježavanja Dana
županije održana je u hotelu International u Zagrebu u prisutnosti više od 300 uzvanika.
Sjednici su prisustvovali predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanik
predsjednika Sabora RH i predsjednika Vlade RH,
ministar unutarnjih poslova Davor Božinović,
zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena
Pavičić Vukičević, župani susjednih županija te
mnogi drugi uzvanici i prijatelji Zagrebačke županije.
Tom prilikom dodijeljena su javna priznanja Zagrebačke županije, a nagrada za doprinos ugledu
i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu
uručena je i našem dugoselskom učeniku Glazbene škole Dugo Selo – Janu Gorišeku.
Jan Gorišek rođen je 2004. godine. Izuzetno je
talentirani glazbenik koji svojim znanjem i talentom na natjecanjima postiže iznimne rezultate.
Godine 2016. osvojio je 2. nagradu na Regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u
organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih
pedagoga i Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta RH. nakon toga osvojio je 2. nagradu na
Međunarodnom glazbenom natjecanju Val Tridone International Music Competition 2016. u Italiji.
Sljedeće je godine na istom natjecanju osvojio 1.
nagradu. Vrhunac njegovog glazbenog talenta i
umjetničkog stvaralaštva potvrđen je osvajanjem
1. mjesta i naslova svjetskog prvaka na tamburi u
solo kategoriji na Svjetskom folklornom prvenstvu
održanom od 21. do 27. kolovoza u Bugarskoj gdje
je predstavljao grad Dugo Selo, Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku.
Ista županijska nagrada na svečanoj sjednici
Županijske skupštine uz obilježavanje Dana Zagrebačke županije dodijeljena je KUD-u Čiče iz
Novog Čiča. Povelja Zagrebačke županije uručena
je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb,
DVD-u Marija Magdalena iz Pušće, Proizvodnotrgovačkom-uslužnom obrtu Grubešić iz Vrbovca,
Karlu Kralju, vlasniku Pekarne Kralj iz Svetog Ivana Zeline, Borisu Makarunu iz Samobora te Željku
Staniloviću iz Velike Gorice. Nagrada za iznimna
dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodijeljena je tvrtki Iverpan d.o.o. iz Donje
Zeline, dok je nagrada za životno djelo uručena
književniku, dramatičaru, redatelju i publicistu
Stjepanu Nini Škrabeu iz Jastrebarskog. Također,
prilikom svečanosti dodijeljene su i zahvalnice i
diplome župana i predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije. Zahvalnica predsjednika Županijske skupštine dodijeljena je Udruzi
branitelja 151. samoborske brigade, a zahvalnica
župana Zagrebačke županije trgovačkom društvu
Aquachem d.o.o. za proizvodnju i trgovinu. Diplome predsjednika Županijske skupštine dodijeljene su mladim inovatorima Martinu Sokoloviću,
Lovri Stipanoviću i Josipu Orozu, dok je diploma
župana Zagrebačke županije dodijeljena Stjepanu
Fugaju, zapovjedniku Vatrogasne zajednice općine
Gradec.

Tom prilikom na svečanoj sjednici svima se
obratila predsjednica Republike Hrvatske Kolinda
Grabar-Kitarović čestitavši uspješnih 25 godina
Županije prigodnim riječima. „Iskustvo je pokazalo da je svaka država onoliko snažna i uspješna
koliko se ravnomjerno razvijaju svi njezini dijelovi. Zato županije moraju i mogu biti naši razvojni
motori, a Zagrebačka županija jedan je od najsnažnijih. Poljoprivreda, turizam te malo i srednje poduzetništvo imaju posebno dobre razvojne
mogućnosti zbog blizine Zagreba, ali i zbog povezanosti sa susjednim poduzetnički razvijenim
županijama i Republikom Slovenijom“, naglasila je
Grabar-Kitarović koja je prilikom svog obraćanja
u više navrata povukla paralele s uspjesima naših
Vatrenih na Svjetskom prvenstvu u nogometu u
Rusiji. „Nadam se da ćemo uspjeh Vatrenih preliti
i u ostale sfere života“, istaknula je.
Čestitkama se pridružio i izaslanik predsjednika Sabora RH i predsjednika Vlade RH, ministar
unutarnjih poslova Davor Božinović koji je Zagrebačku županiju nazvao zlatnim prstenom Republike Hrvatske, generatorom razvoja i ključnim središtem razvoja naše zemlje. „Čestitam Županiji na
svemu što radite u ime cijele Vlade RH koja među
svojim prioritetima ima poticanje regionalnih i
lokalnih sredina, čestitam i na samoinicijativi i
inovativnosti u vlastitom razvoju, po čemu je Zagrebačka županija definitivno lider u Hrvatskoj“,
rekao je Božinović.
Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić naglasio je kako je Zagrebačka županija i nadalje
jedna od gospodarski najstabilnijih županija u Republici Hrvatskoj. „Prema ostvarenim prihodima
kod poduzetnika u iznosu od 49,9 milijardi kuna
Zagrebačka županija nalazi se na drugom mjestu,
odmah iza Zagreba. Također, na drugom smo mjestu u Hrvatskoj po neto dobiti poduzetnika i neto
dobiti po zaposlenom. Prema broju poduzetnika
smo četvrta, a prema broju zaposlenih treća županija iza grada Zagreba“, rekao je Kožić dodavši da
je krajem lipnja ove godine na području Zagrebač-

ke županije zabilježeno gotovo 2 tisuće manje nezaposlenih, i, što je još važnije, 3550 više zaposlenih
nego u isto vrijeme prošle godine.
U svom obraćanju župan je istaknuo da je od
2007. godine do danas na području Zagrebačke
županije ugovoreno EU projekata u vrijednosti od
dvije milijarde kuna u javnom i privatnom sektoru.
„Upravo u spomenutom privatnom sektoru, drugi
smo u državi po vrijednosti ugovorenih EU projekata u razdoblju od 2010. do 2018. godine“, naglasio je župan Kožić te ukazao na to da „sloga i
zajedništvo koje su obilježile Svjetsko nogometno
prvenstvo moraju biti poticaj da takvi budemo i u
nizu drugih područja“.
Predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Damir Mikuljan istaknuo je, između
ostalog, da je Zagrebačka županija, prema izvješću
Policijske uprave zagrebačke o stanju i kretanju
osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području
Zagrebačke županije u 2017. godini najsigurnija
županija u RH. „Kriminalitet je u kontinuiranom
padu za 30% od 2007. godine do danas, a u protekloj godini nije zabilježeno niti jedno kazneno djelo ubojstva“, rekao je Mikuljan. Također, istaknuo
je važnost obrazovanja za ostanak mladih u Republici Hrvatskoj dodavši da je Zagrebačka županija
„vodeća u RH po broju izgrađenih škola i školskih
sportskih dvorana čime se unapređuju materijalni
uvjeti školstva i stvaraju uvjeti za solidno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje mladih“.
U ime prisutnih župana okupljenima se obratio
župan Koprivničko-križevačke županije Darko
Koren koji je pohvalio dosadašnju uspješnu suradnju sa Zagrebačkom županijom te poželio puno
uspjeha u daljnjem radu.
Inače, Zagrebačka županija je administrativna
cjelina koja je službeno pod tim nazivom, Comitatus Zagrabiensis, utemeljena 17. srpnja 1759. kad
joj je carica i kraljica Marija Terezija podarila grb i
pečatnjak. Taj grb je i danas u uporabi, a spomenuti
datum slavi se kao Dan Zagrebačke županije.
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Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Rugvice:

RUGVICA DOBILA ULICU „2. GARDIJSKA
BRIGADA – GROMOVI“

O

pćinsko vijeće Općine Rugvica, pod
predsjedanjem predsjednice Ane
Munić, održalo je 16. srpnja 12. redovnu sjednicu na kojoj je još jednom izmijenjen
Općinski proračuna za 2018. godinu. Kako
je pojasnio načelnik Općine Mato Čičak, kao
predlagač izmjena, riječ je o manjim izmjenama
koje obuhvaćaju tri stavke. Izmjenu naziva rashodovne stavke namijenjene za mjesne odbore
koja je sada preimenovana u „radovi po naseljima po zahtjevu građana“, a koja je ostala u
ranije planiranom iznosu te povećanje novaca
za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta
za koju je Rugvica dobila 2,6 milijuna kuna iz
fondova, ali koja se sada, kako je pojašnjeno,
mora povisiti s planiranih 3,1 na 4,1 milijuna
kuna zbog krive procjene prilikom planiranja.
Uvodi se i stavka u iznosu od 250.000 kuna za
izgradnju garaža za strojeve u sklopu groblja
Jalševec Nartski, koja je već ranije postojala
u proračunu, a naziv je promijenila i stavka
uređenja trga u ovom mjestu, koja se, ovom

promjenom, naziva uređenje spomen obilježja
poginulim hrvatskim braniteljima u Jalševcu
Nartskom. Paralelno uz Proračun izmijenjen
je, u spomenutim stavkama, i Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Četvrte izmjene proračuna izglasane su jednoglasno, kao i sve ostale odluke na ovoj sjednici.
Vezano uz hrvatske branitelje,
Rugvica je odlukom Općinskog vijeća
dobila ulicu „2. gardijske brigade –
Gromovi“. Riječ je o ulici u Novom
Svibju koja ide paralelno uz autocestu
i koja će, kad bude izgrađena do kraja,
odnosno do Rugvice, biti jedna od
najznačajnijih rugvičkih ulica, što je,
kako je primjereno značaju ove postrojbe
Hrvatske vojske koja je osnovana u
Trsteniku.
Rugvičko vijeće donijelo je i
već uobičajene godišnje odluke o
sufinanciranju mjesečnih karata za
učenike srednjih škola i studente za
razdoblje srpanj – kolovoz, odluku, nakon
provedenog natječaja, o prodaji parcele veličine

9120 m2, u radnoj zoni Rugvica sjever, tvrtki
Dodir prirode iz Zagreba za cijenu 230.000 eura,
a načelnik Čičak najavio je otvaranje novih
površina za dolazak poduzetnika i najavio
daljnje natječaje za prodaju zemljišta koji
bi trebali osigurati dovoljno sredstava za
rješavanje kompletne infrastrukture u
Općini Rugvici. Donijeta je i formalna
odluka o sklapanju aneksa ugovora s
tvrtkom Eko Flor Plus te odluka o davanju
suglasnosti za prijavu na natječaj novog
dječjeg vrtića u Jalševcu Nartskom na
programe iz Ruralnog razvoja. Odlučeno
je i da Općina Rugvica sklopi Sporazum
o suradnji s Gradom Starim Gradom na
Hvaru.
Bogat program manifestacija povodom
Dana Općine Rugvica
Općinsko vijeće donijelo je zaključak
o organizaciji manifestacije Pjesmom i plesom
kroz Oborovo KUD-a Posavka iz Oborova, koja
će se održati 21. srpnja te manifestacije povodom
Dana Općine Rugvica koja će trajati od 31.
kolovoza do 8. rujna. Načelnik Čičak nabrojio je
u tom sklopu cijeli niz događanja, od koncerta
Miroslava Škore koji će se održati 31. kolovoza

pod velikim šatorom, gdje će biti i većina drugih
događanja, potom smotre folklora u organizaciji

Udruge Hrvata BiH Rugvica, nogometnih,
vatrogasnih, lovačkih i kulinarskih natjecanja,
kazališnih predstava za djecu i odrasle pa do
svečane sjednice koja će se održati 8. rujna u
kongresnoj dvorani Designer Outlet Croatia te
Lađarske večeri, kao tradicionalnog završnog
slavlja povodom Dana Općine.
Čičak je na kraju sjednice predložio da
ovogodišnje zahvalnice povodom Dana Općine
dobiju Jadranko Husarić i Mario Popović.
N.H.M.

U TIJEKU
UPISI U NOVI
DJEČJI VRTIĆ
U JALŠEVCU
NARTSKOM
Od sredine srpnja i službeno su započeli
upisi djece u Dječji vrtić Vesela Pandica u
Jalševcu Nartskom. Kako je na sjednici Općinskog vijeća, istaknuo načelnik Općine
Mato Čičak, u novouređeni prostor u sklopu
Društvenog doma koji je uredila Općina te
potom sklopila koncesijski ugovor s „Veselom Pandicom“ koja radi već i u obližnjem
naselju Iver, bit će upisano stotinjak djece.
S obzirom na to da je koncesionar ponudio
veći najam od očekivanog, 5.700 kuna mjesečno, te veoma povoljnu ekonomsku cijenu
boravka po djetetu, 1.650 kuna, i najavljena
cijena uz subvenciju Općine, trebala bi biti
manja od najavljene pa je na današnjoj sjednici spomenuto da će to biti 525 kuna za prvo
dijete.
Raspored upisa i popis sve potrebne dokumentacije mogu se pronaći na web stranici
Dječjeg vrtića Vesela Pandica.
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Međunarodni karakter 5. smotre folklora „Pjesmom i
plesom kroz Oborovo“

Zapaženi nastupi gostiju
iz Portugala i Kosova

O

vogodišnja 5. po redu smotra folklora u
Oborovu, održana u organizaciji KUD-a
„Posavka“ iz Oborova u subotu 21. srpnja,
poprimila je međunarodni karakter ugostivši
kulturno umjetnička društva iz Portugala i
Kosova, inače sudionike 52. Međunarodne smotre
folklora u Zagrebu, zadivivši publiku svojim
nastupima.
Kosovo je predstavljao ansambl „Lidhja e Prizrenit“ iz Prizrena impresioniravši svojom upečatljivom nošnjom, dok je Portugal svojim glazbenim
nastupom zbora Tuna feminina de Medicina do
Porto oduševio okupljenu publiku. Na Smotri su
sudjelovali i članovi KUD-a Kupinečki Kraljevec,
članovi Udruge „Žejanski zvončari“ te KUD-a
Carza Poličnik dočaravši svu raskoš etnografske
baštine i kulture Hrvatske. Nagrađivan i afirmirani KUD Kupinečki Kraljevec izveo je pjesme i plesove svog kraja, „Žejanski zvončari“ predstavili su
njihovo tradicionalno dvoglasno pjevanje, na „žejanskom“ jeziku – vrlo ugroženom istrorumunj-

skom jeziku, jeziku njihovog sela u sjevernom dijelu Istre. Iz Zadarske županije iz Općine Poličnik
stigao je KUD Carza Poličnik, također nagrađivan
i rado viđen gost brojnih smotri, izvevši za Oborovsku smotru napjeve i kola Potkorak, Kukulešće
i Franak.
Sve pohvale organizatorima i svim članovima
KUD-a Posavka, na čelu s predsjednicom Lucijom
Bardić, koji su i ovaj puta osmislili i realizirali više
nego uspješnu Oborovsku smotru. Podršku njihovoj organizaciji pružila je i Općina Rugvica čiji
su predstavnici – predsjednica Općinskog vijeća
Općine Rugvica Ana Munić i zamjenik načelnika
Nenad Jakšić nazočili manifestaciji. Voditeljska
palica dodijeljena je ove godine Mari Šimunec, a
za gastronomsku ponudu pobrinuli su se iskusni
i van granica općine Rugvice prepoznati – članovi udruge Savski lađari. Za glazbeni ugođaj koji je
potrajao do kasnih večernjih sati pobrinuo se Drajf
band.  I.G.O.

U Rugvici održana likovna kolonija

Općina Rugvica organizirala je 30. lipnja, uz
suorganizaciju Likovne
udruge Dugo Selo, likovnu koloniju pod nazivom
„Boje Posavine“ na kojoj
je sudjelovalo dvadeset
i pet slikara iz različitih
dijelova Hrvatske. Slikare
koje je vodila predsjednica LUDS-a Vesna Majstorović, u Društvenom
domu u Rugvici, dočekali su i zaželjeli dobrodošlicu predsjednica Općinskog vijeća Ana Munić i
zamjenik načelnika Općine Rugvica Nenad Jakšić,
a tijekom ručka i podjele zahvalnica, pridružio im
se i načelnik Općine Mato Čičak.

Rugvički kraj, bogat prirodnim ljepotama; savske obale, vrbici,
šljunčare, ali i sakralne
građevine te bogatstvo
ruralne drvene arhitekture, oduševili su sudionike
likovne kolonije te je teško
bilo izabrati što će se prvo
raditi u mnoštvu ponuđenih motiva. Sigurno je stoga da će se ovakvi susreti i
posjete umjetnika Rugvičanima, koji su se pokazali izvrsnim domaćinima, nastaviti. Ponovni susret
planiran je već za Dan Općine Rugvica kada će se,
u sklopu višednevne proslave, organizirati izložba
slika nastalih na ovoj koloniji. 
N.H.M.
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Odlični rezultati
rugvičkih uzgajivača
posavskog konja
na Državnoj
konjogojskoj izložbi
u Sunji
Rugvički članovi Udruge uzgajivača posavskog konja Ivanić Grad vratili su se s
nedavne 24. državne konjogojske izložbe,
održane u Sunji 21. srpnja, sa 4 osvojene nagrade – Miroslav Barberić u Kolekciji Omica
Hrvatskog posavca osvojio je 1. mjesto; Renato Rušković u Kolekciji kobila Hrvatskog
posavca osvojio je 2. Mjesto – njih dvoje zajedno također su osvojili 2. mjesto u Zapregi
istih konja; Mato Butić osvojio je u Kolekciji
mladih pastuha sa pasminom konja Hrvatski posavac 2. Mjesto te Vlado Smolko u Kolekciji mladih pastuha, također s pasminom
Hrvatski posavac 3. mjesto
„Uvijek smo zadovoljni i drago nam je
ako osvojimo nagradu, ali na izložbe ne
odlazimo tim povodom, već radi druženja
i razvijanja suradnje među uzgajivačima“,
kazao nam je predsjednik Udruge uzgajivača posavskog konja Ivanić Grad Mato Butić.
„Naša udruga sa sjedištem u Dubrovčaku
osnovana je 2013. godine i trenutno okuplja
40-ak članova. Oni dolaze sa šireg područja – osim iz Općine Rugvice i Ivanić Grada,
imamo članove iz Križa, Kloštra Ivanića,
Vrbovečke Dubrave, itd.“, približio nam je
rad same Udruge predsjednik Butić, dodajući kako članovi redovito svake godine
sudjeluju na brojnim izložbama – osim u
Sunji, u Gudovcu, Kloštru Ivaniću, i nerijetko osvajaju nagrade. Svojom kvalitetom
i uspješnosti uzgoja (svi njihovi konji su u
A klasi) pripadaju samom vrhu Hrvatske.
Butić ističe kako osim na izložbe natjecateljskog karaktera, članovi i njihova grla
participiraju i na različitim manifestacijama
(u organizaciji Savskih lađara) te najavljuje
njihovu sljedeću aktivnost i sudjelovanje u
manifestaciji u Općini Orle, na koje odlazi
Rušković sa svojim grlom.
I.G.O.
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Dugoselci proslavili povijesni uspjeh
hrvatskih nogometaša
N.H.M.

podno stare crkve sv. Martina, gdje je na inicijativu dugoselskih poduzetnika Petra Micića Peće
i Josipa Martinovića organizirano najmasovnije
dugoselsko gledanje utakmice na otvorenom, na
koje su putem društvenih mreža bili pozvani svi
koji žele doći, a kojem se spontano pridružio cijeli niz sponzora, koji su sve prisutne počastili
odojcima, janjcima i besplatnim pićem.
Sve je pak kulminiralo završetkom utakmice
kada se veliki broj ljudi spontano okupio u središtu Dugog Sela slaveći ovaj veliki sportski, ali za
nas u Hrvatskoj, ne samo sportski uspjeh, ne bi li
međusobno podijelio radost koju su nam donijeli veličanstveni „Vatreni“.

U

natoč tome što na koncu hrvatska
nogometna reprezentacija ipak nije
uzela zlato u Rusiji, već smo, kako se to
običava reći, osvojili srebro zlatnog sjaja, uspjeh
naših „Vatrenih“ koji su nam donijeli neopisivu
sreću i zajedništvo, proslavljen je u svakom
kutku Lijepe Naše pa ni mi Dugoselci nismo
nimalo zaostali u tom slavlju. Na dugoselskim
ulicama, a posebno u samom središtu grada,
slavilo se iz pobjede u pobjedu, poslije svake
utakmice, a posebno na dan igranja finalne
utakmice.
Parafrazirao bih izjavu Winstona Churchilla
iz 1940. godine, upućenu vojnim pilotima koji su
tada obranili Englesku, koji je rekao da je teško
upamtiti događaj iz povijesti, kao što je ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu, kada je
jedna cijela nacija razloge za tako veliku sreću
dugovala tako malom broju ljudi. Odabranici
Zlatka Dalića uveli su nas u povijest i teško je
da danas ima netko na ovom „plavom“ planetu
tko ne bi znao prstom pokazati gdje je na karti ta
malena Hrvatska čiji sportaši čine čuda na najvažnijim svjetskim natjecanjima.
Mi, koji smo pratili i slavili njihove uspjehe,
pokušavali smo također, odavde, iz Domovine,
ali i različitih dijelova svijeta gdje žive Hrvati,
postati dio priče i na bilo koji način dati do znanja da smo svi sudionici te nezaboravne atmosfere koja traje i danas kada dočekujemo povratak
naših junaka iz Rusije.
Teško je i opisati što se sve radilo i kako se sve
pripremalo za jučerašnje slavlje koje, bez obzira
na rezultat te povijesne utakmice, nije moglo
izostati. Od uobičajenog oblačenja u nacionalne
„kockaste“ crveno bijele majice, preko oblačenja
donjeg veša naopačke, ne bi li se spriječilo bilo

kakvo „copranje“ pa do prebojavanja automobila, kamiona, a čak i oglasnih stupova u nacionalne boje. Bilo je i onih koji su smatrali da slavlje,
koje neizostavno treba biti zajedničko, treba
napraviti na najsvetijem dugoselskom mjestu,
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Uspjesi Glazbene škole
Dugo Selo:

Tamburaški
orkestar osvojio
je Grand Prix
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Mladi Preporodaši više nego
uspješno predstavili Dugo Selo i
Hrvatsku u Francuskoj

Na svjetskom glazbenom natjecanju "INTERNATIONAL MOMENTS", u Solunu, Grčka, Tamburaški orkestar Glazbene škole Dugo
Selo osvojio je Grand Prix.
Na natjecanju su sudjelovali natjecatelji iz
Armenije, Rusije, Grčke, Australije, Kazahstana, Ukrajine itd.
Također, Zbor Glazbene škole bio je najbolja
vokalna grupa.
Jan Gorišek dobitnik je 1. nagrade u 1. solističkoj kategoriji, a Marko Majić dobitnik je
1. nagrade u 2. solističkoj kategoriji.
Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian
pratio je natjecatelje i voditelje Glazbene škole
na natjecanju u Solun te im prvi čestitao na
uspjesima. 

D

Večer erotske
poezije

U subotu 30. lipnja u poznatom caffe-baru
„Stari krovovi“ održana je večer erotske poezije u organizaciji Kluba pisaca Dugo Selo.
U ležernoj atmosferi bez nogometne euforije
dugoselski su pjesnici čitali stihove koji se na
razne načine mogu tumačiti kao erotski. Bilo
je sjetnih, ali više veselih stihova koje su sa
zanimanjem slušali opušteni posjetitelji. Možda su se neki zacrvenjeli, možda su se neki i
nasmijali, ali nikome nije žao što je subotnju
večer proveo u dobrom društvu. Za glazbeni
dio programa pobrinuli su se Ljiljana Katić i
Dragan Mijatović. Na kraju je večeri o poetici
erotskih stihova govorio profesor s Filozofskog fakulteta Duško Marinković.

Predrag Topić

ječji folklorni ansambl i Tamburaški
orkestar KUD-a Preporod ponosno
su predstavljali našu domovinu i
dugoselski kraj na XXII. Međunarodnom
festivalu "Gauargi" u francuskom gradu
Espelette od 17. do 24. srpnja.
Osim Hrvata, na festivalu su sudjelovali i
Poljska, Bjelorusija, Španjolska, Belgija te, kao
ugodno iznenađenje, naši prijatelji sa Šri Lanke
sa čijom smo se grupom družili i prošle godine
na festivalu na Sardiniji. Svijet je uistinu mali - i
folklor spaja ljude!
U četvrtak, 19. srpnja službeno je otvoren festival uz toplu dobrodošlicu predsjednika lokalnog Društva i gradonačelnika Grada. Do tada su
Preporodaši odradili više nastupa u različitim
francuskim gradićima - Larressore, Espelette,
Napurrak, Cambo i St. Jean de Luz, a predstavili su se koreografijama Posavine i Sesvetskog
Prigorja. Osim tradicionalnog priznanja za sudjelovanje na festivalu, naši tamburaši osvojili
su nagradu za najautentičniji zvuk, dok su naše

nošnje prepoznate kao izniman primjer originalnosti i ljepote narodne baštine. Preporodaši
su uz mjesta gdje su nastupali posjetili i poznata
Francuska odredišta - Toulon, Lourdes i Nicu.
Mladi Preporodaši zaslužili su pohvale za svoje
zalaganje, trud i odrađivanje nastupa bez pogreške i s osmijehom, bez obzira na zahtjevan i
naporan tempo festivala, a nagrada je došla i u
vidu glasnog pljeska publike pri svakom nastupu. Mnogim je malim Preporodašima ovo bila
prva turneja pa su ostali impresionirani putovanjem, atmosferom, međunarodnom publikom i
prijateljstvima koja su ondje stekli. Zasigurno će
im ovo putovanje svima ostati u lijepom sjećanju. Festival je nosio zastavu CIOFF-a čime se
kite rijetki festivali u Europi i svijetu.
Moramo napomenuti da je KUD PREPOROD
već više od 25 godina član Hrvatske sekcije CIOFF-a. Nakon kratke pauze članovi Dječjeg
ansambla sudjelovat će 8. i 9. rujna na dječjim
Vinkovačkim jesenima kao predstavnici Zagrebačke županije.
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V Dugem Selu po bednjanski:

Gostovali mužikaši i
pripovjedači iz Bednje

U ljetnom programu KUŠ Dugoselci imali su
priliku čuti i vidjeti gostujuće govornike, pjevače i svirače iz Bednje, koji su u petak 6. lipnja
izveli svoj program u Dvorani „Preporod“ jer je
ljetnom programu tradicionalno zaprijetila kiša.
U dobroj volji okupilo se podosta posjetitelja želeći čuti bednjanski govor, koji ima status nema-

terijalne kulturne baštine, a koliko su razumjeli
– to samo oni znaju.
Voditelj Mirko Fodor najavljivao je sudionike.
Dragica Žimbrek, učiteljica u mirovini i izvorna
govornica ovog posebnog kajkavskog narječja,
čitala je tekstove, a potom nam pojasnila osnove
na standardnom hrvatskom jeziku.
Izvorno bednjanski mogu govoriti samo oni
koji su se rodili i odrasli u Bednji, koji su te riječi
„primili s majčinim mlijekom“ – slikovito nam
je pojasnila Dragica. Na odlasku nam je za domaću zadaću podijelila tekst pjesme „Šuostor“,
autorice Katice Rajić Popijač, koju je s kajkavskog prevela na bednjanski.
Danijel Češnjaj i Josip Podsečki iz KUD-a Josip Genc izveli se prave bednjanske spelancije, a
„Bednja band“ dodatno je raspoložio posjetitelje. 
NK
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KUŠ na otvorenom:

Vid, Drele i step,
step!
Unatoč prijetećoj kiši, kakva je u prvim nastupima
sudionike Kulturnoga ljeta u Športskom potjerala
u dvoranu, nastup komičara i vremešnih zabavljača održan je na otvorenoj terasi Kluba umirovljenika, u tzv. Športskom.
Često gostujući tandem Vid Balog i Davor Dretar Drele, iliti teca Barica i teca Jagica, nasmijali
su posjetitelje i glatko popili litru i vodu na sceni.
Uobičajeno su počeli s brzim ispijanjem gemišta, s
pričom o vinu s različitih točaka gledišta. Uz vino,
kao Jagica i Barica detaljno su „analizirale“ ženskomuške odnose sa ženskog stajališta, kao i druge
odnose među spolovima do najpreciznijih detalja.
Nakon rodne tematike, koju su srećom tematizirale bez zornih prikaza, prešle su na sve(ne)ljudske

Jedan glumac – pet
političara u koaliciji

Predstava POLITIČ AR:

Glumac Slavko Sobin u predstavi „Političar“
autora Ladislava Prežigala na dugoselskoj je
sceni prikazao „sastavljanje
političkih koalicija“ iza kulisa svakodnevne politike . U
mračnom kutu neke gostionice jedan je glumac „razotkrio“ potencijalnu petočlanu koaliciju, istovremeno
utjelovivši pet likova koji se
bore za fotelje u svoju korist.
On je snagom scenske satire, uz dodatak humora, razotkrio umove „koalicijskih
partnera“ koji žele zbrinuti
sami sebe. Demistificirajući
demokratske izbore glavni i jedini lik u pet je uloga
mnogima „pomogao“ u samoprepoznavanju, a
glasačima, nadajmo se, otvorio poneko oko.
Predstavu održanu 29. lipnja organizirano je

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo u okviru programa KUŠ – kulturno ljeto u Športskom, iako

je zbog vremenskih uvjeta predstava odigrana u
Dvorani Preporod.  NK

odnose: međususjedske, međumejaške, unutarfamilijarne i ine. Posebno su poglavlje posvetili fenomenu neuništivosti hrvatskih penzića koji, unatoč
besparici, bolesti, izgladnjivanja, neliječenja i drugih blagodati neobjašnjivo preživljavaju i sporo te
gotovo nikako ne umiru.
Dvojac je imao čast nastupiti uoči finala nogometnog prvenstva, tako je na repertoaru bila i ova
tema, koja je također obrađena pod vinskim parama.
Publika se smijala uz pljesak.
A sljedećega dana, također pod vedrim nebom
u nešto laganijem tempu, nastupali su u članovi
Kulturno-zabavljačke udruge „Feniks“ iz Zagreba.
Red pjesme, red recitacije, ali i plesa i to onog
nadasve zahtjevnoga. Nastupio je član ove Udruge inž. Miljenko Pinterić - najstariji step plesač na
NK
svijetu. 

Kiša omela koncert legendarnih rockera Neugebauera i Babarovića
Vremenski uvjeti u petak 20. srpnja, na žalost,
ipak nisu bili na strani rock'n'rolla da se koncert
legendarnih – Waltera Nena Neugebauera i Borisa Babarovića, u pratnji banda The Cadillac –
održi do kraja.
Ugrijavši atmosferu svojom više nego odličnom svirkom, zagrebački rockeri kao i njihovi
okupljeni zaljubljenici nisu se odmah smeli s
prvim kapima kiše. Nižući dobre stare hitove,
Mramor, kamen i željezo, Drvosječa da sam ja,
Mnogo značiš za moj život, draga, na otvorenoj
ljetnoj terasi bivšeg bifea Športski odolijevali

su – i oni i vrlo zainteresirana i rasplesana publika. No, grmljavina je
uzrokovala kratkotrajni nestanak
struje pa je koncert na kraju i prekinut.
Izvođači su napomenuli, kako će
se ovo glazbeno druženje u organizaciji POU Dugo Selo i u sklopu
Dugoselskog kulturnog ljeta KUŠ
reprizirati u dogledno vrijeme kako
dugoselska publika ne bi bila zakinu
ta.
I.G.O.
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Izložbe i kulturni programi:

O

O VINU I SV. MARTINU

bilježavanje prigode zvane „Ljetni
sv. Martin“, koji se
tradicionalno slavi u primorskim krajevima i otocima te europskim, posebice
francuskim gradovima,
zaživjelo je i u našem kraju.
Štovatelji svetomartinske
tradicije okupljaju se prigodom 4. srpnja slaveći
dan zaređenja sv. Martina
za biskupa u Toursu 371.
godine. U Dugom Selu, na
Martin bregu, tog je dana
prije 11 godina postavljena prva stopa sv. Martina
u Hrvatskoj, kao znamen
kulturno-povijesnih martinskih putova. Grad Dugo
Selo jedan je od partnera u europskom projektu
NewPilgrimAge kojim se razvija promocija i
turistička valorizacija martinske baštine. Projekt
je predstavila voditeljica Zvjezdana Budor Klarić
Pored stare crkve sv. Martina zaštitnika na
Martin bregu postavljena je skulptura, stopa te
putni kamen kao znamen martinskoga puta. Na

tom prostoru djeluje Vinogradarsko-vinarska
udruga „Terra sancti Martin“, čiji članovi njeguju obližnji vinograd i proizvode martinsko vino.
Članovi Udruge također proizvode vina u svojim vinogradima i to uspješno, kako su pokazali
rezultati ovogodišnjeg ocjenjivanja 99 uzoraka
vina dugoselskih vinara.
Spomenuta tradicija, znamenitosti i dosezi
ugrađeni su u ljetnu manifestaciju koja je održana u nedjelju 1. srpnja na Martin bregu u organizaciji Udruge vinara, Turističke zajednice Grada i suradnika iz KUD-a „Preporod“, DVD-a
Dugo Selo, POU Dugo Selo te drugih.

KUŠANJE ZLATNIH VINA

Izložba vina u organizaciji vinarske udruge,
24. po redu, središnji je događaj sadržajno bogate manifestacije. Uzorke vina prethodno su
ocijenili enološki stručnjaci: predsjednik Komisije Zdenko Ivanković, dipl. ing., te članice dr.
sci. Ivana Puhelek, dr. sci. Maja Firšt Bača, Vesna Bakota, dipl. ing. i Ivana Rendulić, dipl. ing.
Oni su se složili oko visoke kvalitete ocjenjenih

gradonačelnika Nikoli Tomincu. Oni u svojim obraćanjima zahvalili dugoselskim
vinarima na njegovanju vinogradarske tradicije, proizvodnji vina koje se nudi
prilikom gradskih manifestacija te posebice na obrađivanju gradskog vinograda.
Budimir i Tominac, zadovoljni kvalitetnim vinima,
vinarima su uručili zaslužena zlatna, srebrna i brončana
odličja s dobrim željama za
uspješan urod i ove godine.
Također su predsjedniku
Udruge B. Mahač uručili

uzoraka, posebice „zlatom
okrunjenih“ vina, što je dr.
sci. Firšt Bača i naglasila na
izložbi, gdje su posjetitelji ta
vina mogli kušati.
Najuspješniji vinar ove
izložbe je Miro Škrlec čiji je
traminac dosegnuo najviše
ocjene – 89 bodova te je proglašen šampionom 24. izložbe vina 2018. godine.
M. Škrlec dobio je još pet
zlatnih odličja: za sauvignon, rajski rizling, manzoni i dva uzorka graševine.
Zlatna su odličja dobili
još: Franjo Tašler za mješavinu i za rajnski rizling, Marko Tomić za graševinu, OPG Stjepan
Benko za chardonay, Mile Perković za silvanac
zeleni i za rajnski rizling, Boris Mahač za traminac i za silvanac zeleni, Josip Kulaš za mješavinu
i za manzoni, Milan Makar za mješavinu, Ivica
Koletić za graševinu, Srečko Ćotić za graševinu, Božidar Grebenar za graševinu, Tomislav
Žakman za graševinu, Mijo Svetec za dva uzorka pinota sivog, Gordan Zobec za frankovku,
Zdravko Masan za merlot i Velimir Sruk za cabernet sauvignon.
Srebrna odličja dodijeljena su za 41 uzorak
vina, a 24 uzorka vina dobilo je
brončana odličja.
Predsjednik Udruge
„TSM“ Boris Mahač
pozdravio je sve
okupljene:
vinare, sudionike
programa, suradnike i posjetitelje. Posebne
pozdrave i zahvale na potpori uputio je predstavnicima
Grada – predsjedniku
Gradskoga vijeća Dugog Sela
Darjanu Budimiru i zamjeniku dugoselskog

srebrno odličje za gradsko vino iz ovog vinograda, koje su stručnjaci visoko ocijenili.
Tradicijski i vinski događaj obilježen je i kulturnim sadržajima. U prostoru kleti postavljena
je izložba slika na platnu grupe autora – članova
Graffiti jam grupe, te je predstavljen spomenuti
EU projekt NewPilgrimAge u kojem Dugo Selo
sudjeluje. Dugogodišnja suradnica dr Antonija
Zaradija – Kiš iz Kulturnog centra sv. Martin
pridružila se martinskom događaju na svom povratku iz Belog Manastira gdje je postavljena
još jedna stopa sv. Martina.
Posebice je bilo svečano izvođenje glazbenog
programa u kojem su Preporodove koledarice
otpjevale nekoliko pjesama a gostujuće
Kulturno-umjetničko društvo iz Varaždinskih Toplica izvelo je zagorske plesove.
Ugodni ljetni dan završio je
druženjem svih sudionika uz
martinski vinski gulaš i široku paletu kvalitetnih martinskih vina, za što su zaslužni
vinari i njihov kuhar. Gosti i
domaćini zasladili su se prigodnim templarskim kolačićima i drugim slasticama koje su priredila vrijedNK
ne suradnice. 
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ZAVRŠENE BESPLATNE LJETNE IGRAONICE U DUGOM SELU:

Sportske aktivnosti i boravak u prirodi
privukli mnoštvo djece

U

vremenima vladavine interneta i facebooka sve teže je čak i one najmlađe
privući na aktivnosti koje su vezane
uz sport i boravak u prirodi. Upravo sa željom
povratka djece aktivnostma u prirodi i pobuđivanja interesa za najrazličitije sportske sadržaje,
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, uz podršku
Grada Dugog Sela, ove je godine, odmah po
završetku školske godine, organiziralo cijeli niz
besplatnih igraonica namijenjenih djeci osnovnoškolskog uzrasta. Veliki interes iznenadio je
i same organizatore koji su morali ponavljati
pojedine programe da bi ostvarili glavni cilj da
djeca kvalitetno iskoriste slobodno vrijeme dok
još nisu na moru, ili negdje drugdje na odmoru. Štoviše, neke od aktivnosti, poput jahanja
koje je organizirano uz kompletnu logistiku i
stručno vodstvo voditelja Centra za rehabilitaciju Stančić, nisu mogle primiti sve zainteresirane, već samo one koji su se prvi prijavili, dok
će ostali morati pričekati neku novu priliku.
Pokazalo se da bi sadržaji poput izviđačkih
aktivnosti i preživljavanja u prirodi, ili pak škola
ribolova mogle trajati tijekom cijelih ljetnih praznika. Moć medija putem kulinarskih tv show
emisija uzrokovao je navalu na program malih
kuhara, koji je rađen zajedno s Gradskim druš-

tvom Crvenog križa Dugo Selo, također kroz
višekratno ponavljanje ove igraonice. Zajednici
športskih udruga Grada Dugog Sela mogle bi
biti smjernice za osnivanjem novih klubova i
podaci o velikom interesu za gađanje zračnom
puškom, ili pak za atletiku, rolanje, badminton,
borilačke vještine i druge manje eksponirane
sportove. Svoje su mjesto u ponuđenoj paleti
igraonica, s ne manjim interesom našli i tzv.
veliki sportovi nogomet, košarka i rukomet,
zatim mažoret i klasični ples, ali i znanstveni i
umjetnički sadržaji poput arheologije, znanstvenih kreativaca, likovnjaka i glumaca.
Sve u svemu, šestotinjak polaznika koji su
prošli kroz 24 ponuđene radionice, a jednako i
Grad koji je financirao atkivnosti, kao i Pučko
otvoreno učilište koje ih je organiziralo, zadovoljni su učinjenim te svjesni da ljetnih, a vjerojatno i zimskih, školskih praznika u Dugom
Selu, više neće moći biti bez organiziranja beN.H.M.
splatnih ljetnih radionica. 
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Općina Brckovljani:

PRVAŠIĆI TREBAJU
SAMO BILJEŽNICE
Od načelnika Općine Brckovljani Željka
Funteka saznajemo da će Općina, uz ostale
izvore sufinanciranja, i ove godine zadržati praksu nabavke besplatnih udžbenika za
sve svoje osnovnoškolce. Učenike će, prvi
dan nove školske godine na klupama čekati kompletni udžbenici te radni zadaci, dok
će prvoškolcima roditelji morati osigurati
samo bilježnice. Riječ je, kako ističe Funtek,
smo jednoj od mjera u nizu kojima Općina
Brckovljani želi pridonijeti poticanju pozitivne demografske slike na svom području.
N.H.M.

U ZAVRŠNICI KUŠ-A:

Uzajamna ubojstva
supružnika

Predstava Kazališta KNAP, u organizaciji
Pučkog otvorenog učilišta, odigrana je u završnici ljetnog programa „Kultura u Športskom“.
U nizu kulturnih događaja na otvorenoj sceni
Športskog, ova je predstava odigrana u srijedu
(24. 7.) i time izbjegla niz kišnih petaka ovoga
ljeta. Posjetitelji, koji su tražili sjedište više, nisu
bili pogleda uprtih u nebo, već su „uživali“ u
bračnim scenama vrckavih supružnika, koji su
se desetak puta „ubijali“ uzajamno.
Iskra Jirsak i Petar Atanasoski, protagonisti
bračnih scena na sceni „Kako ubiti suprugu ili
supruga bez suvišnih zašto“, pod redateljskom
palicom Borisa Kovačevića koji je postavio priče Antonia Amurria , kazali su i pokazali kako
je brak, zapravo, ubojstvo u svakom slučaju.
Oni su predstavili desetak tipova supružnika i
supruga koji su jedan drugome nepodnošljivi, te
su dali kratke naputke kako ubiti jedno i drugo,
a koji su: konzervativac, cjepidlaka, škrtac, hipohondar, rospija, rasipnica, čangrizava domaćica, čak i maza, ali ne i trudnica s mnoštvo želja
i zahtjeva, koja jedina biva pošteđena umorstva.
Glumci, koji su predimenzionirali karakterne prikaze, ujedno su nasmijavali publiku. No
smijeh je imao nekako kiselkasti prizvuk. Supružnici u publici prepoznavali su sami sebe i
svoje bračne polovice shvativši da su upravo te
značajke – opravdani razlog za ubojstvo bez suvišnih pitanja.
NK
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U organiz aciji HSS -a Rugvic a:

TRIBINA O
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LAĐARI
KRENULI
SAVOM DO
DAVORA
Petorica članova Udruge Savski lađari iz Rugvice, s dva plovila, krenula su 31. srpnja na
tradicionalni spust čamcima rijekom Savom od
Rugvice do Davora. Riječ je o sedmom spustu po
redu, a simboličko značenje ovog događaja je povezivanje Rugvice, kao sjedišta Lađara, i Davora,
mjesta u Slavoniji i sjedišta KUD-a Matija Antun
Relković, s kojim Lađari već godinama održavaju prijateljske odnose i razmjenjuju posjete. Dolazak Rugvičana u Davor tempiran je upravo da
se prispije na 17. Ribarsko-lađarske večeri koje se
u Davoru održavaju 3. i 4. kolovoza.

O

pćinska organizacija Hrvatske seljačke
stranke Rugvica organizirala je 2. srpnja tribinu posvećenu Josipu Predavcu,
nekadašnjem političaru, suosnivaču ove stranke,
autoru brojnih publikacija o problematici svoga
doba, agronomu i „prosvjetitelju hrvatskog seljaštva“, kako su ga povjesničari odredili u jednom
od brojnih zapisa. Uz navedeno još je razloga za
rugvičku tribinu o ovoj povijesnoj ličnosti. Josip
Predavec rođen je u Rugvici 2. srpnja 1884. godine, gdje su živjeli njegovi roditelji – otac Janko
Predavec i majka Jaga r. Vlahović. Ovaj je datum
bio povod za održavanje tribine čime je obilježena
134. godišnjica njegova rođenja. No, ne i jedini
povod jer je tribina organizirana nakon promjene
imena Trga u Rugvici koji je od 2002. godine nosio
njegovo ime. Na 11. sjednici održanoj 6. lipnja ove
godine Općinsko vijeće Općine Rugvica većinom
je glasova donijelo odluku o preimenovanju Trga
koji je do tada nosio ime Josipa Predavca, a nakon
te izmjene nosi ime - Trg dr. Franje Tuđmana.
Nakon ovih događanja i prigoda predsjednik
Općinske organizacije HSS-a Rugvica Željko Vojković sazvao je skup kako bi obnovili i proširili
saznanja o značaju Rugvičana Josipa Predavca i
njegovu doprinosu hrvatskim, ali i europskim po-

vijesnim tokovima. Pridružili su se i članovi Županijskog odbora HSS-a.
Predavač, povjesničar dr. sci. Hrvoje Petrić na
skupu je iznio slijed podataka i činjenica iz Predavčeva života koje je prikupio iz dostupne literature,
obradio i stavio u kontekst povijesnih zbivanja u
doba njegova života. Naglašeno je njegovo obrazovanje, studij agronomije, iskustvo u gospodarskim
i agrarnim programima stečeno u europskim zemljama, bliska suradnja sa Stjepanom, a posebice
Antunom Radićem, političko djelovanje u Saboru, u sveučilišnoj organizaciji HPSS, oblikovanju HSS ideja, djelovanje u Hrvatskom seljačkom
domu i drugim oblicima aktivnosti. Prikazano je
Predavčevo djelovanje u zadrugarstvu, osnivanju
Hrvatske seljačke zadružne banke i osiguravajuće
zadruge te sam kraj života nakon ubojstva u Dugom Selu, kamo je odselio iz Rugvice. Predavač
Petrić Predavčevo je ubojstvo objasnio kao nalog
od beogradskog režima koji je izvršio Dugoselac
Tomo Košćec.
„Ja sam ne mogu, ali mi možemo“, tu je Predavčevu misao Petrić naglašavao tijekom izlaganja pozivajući članove na zajedništvo i suradnju u predstojećim aktivnostima.
Rugvički HSS-ovci ponosni su na svog mještani-

na štujući njegove doprinose. Stoga smatraju kako
bi rugvički Trg trebao ostati obilježen njegovim
imenom. Također ističu kako ne umanjuju značaj
dr, Franje Tuđmana smatrajući njegovu ulogu neupitnom, tako u Rugvici ima prostora i ulica koji se
mogu obilježiti Tuđmanovim imenom.
No, uklanjanje oznake s imenom Josipa Predavca članovi rugvičkog HSS-a osuđuju. Predavač
Petrić taj je čin nazvao napadom na povijesni identitet ove sredine, na lik i djela J. Predavca. 
NK

Održan tradicionalni
9. spust rijekom Savom
Ovogodišnji turističko-rekreativno-ekološkoedukacijski Spust rijekom Savom, organiziran od
strane entuzijasta Joborovskih kormorana na čelu
s Predragom Škarikom te tvrtke HIDREKS d.o.o.,
startao je kod Oborovske skele gdje se tog dana, 21.
srpnja, okupilo oko 20-tak vozila te oko 40-ak sudionika.
Kako je tom prilikom rekao čelni čovjek organizacije tradicionalne Regate Predrag Škarika, ove
godine težište je stavljeno na sportsko-rekreacijsku
komponentu, stoga je istaknuo sudjelovanje člano-

va Kanu kluba Končar iz Zagreba. Regata je okupila sudionike i zaljubljenike u rijeku Savu iz Belišća,
Donjeg Miholjca, Podravske Slatine, Varaždina,
kao i domaćina. Njihovo riječno putovanje krenulo
je iz Oborova do njihovog cilja u Dubrovčaku gdje
je od strane Grada Ivanić Grada za njih organiziran svečani doček uz nastup KUD-a, te okrjepa.
„Intencija nam je da Regata ove godine potakne
promišljanje o potencijalu rijeke Save i nizvodno,
do Dubrovčaka, uz aktiviranje i animiranje šireg
kruga ljudi te eventualno osnivanje novih udruga

koje promiču riječni i kontinentalni ekoturizam“,
poručio je Škarika.
Po završetku Regate sudionici su se posjetili
Smotru folklora u Oborovu te je njihovo cjelodnevno druženje zaključeno na imanju Škarika u
Oborovu uz veselu atmosferu i nastup tamburaša.

I.G.O.
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PROSLAVA
BLAGDANA
VELIKE GOSPE
Organizator:

OPĆINA RUGVICA

Veliki šator preko puta župne crkve Uznesenja BDM Savski Nart

15.8.2018. od 14,00 sati

a ražnju
besplatni vol n

Zabavlja vas Grupa

Nova

Suorganizatori: DVD Savski Nart i Udruga hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata Rugvica

Foto vremeplov



Motiv sa Save
u Rugvici

8.9.
2018. 7. ribarsko-ladarska vecer
od 14,00

kulturno gastronomska manifestacija

RUGVICA - veliki šator

Smotra folklora KUD-a Tančec

Tamburaški sastav:

S LAVO N S KE LO L E

Voditelj programa DAVOR DRETAR DRELE

bavni radio

nika i Za
goselska kro
krovitelji: Du

viteljstvom OP

 Medijski po
ĆINE RUGVICA

 Pod pokro
RI RUGVICA
A
Đ
LA
I
SK
V
SA
Organizator:

Tamburaški sastav:

LOGOS
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DRAMATIČNO I EMOTIVNO SVJEDOČANSTVO SPAŠAVANJA LJUDSKOG ŽIVOTA:

Heroji među nama – naš sugrađanin
Jasmin Solaković
„Tog, 8. srpnja, bio je dan kao i svaki drugi
radni dan u Gajcu na Pagu. Tamo radim u restoranu ugostitelja Antuna Nusia, u kuhinji kao
pomoćni kuhar, i pripreme su već počele od 12
sati. I negdje oko 14 sati utrčava u restoran čovjek, viče „Dijete se utopilo! Zovite hitnu!“.
Bez trunke razmišljanja odmah sam otrčao
tamo i kad sam imao što vidjeti - prizor koji nikom ne bi poželio da vidi, a niti da doživi. Dijete
leži beživotno. Ljudi koji su ga oživljavali rekli su
„Gotovo je, ne diše!“. Odmah sam im rekao da
se maknu, da dalje ja preuzimam reanimaciju.
Opipao sam puls, kojeg nije bilo. Čovjeku koji
je dječaku upuhivao zrak, rekao sam da nastavi
dalje to raditi, a ja sam ga počeo reanimirati. Sve
dok u jednom trenutku nisam osjetio lupanje
srca. I nakon još pet pritisaka kod srca, dječak
je ispljunuo vodu i sukrvicu iz nosa i počeo je
disati. No, nije dolazio svijesti. U jednom trenutku pojavljuje se hitna kojoj asistiram prilikom
prenošenja dječaka u vozilo, i oni ga odvoze u
bolnicu u Zadar.
A ja? Ja sam nakon odlaska vozila hitne otišao do svoje sobe…u hodu skinuo majicu koja je
bila od sukrvice i mokra, ušao u sobu… i tad su
me pogodile velike emocije. Plakao sam, nisam
se mogao suzdržati. Dolazili su mi ljudi čestitati,
tješiti…no, ja sam samo htio da me puste nasa-

mo, da se mogu smiriti. Otišao sam leći, da dođem sebi od šoka. Kroz neko vrijeme dolazi mi u
sobu gazda u pratnji policajaca i policajke. Treba
im moja izjava. Moje prvo pitanje bilo je „Kako
je mali?“, htio sam znati da je s njim sve u redu.
Policajci su primijetili da sam još uvijek emotivno rastrojen, sa suzama u očima. Tad su mi rekli
sljedeće – „Svaka vam čast, napravili ste pravu
stvar. Spasili ste mladića kad su već svi odustali. Mladić je dobro, došao je svijesti i oporavlja
se“. Kad sam to čuo, odmah sam se osjećao bolje.
Osjećamo sam veliku odgovornost, jer da nisam

Dugoselski student Fabijan Nushi
dobitnik Rektorove nagrade za
2017./2018. godinu

Fabijan Nushi, 23-godišnji student Grafičkog
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, iz Dugog Sela,
jedan je od ovogodišnjih dobitnika Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Njegov
rad na temu „Određivanje geometrije osvjetljavanja i mjerenja za uzorke s teksturom“ izrađen je na

Katedri za grafički dizajn i slikovne informacije
pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Lidije Mandić. CIE
(Commission Internationale de l ́Ecclairage) Internacionalna komisija za rasvjetu donijela je
preporuke za korištenje određenih geometrija
osvjetljavanja i mjerenja za glatke i hrapave po-

uspio spasiti život mladiću, to bi me proganjalo kroz život. Znam jedino na kraju svega da
sam sretan, i da sve ovo nikada neću zaboraviti. Nema tog novca, ni sreće kojim se može
usporediti kada nekome spasiš život“, izrekao
je to naš sugrađanin Jasmin Solaković u svom
dramatičnom i emotivnom svjedočanstvu za
Dugoselsku kroniku. Njegova brza reakcija,
odlučnost i spremnost za pomoći bližnjem, ali
i riskirati pritom, bile su ključne da ovaj Dugoselac, branitelj, bivši boksač i MMA borac
spasi, oživi ljudski život, i da ovaj humani čin
postane inspiracija i motivacija svima nama.
Život Jasmina Solakovića turbulentan je, ali
opet nadahnut, kao što je bio i taj 8. srpnja. U
Dugom Selu živi od 4 godine života. Nakon što
je završio Brodograđevinsku srednju, bavio se
sportom - boksom i hrvanjem, a kasnije sam
okušao i u profesionalnim borbama po MMa
pravilima. Trenirao je prvo u TNT Samoboru da bi kasnije prešao u Sesvete Piranha Tim
kod Zorana Sinkovića, poznatog i jako dobrog
trenera. Solaković je također branitelj Domovinskog rata. Kao bivši pripadnik Prve gardijske brigade „Tigrovi“ u ratu je ranjavan, ali,
ističe, nikada na osnovu toga ništa nije tražio.

I.G.O.

vršine, metalne površine ali još nema preporuka
za materijale s teksturama. Cilj ovog rada je utvrđivanje geometrije osvjetljavanja i mjerenja da bi
se dale preporuke za ovakav tip uzoraka. Kako je
pojasnio Nushi, u ovom istraživanju je korišteno
18 uzoraka različite teksture zlatne boje proizvođača hinderer + muhlich Swiss AG.e. Budući da
su uzorci različite teksture želio se utvrditi utjecaj različite geometrije osvjetljavanja i mjerenja.
Provedena su i vizualna ispitivanja u kojem je
sudjelovalo 63 studenata uz vodstvo doc. dr. sc.
Rahaele Kulčar i ovim putem im se zahvaljuje na
podršci i pomoći.
Fabijana Nushija već tijekom studija počele su
zanimati teme znanstvenog područja grafičke
tehnologije, a najviše sam se pronašao, kako sam
ističe, na katedri za grafički dizajn i slikovne informacije gdje u dogovoru s mentoricom izv. prof.
dr. sc. Lidijom Mandić i izabrao temu za Rektorovu nagradu. Upravo zahvaljujući ovoj nagradi ima izravni upis na diplomski studij na Grafičkom fakultetu, dok u rujnu brani titulu univ.
bacc. ing. techn. graph.
U svom životopisu ističe i sudjelovanje u Styria:
SCOOL Akademiji koju je uspješno završio u
uskom krugu odabranih studenata te dobio certifikat za priznanje sudjelovanja na projektu časopisa COOL sa svojim timom. Inače, Fabijan
Nushi, od rođenja živi u Dugom Selu, gdje je pohađao Osnovnu školu Josipa Zorića i Srednju školu Dugo Selo, smjer računalni tehničar. 
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POSLJEDNJI POZDRAV
dragom suprugu

TUŽNO SJEĆANJE

ANTUNU TOMIĆU

DRAŽENA SMOLIĆA

06.08.1935 – 15.07.2018.

Mnogima si drag bio, u srcima prazninu
ostavio.
Vera s obitelji.

na

11.10.1979. – 01.07.2018.

Iskreno zahvaljujemo svima na izražavanju
sućuti i pruženoj potpori u našim najtežim trenucima.
Stojim na tvom grobu. Tebe nema tamo. Ne
spavaš. Ti si zvijezda koja sja na nebu.
Kćerkica Tara, mama, tata, brat i sestra.

TUŽNO SJEĆANJE

MATO TRUPEC

09.08.2015. – 09.08.2018.
Prošle su tri tužne godine kako si nas iznenada napustio i ostavio u tugi i bolu.
Tvoji najmiliji: supruga Marica,
djeca i unučad.

SJEĆANJE
na

SLOBODANA DRAŽIĆA
14.07.2015. – 14.07.2018.

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

TUŽNO SJEĆANJE
na voljene

DAVORA LJUBANOVIĆA
08.07.1992. – 08.07.2018.
i

DAMIRA LJUBANOVIĆA
14.07.2011. – 14.07.2018.

Ostali ste kao ljubav u našim srcima, kao topli dodir na našim rukama, kao tinjajući plamen u našim domovima. Volimo Vas.
Vaši roditelji, Duška, Karlo i Matea.
TUŽNO SJEĆANJE
na

TUŽNO SJEĆANJE
na
voljenog oca, supruga, djeda i svekra

NIKOLU MALBAŠA
18.07.1996. – 18.07.2018.

Prolazi vrijeme, prolazi sve, al tuga i sjećanja
na Tebe ne.
Tvoji najmiliji: supruga Ružica, sin Nenad,
snaha Peggi, unuka Majda i suprug Ivan te
praunuci Nikola i Matija.

TUŽNO SJEĆANJE
na

MIRJANU MESIĆ rođ.
CMREČNJAK
30.07.2016. – 30.07.2018.

Tvoj trag ne mogu snjegovi pokriti. Tvoj lik
ne mogu kiše izbrisati, Tebe nam ne može vrijeme odnijeti, jer Ti živiš poslije smrti i nakon
života, Ti si tu te postojiš u našim srcima i mislima zauvijek.
Tvoji: suprug Vinko, kćer Kristina i zet Josip, unuci Filip i Fran,
kćer Katarina i zet Josip, te svekrva Katica.

NIKOLU MALOVIĆA (MIKA)
1994. – 2018.
i

MIRU MALOVIĆ
2010. – 2018.

Za vama tuguju; kći Željka, unuci Krešimir,
Tomislav s Martinom i praunuci
Lucijana i Nikola.

TUŽNO SJEĆANJE
na dragog supruga, oca, sina, brata i šogora

MILIVOJA HALARA
časnika Hrvatske vojske

06.08.1992. – 06.08.2018.
Život nestaje u trenutku, a sjećanje i ljubav
ostaju dok žive oni koji Te vole i za Tebe mole.
Tvoji najmiliji.
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U SPOMEN
HRVATSKIM BRANITELJIMA

TUŽNO SJEĆANJE
na

ZVONIMIRA BERTAKA
31.07.2003. – 31.07.2018.

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

TUŽNO SJEĆANJE

"Navik on živi ki zgine pošteno"
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)

na

DAVORA BREZAKA
13.07.2016. – 13.07.2018.

Prošlo je 2. god. od kada nisi s nama, ali si
zauvijek u našim srcima...
Tvoja supruga, kćer, unuke i ostala
rodbina…

ŽELJKO FILIPOVIĆ

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

TUŽNO SJEĆANJE
na

DANICU PINTAR

22.6.2018. - 22.6.2018.

DAVOR LJUBANOVIĆ

8. srpnja 1992.- 8. srpnja 2018.

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

Komemorativni skup u Gradskoj vijećnici Dugo Selo:

Oproštaj od preminuloga satnika Željka Galovića

U gradskoj vijećnici u Dugom Selu
9. srpnja odana je počast preminulom
hrvatskom branitelju satniku Željku
Galoviću, vojniku koji je ostavio duboki trag u povijesti Domovinskoga rata i
stvaranja moderne hrvatske države.
Nakon minute šutnje Nikola Tominac, zamjenik gradonačelnika Dugog
Sela i ratni suputnik preminuloga satnika Galovića, izgovorio je oproštajne
riječi:
Bojnik Željko Galović rođen je 4.
listopada 1962. u Vinkovcima. Početkom Domovinskog rata odazvao se
pozivu Domovine i u svibnju 1991. dragovoljno se priključio u redove hrvatskih obrambenih snaga, odnosno, u 2.
gardijsku brigadu „Gromove“. Tijekom
rata obnašao je niz dužnosti od zapovjednika voda preko zapovjednika zapovjedne satnije, operativca za obuku I.
pješačke bojne, a zadnja dužnost mu je
bila zamjenik zapovjednika bojne.
U svojoj bogatoj vojnoj karijeri sudjelovao je na krvavim bojištima u
Pokupskom, Viduševcu, Farkašiću, a
kasnije Dubrovniku, Maslenici-Novigradu i Livnu. Tijekom provođenja Vojno-redarstvene operacije „Oluja“ teško
je ranjen na Banovini kod sela Banja 4.
kolovoza 1995.
Za doprinos u Domovinskom ratu
i iskazanu hrabrost i ranjavanje od-

likovan je Redom hrvatskog trolista,
Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti,
Redom hrvatskog križa te medaljom
„Oluja“.
Satnika Željka Galovića pamtit ćemo
kao velikog domoljuba te hrabrog vojnika i časnika koji je dao veliki doprinos u obrani i oslobađanju naše domovine, ali također i kao iskrenog kolegu i
prijatelja uvijek spremnog pomoći kada
je to bilo potrebno, bilo u ratu ili miru –
kazao je Tominac.
Umirovljeni pukovnik Ivica Šafarić
u ovim teškim trenucima oproštaja, govorio je o svom preminulom suborcu, o
zajedničkom putu tijekom cijelog rata
i njegovu stradavanju te posebice velikom doprinosu u borbi za oslobođenje
tada okupiranih dijelova Hrvatske.
Povodom smrti Željka Galovića bila
je otvorena knjiga žalosti, a pokopan
je na Novom groblju u Dugom Selu 9.
srpnja.

STJEPAN LESKOVARI

12. srpnja 1992- 12. srpnja 2018.

MILIVOJ HALAR

6. kolovoza 1992.- 6. kolovoza 2018.

MATO HERDOMAN

4. kolovoza 1995.- 4. kolovoza 2018.

Neka Vam je laka hrvatska gruda

Vaši suborci i prijatelji
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ODLIČNI
REZULTATI
DUGOSELSKIH
RUKOMETAŠICA
NA
MEĐUNARODNOM
TURNIRU U
MAKARSKOJ
Tri ekipe ŽRK Dugo Selo '55 (2002, 2004
i 2006 godište) sudjelovale su od 25. do 30.
lipnja 2018. god. na međunarodnom rukometnom turniru u Makarskoj s kojega donose
samo pozitivna iskustva.
Sudjelovalo je preko 40 igračica uz stručno
vodstvo 4 trenera a ukupno su sve ekipe odigrale 20 utakmica stekavši pritom nova rukometna prijateljstva i iskustvo igranja protiv
ekipa iz Norveške, Mađarske, Poljske, Slovenije, itd.
Uz lijepu igru ostvareni su i odlični rezultati
pa su tako djevojčice 2004 osvojile brončanu
medalju, mlađe kadetkinje 2002 visoko 7.mjesto a mlađe djevojčice 2006 11.mjesto.
MLAĐE KADETKINJE 2002
U skupini protiv dvije norveške i jedne slovenske ekipe osvojile su 1.mjesto i ušle među
osam najboljih ekipa turnira. U četvrtfinalu
od njih su bile bolje kasnije pobjednice FTC
Kézilabda Budapest čime ulaze u borbu od 5.
do 8.mjesta. Sa jednim porazom i jednom pobjedom na kraju osvajaju odlično 7.mjesto.
DJEVOJČICE 2004
Kao i mlađe kadetkinje, djevojčice su osvojile 1.mjesto u skupini i ušle među osam najboljih ekipa turnira. Pobjedom protiv RK
Zeline u četvrtfinalu ulaze među četiri najbolje ekipe gdje su od njih bile bolje kasnije pobjednice turnira, mađarska ekipa Bajnok DSE
Nemesvámos. U utakmici za 3.mjesto naše
djevojčice dolaze do sigurne pobjede i odličnog rezultata osvajanja brončane medalje. Isto
tako, vratarka ŽRK Dugo Selo '55 Ema Novosel proglašena je najboljom vratarkom turnira.
MLAĐE DJEVOJČICE 2006
Mlađe djevojčice odigrale su svoj prvi veći
međunarodni rukometni turnir. U izuzetno
jakoj skupinu (Szombathelyi Női Kézilabda
–drugoplasirana ekipa turnira, Darda -trećeplasirana ekipa turnira) završavaju na 4.mjestu čime ulaze u razigravanje od 9. do 13.mjesta. U spomenutom razigravanju ostvaruju 2
pobjede (Metković i Split) i 1 poraz (Zelene
Doline Žalec) čime na kraju osvajaju 11.mjesto.
Ovim turnirom klub je zaključio još jednu
uspješnu rukometnu sezonu.
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DUGOSELCI KRENULI U PRIPREME ZA NOVU NOGOMETNU SEZONU

Biškupu na raspolaganju
tridesetak igrača

Dugoselski trećeligaš NK Dugo Selo je već
drugi tjedan u pripremnom periodu za nastavak
nogometne sezone 2018/2019. Trener Damir Biškup na raspolaganju ima tridesetak igrača koji se
kroz pripremni period trebaju izboriti za ostanak u kadru koji bi trebao braniti boje kluba u
narednoj sezoni. Svakako treba napomenuti da
je uprava kluba u suardnji sa trenerom i dalje u
potrazi za još kojim i kvalitetnim pojačanjem
koji bi donio dimenziju više ovoj momčadi, pa

je za očekivati da se do početka prvenstva ovaj
broj igrača i povečati što bi treneru Biškupu
pomoglo u slaganju momčadi. Za sada su naši
nogometaši odigrali jednu pripremnu utakmicu protiv NK Špansko gdje su rezultatom 2:1
ostvarili pobjedu. Bila je to utakmica u kojoj su
nastupili većinom igrači ponikli u našem nogometnom pogonu i od kojih uprava kluba očekuje
da se nametnu treneru Biškupu. 
T.Š

NK RUGVICA SAVA 1974 –
OBJEDINJENI RUGVIČKI KLUB
Predsjednik Zelenbrz, trener Garić

Završetkom prošle nogometne sezone na području općine Rugvica
došlo je do spajanja NK
Rugvica i NK Sava Sop
Hruščica, pa tako od naredne nogometne sezone
2018/2019 na ovom području djeluje novi nogometni klub pod nazivom
NK RUGVICA SAVA 1974.
Za predsjednika je izabran
Ivica Zelenbrz iza kojeg
stoji bogati nogometni životopis (igračka karijera NK Dinamo Zagreb, trener NK Sesvete, voditelj ŠN NK Sesvete, voditelj ŠN
NK Maksimir, presjednik NK Sava Sop Hruščica),
a koji sa svojom upravom ima zadaću posložiti od
ova dva kluba jedan respektabilan nogometni kolektiv kakav zaslužije općina Rugvica. Prva momčad je pod vodstvom novog ternera Nikole Garića
počela s pripremama. Na prvoj prozivci se okupilo
15-ak igrača, a ta brojka će se u narednom periodu i povećati kako bi novi strateg momčadi mogao posložiti momčad za narednu sezonu. Osim

seniorske momčadi od početka idućeg tjedna sa
treninzima kreću i mlađe dobne kategorije gdje
se također očekuju pomaci u radu i funkcioniranju škole nogomet koja bi u budućnosti trebala biti
temelj razvoja i stvaranja novih seniorskih igrača
u bogatom nogometnom bazenu općine Rugvica.

T.Š
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SPORT

3. kolovoza 2018.

Atletski klub Martin Dugo Selo:

ZAGREB 5x5 i LJETNA LIGA

Prvi dan srpnja održana je četvrta u nizu utrka
serijala „Zagreb 5x5“ – Zagreb Summer City. Ova
cestovna utrka privukla je u nedjelju dvjestotinjak
trkača koji su na Zrinjevcu pokušali što brže otrčati peticu (utrku dužine 5 kilometara). Na utrci je
troje članova u dobrom svjetlu predstavilo Atletski

klub Martin Dugo Selo: Ružica Kešinović (26:24),
Ulrich Knüppel (29:21) i Ivana Radošić (36:35).
Zagreb 5x5 sastoji se od pet utrka na 5 km na različitim lokacijama u Zagrebu, a posljednja je po
rasporedu 30. rujna 2018. godine.

A drugo kolo Ljetne lige u organizaciji AK Martin održano je dan prije, u subotu, u 20 sati u Prozorju. Članovima Kluba pridružili su se i polaznici
Male škole trčanja koja je završena prije 2 tjedna,
članovi atletskog kluba iz Vrbovca kao i ljubitelji
trčanja iz Dugog Sela i okolice. Sudionici su bili
zadovoljni odrađenim
treningom jer je vrijeme
i mjesto kao stvoreno za
ostvarenje ponajboljih
osobnih rezultata. Još
jednom Klub poziva
sve ljubitelje trčanja da
im se pridruže sljedeći
vikend (u malo izmijenjenom terminu).
AK Martin Dugo
Selo poziva sve ljubitelje trčanja u članstvo
Kluba te jamči ugodno
druženje i dobru zabavu. Članovi će sudjelovanjem u Klubu ujedno pridonijeti svom
zdravlju.
Više o Klubu kao i informacije o aktivnostima mogu se pronaći na linku: https://hr-hr.
facebook.com/Atletski-klub-Martin-Dugo-Selo-536471653040902/

DJEČACI RK RUGVICA OSVOJILI
TREĆA MJESTA NA PARTILLE CUP-u

Na poznatom rukometnom turniru za mlađe
kategorije Partille cup-u u Švedskoj koji je održan
od 3. do 7. srpnja, ove su godine nastupile i dvije
momčadi iz RK Rugvica. Obje momčadi, dječaci
rođeni 2006. i dječaci rođeni 2007. godine zabilježili su zapažene uspjehe, osvojivši treća mjesta u
svojim kategorijama u jakoj međunarodnoj konkurenciji. U natjecanju po skupinama, a također i

u susretima četvrtfinala, obje su momčadi dominirale protiv momčadi domaćina Švedske, Norveške
i Češke, ostvarivši pobjede u svim susretima, a na
pravu zapreku i jedni i drugi naišli su tek u polufinalu gdje su ih nadigrale hrvatske momčadi iz Zagreba koje su na koncu i pobijedile u obje kategorije
dok su Rugvičani zauzeli zapažena treća mjesta.

N.H.M.
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AK DUGO SELO:

Utrka za
Mladena i
3. kolo
Ljetne lige
U ponedjeljak 2. srpnja 2018. u poslijepodnevnim satima gotovo šestotinjak sportaša, trkača, rekreativaca, ali ponajprije
dobrih ljudi, skupilo se na Savskom nasipu
ispred Boćarskog doma spremni otrčati 5
kilometara. Cilj ove akcije bio je pomoći
Mladenu Rusmiru, 40-godišnjaku koji se
već 19 godina nalazi u budnoj komi uzrokovanoj prometnom nesrećom. Akciju su
inicirale Mladenove tete, rekreativne trkačice, a organizirali Atletski klub Žumberak
i trčanje.hr. Iznimno pozitivna atmosfera,
mnoštvo ljudi, poznata lica, susreti… I utrka u kojoj je svatko u cilj ušao kao pobjednik. Bili su tamo i predstavnici AK Martin
(Karola i Ulrich Knuppel) i time pomogli
da ova akcija ostvari svoj cilj. Startninama
i donacijama prikupljeno je 45 tisuća kuna,
što će biti dovoljno da Mladen dobije toliko
potrebnu opremu za komunikaciju i kolica
za vertikalizaciju. Čestitamo svima na nevjerojatnom duhu i želimo Mladenu puno
dobrog zdravlja!
A Ljetna liga AK Martin (Martin breg
trk) ide dalje. Utrka je prigodno obilježena,
crveno-bijelim kockicama i navijačkim pjesmama za naše Vatrene. Utrka je iznimno
startala u 18 sati, a sada se vraćamo starom
terminu, i tako do kraja kolovoza. Ako (još)
niste otišli u južnije krajeve, dođite družiti se i znojiti s nama svake subote u 20 sati
ispred DVD-a Prozorje. Vidimo se!
Više informacija i fotografija na facebook
stranici AK Martin Dugo Selo https://hr-hr.
facebook.com/Atletski-klub-Martin-DugoSelo-536471653040902/

IZ ARHIVA GR ADSKE KNJIŽNICE DUGO SELO

Grofica Margareta Drašković
– prva dugoselska sportašica

N

a stranicama Dugoselske
kronike već smo pisali o
grofici Margareti Margot
Balogh-Drašković (1881.-1976.) u
svjetlu njezinih dobrotvornih akcija darivanja siromašnih učenika za
Božićne blagdane. Manje je poznato
da je ona bila i strastvena sportašica.
Na fotografijama s početka 20.
stoljeća možemo vidjeti groficu
Drašković kako sa svojim prijateljima igra tenis na prvom teniskom
terenu u Dugom Selu. Koliko je
poznato, to je tenisko igralište bilo
smješteno otprilike na mjestu današnjih prostorija NK „Dugo Selo“. Međutim, to je bila samo
aristokratska rekreacija, a ne i ozbiljno bavljenje
sportom. Ono što groficu Margaretu Drašković
čini prvom poznatom dugoselskom sportašicom
jest njezino bavljenje preponskim jahanjem i nastupi na mnogim jahaćim turnirima.
Kada je grofica prvi put nastupila na preponskim natjecanjima, tj. na „utakmicama“, nije nam
poznato, ali sačuvana je serija fotografija na kojima pozira na konju iz 1912. godine. Prvo zabilježeno natjecanje na kojem je grofica Drašković
nastupila održano je na vojničkom vježbalištu na
Črnomercu 3. svibnja 1914. godine. Zagrebački
dnevnik Novosti od 4. svibnja 1914. godine bilježi kako je „gdja Margot pl. Balogh rodj. Drašković“ bila među gospođama „koje dobiše počasne
darove“.
Niz godina ne nailazimo na konkretne podatke. Tek 5. rujna 1926. godine bečki tjednik Wiener Salonblatt opisuje jedno konjičko natjecanje
u Novom Sadu. Na preponskom natjecanju za
dame pobijedila je Suzana Piu iz Beograda, grofica Drašković je bila druga, a Štefi Jovanović iz
Novog Sada treća.
Nekoliko godina kasnije bilježimo više nastupa
grofice Drašković. Godine 1927. nastupila je na
„preponskoj utakmici“ na Črnomercu nazvanoj
„Concours d'elegance“. Mjesečnik Svijet navodi
kako je osvojila drugo mjesto iza Rikarda Wolfa.
Slovenski dnevnik Ponedeljek opisuje 6. svibnja
1928. jedno preponsko natjecanje u Ljubljani na
kojem je nastupila u čak 3 discipline. U prvoj je
disciplini („veliko nagradno skakanje“) zauzela
treće mjesto iza konjičkog potporučnika Marića i

policijskog nadzornika Pavlovčiča. U disciplini
„skakanje dva po dva“ jednu od počasnih nagrada dobila je grofica Drašković, a drugu konjički
kapetan Dudiškin. U posljednjoj se utakmici
„skakanje u visinu“ grofica nije uspjela popeti
na postolje, ali novinar piše zanimljivo opažanje:
„Krasno skače grofica Balogh-Drašković, ali bi se
zasigurno plasirala bolje da poslije prvih izvrsnih
skokova publika nije previše pljeskala. Naime, to
je imalo za posljedicu da je njena kobila Ljubica
postala nervozna pa je zapinjala na nekoliko zadnjih prepreka.“
U svibnju 1929. godine u Ljubljani je održano
natjecanje nazvano „Concours hippique“ u organizaciji slovenskog „Kola jahača i vozača Prijestolonasljednik Petar“. Slovenski dnevnik Slovenec
od 5. svibnja te godine hvali brojnu delegaciju
iz Zagreba a posebno napominje: „Zanimljivo
je da su u silnoj muškoj konkurenciji nastupile i
dvije dame: Angela pl. Femen te grofica Margot
Balogh-Drašković. Grofica Drašković je nastupila u tri discipline s tri različita konja. Gospođa
je izvrsna jahačica i u sve tri utakmice je dobila
nagrade.“ Napomenimo da je na istom natjecanju
potporučnik Marić postavio novi jugoslavenski
rekord u visinskom jahanju od 160 cm.
S podjednakim uspjesima grofica Drašković
je nastupala do 1932. godine. Posljednji poznati
nastup bio je na već spomenutom vojnom vježbalištu na Črnomercu.
Fotografija koju donosimo snimljena je 1927.
godine, a objavljena je u mjesečniku Svijet. Na
njoj vidimo groficu Margaretu Drašković sniPredrag Topić
mljenu u Črnomercu. 
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OBAVIJEST O
UKLANJANJU
AMBROZIJE
Ovom obavijesti obvezuje se vlasnike i
posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje
ambrozije prije cvatnje. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati
Naredbe o poduzimanju mjera obveznog
uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
(„Narodne novine“ br. 72/07).
Ambrozija obično raste pokraj putova
i cesta, željezničke pruge, uz potoke i kanale, u zapuštenim dvorištima, vrtovima,
poljoprivrednim površinama, uz rubove
šuma, na svim neodržavanim površinama s
dovoljno sunca. Ambroziju je najbolje suzbijati mehanički čupanjem ili košnjom u
vrijeme dok su biljke male.
Uoči li se ambrozija u cvatu preporuča se
biljku odrezati i spaliti, kako se eventualno
već zrelo sjeme ne bi širilo dalje te tako prenijelo ambroziju na nove površine. Vlasnici
i korisnici obrađenog i neobrađenog zemljišta uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova, dužni su redovito uklanjati i
suzbijati korov odnosno spriječiti zakorovljenost površina slijedećim mjerama:
– agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura;
– mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom;
– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa
uputom priloženom uz sredstvo i važećim
propisima.
Ambrozija je jak alergen koji uzrokuje
vrlo neugodne reakcije poput kihanja, otežanog disanja, svrbeža nosa, pojavu vodenog iscjetka i otečenost kapaka. Tek zajedničkim naporom može se spriječiti širenje
ambrozije i pomoći sve većem broju stanovnika našeg Grada koji teško podnose period
cvjetanja ambrozije.
Molimo da podatke o lokacijama zakorovljenih površina ambrozijom dojavite u
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, na broj telefona 2753 633 ili 2750
720.
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