TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUGOG SELA
POZIVA SVE GRAĐANE NA TRADICIONALNO

PALJENJE VUZMICE U ŠAŠKOVCU

NA PLATOU ISPOD NOVOG GROBLJA U DUGOM SELU
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USKRS NAS UČI
LJUBAVI
Sveto Pismo nam otkriva da je ljubav nagnala Boga da postane čovjekom. Ljubav je
vodila Krista da prihvati križ i smrt. Ljubav
je snaga kojom je Krist ustao iz groba. Ljubav je svjetlo u kojem su apostoli prepoznali
uskrsloga Isusa. Ljubav je sila njihova svjedočanskog života kojom su preobrazili i pokrenuli svijet. Ljubav!
Bez ljubavi nikad nećemo razumjeti niti
otkriti pravu veličinu i snagu uskrsnog doga-

đaja. Ljubav pokreće sve, pa i vjeru u Kristovo
uskrsnuće. Samo kada se iskrenom ljubavlju
zavoli Krista može se iskreno radovati i ispovijedati pobjedu života nad strašnom smrću
koja se dogodila na Golgoti.
Apostoli su u uskrsno jutro došli na prazan grob i vidjeli i povjerovali. Vidjeti i povjerovati bilo je moguće snagom darovane
ljubavi koja čini da se stvarnost vidi drugačijim očima. U tom smislu, Uskrs nas želi
poučiti ljubavi bez koje nema obnove života,
bez koje nema zajedništva, obitelji ni društva. U njoj leži snaga koja te čini sposobnim
da prihvatiš život, da ga čuvaš i braniš. U
svjetlu uskrsne ljubavi koje nam je zasjalo s
Isusova groba, mi u ljudima kraj sebe ne gledamo više protivnike ni suparnike niti neprijatelje, nego braću i sestre koje nam Bog
daruje da i mi uskrsnemo i oživimo novim,
boljim životom. Onaj koji zna iskreno ljubiti, on cijeni i poštuje život i za njega se bori.
U tome je snaga uskrsne vjere: ona mijenja pogled na život i daje mu novi smisao. Isusovo uskrsnuće proširuje stvarnost i
oblikuje novo nebo i novu zemlju. Ono što
su kroz ljudsku povijest mnogi pokušavali,
Isus je ostvario.
Uskrs nas poziva da gledamo svijet očima
ljubavi i umjesto praznoga groba, umjesto
nesigurnosti, umjesto mraka, vidimo zoru
novoga svijeta. Poziva nas da odbacimo svoju skeptičnu narav, svoju sumnjičavost, svoju
uplašenost i povučenost u nas same. Uskrsli
koji je promijenio živote svojih učenika i učinio ih sposobnima za ono što sami nikada ne bi
mogli učiniti, promijenit će i naš život ako mu
povjerujemo i ako mu se prepustimo.
Ovu radost novoga života želim svakome od
vas dok vam izgovaram: Sretan Uskrs!
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Hrvatska tradicija slavljenja
sv. Martina biskupa zaštićena kao
hrvatsko nematerijalno dobro

H

rvatska tradicija slavljenja sv. Martina
biskupa od ožujka 2019. godine
zaštićena je kao hrvatsko nematerijalno
kulturno dobro, priopćavaju predsjednica
Kulturnog centra sv. Martin – Hrvatska Ines
Sabotič i dopredsjednica Antonija Zaradija
Kiš. Pod navedenim će naslovom „Martinje“
biti zapisano u Registar zaštićene hrvatske
kulturne nematerijalne baštine. Predlagatelji su
zaštite „Martinja“ Kulturni centar sv. Martin –
Hrvatska i Grad Dugo Selo, a nositelji hrvatska
mjesta i gradovi koji su članovi Kulturnog centra
sv. Martin – Hrvatska. Službenu obavijest od
Ministarstva kulture treba dobiti 21 martinsko
mjesto, odnosno njihove institucije koje su
upisane kao nositelji članstva u Kulturnom
centru sv. Martin – Hrvatska. To su: Grad Dugo
Selo, Grad Mali Lošinj, Bratovština sv. Martina –
Donje Selo Šolta, Općina Selca (Sumartin) Brač,
Općina Donja Voća, Općina Tar-Vabriga, Općina
Breznički Hum, Općina Velika Trnovitica,
Župa sv. Martina – Vranjic, Udruga „Eko-etno“
selo Lovčić, Općina Virje, Općina Martijanec,
Župa sv. Martina biskupa Ščitarjevo, Općina
Kalnik, Vukovarsko-srijemska županija, Župa sv.
Martina biskupa Ližnjan, Općina Sveti Martin na
Muri, Udruga «Gornjostubička luč», Turistička
zajednica Grada Korčule, Turistička zajednica
Grada Varaždinske Toplice, Centar za kulturu
Grada Belog Manastira, Turistička zajednica
Općine Podstrana.

Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska čestita
svim svojim marnim suradnicima na podršci i
suradnji u promicanju i očuvanju Hrvatske tradicije slavljenja sv. Martina biskupa. Nadamo se
da će zapis Martinja u Registar zaštićene hrvatske kulturne nematerijalne baštine pridonijeti
još boljem povezivanju i martinskih mjesta i
čuvanju svetomartinske baštine i njezinom još
snažnijem promicanju u kontekstu europskoga kulturnog itinerara Sv. Martin, Europljanin,
simbol dijeljenja, zajednička vrijednost.
Ovo prigodom iz Kulturnog centra sv. Martin – Hrvatska ističu da je projekt Europskih
kulturnih itinerara Vijeća Europe koji sada broji 33 rute (mi smo dio europskog martinskog
kulturnog itinerara) nedavno dobio prestižnu
europsku nagradu The XIII Carlos V European
Award zaklade The European and Ibero-American Academy of Yuste Foundation. Nagrada se
dodjeljuje pojedincima, organizacijama, projektima i inicijativama koji su posebno doprinijeli
općem širenju i vrednovanju kulturnih, društvenih, znanstvenih i povijesnih europskih vrijednosti te koji su sudjelovali u procesima stvaranju
europskih integracija. Svečana dodjela će biti na
Dan Europe 9. svibnja. Više u linku u prilogu.
http://www.fundacionyuste.org/en/the-cultural-itineraries-of-the-council-of-europe-granted-the-xiii-carlos-v-european-award/

Predstavnici Hrvatskog restauratorskog zavoda
obišli kip svetog Martina na Martin Bregu

N

a poziv Grada Dugog Sela, a sa
ciljem restauracije i očuvanja kipa
svetog Martina na Martin Bregu, 12.
travnja su Dugo Selo posjetili predstavnici
Hrvatskog restauratorskog zavoda Anđelko
Pedišić, pročelnik Službe za odjele izvan
Zagreba 1 i Tijana-Annar Trputec Strčić,
viša konzervatorica-restauratorica koje su
primili gradonačelnik Nenad Panian, njegova
zamjenica Jasminka Kokot Bambić i pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
Marijo Vinko.
Kip svetog Martina, autora Ivana Cikača, visok 7 metara, izrađen u hrastovom drvu postavljen je na raskrižje puteva na Martin Bregu, podno najstarijeg kulturno-povijesnog spomenika
u Dugom Selu – Crkve svetog Martina – i kao
takav najčešći je motiv i nezaobilazni lokalitet
Dugog Sela. Otkako je postavljen 1995. godine, kip je u razdoblju od 2011. do 2013. godine
podvrgnut restauraciji, no zbog daljnjeg očuvanja potrebno je provesti još jednu restauraciju.
Predstavnici HRZ-a nakon obilaska lokacije za-

tražili su stoga popratnu dokumentaciju kako bi
se utvrdilo na koji način i s kojim materijalima
je rađena obnova. Nakon što se utvrdi trenutno
stanje kipa, nizom daljnjih testiranja u sljedećem
razdoblju, predstavnici HRZ-a dat će Gradu Dugom Selu prijedlog restauracije kipa. 
igo
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Proslava Dana Zagrebačke županije
ove godine u Dugom Selu

P

redstavnici
Grada
Dugo
Sela,
gradonačelnik Nenad Panian i njegovi
zamjenici Jasminka Kokot Bambić i Nikola
Tominac su se sastali s predstavnicima Zagrebačke
županije, pročelnicom Ureda župana Mirjanom
Oštrec Bosak radi dogovora oko organizacije
obilježavanja Dana Zagrebačke županije koji će
se ove godine, prema najavama, održati u Dugom
Selu. Utvrđeno je kako će se Dan Zagrebačke
županije održati 6. srpnja, a cjelodnevni bogati
program obuhvatit će izložbeno-prodajni Sajam
obrtnika i OPG-ova s područja županije, uz
nastupe KUD-ova i zborova iz županijskih
gradova i općina. Manifestacija će se održati
u Kolodvorskoj ulici, od 8 do 20 sati. Sajam će

K

pratiti i Veliki gastro show – uz „županijsko
roštiljanje“ – natjecanje koje će okupiti ekipe
s područja cijele županije, a stručni žiri će
izabrati najboljeg grill majstora ili majstoricu; te
je također planirana Velika kuharska radionica.
Organizatori planiraju i prigodni program za
najmlađe posjetitelje tijekom dana, dok će u
večernjim satima biti održana koncert Ivana
Zaka. Detalji satnice najavljenog programa
proslave Dana Zagrebačke županije u Dugom
Selu bit će objavljeni narednom razdoblju.
Podsjećamo, ista takva županijska manifestacija održana je prošle godine, po prvi puta,
a domaćin je bio grad Zaprešić. 

Obnova Crkve sv. Martina

onzervatorski odjel Ministarstva kulture
pozitivno ocijenio idejni projekt obnove
Crkve sv. Martina na Martin bregu
Nakon što je u veljači prihvaćen idejni projekt
obnove Crkve sv. Martina na Martin bregu koji
je za Grad Dugo Selo izradila tvrtka „Foretić i
sinovi“, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, dao je
pozitivno mišljenje na projekt.
U dopisu, između ostalog, stoji: „Predmetno
rješenje za obnovu stare Crkve sv. Martina na
Martin Bregu može se u potpunosti prihvatiti.
Predmetna građevina zaštićena je kao nepokretno kulturno dobro pod brojem Z-3529. Suvremeno oblikovanje na mjestu izgubljenih dijelova
crkve predstavlja vrlo kvalitetno rješenje koje će
doprinijeti sveukupnoj vrijednosti crkve“.
Podsjećamo, prema idejnom projektu, obnova
bi se izvodila u fazama s time da je prva u tijeku, uz arheološka istraživanja te statična stabilizacija. Obnovit će se toranj, ponovno izvesti
barokna lukovica s vidikovcem, obnoviti brod
crkve kao replika sa staklenom ovojnicom s fo-

tonaponskim ćelijama, pogodnom za izložbe i
druge kulturne namjene. Obnova stare crkve sv.
Martina u Prozorju jedan od ključnih projekta
Grada u sklopu NPA, međunarodnog projekta iz
Europskog fonda za regionalni razvoj – Interreg
za Središnju Europu, a u kojem Dugo Selo sudjeluje kao jedan partnera uz Mađarsku, Sloveniju i
Italiju. Cilj je zajednička suradnja svih partnera
na promociji i turističkoj valorizaciji martinske
baštine. Prema procjenama, vrijednost obnove
kreće se od 6 do 10 milijuna kuna, a projekt bi se
aplicirao i na EU fondove. 

PROJEKT DUGOSELSKOG SAVJETA MLADIH:

Besplatne instrukcije za osnovnoškolce za
vrijeme proljetnih praznika
Savjet mladih Grada Dugog Sela održao je 12.
travnja svoju 9. sjednicu. Projekt besplatnih instrukcija za osnovnoškolce kreće za vrijeme proljetnih praznika, od 23. do 27. travnja.
Kako je rekla predsjednica Savjeta Maja Mlinarek, prijavilo se 39 učenika kojima će u svladavanju problematike pojedinih školskih predmeta pomagati jedanaest studenata instruktora.
Najviše je prijavljenih školaraca za matematiku,
a instruirat će se još engleski i njemački jezik,
kemija i fizika. O točnom vremenskom terminu
kao i mjestu održavanja, prijavljeni polaznici će
biti obaviješteni. Sastanku je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić koja je dala punu podršku realizaciji ovog
projekta. Predsjednica Savjeta informirala je

članove o pozivu odnosno prijavi za Nacionalnu konferenciju Savjeta mladih. Središnji susret
održat će se od 20. do 22. rujna u Slavonskom
brodu. Također, bilo je riječi i o sljedećem projektu - održavanju besplatnog plesnog tečaja za
maturante koji je planiran za svibanj. 
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Potaknuti udruge u kulturi
na aktivnije apliciranje na
natječaje

U Gradskoj upravi Grada Dugog Sela 10 travnja
je održana informativna radionica o natječajima
za udruge u kulturi Zagrebačke županije za 2019.
godinu koju je vodio Mario Mlinarek, voditelj
projekta 54+, u nazočnosti predstavnika Grada
Dugog Sela.
Radionici su sudjelovale udruge čija je
djelatnost isključivo kulturno-umjetnička, te
udruge koje provode programe, odnosno projekte
u kulturi – kao što je KUD Preporod, Rodna
gruda, Plesni centar Dugo Selo, Vokalni ansambl
Duga, Dugoselske mažoretkinje, Likovna udruga
Dugo Selo te pojedine braniteljske udruge i
udruge umirovljenika s područja grada. Intencija
radionice je da se iste udruge potaknu na
aktivnije uključivanje u natječaje koje raspisuje
Zagrebačka županija, Ministarstvo kulture i
Ministarstvo turizma, uz davanje podrške pri
samom apliciranju. Naglasak je stavljen na
kreiranje projektne ideje, koju svaka udruga
mora isključivo samostalno napraviti i razraditi
kroz projekt, odnosno program. Grad će davati
logističku pomoć prilikom prijave na natječaj,
zaključeno je na radionici.
Podsjećamo, kako je Zagrebačka županija
objavila je javni poziv za predlaganje programa
javnih potreba u kulturi, a prijedlozi programa
primat će se do 23. travnja ove godine. Sredstva
će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i
muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu
kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te
za manifestacije u kulturi. Pravo podnošenja
programa imaju samostalni umjetnici, udruge,
umjetničke organizacije, ustanove u kulturi,
pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti
u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe
za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i
arheološke baštine. 

Pripremljen hodogram aktivnosti
za ovogodišnje izbore za
Mjesne odbore u listopadu

Nakon što su se svi Klubovi vijećnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela složili da se izbori
za Vijeća mjesnih odbora održe ove godine, izrađen je hodogram aktivnosti za izbore za članove
Vijeća mjesnih odbora na području grada Dugog Sela koji će se održati 27. listopada.
Stav je kako je potrebno održati ovaj oblik
mjesne samouprave, neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život
i rad građana jer upravo temeljem prijedloga i
potreba građana formirat će se gradski program
gradnje komunalne infrastrukture i program
održavanja infrastrukture. Podsjećamo Grad
Dugo Selo ima 14 mjesnih odbora, a posljednji
izbori održani su 16. studenoga 2014. godine.
Hodogramom je utvrđeno kako je u rujnu planirano donošenje odluke o raspisivanju izbora,
nakon koje će se pokrenuti promotivne aktivnosti na informiranju i educiranju građanstva i birača o važnosti mjesnih odbora, uz provedbu ankete građana i objavu prezentacije, organizaciju
javne tribine, tiskanju letaka te medijsku podršku Radio Martina i Dugoselske kronike.  igo
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Predstavnici Grada u Italiji
predstavili projektne ideje
za projekt Interreg New Pilgrim age
Dio projektnog tima Grada Dugog Sela za
projekt Interreg - New Pilgrim age sudjelovao
je na 4. međunarodnom sastanku Partnera,
održanom u Trevisu od 28. do 30. ožujka. U
okviru međunarodnog sastanka na kojem su
se razjašnjavale aktivnosti za buduće razdoblje
projekta, organiziran je Međunarodni festival
ideja na kojem su se predstavili Partneri sa
svojim idejama.
Projektne ideje Grada Dugog Sela predstavio je mladi dugoselski arhitekt Ivan Foretić
čija je ideja izabrana na natječaju. Na festivalu
ideja Grad Dugo Selo se predstavio na prigodno uređenom izložbenom prostoru s naglaskom na svetomartinsku baštinu čiji je razvoj
tema New Pilgrim Age projekta. 
Zvjezdana Budor Klarić
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Grad donirao računala dugoselskom
Crvenom križu

P

redstavnici Grada Dugog Sela –
gradonačelnik Nenad Panian, njegova
zamjenica Jasminka Kokot Bambić
i pročelnik za društvene djelatnosti Veljko
Bertak su u Crvenom križu Dugo Selo
predali donaciju 5 rabljenih PC računala koja
će biti dana na uporabu učenicima obitelji
slabijeg imovinskog stanja, korisnicima
pomoći Crvenog križa Dugo Selo. Prilikom

Gradonačelnik na
Obrtničkom sajmu

primopredaje nazočila je i ravnateljica
Crvenog križa Dugo Selo Gordana Kocaj, kao
i neki od učenika i njihove obitelji za koje je
donacija namijenjena. Gradonačelnik je tome
prilikom istaknuo kako računala dolaze iz
donacije zagrebačkog humanitarca Aleksandra
Dukovića, ujedno dobitnika Godišnje nagrade
Grada Dugog Sela za 2018. godinu, ona nisu
jedina donacija koja će biti dana Gradu Dugom
Selu od spomenutog humanitarca.
„Ovo je prva takva donacija, ali ne i
zadnja. Nadamo se kako će računala
pomoći učenicima u njihovom radu u
školi, a kroz novi školski kurikulum
da ih pripremimo i osposobimo za
nova zanimanja i vještine, i na taj
način uvedemo u Europu“, poručio
je gradonačelnik Panian, dodajući
kako će biti još donacija računala. 

Obrtnička komora Zagreb, u partnerstvu sa
Zagrebačkom županijom i Gradom Zagrebom,
organizira na Zagrebačkom velesajmu, do 5. travnja, 4. Zagrebački obrtnički sajam. Organiziran
kao sajam obrtničkih zanimanja, namijenjen
je učenicima završnih razreda osmogodišnjih
škola, a sve s ciljem promoviranja tradicijskih i
deficitarnih zanimanja i obrta te poticanja otvaranja novih, sukladno suvremenim trendovima

radonačelnik Dugog Sela Nenad Panian
sudjelovao je proteklog vikenda 29. i 30
ožujka na trećoj poslovnoj konferenciji
„Greenfield investicije – Kako snovi
postaju stvarnost“ s naglaskom na Razvojni
investicijski izazovi u jedinicama lokalne
samouprave, a koju je organizirao poslovni
tjednik Lider u Medulinu. Konferenciji su
nazočili i predstavnici ministarstava, županija,
gradova i općina, brojni gospodarstvenici i
investitori. Gradonačelnik Panian sudjelovao
je prvog dana konferencije kao jedan od
panelista, zajedno gradonačelnikom Rijeke

G

vodovodnog sustava, na našem području taj
sustav je već zaživio između sedam poduzeća i
četiri gradova te pripadajućih općina istočnog
dijela Zagrebačke županije s milijardu i
100.00 milijuna kuna investicija. Nadamo
se da će kroz tri godine daljnjih ulaganja i
investiranja u sustav odvodnje cijela županija
biti jedan od komunalno najopremljenijih u
Hrvatskoj“, kazao je gradonačelnik Panian,
po završetku konferencije. Također tom
prilikom, ističe gradonačelnik, bilo je riječi i
o trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave, upravljanju istima, kao i

i tržišnim očekivanjima. Na sajmu se obrtnici i
učenici srednjih strukovnih škola s područja Zagreba i Zagrebačke županije predstavljaju u više
od 40 obrtničkih zanimanja te učenike završnih
razreda osnovne škole nastoje motivirati za upis
u srednje obrtničke i strukovne škole. Tom prilikom na sajmu se predstavlja i Srednja škola Dugo
Selo, sa smjerom frizera, a njih je posjetio i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Pohvalivši njihov angažman u predstavljanju dugoselske
obrazovne ustanove, gradonačelnik je također
dodao kako je Srednja škola Dugo Selo dobila
status izvrsnosti u području robotike. „Nastojat
ćemo u tom smjeru razvijati automehaničarski
smjer, na objedinjavanju i stvaranju kadra koji
će se moći i znati nositi s procesima proizvodnje.
Ideja je također da se osnuje i kuharski i slastičarki program, želimo zainteresirati djecu za ta
zanimanja. Hrvatska je turistička zemlja, a i naš
grad organizira sve posjećenije turističke manifestacije. Želimo stvoriti mlade ljude koji neće
biti sluge u inozmestvu, već gazde u domovini“,
poručio je gradonačelnik.

Vojkom Obersnelom, županom Međimurske
županije Matijom Posavcem, kao i drugim
sudionicima, rasprave na temu „Trgovačka
društva u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave“. „Na tu temu imao
sam nekoliko zahvalnih činjenica. Naime, dok
se u Rijeci tek priprema uspostava regionalnog

njihovoj konkurentnosti na tržištu, navodeći
primjere i iz Dugog Sela, dok se u razgovoru
s predstavnicima ministarstva dotaknuo teme
gospodarske zone u Dugom Selu kao i njenom
privođenju namjeni na jednostavniji način
nego što je to bilo dosada. 

Gradonačelnik N. Panian sudjelovao na
konferenciji greenfield investicija u Medulinu
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Kreću radovi na izgradnji Sustava
odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec

P

rema informacijama dobivenim iz tvrtke
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke
županije za radove na izgradnji Sustava
odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec
trenutno se izvode probni iskopi za detektiranje
postojećih podzemnih instalacija.

Radovi na samoj izgradnji započinju ovaj tjedan, a izvoditi će ih tvrtka EURCO d.d. iz Vinkovaca. Obuhvatit će izgradnju gravitacijskih
cjevovoda u duljini 4.965,60 metara i izgradnju
jedne rasteretne građevine, stoji u priopćenju
VIOZŽ, voditeljice Jedinice za pripremu i provedbu projekta Helene Bićanić.
Projekt Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec čini 20 kanala koji su položeni
u ulicama Slunjska, Kupska, Luka, Mrežnička,
Koranska, Plitvička, Cetingradska, Brinjska,

Kumrovečka, Horvati, Rakovička, Čret, Radnička, Magnolija, Jorgovana, Lipa te makadamskim
putevima i zelenim površinama.
Planirani rok dovršetka cijelog EU projekta
„Rugvica-Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ je 30 mjeseci, a rok za
dovršetak radova na izgradnji predmetnih kanala je sredina 2020. godine.
Ugovorena vrijednost svih radova na izgradnji
i rekonstrukciji sustava odvodnje aglomeracije
Rugvica-Dugo Selo je 159.415.523,31 kn, a obuhvaća radove na izgradnji ukupno 85.232,50 m
kanalizacijske mreže (585,88 m tlačnih vodova
i 84.646,62 m gravitacijskih vodova), 10 crpnih
stanica, 3 rasteretne građevine, te rekonstrukciji
1.605,00 m gravitacijske kanalizacije i 1 rasteretne građevine.
I.G.O.
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Radovi na izgradnji
kanalizacije u Čulinečkoj
napreduju

R

adovi na kanalizaciji u Čulinečkoj,
izvođača Bolčević gradnje d.o.o. u
završenoj su fazi, doznajemo od voditelja
Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo
Davora Miljanovića.
Potrebno je napraviti još prepumpnu stanicu
na spoju Čulinečke i Omladinske (inače završene prošle godine u sklopu istog projekta iz-

KOMUNALNE AKTIVNOSTI:

Dovršeno asfaltiranje Ulice Šašec i staza na
Novom groblju

K

oncem prošlog tjedna je dovršeno
asfaltiranje Ulice Šašec u naselju
Lukarišće, doznajemo iz gradskog
upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.

Nakon što je prethodno u ovoj makadamskoj
ulici izgrađena komunalna infrastruktura, ulica
je niveliranja i asfaltirana, te se uređene bankine.
Radi se o ukupno 450 metara, uz uređenje mosta
od Hrvatskih voda. Radove je izvela prema Programu gradnje komunalne infrastrukture tvrtka
Swietelsky.
Također dovršeni su i radovi na izgradnji dviju novih staza na Novom groblju, uz rekonstrukciju jedne postojeće, od Križa do sjeverne strane.
Prilikom izgradnje ugrađen je geotekstil radi
što kvalitetnije izvedbe, pojašnjeno je, a izvođač
radova tvrtka Swietelsky ovih dana je asfalti-

gradnje sekundarne kanalizacije). Planirani rok
završetka radova je do 30. lipnja ove godine, no
očekuje se i ranije. Sukladno ugovornim obvezama s izvođačem koji je dužan sanirati i asfaltirati
ulice (odvojke) obuhvaćene izgradnjom kanalizacije, i Grad Dugo Selo preuzet će dio poslova
na asfaltiranju pojedinih ulica, najavljuje se.

Osnovna škola Ivan
Benković i ove godine
nositelj obilježavanja Dan
Europe u našem gradu

rala staze, ukupno 500 metara. Potrebno je još
urediti bankine te posaditi travu što će učiniti
ekipe DKPC-a. Ukupna vrijednost radova iznosi
100.000 kuna, a radovi se izvode prema Programu gradnje komunalne infrastrukture.

Uskoro ograda i stabla uz dječje
igralište u Starčevićevoj

N

akon što su radovi na izgradnji dječjeg igrališta u
Ulici A. Starčevića (sjeverna strana trgovačkog centra
Plodine) završeni, u tijeku je postupak nabave 25 metara
ograde i ukrasnih stabala. Kako doznajemo od Jadranke Robić,
više stručne suradnice za komunalnu izgradnju i zaštitu okoliša,
kroz 10-ak dana bit će realizirano postavljanje 25 metara ograde
uz spomenuto igralište sa sjeverne strane uz Starčevićevu ulicu.
Također bit će posađena i tri stabla za omogućavanje hlada u
ljetnim mjesecima te će biti uređen prilaz na igralište, uz nužno
izmicanje jednog stupa električnih vodova, najavila je Robić.

Vrijednost radova je 90.000 kuna s PDV-om. Igralište je opremljeno s trima spravama (višestruko igralo, penjalica i klackalica), dvjema klupama i koševima za smeće. Također, postavljena
je i antistres podloga. 

Obilježavanje Dana Europe pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije i ove godine će se
u Dugom Selu održati u Osnovnoj školi Ivan
Benković, odlučeno je. Dan Europe se slavi 9.
svibnja, a tijekom Europskog tjedna, od 6. do 12.
svibnja, na razini svih gradova s područja Zagrebačke županije održat će se prigodne aktivnosti.
Osnovna škola Ivan Benković aktivni je sudionik u promicanju vrijednosti tradicije i kulturne
baštine našega kraja, a za najavljeni Dan Europe
pripremiti će program sastavljen od osobitosti i
vrijednosti grada, kao i kulturne baštine Dugog
Sela koje su reprezentativne za Europsku uniju.
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Održana Izborna sjednica Skupštine
Turističke zajednice Grada Dugog Sela

novom sazivu Skupštine Turističke
zajednice Grada Dugog Sela su, uz
predsjednika Skupštine Nenada Paniana
ujedno i gradonačelnika, članovi Danica Radan,
Maja Mikulić, Jandre Šarić, Ivica Čordašev,
Vedran Barkić, Dominik Vršić, Slavica Perković,
Željko Vrh, Drago Jukić, Dean Košćević, Siniša
Bađun, Smiljan Darojković, Goran Radošić, Vesna
Grgošić. Potvrđeno je to na izbornoj sjednici
Skupštine TZ-a održanoj 21. ožujka.
Kako je pojasnila Zvjezdana Budor Klarić,
po zakonu po svojoj funkciji gradonačelnik je,
kao predsjednik TZ-a, i predsjednik ova dva
tijela. Članovi su predstavnici iz četiri skupine
djelatnosti uplatitelja turističkih članarina i to
redom po najvećim uplatama. Također, izabrani
su članovi Turističkog vijeća. Predsjednik TV-a
je Nenad Panian, članovi su D. Radan, D.Vršić,
Ž.Vrh, D.Košćević, S.Bađun, S.Darojković,
G.Radošić i V.Grgošić. Nadzorni odbor čine
Spomenko Perković, Srećko Jaković, trećeg
člana naknadno će imenovati TZ Zagrebačke
županije. Predstavnik za Skupštinu TZ ZŽ je
S.Bađun.
„Izabrani su novi članovi u četverogodišnjem
razdoblju, imali smo dovoljnu većinu, hvala svima što su se odazvali. Bilo je nekoliko prigovora
na proračun i nekoliko ideja. To što nemamo direktora TZ-a, jedini grad u Zagrebačkoj županiji to nam je veliki minus. Ali, svi djelatnici grada uz pomoć Pučkog otvorenog učilišta, hvala
svima u Učilištu na pomoći. Sve manifestacije,
sve turističke djelatnosti bit će ove godine na
visokom nivou. Najviše ćemo se koncentrirati

P
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na Stara jela z Dugoga Sela i Amartinje, to su
najvažnije manifestacije Grada Dugog sela,
a sve ostale uz pomoć udruga i građana ćemo
po programu napraviti. Pozivam da se članovi
Skupštine i TV-a da se više uključe u rad samih
manifestacija budući da je Dugo Selo jedan od
rijetkih gradova koji nema takvih tvrtki da bi
financirale i tako se promovirale. Većinom to radimo
sami ili uz pomoć Županije
i nekih privatnih donacija“,
izjavio je gradonačelnik
N.Panian, predsjednik TZa.
Nakon izbornog dijela,
članovi Skupštine te članovi Tv-a prihvatili su izvješće
o ostvarenju programa rada
i financijskog plana TZa. Ukupni prihodi u 2018.
godini ostvareni su u iznosu 468.036 kuna,
rashodi 343.034 kuna, razlika između prihoda
i rashoda je 125.001 kuna. Sredstva Grada Dugog Sela iznosila su 230.000 kuna; od turističkih članarina 223.481 kuna; boravišnih pristojbi 14.542; ostali prihodi 12,25 kuna. U odnosu
na prethodnu godinu ostvareno je 31 posto više
prihoda, a 6 posto manje rashoda. Među realiziranim manifestacijama su Vincekovo, Fašnik,
Uskrsno bojanje jaja, Sajam cvijeća, Izložba
vina, Dugoselske jeseni, Martinje, Advent, Badnjak pod vurom.
Prihvaćene su i I. izmjene programa rada i financijskog plana. Podsjećamo, program za ovu

godinu prihvaćen je na zadnjoj 10.sjednici prošlog saziva, a sveukupno je za TZ bilo planirano
673.000 kuna. Ovim rebalansom, sredstva su
smanjena na 473.000 kuna. Prihodi iz proračuna grada sada iznose 250.000 kuna (planirano je
bilo 450.000); za programske aktivnosti 250.000
kuna (plan je bio 350.000); za funkcioniranje

ureda iznos je 0 kuna (planirano je bilo 100.000
kuna). Kako stoji u obrazloženju, amandmanom koji je usvojen pri donošenju proračuna
za 2019. godinu na sjednici Gradskog vijeća,
smanjena su sredstva za TZ u iznosu od 200.000
kuna te je slijedom toga potrebno smanjiti prihode i rashode za tu cifru. Navedena ušteda
ostvarit će se umanjenjem sredstava za Martinje za 100.000 kuna te umanjenjem sredstava
za zaposlene za 100.000 kuna. Osim toga, ovim
rebalansom preraspodjeljuje se iznos sredstava
za manifestacije na način da se manifestaciji
Fašnik dodaje 5.000 kuna, a taj se iznos skida sa
stavke neplanirane manifestacije. 
amš

Dugoselska Ispostava Doma zdravlja ZŽ-a obilježila
Svjetski dan zdravlja

ovodom Svjetskog dana zdravlja, pod
pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene
organizacije, u svim ispostavama
Doma zdravlja Zagrebačke županije 5. travnja
organizirane su javnozdravstvene akcije, a istima
se, kao i svake godine do sada, pridružila se
i dugoselska Ispostava na čelu s ravnateljicom
Sunčanom Žuteković, dr. med. spec. radiologije.
Akciju je provodila Patronažna služba dugoselske
Ispostave koja je svim zainteresiranim pacijentima
na ulazu u Dom zdravlja mjerila razinu šećera u
krvi, kao i krvni tlak te nudila savjete o očuvanju
zdravlja i važnosti prevencije.
Pod sloganom „Univerzalna pokrivenost
zdravstvenom zaštitom“, koja bi trebala biti
omogućena svakoj osobi svugdje u svijetu ovogodišnji Svjetski dan zdravlja nastoji podsjetiti globalnu javnost na poduzimanje različitih
akcija potrebnih za ostvarivanje „univerzalne
pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“. Osim
zdravstvenih stručnjaka u takve akcije trebaju
biti uključeni i vodeći predstavnici društvenog,
političkog i gospodarskog života, nevladine or-

ganizacije, mediji i svi oni koji mogu tome pridonijeti u svojoj zemlji.
Ravnateljica Žuteković stoga je ovim putem poručila: „Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije obilježavamo Svjetski dan zdravlja u cijeloj Hrvatskoj, a tako i u Dugom Selu.
Zdravlje nema cijenu. Obilježavamo ovaj dan
kako bi izgradili svijest da nam je svima zdravlje
prioritet i bez zdravlja ne možemo dalje. U našem
društvu previše je bolesnih mladih ljudi, od dija-

betesa, kardiovaskularnih i pretilosti do zloćudnih bolesti, stoga je
važno brinuti se o svom zdravlju
- tjelovježbom, pravilnom prehranom, samobrigom o psihičkoj
i mentalnoj uravnoteženosti, uz
podršku i nadzor medicinskih
stručnjaka – sve to je bitno u očuvanju zdravlja. Sve što nađemo
na vrijeme može se liječiti, no nijedan pregled niti dijagnostika ne
može spriječiti eventualnu bolest.
U tome velika odgovornost pada
i na pacijente koji moraju voditi
računa o svom tijelu, odlaziti na redovite kontrole, biti fizički aktivni, kontrolirati tjelesnu težinu,
šećer u krvi, krvni tlak, paziti na faktore rizika
(alkohol, cigarete, opijate) i ono što najmanje možemo paziti, odnosno kontrolirati je – stres. I na
kraju željela bih naglasiti iznimno važnu činjenicu da je potrebno razvijati međusobno povjerenje
između pacijenata i doktora.“ 
I.G.O.
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Sretan i blagoslovljen Uskrs
želi vam

Sretan Uskrs
tel./fax: 01/2750-621, e-mail: dkpc@dugoselo.hr

SLAVKA KOLARA 6, 10370 DUGO SELO
tel. 01/6413-170 fax: 01/6413-171
www.dukom-plin.hr e-mail: info@dukom-plin.hr

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs
CAFFE BAR CROATIA, KOLODVORSKA 10,DUGO SELO
tel. 01 2759 734
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Sretan Uskrs
želi vam obitelj Bunčić i osoblje!
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Održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani:

Započeli radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta

„Sredinom ožujka započeli su građevinski radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta, a radovi će potrajati sljedeća četiri mjeseca. Dvorište je smješteno
u gospodarskoj zoni Božjakovina, između tvrtke
Ekohlod i pročistača, a izvođač radova je tvrtka
JIK Kajba, i stručni nadzor vodi tvrtka Ivago plan
d.o.o.“, kazao je načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek na redovnoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Brckovljani održanoj 29. ožujka upoznavši
vijećnike s tijekom ovog kapitalnog projekta. Podsjećamo, radi se o projektu sufinanciranom od Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014.
do 2020. godine, a kojeg provode Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 2,1 milijun kuna od čega ostvarena
bespovratna sredstava iz Kohezijskog fonda iznose
1,6 milijun kuna, što čini 85 % prihvatljivih troškova, dok se ostatak sredstava osigurava iz proračuna
Općine Brckovljani. U međuvremenu naručeni su
svi potrebni kontejneri i kante koje će biti smješteni
na Reciklažnom dvorištu, dodao je načelnik.
Na sjednici je bilo govora o zahtjevu trenutnog
koncesionara za odvoz komunalnog otpada tvrtke

Mull trans d.o.o. za prolongacijom roka za ispunjenje potrebnih uvjeta za uvođenje naplate odvoza
otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja. Naime, tvrtka koja pruža usluge prikupljanja
miješanog i komunalnog biorazgradivog otpada
na području općine Brckovljani, nije u zadanom
roku ispunila tehničko-tehnološke uvjete, stoga
neće biti u mogućnosti uvesti naplatu po volumenu
spremnika i broju pražnjenja do zadanog datuma.
Tvrtka je zatražila prolongaciju roka za ispunjenje
uvjeta do 30. lipnja ove godine, a do tada će se primjenjivati važeći cjenik, što su općinski vijećnici
i prihvatili. Prihvaćeno je i izvješće načelnika o
Provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.
godinu uz koje je načelnik naveo kako koncesija za
odvoz komunalnog otpada s tvrtkom Eko flor traje
još dvije godine, i iako postoje određene poteškoće,
raskid ugovora za Općinu bi bio kontraproduktivan. Naime, na novi natječaj ponovo bi se javila ista
tvrtka jer na tržištu u spomenutoj djelatnosti nema
konkurencije. Načelnik je također naveo problem
građana koji ne razvrstavaju otpad te problem odlaganja otpada u naselju Stančić uz vinogradsko
područje. Rješenje vidi u postavljanju kamera.

Vijećnici su na sjednici razmotrili i usvojili polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Brckovljani za razdoblje srpanj – prosinac
2018. godine te izvješće o primjeni agrotehničkih
mjera za prošlu godinu. Imenovano je i Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine Brckovljani, u istom sastavu kao i dosada – Zvonimir Vukov, predsjednik,
te Slavko Jukić, Mirjana Dokuš, Ivica Marinić, Ivana Sabolić i Suzana Rodman, članovi, na razdoblje
od četiri godine. Na sjednici je donijet i zaključak
o otkupu parcele u k.o. Brckovljani u ukupnoj vrijednosti 91.316 kuna koja će dijelom biti kompenzacija na ime dugovanja komunalne naknade vlasnika parcele prema Općini, dok će ostatak iznosa
od 80.110.000 kuna Općina isplaćivati u ratama,
dogovoreno je. Parcela se otkupljuje radi daljnjeg
okrupnjavanja zemljišta u gospodarskoj zoni. Na
kraju sjednice bilo je riječi o starom objektu kraj
crkve sv. Martina koji Župa sv. Brcka želi ukloniti
uz pomoć Općine. Objekt nije pod spomeničkom
zaštitom, tako da ne postoje prepreke za njegovo
uklanjanje, zaključio je načelnik. 
I.G.O.

Godišnja skupština Udruge umirovljenik a Brckovljani

Skupština Hrvatskih vitezova Brckovljani:

NAJBROJNIJA UDRUGA NA
PODRUČJU OPĆINE BRCKOVLJANI

Društveni dom u Štakorevcu
sjedište udruge sljedećih 10 godina

Udruga umirovljenika Općine
Brckovljani ima preko 700 članova
i time je najbrojnija članstvom na
području ove Općine, rekao je Željko Tašler, predsjednik udruge, na
godišnjoj skupštini udruge održanoj 13. travnja, uz nazočnost
brojnih gostiju, među kojima su
bili i načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek, predsjednik
Općinskog vijeća Brckovljana
Tihomir Đuras te predsjednik
Županijske zajednice umirovljenika Josip Jakopač.
Tašler je u izvješću o radu u
protekloj godini spomenuo niz
aktivnosti koje je udruga obavljala, a među kojima su čak 22 izleta, brojna druženja, sportski susreti, redoviti plesnjaci u Štakorovcu,
organizacija kazališnih predstava,
ali i skrb za bolesne članove i članove slabijeg imovinskog stanja.
Za provedene aktivnosti udruga je lani imala na raspolaganju
111.000 kuna, od čega je trećinu
osigurala Općina Brckovljani pa
je Tašler njenim predstavnicima
posebno zahvalio na suradnji. Općina je osigurala i prostore za rad
udruge, a umirovljenici su posebno
zadovoljni prostorom u Štakovorcu
koji im služi za „plesnjake“. Deset
tisuća kuna prenijeli su u ovu go-

dinu u kojoj namjeravaju ostvariti
85.000 kuna prihoda, ponovo najvećim dijelom zahvaljujući Općini i Zagrebačkoj županiji, dok je
financijsku plan za 2020. godinu

usvojen u iznosu 92.000 kuna.
Skupština je odlučila da na mjesto potpredsjednika, umjesto lani
preminuloga Bože Graberca, bude
izabran Marijan Bach Ropecki, a
Milivoj Čehulić izabran je za člana
Izvršnog odbora udruge. Posebnu zahvalnicu i prigodni poklon
od udruge, Tašler je predao Josipi
Kurtić, dugogodišnjoj blagajnici
koja je napustila tu funkciju.
Načelnik Općine Brckovljani
Željko Funtek zahvalio se članovima udruge na svemu što čine za
Općinu te obećao daljnju potporu
njihovom radu. 
Nenad Haleuš Mali

Udruga Hrvatski vitezovi - Ratni
veterani ‘91. Brckovljani održala je
30. ožujka svoju redovnu izvještajnu skupštinu u Društvenom domu
u Štakorovcu, pod predsjedavanjem
Damira Štrosara. Proteklu godinu
udrugu je obilježila ostavka Samira Jašarević na mjesto predsjednika
Udruge nakon koje je u listopadu
održana izvanredna godišnja skupština na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Naglašena je kvalitetna
suradnja s Općinom Brckovljani,
braniteljskim udrugama iz Dugog
Sela, Sesveta, općine Rugvica, s
Udrugom roditelja i članova obitelji
poginulih hrvatskih branitelja te župom. Članovi Udruge
bili su aktivni, a njihov rad
obilježila je dobra koordiniranost. Udruga trenutno broji
33 temeljnih članova, pridruženih je 7, počasnih 7. Predsjednik Štrosar istaknuo je u
izvješću za proteklu godinu
važnu činjenicu kako je potpisan ugovor o davanju na uporabu
i korištenje prostorije u Društvenom
domu u Štakorovcu između Udruge
i Općine Brckovljani, i to na rok od
10 godina, bez naknade. Proteklu
godinu ostvarili su ukupno 50.640
kuna prihoda (uključujući prijenos
sredstava iz 2017. godine), od čega
donacija Općine iznosi 20.000 kuna,

naveo je u svom izvješću blagajnik i
tajnik Damir Dokuš. U 2019. godini
planirano je 29.000 kuna prihoda,
od kojih je najvećim dijelom planirana donacija Općine – 20.000 kuna.
Sljedeće je godine jedan od glavnih
ciljeva pomoć u ostvarivanju prava i
interesa branitelja, uz pružanje pravne pomoći braniteljima. Planirani su
izleti na spomen lokalitete iz Domovinskog rata te obilazak mjesta stradalnika iz Domovinskog rata, uz posjete mjestima svetišta i obilježavanje
svih važnih državnih praznika uz
polaganje vijenaca i paljenje svijeća.
U skladu s mogućnostima planirana

je podjela božićnih darova djeci članova Udruge.
Na kraju skupštine članove Udruge pozdravili su gosti srodnih udruga s područja Grada Dugog Sela, Općine Rugvica, HVIDR-e Dugo Selo,
te Udruge umirovljenika i Udruge
vinara iz Brckovljana. 
I.G.O.
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Sretan i blagoslovljen Uskrs
Sretan i blagoslovljen Uskrs želi vam

Sretan Uskrs

ALU stolarija
Josipa Zorića 130, Dugo Selo
tel./fax: 01/2753 848
www.verovic.hr

V.M.I. elektroinstalater

Šaškovečka 88 a, Dugo Selo,
tel.: 2754 181, 098 288 365, 091 2754 181
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STIGLA LED RASVJETA
– Obedišće i Ježevo
prvi zasvijetlili novom
tehnologijom
Na području općine Rugvica započeo je
projekt zamjene postojeće rasvjete novom
LED tehnologijom. Ovim projektom čija je
vrijednost oko 10 milijuna kuna zamijenit će
se više od 2 tisuće lampi.
Obedišće i Ježevo već je zasvijetlilo novom
LED tehnologijom, a u stanje na terenu uvjerio se i načelnik Mato Čičak, koji nije krio zadovoljstvo viđenim.
-Mogu potvrditi kako nove lampe svijetle puno bolje nego po okolnim općinama i
gradovima, na što smo jako ponosni, jer osim
što čuvamo prirodu, na ovaj način štedimo
i energiju. Komentari naših ljudi su odlični,
ali i onih iz Dugog Sela, tako da smo uvjereni kako s LED rasvjetom nismo pogriješili kazao je načelnik Čičak, koji nam je otkrio
i jedan zanimljiv podatak kako su za posao
angažirane domaće tvrtke s područja općine.
-Tvrtka koja je dobila na javnom natječaju
posao zamoljena je da u posao uključe naše
ljudi te da oni naprave taj posao. Tome i je
tako, što je dobar znak i pokazatelj dobre suradnje naše općine i svih poduzetnika - zaključio je Čičak.
Svi radovi trebali bi završiti kroz dvadesetak dana, čime će cijela općina zasvijetliti
novom LED tehnologijom.  IĐ

Općina Rugvica među
prvih 10 općina po
uspješnim rezultatima
poslovanja poduzetnika
Općina Rugvica nalazi se u vrhu Republike
Hrvatske po uspješnom poslovanju poduzetnika
na svom području, a prema podacima FINA-e o
rezultatima poslovanja poduzetnika po općinama u 2017. godini.
U 2017. godini, u Registru godišnjih financijskih izvještaja, registrirani su financijski izvještaji 19.821 poduzetnika, čije je sjedište u jednoj
od 428 općina u RH. Općine s najviše poduzetnika u 2017. godini su Viškovo (584), Medulin
(508) i Matulji (501), što je više poduzetnika nego
u pojedinim županijskim središtima (Vukovar,
Požega, Virovitica, Pazin, Krapina i Gospić).
Općina Rugvica bilježi uspješne rezultate, nalazi se na 8 mjestu top liste 10 najvećih općina

OPĆINA RUGVICA
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Rugvica dobila
Turističku zajednicu
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Rugvica, vijećnici su jednoglasno podržali
osnivanje Turističke zajednice. Ništa ne očekivano, jer Rugvica je posljednjih godina značajne
napore uložila u manifestacije na svome prostoru, a tu je cijeli niz drugih pogodnosti koje donosi osnivanje Turističke zajednice.
-Odličan potez za općinu, jer ostvarit ćemo
i značajan prihod. Također, manifestacije ćemo od sada moći još
bolje organizirati. Trebamo razmišljati u smjeru turizma i ovo je
dobar poticaj za sve, jer Turistička
zajednica će svima pomoći, pogotovo našim OPG-ovima- uvodno
je kazao načelnik Mato Čičak, koji
će prvih godinu dana biti privremeni direktor.

-Pozivam sve vijećnike da u svibnju posjetimo Stari Grad na Hvaru te da posjetimo njihovu Turističku zajednicu i vidimo način kako se
ove dvije Zajednice mogu povezati- zaključio je
načelnik Čičak. Odluka o osnivanju Turističke
zajednice pala je na plodno tlo, te su svi vijećnici
podržali ovu odluku. 
IĐ

Ježevo uskoro dobiva novo
dječje igralište

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Rugvica, osim što su vijećnici jednoglasno
podržali osnivanje Turističke zajednice, donesena je i odluka kojom se Općini daje suglasnost za
provedbu ulaganja u Ježevu provedbom projekta
„ Izgradnja sportske građevine u naselju Ježevo“.
Realizacijom ovog projekta izgradit će se
sportsko igralište, čime se pruža mogućnost korištenja različitih sadržaja i aktivnosti za igru i
slobodno vrijeme. Također, uredit će se i okoliš
postavljanjem klupa, rasvjete te koševa za smeće.
Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na
oko 300 tisuća kuna, a potreba sredstva u iznosu
od 35 tisuća eura ostvarila bi se putem natječaja iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., preko LAG-a
Prigorje.
-Budući da u Ježevu nema sličnog sadržaja
to igralište bi tamo napravili. Vjerujem kako se
realizacija može očekivati uskoro - istaknuo je
načelnik Mato Čičak.

ditelji djece od 5 do 9 godina, ali i roditelji djece
do navršene 15. godine života kod kojih je dijagnosticirana disleksija, disgrafija i mucanje.
Isto tako vijećnici su donijeli odluku o davanju suglasnosti ugovora s tvrtkom Čazmatrans
promet, kojoj je uplaćena i dodatna dotacija od
35 tisuća kuna, a Općina se obvezala napraviti i
novo okretište u Rugvici, što je i odradila.

Umjesto referata o radu, načelnik
podijelio informativni bilten

Vijeće je također jednoglasno donijelo odluku o sufinanciranju logopedskih tretmana djece
predškolske i školske dobi u iznosu od 45 kuna
po satu logopedske terapije, dva puta tjedno po
djetetu. Pravo na novčanu pomoć ostvaruju ro-

Minuli jednogodišnji rad predstavio je i načelnik Mato Čičak, koji nije primijenio klasičnu
metodu iščitavanja mnogobrojnih realiziranih projekata, već je svim vijećnicima podijelio Informativni bilten Općine Rugvica koji na
40 stranica donosi sve završene projekte, kao i
aktualne projekte i planirana događanja u 2019.
godini.
-Slike govore više od riječi - kratko je poručio
načelnik Čičak.
Na aktualnom satu većina pitanja se odnosila na komunalnu problematiku gdje je između
ostaloga spomenuto kako slijedi nastavak izgradnje nogostupa u Ježevu, kao i skorašnji početak radova na energetskoj obnovi društvenog
doma u istome mjestu, dok se kroz mjesec-dva
može očekivati otvorenje reciklažnog dvorišta.
IĐ

po kriteriju broja zaposlenih kod poduzetnika
u 2017. godini. Broj zaposlenih je 1.766. Rugvica je na četvrtom mjestu rang liste po ukupnom
prihodu poduzetnika s ostvarenim prihodima u
iznosu nešto većem od 1,8 milijardi kuna. Nalazi
se na četvrtom mjestu i na rang listi prvorangiranih poduzetnika u 5 općina s najvećim ukupnim
prihodom poduzetnika u 2017. godini. Taj podu-

zetnik je IKEA Hrvatska d.o.o. s 276 zaposlenih,
udio u općini je 15,6 posto. Ukupan prihod je
676,1 milijuna kuna, udio u općini 36,6 posto,
dok je neto dobit/gubitak 30 mil. kuna. Također,
nalazi se, i to na sedmom mjestu, na rang listi 10
općina po kriteriju ostvarene najveće dobiti nakon oporezivanja – dobit razdoblja poduzetnika
u 2017. godini. Dobit iznosi 91 mil. kuna. 

Sufinanciranje logopedskih
tretmana
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Motivi i pejzaži Rugvice
ponovno zaživjeli na platnu

T

ridesetak slikara iz Likovne udruge Dugo
Selo odazvalo se na drugu koloniju „Boje
Posavine“ koja je održana u Rugvici. S
obzirom na sjajne odjeke s prve kolonije, kao i na
izložbu, vodstvo općine odlučilo je i ove godine
podržati likovnu koloniju čijem su se otvorenju
odazvali načelnik Mato Čičak, njegov zamjenik
Nenad Jakšić te predsjednica Općinskog vijeća
Ana Munić.
- Želim vam da se ugodno osjećate u našoj
Posavini. Vjerujem kako će ova kolonija dugi
niz godina potrajati u našoj Rugvici te da ćete se
rado ovdje vraćati - kazao je zamjenik načelnika
Nenad Jakšić.

Koloniju je obilježila radna atmosfera, a većinom su se odazvali slikari koji su bili i sudionici
prve kolonije.
- Radili smo zanimljivosti i pejzaže ovog kraja. Inspiracija je bila dobra, a vrijeme nas je poslužilo tako da smo mogli uživati u ovom prelijepom kraju - istaknuo je član Likovne udruge
Dugo Selo Ivo Ostojić.
Inače, slike s prve kolonije krase urede i općinsku zgradu, u što su se uvjerili i sami slikari,
koji će djela nastala na ovoj koloniji sredinom
lipnja izložiti na izložbi koja će se održati u Rugvici.  IĐ

Asfaltirana Stara
cesta u Rugvici

OBILJEŽENA 75. OBLJETNICA
OBOROVSKE BITKE:

Proteklih dana završili su radovi na asfaltiranju Stare ceste u Rugvici. Nova prometnica na
nasipu dodatno je proširena, a pripremnim radovima pokrčena je i šuma koja je bila uz nasip.
Nova prometnica selu je donijela novo ruhu, a
njenim asfaltiranjem u potpunosti je uređen i
okoliš oko novoobnovljene općinske zgrade te
Trga dr. Franje Tuđmana.
-Sada ovaj naš centar u Rugvici počinje dobivati svoj smisao, no tu ne stajemo jer imamo dosta planova oko naše općinske zgrade i proširenja cijelog tog prostora, kako bismo dobili jedan
pravi centar- kazao nam je načelnik Mato Čičak.
Novim slojem asfalta presvučeno je gotovo 2
kilometra prometnica, a načelnik nam je potvrdio kako su u pripremi novi natječaji za asfaltiranje ostalih rugvičkih prometnica.  IĐ
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ODRŽANA RADIONICA O
RECIKLIRANJU

Korak bliže ljepšoj i
čišćoj Rugvici

U dogledno vrijeme u Rugvici bi i službeno
s radom trebalo započeti novoizgrađeno reciklažno dvorište. Kako bi se mještane upoznalo s
prednosti recikliranja, održana je još jedna radionica o recikliranju, treća po redu, jer uz subotnju na kojoj su sudjelovali svi predstavnici udruga, nešto ranije o recikliranju su učili mališani u
Dječjem vrtiću te osnovnoškolci.
-Želja nam je da svi naši mještani dobe potrebnu edukaciju te da kroz letke koje smo pripremili budu upoznati s funkcioniranjem našeg
reciklažnog dvorišta. Nadam se da će to uvelike
pomoći u onome što u zadnje vrijeme jako trudimo, a to je zaštita okoliša. Upravo na tom polju proveli smo dosta akcija kako bi naša djeca
imala lijepu Rugvicu- istaknuo je načelnik Mato
Čičak.
A kako bi Rugvica bila što čišća i ljepša, za
Dan planete zemlje u suradnji sa županijskim
vijećnikom Stjepanom Zagorcem, koji je također
veliki zaljubljenik u prirodu i ekologiju održat će
se akcija čišćenja rijeke Save.
Akcija „Sava koja spaja“ održat će se 27. travnja, a organizatori se nadaju kako će se njihovom
pozivu odazvati brojne udruge, kako bi se korito
rijeke Save očistilo od smeća, kako bi sama rijeka
bila još ljepša i čišća.  IĐ

Održana
komemoracija
poginulim
pripadnicima NOB-e
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada
Dugog Sela te općina Brckovljana i Rugvice održala je 30. ožujka pored spomen obilježja u Oborovu,
tradicionalnu komemorativnu svečanost poginulim borcima NOB-a, koji su poginuli u Oborovskoj bici 29. ožujka 1944. godine. Naime, tog dana
na području Oborova i okolnih sela, u okruženju u
kojem su se našli, u ofanzivi njemačkih i ustaških
snaga, poginula su 152 partizanska borca, pripadnici 2. moslavačke brigade i Posavskog partizan-

skog odreda, a tim povodom u Oborovu je podignuto spomen obilježje, rad akademske kiparice
Vere Dajht Kralj, i uz njega kosturnica s imenima
poginulih.
Ovom prigodom na spomen kosturnicu vijence su položila izaslanstva ZUABE Grada Zagreba
i Zagrebačke županije, Grada Dugog Sela, Općina
Brckovljani i Rugvica te izaslanstvo SDP-a Dugo
Selo.
Komemoraciju je otvorio predsjednik Udruge
antifašističkih boraca Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica Marijan Krivec, u ime Općine Rugvica kao
domaćina govorio je Darko Hrdan, a u ime ZUABE, njen predsjednik Pero Rajić koji je podsjetio i
na povijesnu faktografiju vezanu uz Oborovsku
bitku. Prigodni kulturno umjetnički program
izveo je zagrebački Partizanski zbor izvevši nekoliko pjesama iz NOB-a. 
N.H.M.
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Turneja radosti stigla do
Rugvice odakle Loptice
i Opaki C putuje na
državnu završnicu

Osnovna škola Rugvica ugostila je sportskoedukativno natjecanje Turneja radosti Plazma
Sportskih igara mladih. Već tradicionalno uoči
početka sportskog dijela upaljen je plamen Turneje radosti kojeg su upalili načelnik Mato Čičak, ravnatelj Osnovne škole Rugvica Robert
Munđer te Tomislav Gudić i Tihana Butorac iz
Plazma Sportskih igara mladih.
Baklju su do cilja donijeli mladi rugvički sportaši predvođeni Ivanom Hladnikom u pratnji
Viktora, maskote Igara.
-Drago nam je da je Turneja radosti stigla do
naše Rugvice. Učenici želim vam da uživate u
Savudriji, ali i ovdje- poručio je ravnatelj Osnovne škole Rugvica Robert Munđer, dok je načelnik Čičak izrazio zadovoljstvo organizacijom
Sportskih igara mladih u Rugvici.
-Posebna zahvala ide Mirjani Kirin koja je
najzaslužnija za ovo danas ovdje. Svima vama
želim puno sreće i da vas što više bude na državnoj završnici- istaknuo je načelnik Mato Čičak.
U sportskom dijelu programa sudjelovala su
djeca iz osnovnih škola s područja općine Rugvica koja su se natjecala u graničaru te utrci
na 60 metara. Pobjednici su se plasirali su se na
državnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih koja će se održati u krajem lipnja, a gdje će
u četiri dana imati priliku besplatno uživati u
čarima Savudrije i druženju s klincima iz cijele
Hrvatske.
U graničaru na državnu završnicu su se plasirale ekipe Loptice i Opaki C, dok su zlatne
medalje u atletici osvojili Tea Knežević, Lucija
Horvat, Luka Marić i Valentino Pavlović.  IĐ

Održana sjednica Skupštine
Udruge umirovljenika Rugvica:

IZLETI, FEŠTE, ALI I
SKRB ZA BOLESNE I
SIROMAŠNE
Općinska udruga umirovljenika Rugvica održala je 6. ožujka, u Restoranu Ćurak, pod predsjedanjem Ivana Vidaka, sjednicu Skupštine na kojoj su,
tradicionalno, prisustvovali i brojni gosti iz susjednih udruga, predstavnici VZO Rugvica te izaslanstvo Općine Rugvica predvođeno predsjednicom
Općinskog vijeća Anom Munić.
Dopredsjednik udruge Marijan Jagušt, u izvješću je sa zadovoljstvom konstatirao kako udruga
broji 835 članova, ali i kako je, nažalost, u protekloj godini ostala čak bez 22 člana koji su preminuli. Prema izvještaju, aktivnosti udruge su bile
brojne i događanja, među kojima su najbrojniji
izleti i druženja sa srodnim udrugama, gotovo na
tjednoj razini. Umirovljenici su aktivni i u zajednici, pohvalio se Jagušt, napomenuvši da Udruga
sudjeluje, kao suorganizator, i u svim događanjima

RUGVICA
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Održana godišnja skupština „Savskih lađara“

NEMA FEŠTE BEZ LAĐARA

E

sudjelovali „Lađari“ te je vidljivo da u Rugvici, ali i
na širem prostoru rijetko koja manifestacija može
proći bez članova ove udruge. Lađari su se, naime,
u relativno kratkom vremenskom razdoblju,
od osnivanja udruge, upustili u niz aktivnosti
od ekoloških, na očuvanju rijeke Save i njenog
okoliša putem eko patrola i akcija čišćenja, preko
etnoloških, na očuvanju i prikupljanju kulturne
materijalne baštine i njezine prezentacije putem
različitih izložbi, do organizacije i sudjelovanja
na svim bitnim kulturnim, kulinarskim i
zabavnim manifestacijama, na području
matične Općine Rugvice, ali i Dugog Sela, šireg
zagrebačkog područja pa do slavonskog sela
Davor, u kojem održavaju prijateljske odnose s

tamošnjim KUD-om Antun Marija Relković.
Unazad nekoliko godina Lađari obilježavaju i
sjećanje na žrtvu Vukovara, a za svoje članove
organiziraju edukativne izlete diljem Lijepe Naše.
Kao njihove izvorne manifestacije, Vrhovnik
je izdvojio lađarsku regatu rijekom Savom od
Narta Savskog do Prevlake i tradicionalni spust
Savom od Rugvice do Davora, Lađarske igre,
Ribarsko lađarske večeri
koje su do sada doživjele
pet izdanja i postale
središnji dio proslave Dana
općine Rugvica te projekt
Ho, ho, ho, Savski dedeki
u sklopu koje članovi
udruge s čamaca dijele
novogodišnje darove djeci
s obje obale Save od Narta
Savskog do Prevlake.
Plan rada za tekuću godinu, kao i za 2020. godinu
predviđa već ustaljene aktivnosti, a među značajnim
zadacima, koji su bili zacrtani već i ranijih godina,
ali do sada nisu doživjeli
realizaciju, Vrhovnik je naveo izradu idejnog plana i izgradnju etno dvorišta Preseka i očuvanje
brodarnice u Oborovu.
Nazočni na skupštini mogli su razgledati i fotomonografiju o dosadašnjem radu Udruge koju je
pripremila Tihana Kušeković.
Skupštini su, među brojnim gostima, bili nazočni i predsjednica Općinskog vijeća Rugvice
Ana Munić i zamjenik načelnika Nenad Jakšić, a
počasnim članovima Udruge proglašeni su Stjepan Pisk i Milivoj Rapo. Po završetku skupštine
članovi Udruge, već tradicionalno, pripremili su
niz kulinarskih specijaliteta iz „Lađarske kuhinje“, a za zabavni program bio je zadužen TS Satiri iz Davora.  N.H.M.

te na manifestacijama koje organizira
Općina Rugvica. Međutim, s obzirom na
to da joj cilj nije samo organizirati fešte,
Udruga se brine i za svoje bolesne i siromašne članove te organizira posjete bolesnima, uoči blagdana nabavlja poklon
pakete za siromašne članove i osigurava
nabavku ogrjeva po povoljnim uvjetima.
Isto tako, dostojno ispraća svoje preminule članove.
Plan aktivnosti za tekuću godinu, koji
je usvojen na sjednici, stoga je gotovo
istovjetan lanjskome, za čiju su realizaciju imali na
raspolaganju 100.000 kuna, uz još 80.000 prenijetih iz 2017. godine. U ovu su godinu prenijeli čak
nešto malo više – 86.000 kuna, a bez tih sredstava u
njoj planiraju ostvariti prihod 108.000 kuna.
Najveći im je financijski oslonac Općina Rugvica, za što su na sjednici posebno zahvalili načelniku Mati Čičku i predstavnicima Općine, a uz Općinu značajni donator je i Zagrebačka županija. U
protekloj godini iz općinskog proračuna dobili su

40.000 kuna, još 2.500 od samog načelnika, 24.000
kuna od Županije, odnosno županijske zajednice
umirovljenika, 2.500 kuna od Crvenog križa Dugo
Selo, a i vlastitim su članarinama skupili značajan
iznos od 31.000 kuna. Ove godine očekuju da će im
Općina Rugvica povećati iznos na 50.000 kuna, a
isto je potvrdila, u pozdravnoj riječi, predsjednica
Općinskog vijeća Ana Munić zahvalivši Udruzi na
dobroj suradnji. U ime Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije nazočne je pozdravio
Stjepan Jambrišak.  N.H.M

kološko etnološko rekreacijska udruga
ljubitelja Save „Savski lađari“ održala je 23.
ožujka, pod predsjedanjem predsjednika
Borisa Vrhovnika, redovitu godišnju skupštinu
na kojoj su se okupili brojni gosti i prijatelji ove
sveprisutne rugvičke udruge. U izvješću o radu
Vrhovnik je kronološki nabrojio sve manifestacije
i akcije u kojima su tijekom 2018. godine
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Marija Pavić i Ivan Kuprešak najbolji
sportaši, ŽRK Rugvica najuspješniji kolektiv

Najbolji treneri su Dominik Bičak (TKD
Rugvica) te Tomo Špoljarević (NK Rugvica Sava 1976), nagrade za najuspješnije
sportske djelatnike primili su Anton Maras (TKD Rugvica) i Daniel Ivanović (MNK Rugvica), dok
su posebna priznanja
Zajednice primili
načelnik Mato
Čičak i Marijana Ljubičić.

Za
sport 2
milijuna
kuna

Z

ajednica
športskih udruga općine
Rugvica proglasila je najuspješnije sportaše i
kolektive za proteklu 2018. godinu. Za najboljeg
sportaša Općine Rugvica proglašen je nogometaš
Rugvica Save 1976 Ivan Kuprešak, dok je Marija
Pavić (TKD Rugvica) najuspješnija sportašica,
koja je lani osvojila treće mjesto na G1 turniru
u Sloveniji, a uz to na državnim je prvenstvima
osvojila dva odličja.
-Mogu reći kako danas živim taekwondo- kazala je najbolja sportašica Marija Pavić.

ŽRK Rugvica najbolji kolektiv

Nagrade za najbolje ekipe primili su RK Rugvica, ŽRK Rugvica te TKD Rugvica, dok je ŽRK
Rugvica i najuspješniji općinski kolektiv.
-U ovih 15 godina imali smo veliko omasovljenje i niz sjajnih rezultata. Mi upravo težimo razvoju ženskog sporta- istaknula je predsjednica kluba
Mirjana Kirin.

Bila je to još
jedna uspješna godina za rugvički sport koji
su najvećom mjerom proslavili taekwondoisti, te rukometaši i rukometašice Rugvice, koji se naročito ističu radom s
najmlađim kategorijama. Upravo su oni najmlađi
i činili najveći broj laureata, jer ih se na ovaj način
želi dodatno potaknuti na bavljenje sportom.
-Zadržali smo kontinuitet rada, tako da su naši
sportaši zadržali svoju konstantu na što smo jako
ponosni. Upravo ulaganje u mlade naš je kontinuitet, a ovim nagradama idemo u širinu kako
bi nagradili sve one koji to zavrjeđuju- rekao je
predsjednik Sportske zajednice Robert Munđer,
koji je naročito istaknuo suradnju s lokalnom
zajednicom koja ulaže velike napore u podizanje
sportskog standarda.
-I ove godine planiramo uložiti slična sredstva kao i lani kako bi razvoj sporta bio što bolji,
a samim time i rezultati naših sportaša. Ono što
je specifično za našu Općinu to je da smo za sve
sportske kolektive napravili identične dresove s
prepoznatljivom rodom kako bi još bolje promovirali našu općinu istaknu je zamjenik načelnika
Nenad Jakšić.

OVOGODIŠNJI LAUREATI

NAJBOLJI SPORTAŠ DO 8 GODINA: Bono
Benić (NK Rugvica Sava 1976), Borna Brkić (RK
Rugvica), Lea Maravić (TDK Rugvica), Mia Leskovari (ŽRK Rugvica)
NAJBOLJI SPORTAŠ DO 10 GODINA: Mario
Petek (ŠK Rugvica), Korina Sekulić (ŠK Rugvica), Bartol Kušeković (RK Rugvica), Lucija Horvat
(ŽRK Rugvica), Mihael Cesar (NK Rugvica Sava
1976), Karlo Bušić (RK Rugvica), Laura Kolčić
(ŽRK Rugvica)
NAJBOLJI SPORTAŠ DO 12 GODINA: Dario
Vincek (TK Rugvica), Martina Marković (ŽRK
Rugvica), Luka Špoljarec (RK Rugvica), Petar Matijević (NK Rugvica Sava 1976), Laura Suljkanović
(TK Rugvica)
NAJBOLJI SPORTAŠ DO 14 GODINA: Lea
Kolčić (NK Rugvica Sava 1976), Zvonimir Hrka
(RK Rugvica), Nikola Ivanković (RK Rugvica),
Leon Petrlić (RK Rugvica), Fran Vicić (RK Rugvica), Lea Krznar (ŽRK Rugvica), Marija Jurić (ŽRK
Rugvica), Marijan Lončar (RK Rugvica), Tin Turković (OK Rugvica), Monika Sever (OK Rugvica),
Lucija Nesnidal (TK Rugvica)
NAJBOLJI SPORTAŠ DO 18 GODINA: Antonia Krajnović (TK Rugvica), Matej Kušeković
(NK Rugvica Sava 1976), Karlo Matić (NK Rugvica Sava 1976), Diana Vincek (ŽRK Rugvica)
NAJBOLJI ŠKOLSKI SPORTAŠ I SPORTAŠICA: Tara Kuzmec i Ivano Hladnik
NAJBOLJE EKIPE: RK Rugvica, ŽRK Rugvica,
TKD Rugvica
NAJBOLJI KOLEKTIV: ŽRK Rugvica
NAJUSPJEŠNIJI TRENERI: Tomo Špoljarević
(NK Sava Rugvica 1976), Dominik Bičak (TKD
Rugvica)
NAJUSPJEŠNIJI SPORTSKI DJELATNIK:
Anton Maras (TKD Rugvica), Daniel Ivanović
(MNK Rugvica)
NAJBOLJI SPORTAŠ I SPORTAŠICA: Marija
Pavić (TKD Rugvica), Ivan Kuprešak (NK Rugvica Sava 1976)  IĐ
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Izložba pisanica „U susret Uskrsu“:

Izložba pisanica „U susret
Uskrsu“ u Perivoju grofa
Draškovića do 26. travnja
Zbog lošeg vremena izostala je ovogodišnja
manifestacija „U susret Uskrsu“, no kreativci iz
škola, vrtića i udruga donijeli su svoje pisanice
u Perivoj grofa Draškovića. Ove godine prijavile
su se 22 skupine. Od toga je 9 školskih skupina,
7 vrtićkih te 6 skupina udruga i institucija. Iako
nije bilo druženja na otvorenom uoči Cvjetnice, žiri je bio marljiv, rekla je idejna začetnica i
voditeljica projekta Ariella Melić. U kategoriji
vrtića prvo mjesto pripalo je DV Buba Biba za
„Uskršnju zekinu livadu“, drugi je Didi Puhovo
s kreacijom „Uskrsni vlak“, a treći Šegrt Hla-

pić s „Bilo kuda jaja svuda“. Kod škola prva je
OŠ Josipa Zorića i 3 e. s instalacijom „Čarolija
u dvorištu uskrnog zeca“, drugi je 1. a OŠ „Rugvica“ s pisanicom „Rugvičanka“, treći je 2.c OŠ
„Ivan Benković“ s pisanicom „Uskršnja pisanica
od recikliranog papira“. U natjecanju tradicionalno sudjeluju i udruge. Najljepše je „DJ-EGG“
Plesnog centra Dugo Selo, drugo je „Vatrogasno
jaje“ ženske A ekipe DVD-a Dugo Selo, a treće
Dnevnog centra Dugo Selo – Centra za rehabilitaciju Stančić. Izložba maštovitih radova može
se razgledati do petka, 26.travnja. 
amš
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Otvorena izložba pisanica i promovirana
nova bojanka „Sweet Spring Time“
Dragice Banić

U Maloj galeriji otvorena je izložba pisanica i
promovirana nova bojanka "Sweet Spring Time"
autorice Dragice Banić, u organizaciji POU-a
Dugo Selo. Ovaj prigodni blagdanski umjetnički
postav odlikuju fina izrada, lijepe boje i raznoliki motivi, od tradicionalnih poput cvijeća i zlatoveza do dugoselskih veduta.
“Izloženo je četrdesetak pisanica ukrašenih
tehnikama graviranja i oslikavanja. Za ukrašavanje sam koristila nojeva jaja, pačja i kokošja.
Od drugih materijala, posebno se ističu pisanice
od keramike i stakla. Od motiva jedan od dražih
mi je slavonski zlatovez“, rekla je Banić. Poznata dugoselska slobodna umjetnica predstavila je
i novu bojanku proljetne tematike namijenjenu
djeci i odraslima. U ponudu kreće od sljedećeg

tjedna, a na ovoj izložbi mogu se razgledati i
njene prijašnje uspješnice poput “Blaga Hrvatske” koja je ujedno i prva hrvatska bojanka za
odrasle. Izložbu je otvorio gradonačelnik Nenad Panian čestitavši na radu i kreativnosti svestrane autorice. „Inventivnost naše sugrađanke
Dragice Banić svakog dana sve više dolazi do
izražaja. Ova izložba pisanica povodom Uskrsa i
promocija još jedne bojanke u nizu doista doprinosi kulturno-umjetničkom blagu Dugog Sela i
dovodi ga na kartu Hrvatske kao grada kulture,
mladih i dobrih ljudi, s naglaskom na ovo potonje“, kazao je gradonačelnik. Izložba pisanica je
prodajnog karaktera, a u Kolodvorskoj 3 pogledati se može do 18. travnja u vremenu od 18 do
20 sati.  amš
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8. međunarodni festival
klasične glazbe GŠ DUGO SELO
Koncert „Barokna večer“ kao
uvertira u Festival
Učenici Glazbene škole Dugo Selo, pod budnim okom svojih profesora mentora i ravnatelja
škole prof. Darija Cebića, održali su 11.travnja
koncert „Barokna večer“.
Mladi glazbenici svih razrednih odjeljenja,
osnovnoškolskog te srednjoškolskog uključujući i prvu generaciju maturanata ove

uspješne obrazovne ustanove, predstavili su se
djelima baroknih skladatelja svirajući na gitari,
orguljama, violini, klaviru, flauti, čelu, bisernici, braču i tamburici, a pridružio im se i Zbor
glazbene škole. Koncert su nastupom otvorili
profesori Robert Mihovilić na trubi i Božidar
Ljubenko na orguljama.
Na repertoaru darovitih polaznika bili su
J.S.Bach, G.F.Händel, A.Vivaldi, D.Scarlatti,
G.F.Teleman... Lorena Cvitkušić, Mia Hrković,
Lovro Boltek, Helena Svibovec, Dorja Badrov,
Andrej Papak, Antonela Papak, Jaša Zdešić, Sara
Božić, Josip Debeljak, Martin Žučko, Jurica Facković, Ivona Ešegović, Mateo Sović, Josip Rudelić, David Šturman, Ivan Bazarota, Filip Laštro,
Marija Klara Grlić, Josip Rudelić, Katarina Kramer i na kraju Zbor pokazali su svoje zavidno
glazbeno umijeće i talent.
Zadovoljni su bili i njihovi profesori Andrea
Maretić, Božidar Ljubenko, Tomislav Galić, Petra Golik, Mirna Vunić, Žanina Bilić, Gabrijela
Balaž Frčko, Robert Mihovilić, Marija Esih, Tihana Frančić, Dora Weiss Reljić te Viktor Brezak. Koncertu je nazočio i gradonačelnik Nenad
Panian.

Svečano otvoren 8. međunarodni
festival klasične glazbe: Suvremena
glazba svjetski poznatog komornog
sastava „Schallfeld Ensemble“

U Glazbenoj školi Dugo Selo 13. travnja je
svečano otvoren 8.međunarodni festival klasične glazbe. Za otvorenje se nastupom pobrinuo

„Schallfeld Ensemble“ iz Austrije donoseći zvuke suvremene i elektronske glazbe.
Ovaj, jedan od najboljih svjetskih komornih
sastava, osnovan je 2013. godine na inicijativu
bečkog „Klangforum Wien“. Rezidencijalni su
ansambl „Darmstadt Ferienkurse“ u Njemačkoj. Sačinjavaju ga vrhunski solisti koji se svojim
izvedbama ističu na međunarodnoj sceni. To su
dirigent Leonahard Garms, violinist Lorenzo
Derinni, violončelistica Myriam Garcia Fidalgo, kontrabasist Emiliano
Amadori, udaraljkaš
Manuel Alcaraz,
sa ksofonist
Matej
Bunderla te Davide Gagliardi,
elektronska
glazba. Koncert je započeo pravom
glazbenom
poslasticom,
poznatom
skladbom
Iannisa Xenakisa
za
solo udaraljke „Rebonds
A/B“. Na repertoaru je bila Gagliardijeva skladba „Gravity does not apply, solo percussion and
live electronic“. Alcarazova izvedba na bubnju,
što metlicama što prstima, ispunila je prostor
dvorane, obavijajući publiku zanimljivim zvukovima. Fokus je držao i „Kritzung II“ Hannesa
Kerchbaumera, koji, u sinergiji instrumenata i
elektronike, inspiraciju nalazi u prirodi i živo
opisuje pomicanje ledenjaka. Za kraj, sastav je
odsvirao orkestralno djelo Darija Cebića „Sinfonia Concertante“. Saksofon, violina, violonče-

lo, kontrabas i vibrafon govore o neočekivanim
obratima, dinamično se izmjenjujući. Svaki od
njih dolazi do izražaja, a nadopunjujući se tvore
potpuni sklad u ovoj modernoj skladbi. Treba
napomenuti da je D.Cebić nagrađen s „World
Award in Composition“ za skladbu „Sinfonia
Concertante – za veliki orkestar“.
Ravnatelj Glazbene škole prof. Dario Cebić
zadovoljan je organizacijom festivala. „Nije bilo
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teško okupiti ove eminentne glazbenike, velika
im je bila čast doći u Dugo Selo. Dugoselci su odlično prihvatili festival, sljedeće godine bit će još
jači“, najavio je.
Festival je otvorio gradonačelnik Dugog Sela
Nenad Panian. „Prije svega zahvaljujem profesoru Cebiću, svim učenicima i djelatnicima
ove škole na ovome što daju građanima i Gradu.
Daju nešto puno više nego što su do sada imali
– kvalitetu života, glazbe i kulture koji do sada
Grad nije imao na ovom nivou. U ovoj dvorani,
koju su sami preuredili, slušat ćemo predivne
skladbe, s poznatim skladateljima. To je ono što
me čini ponosnim, i što, u ovaj tjedan pred Uskrs
za nas znači jako puno. Ljubitelj sam klasične
glazbe, svih stilova, pogotovo što sam stariji slušam više melodije koje diraju u srce i vraćaju me
u neku daleku prošlost, a opet pretpostavka su
budućnosti“, izjavio je.

Nastup osječkog “Tambura
quinteta" i Stjepana JeršekaŠtefa, predstavljanje novog CD
"Noći puste" i školskog lista
DecreScendo“ te praizvedbe novih
skladbi

U bogatom programu 8. festivala klasične
glazbe 14. travnja je održana večer posvećena
tamburaškoj glazbi. Za početak se pobrinuo
odličan "Tambura quintet" kojeg čine studenti
Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka.
Vrsni glazbenici Ivan Karađa, Petar Varga, Tomislav Galić, Saša Botički i Anton Adžić izveli
su „Marožečke plesove“ Zoltana Kodalyja. Brojna publika uživala je u praizvedbama skladbi D.Cebića "Kromatska fantazija" i Gerharda
Präsenta "Alla danza" koje su znalački odsvirali
talentirani tamburaši GŠ.

Predstavljen je i novi CD "Noći
puste" Tamburaškog orkestra s 12
skladbi.

Posjetiteljima su predstavljene nove autorske
pjesme „Ej,Dunave“ (D.Cebić – A.M.Šprihal),
„Svirci“ (D.Cebić-Z.Nemet), „Zasviraj mi tamburo k'o nikad“ (D.Cebić-M.Sović) te „Strune“
(D.Cebić-Z.Nemet/D.Cebić). Aranžman, kao i
glazbu, za njih, potpisuje D.Cebić. Predstavljen
je prvi broj školskog lista "DecreScendo". Časopis, u čijem se imenu ističu prva slova grada
Dugog Sela, donosi sve aktivnosti škole, a izlazi
dva puta godišnje. Urednice su profesorice Petra Golik i Selma Dizdarević. Dobru atmosferu
dodatno je nastupom podigao poznati pjevač
Stjepan Jeršek-Štef. Uz pratnju TO-a izveo je
pjesmu „Slavonijo, odlazim ti sada (D.CebićĐ.Habel/M.Bijuklić-arr.D.Cebić) te popularnu „Sve poštivam, svoje uživam (Ž.Barba/J.
Gcevich/M.Škoro-M.Škoro). Koncertu je nazočio gradonačelnik Nenad Panian. Na rasporedu
je još „Večer J.S.Bacha“ i klasa violinista prof.
Gabrijele Frčko. Edukativni glazbeni program
za djecu i mlade. U četvrtak 18. travnja, festival će
zatvoriti koncert dugoselskih i australskih učenika
iz Sydneya "Symphonic Wind Ensemble".  amš
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Mini turneja Kluba pisaca
GK Dugo Selo

Klub pisaca
GK Dugo Selo u
četiri je dana tri
puta nastupao
predstavljajući
naš grad svojim
stihovima.
U nedjelju, 17.
ožujka, bili su
dio pjesničkog
druženja nazvanog „Kostanjsko
pjesničko proljeće“ održanog u
nadaleko glasovitom Štaglju u Kostanju pored Dubrave Vrbovečke. Štagalj već niz godina uspješno vodi Mirjana Sačer Bobanac ugošćujući mnoga ugledna
imena iz pjesničkog, glumačkog i glazbenog svijeta. Tako je i dio Kluba pisaca koji je nastupao
stekao mnoga lijepa poznanstva.
U utorak, 19. ožujka, dio Kluba pisaca GK Dugo
Selo nastupio je u Kulturnom centru „Dubrava“
na pjesničkom druženju „Proljetni sentimento“.
Ovaj su program vodile Lidija Puđak i Ljiljana
Lipovac koje su već nastupale u Starim krovovima u Dugom Selu. Dugoselci su bili dio raznovr-

snog programa
u kojima smo
mogli čuti dobru
glazbu, a posebno možemo
izdvojiti škotske
gajde. Spomenimo i uvijek sjajne
recitacije našeg
znamenitog pjesnika i glumca
Enesa Kiševića.
Vrhunac ove
mini
turneje
zbio se u poznatom zagrebačkom klubu „Brazil Brod na Savi“
kod Hendrixovog mosta. U srijedu, 20. ožujka,
održano je još jedno Preludiranje, poetska večer
koju vodi Milko Kiš Deda, klavijaturist benda
Hladno pivo. Bila je to večer u kojoj su glavni gosti bili članovi Kluba pisaca GK Dugo Selo. Svojim su nadahnutim stihovima i nastupom oduševili prisutne i pokazali kakva dobra pjesnička
riječ stanuje u našem gradu. Nakon nastupa
ostalih prisutnih pjesnika nastavilo se plesati i
veseliti do kasnih sati. 
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Predstavljen roman

„Što ne znaš,
ne boli“

U petak 12. travnja u Gradskoj knjižnici
je predstavljen roman „Što ne znaš, ne boli“.
Duhovita je to priča o glavnoj junakinji Nini
i njezinim zgodama i nezgodama. Roman
problematizira mnoge dileme suvremene
žene i na satiričan način nam dočarava kako
se s njima nositi. O romanu je govorila recenzentica Marijana Glavaš, a ukratko je i predstavila svoj portal Suvremena žena. Samu
prezentaciju knjige je na sebi svojstven i duhovit način vodio naš poznati novinar Trpimir Vicković Vicko koji je i pročitao nekoliko karakterističnih odlomaka iz knjige. 

Pjesnička druženja u Starim krovovima
Mirjana Sačer Bobanac u Dugom Selu

Intenzivno razdoblje pjesničkog druženja nastavljeno je u subotu, 23. ožujka, u Starim
krovovima, gdje je gostovala naša domaćica iz Štaglja, Mirjana Sačer Bobanac sa svojim
prijateljima: glumicom Nadom Rocco koja je govorila stihove, urednikom i prevoditeljem Seadom Muhamedagićem koji je analizirao njezine stihove, ali i pjevao sevdalinke
te Draženom Franolićem koji je svirao arapsku lutnju. Dugoselski pjesnici i prijatelji
naše drage gošće svojim su se pjesmama priključili u drugom dijelu programa.

Sonja Kušec u Starim krovovima

U subotu, 6. travnja, u Starim krovovima opet se skupila lijepa skupina pjesnika iz Zagreba, Vrbovca, Krškog u Sloveniji, Dugog Sela itd. Neposredan povod bila je promocija
knjige Sonje Kušec „Pjevam i pričam“. Riječ je o zbirci pjesama i kratkih priča tiskanoj
ove godine. O samoj knjizi govorio je recenzent Matko Baković. Potom je autorica Sonja
Kušec nadahnuto čitala svoje stihove. Nekoliko autoričinih pjesama interpretirao je i
gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. U glazbenom dijelu programa nastupila je
Sonja Kušec na flauti, a Abdulah Bećirević je otpjevao nekoliko sevdalinki.
Nakon toga svi prisutni pjesnici pročitali su po dvije svoje pjesme i tako zaključili još
jedno uspješno dugoselsko pjesničko druženje.

Predstavila se udruga Osebunjek iz Vrbovca

U subotu 13. travnja u caffe baru Stari krovovi predstavila se udruga Osebunjek iz
Vrbovca.
Osebunjek je udruga za očuvanje i promicanje kajkavskog govora i zavičajne kulturne
baštine vrbovečkog kraja. O samoj udruzi i nekim
osobitostima kajkavskog govora vrbovečkog kraja
govorila je Katarina Zadrija. Nakon toga smo slušali stihove nekoliko članica udruge kao što su Marija Petrek i Tatjana Kobija iz Vrbovca, Marina Šarić
iz Ivanić Grada i dr. Zatim se predstavila Đurđica
Beštak iz Adamovca, pjesnikinja i vrsna interpretatorica kajkavštine. U nastavku večeri recitirali su
svoje radove i članovi Kluba pisaca GK Dugo Selo. Za
glazbene trenutke pobrinuo se Vilko Galić glasom i
gitarom. 
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Predstava „Kod kuće je najgore“
kao kućna, bračna svakodnevica

voje glumaca - Dunja Fajdić i Marko
Hergešić svojim su tijelima, dijalogom,
pjesmama i izuzetnom dinamikom
uprizorili radnju istoimenog djela Ephraima
Kishona. Sami na sceni oni su detaljno prikazali

obiteljsku svakodnevicu naglašavajući mane i
slabosti iz života običnih ljudi, kakve su posjetitelju
poznate iz vlastita života. Taj se naš život našao
na sceni gotovo u vidu snimke skrivenih kućnih
kamera. Tako su protagonisti zorno podsjetili
posjetitelje na strku oko malih beba i potragu
za nezamjenjivom dudom varalicom, hrvanje sa
strojem za pranje rublja koji ponekad „krene u
šetnju“, poklanjanje dobivenih poklona, posebice
bombonijera, nekom drugom.

Uostalom, tko nije prolazio teškoće s nabavkom namještaja i beskonačnim čekanjem isporuke ili se odvažio na odluke o Božiću bez kupnje
bezveznih i nekorisnih darova, a potom potajno
prekršio odluke.

Sam je Kishon već opisao karakteristike mentaliteta hrvatskoga čovjeka, a glumci su ih, u režiji Borisa Kovačevića, ogolili do kraja u prikazu
skrivenih javnih navika našega čovjeka i obitelji
uopće.
Publika je sa zanimanjem pratila prikaze sebe
na sceni te je u pravim trenucima reagirala smijehom i pljeskom, bez nepotrebnih „onakvih“
izraza, koji i nisu neophodni za uspjeh predstave.
NK

„Clasic Martini“ – operni koktel u Dugom Selu
Članovi Opere HNK i
Zbora HRT izveli su 23.
ožujka u Dvorani „Preporod“ odabrani program romansi i arija iz
poznatih djela slavnih
glazbenika.
Izvedene su arije Jelene
i Romansa Zrinskog iz
opere Nikola Šubić Zrinski, Ivana pl. Zajca kao i
arije iz Verdijevog Trubadura, Rigoletta i Aide. Na
programu su također bile
arije iz opere „Carmen“
G. Bizeta kao i arija Dalile („Samson i Dalila“),
autora C. Saint Saensa.
Nastupili su Dolores Leko, Mario Bokun, Vitomir Marof i Robert Palić iz Opere HNK te Nikolina Virgej Pintar iz Zbora HRT. Umjetnički
voditelji Helena Borović i Darijan Ivezić pratili
su ih na klaviru.
Program je izveden u organizaciji dugoselskog Vokalnog ansambla „Duga“, uz potporu
Grada Dugog Sela i Zagrebačke županije.

Brojni ljubitelji klasične glazbe pljeskom su
pokazali zadovoljstvo vrhunskim izvedbama
glazbenih umjetnika.
Bio je to početak niza programa klasične
glazbe koji će se održavati u idućem razdoblju,
kako je kazao operni pjevač Mario Bokun, koji
je ujedno i voditelj dugoselskog vokalnog ansambla.  NK)
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Kerekešova
kajkavska farsa

Kerekešova kajkavska farsa nasmijala publiku
Još jedna u nizu predstava Teatra Kerekesh
nazvana „Bogi Ivač znova“ odigrana je 7. travnja
u Dugom Selu u organizaciji Pučkog otvorenog
učilišta. To je dugotrajna predstava s repertoara

HNK u Varaždinu, a radi se o prilagodbi srednjovjekovne francuske farse u zagorskom okruženju. Takva obnovljena kajkavska komedija
obiluje lascivnim scenama i pratećim vokabularom, što je publiku poticalo na gromoglasan
smijeh. Osim Ljubomira i Jana Kerekeša, koji
glume oca i sina, u predstavi su majka Marija
Krpan te vragolasta snaha Micika koju utjelovljuje Sunčana Zelenika Konjević, nagrađena za
tu ulogu na Gumbekovim danima.  nk

Lutkarska predstava o
zeki koji traži mamu
„Zeko traži mamu“ naslov je predstave za djecu koju potpisuje Miro Gavran, a odigrana je u
Dugom Selu 7. travnja. Predstavu za djecu organiziralo je Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, a
izveli su je umjetnici Lutkarske scene IBM. Uz
pjevača, pripovjedača i glumca s ulogom čuvara
šume, glavni likove - lutke pojavljuju se u ulozi
zeca koji nađe mamu zečicu. U potrazi za mamom pojavljuju se druge životinje, od dobroćudnog ježa, nezgrapnog mede do zločestoga
vuka. Vesela predstava za djecu odigrana je s
dopadljivim i uvjerljivim lutkama u dijalogu,
na maštovitoj sceni.
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Gradska organizacija Dugo Selo
Općinska organizacija Brckovljani

Sretan
i blagoslovljen
Uskrs
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OPĆINSKA ORGANIZACIJA
RUGVICA

Sretan i blagoslovljen Uskrs
želi Vam HDZ Dugo Selo
predsjednik GO

Svim mještanima
općine Rugvica
sretan i blagoslovljen Uskrs
želi HDZ Rugvica
Sretan i blagoslovljen Uskrs
želi vam
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA GRADSKA ORGANIZACIJA DUGO SELO

Sretan Uskrs

DUGOSELSKA kronika

SPORT

Sretan Uskrs
želi vam
Udruga SUH podružnica
Dugo Selo
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d.o.o.
Voćarska bb, 10370 Dugo Selo
Tel./fax. 00385 1 2759 511, 01 2751 566,
Mob. 098 390 489

VATROGASNA OPREMA • OPREMA ZAŠTITE NA RADU
• SERVIS VATROGASNIH APARATA
www.hrt-saric.hr

Josipa Zorića 17

SRETAN USKRS

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs

24

USTANOVE

19. travnja 2019.

Dugoselska srednjoškolka
Marina Tunić - prvakinja
World Skills Croatia 2019.
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Uspješan poduzetnički projekt učenica SŠ Dugo Selo I.Martinović, S.Siladji i R.Pavić“:

Osvojile drugo mjesto na državnom
natjecanju Poslovni izazov 2019.
Učenice Srednje škole Dugo
Selo Ivana Martinović, Sara
Siladji i Renata Pavić osvojile su drugo mjesto u finalu
državnog natjecanja u poduzetništvu za učenike srednjih
škola, Poslovni izazov 2019.
Na ovogodišnjem, sedmom
izdanju natjecalo se 25 timova srednjih škola iz cijele
Hrvatske prezentiralo je svoje
projekte na temu Vrijeme je za
nove poduzetnike u gradu. Poduzetnice s dugoselskog Martin brega predstavile su svoju
ideju proizvodnje Rose vina te
osvojile drugo mjesto.
Prvo mjesto osvojila je Gospodarska škola Varaždin, treće Ekonomska škola Požega. Odabrani su i najbolji timovi koji će Hrvatsku predstavljati na Poslovnom izazovu Zapadnog Balkana
od 23.04.-25.04.2019.god. u Budvi, navodi Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski u čijoj je organizaciji, uz
udruge Poduzetni i Junior Achievement Serbia,
natjecanje održano.

Marina Tunić, dugoselska srednjoškolka, prvakinja je Državnog natjecanja učenika strukovnih
škola – World Skills Croatia 2019. koji se održao
od 26. do 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu
u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje
Pod mentorstvom Mirjane Šturm, stručne učiteljice Srednje škole Dugo Selo, Marina Tunić, učenica 3. razreda iste škole, smjer frizerstvo, ostvarila je dosada najbolji rezultat. Uspjeh je tim veći
uzevši u obzir činjenicu da isto natjecanje, inače
najveće strukovno natjecanje u ovom dijelu Europe, po prvi puta održalo u Hrvatskoj. U njenoj
konkurenciji natjecala se s 11 frizera iz Makarske,
Splita, Pule, Zagreba, Čakovca, Vinkovaca, Samobora i Dugog Sela, i to kroz tri modula, održana tijekom tri dana natjecanja.
Kako nam je pojasnila sama frizerska prvakinja
Marina, prvog dana održan je Modul A – Dnevna ženska frizura na dugoj, obojenoj i raspuštenoj
kosi prema zadanoj fotografiji u kojem je morala pokazati
oblikovanje duge kose prema zadanoj fotografiji, kreativnost
u bojanju i izbjeljivanju kose, te je bilo potrebno što vjernije
prikazati frizuru fotografiji. Modul B zadao je vjenčanu frizuru na dugoj kosi prema zadanoj shemi koja je bila donekle je
kompleksnija uz moderan pristup. A drugog dana u Modulu
C zadano je bilo moderno muško šišanje, ulična moda prema
zadanoj fotografiji, uz 30 posto nepoznanice. Od natjecatelja
se očekivao moderan pristup u šišanju i oblikovanju frizure,
cjelovito bojanje kose. Njen rad kroz sve module bio je pohvaljen od strane stručnog žirija što je na kraju i rezultiralo, zasluženo, osvajanjem prvog mjesta.
„Prezadovoljna sam ovim rezultatom i nadam se da će i u
budućnosti biti mogućnosti za takva ili slična natjecanja“, kazala je talentirana 17-godišnja maturantica Marina. Inače do
titule prvakinje, i Marina i mentorica Šturm uložile su nekoliko mjeseci priprema i uvježbavanja.
„Iznimno sam ponosna na nju. Ona je jako snalažljiva, vrlo
brzo uči, usvaja znanja, a ja sam joj dala sve potrebne informacije i inpute, a ona je sve to primjenjivala i nadograđivala.
Žiri je istaknuo njenu preciznost rada, urednost, dosljednost,
njenu komunikativnost, društvenost i poznavanje terminologijom“, istaknula je mentorica Šturm. Uvjerena je u njen talent
i duh, no isto tako drži kako je potrebno poticati daljni razvoj
i edukaciju.
Njeni planovi u budućnosti uključuju maturiranje, završetak školovanja, a nakon dosadašnje prakse u Frizerskom
salonu Kalista u Dugom Selu, htjela bi izraditi iskustvo i u nekom od zagrebačkih salona. Nova stepenica za Marinu bilo bi
svjetsko natjecanje u organizaciji svjetske organizacije frizera
OMC – Organisation Mondiale de la Coiffure, koje se treba
održati u listopadu ove godine u Parizu. Zasada njen odlazak
još nije potvrđen, no uz podršku mogao bi se ostvariti. To joj
je i želja. Nadamo se kako će joj se i ostvariti. 
I.G.O.

Podsjećamo, učenici iz cijele
Hrvatske imali su isti zadatak
- osmisliti ekonomski isplativ i
održiv proizvod, kojem u podlozi moraju biti iskorištene komparativne prednosti samog kraja
te ga marketinški moraju povezati sa samim krajem. Budući da
se radi o ekonomskom usmjerenju, bilo je potrebno izraditi
kompletnu dokumentaciju za
razvoj proizvoda, te izračunati
ekonomsku isplativost proizvoda. Uz to im je još jedan od
zadataka bio izraditi vrlo kratki
video uradak od same ideje do
proizvoda koji je dostupan na FaceBook stranici
SŠ Dugo Selo. Mentorica učenica ekonomskog
smjera je prof. Ivana Gradečki, a video novih poduzetnica u gradu o uspješnoj ideji proizvodnje
vina voćnih nota i vinariji "Eros Dioniz" s Martin brega pogledajte na:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=557444498069219&id=489453081535028

Delegacija OŠ Nova Bila u uzvratnoj
posjeti OŠ Ivan Benković

U svibnju prošle godine ravnatelj OŠ Ivan Benković Branko Goleš potpisao je zajedno s ravnateljem OŠ Nova Bila Josipom Popovićem povelju o prijateljstvu i budućoj
suradnji ovih dviju škola, a tom prilikom dugoselski predstavnici boravili su u Novoj
Bili povodom obilježavanja 70. godišnjice njihove škole. Posjeta predstavnika iz Nove
Bile ovih dana u Dugom Selu nastavak je te suradnje koja je utemeljena na razmjeni i
potpori kulturnih i obrazovnih programa.
Tom prilikom je za delegaciju iz Nove Bile – 12 učenika i 7 profesora, održana svečana priredba u OŠ Ivan Benković, a u ime Grada Dugog Sela inozemne goste pozdravio
je zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac. Ravnatelj Goleš najavljuje uzvratni posjet
u BiH već ove jeseni, a dat je i prijedlog održavanja zajedničke nastave uz pomoć pametnih ploča. 
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Održana godišnja skupština VZG Dugo Selo:

P

GRAD POVEĆAO IZDVAJANJA
ZA VATROGASCE

od predsjedanjem Nikole Rnjaka, 5.
travnja je održana redovita godišnja
skupština Vatrogasne zajednice Grada
Dugog Sela u kojoj, prema izvješću tajnika
Zajednice Zdravka Brleka, trenutačno djeluje
šest dobrovoljnih vatrogasnih društava, s
ukupno 585 članova. Zadovoljstvo je izraženo
zato što trećinu tog broja čine članovi
podmlatka i mladeži, ali i čak 109 operativnih
vatrogasaca zavidne osposobljenosti za
različite vatrogasne činove i zvanja na čemu
Zajednica intenzivno radi. Najaktivnije i
vodeće društvo u Zajednici je DVD Dugo
Selo, koje je sudjelovalo na 51, od ukupno
71 intervencije u protekloj godini, a slijedi
DVD Andrilovec s 10 izlazaka na intervencije.
Najveći se požar, u kojem je sudjelovalo pet
društava iz Zajednice, desio koncem godine
na odlagalištu otpada u Andrilovcu. Članovi
DVD-a Ostrna, sa svojim navalnim vozilom,
sudjelovali su lani na dislokaciji na Otoku
Hvaru. Pored toga VZG je provodila redovne
aktivnosti, taktičko pokaznu vježbu, obilježila
mjesec zaštite od požara te nabavila 50 radnih
odijela za gašenje šumskih požara.

Na gradskom vatrogasnom natjecanju najbolje rezultate u kategoriji 6-12 godina za dječake
postigao je DVD Donje Dvrorišće, u istoj kategoriji za djevojčice DVD Leprovica, kod mladeži
ženske i muške DVD Ostrna, najbolja muška A
ekipa je Andrilovec, ženska Dugo Selo, muška
B Andrilovec i ženska B Ostrna. U Zajednici
su posebno ponosni na međunarodne uspjehe
muške A ekipe DVD-a Andrilovec koja će i ove

godine ići na državno vatrogasno natjecanje te
na uspjehe muške mladeži DVD-a Ostrna koja
je lani osvojila deseto mjesto na državnom natjecanju.
Lani je Zajednica ostvarila prihod u iznosu
911.000 kuna, od čega je 750.000 kuna dobiveno iz Proračuna Grada Dugog Sela, u rebalansu
ovogodišnjeg Financijskog plana Zajednice, koji

je prihvaćen na skupštini, prihodi se povećavaju
na 1.122 000 kuna, jer je Grad povećao sredstva
za vatrogasce za 110.000 kuna, dok bi u sljedećoj
godini Zajednica trebala raspolagati s 1.332.000
kuna, uz izdvajanje Grada od 1.050.000 kuna. U
taj iznos ulazi nabavka i opremanje kombi vozila
te značajno ulaganje u vatrogasne domove radi
osiguranja garažnog prostora za sva vozila.
Skupštini Zajednice prisustvovali su, obećali
daljnju suradnju te čestitali na uspjesima, gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian i
predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
Darjan Budimir, a u ime Vatrogasne zajednice
Zagrebačke županije Zoran Fućkan.
Nenad Haleuš Mali

Izborna skupština Udruge vinogradara i vinara „Terra sancti Martini“:

BORIS MAHAČ PREDSJEDNIK
Članovi Udruge vinogradara i vinara „Terra sancti
Martini“ održali su 5. travnja izbornu skupštinu na kojoj je predsjedničko mjesto u drugom mandatu jednoglasno povjereno Borisu Mahaču. Za podpredsjednika
udruge izabran je Miroslav Škrlec, za tajnika Mladen
Fuks, za blagajnika Josip Kulaš. U upravnom odboru
su još Željko Melić, Željko Cigrovski, Ante Bauer, Jandro Šarić i Edi Jukić.
Izvješće o radu Udruge u protekloj godini podnio
je novi/stari predsjednik B.Mahač. Istaknuo je maksimalan angažman članstva na realizaciji zacrtanih aktivnosti. Na degustacijama i ocjenjivanjima vina postignuta je visoka razina kvalitete vina kod svih članova
udruge. Tako su na 24. izložbi vina na Martin bregu,
verificirani i certificirani enolozi kušali i ocijenili čak
99 uzorka i dodijeljeno je 27 zlatnih odličja. Članovi
Udruge sudjelovali su na 15.izložbi vina Zagrebačke
županije i na 50. izložbi vina kontinentalne Hrvatske
gdje su također postigli značajne rezultate.
Realizirali su svoje tradicionalne manifestacije poput Vincekova, rezidbe gradskog vinograda, kušanje i
ocjenjivanje vina, izložbe vina, ljetni sv. Martin, berbu,
suorganizaciju centralnog događaja godine proslavu
Martinja. Udruga ima značajno mjesto u EU projektu
„NewPilgrimAge“ u kojem je Grad jedan od partnera.
Kako je izvijestio Mahač, na sastanku održanom u

veljači 2018. godine naglasio je važnost očuvanja i uređenja objekata značajnih za Dugo Selo. Izložbe vina na
Martin bregu promoviraju gastro-enološki proizvod i
martinsku baštinu oblikovanu u kulturno-turističku
ponudu. Hrvatske tradicionalne proslave Martinja postale su zaštićeno hrvatsko nematerijalno dobro. Udruga se nada kako je tome dala svoj doprinos, prva je koja
je počela s obilježavanjem ljetnog sv. Martina. Organizirana su edukativna predavanja i posjet vinarima u
Štrigovu u Međimurju. Vinari sudjeluju u gotovo svim
manifestacijama, primjerice na „Starim jelima z Dugoga Sela“. Ostaje dogovor i realizacija proširenja kleti u
gradskom vinogradu kako bi bilo moguće primiti veći
broj posjetitelja na manifestacijama kao i zbog dolaska
turista, za adekvatno predstavljanje i veću ponudu lokalnih OPG-ova i suvenira, naveo je Mahač.
Skupština, kojoj je nazočilo 28 članova, je usvojila
financijsko izvješće za 2018. godinu. Prihodi su bili
24.313 kuna, rashodi 23.061 kuna, preneseni višak iz
2017.godine 10.049 kuna, višak prihoda u 2018.godini 11.301 kuna. Bogat program aktivnosti očekuje ih
i ove godine. Već 17.travnja predstoji 25.ocjenjivanje
vina, jubilarna izložba održat će se u sklopu srpanjske
proslave Ljetnog sv.Martina i 12. obljetnice postavljanja „Stope sv.Martina“ na staru crkvu. Podršku aktivnostima i promicanju svetomartinske baštine udruzi
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Nova predsjednica DND Dugo
Selo Sofija Štefanac Klobučar
Društvo Naša djeca Dugo Selo
vodit će Sofija Štefanac Klobučar,
odlučeno je jednoglasno na skupštini održanoj prošli tjedan. Uz novu
predsjednicu, članovi Izvršnog odbora su Zorka Antolković, Vladimir
Erjavec, Danijel Grgošić, Snježana
Fuks, Nevenka Remenar, Suzana
Kralj Šantić, Jadranka Saćer, Siniša Saćer, Jovanka Jagić
i Marijana Tečić. Nadzorni odbor čine Jasminka Hrubi,
Ivan Grgošić, Marija Vražić. S. Štefanac Klobučar zahvalila je prijašnjem vodstvu na radu kao i na ukazanom povjerenju i podršci.
„Nastavit ćemo s dobrim radom, na jačanju volonterstva. Proširit ćemo naše područje djelovanja, primjerice,
raznim radionicama za djecu koje se neće odvijati samo
tijekom ljeta u Lošinju već i u samom Dugom Selu tijekom cijele godine. Počinjemo već za vrijeme proljetnih
praznika, a što se tiče prostora, obratit ćemo se Gradu za
pomoć. Također, usmjerit ćemo se na suradnju sa Savjetom mladih te udrugama“, izjavila je pozvavši sve da se
uključe u aktivnosti DND-a.

Vina OPG-a Mahač i sir
Obiteljske sirane Kusanovec
na 2. reviji najboljih vina
Zagrebačke županije
U Kristalnoj dvorani hotela The Westin u Zagrebu
25. ožujka održana je 2. Revija najboljih vina Zagrebačke županije. U sklopu Revije 38 vinara iz 9 vinogorja
Zagrebačke županije predstavilo je svoja vina sa zaštićenom oznakom izvornosti.
Izloženo je bilo 171 vino, zatim 27 vrsta sira od 5 proizvođača, a predstavili su se i gosti iz Slovenije.
S područja dugoselsko-vrbovečkog vinogorja svoja 4
vina s Martin brega izložio je OPG Mahač Boris, dok je
Romina Zadravec iz Obiteljske sirane Kusanovec predstavila 3 vrste kravljeg sira. Na reviji su sudjelovali samo
vinari koji imaju Rješenje o stavljanju vina u promet izdato od Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo
Republike Hrvatske.
Tom prilikom prezentiran je projekt proizvodnje
rose vina kojeg su izradile maturantice Srednje škole
Dugo Selo, ekonomski smjer, Renata Pavić, Sara Siladji
i Ivana Martinović s kojim idu na državno natjecanje
ekonomskih škola.
„Bila je to prilika da javnost upoznamo s Vinogradarsko-vinarskom udrugom „Terra Sancti Martini“
Dugo Selo koja je osnovana s ciljem unapređenja proizvodnje i kvalitete vina i povezivanja s gastronomskom
i kulturno tradicijskom ponudom Dugog Sela, a sve s ciljem turističko gospodarskog razvoja Grada Dugo Selo
i Zagrebačke županije“, kazao je predsjednik Udruge
Boris Mahač.

su dali predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir i
zamjenik gradonačelnika Dugog Sela Nikola Tominac.
Nastavak uspješnog rada i dobre suradnje zaželjeli su
i predstavnici DVD-a Dugo Selo, ŠRD-a Dugo Selo i
POU-a Dugo Selo. Nakon Skupštine, predavanje o zlatnoj žutici vinove loze održao je Krešo Kralj.  AMŠ
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“Ja

sam svjetlost svijeta…” (Iv. 8:12)

“Isus im zatim ponovno progovori: »Ja sam
svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami,
nego će imati svjetlost života.«.” (Iv. 8:12)
Druga Isusova JA SAM izjava odnosi se na
svijetlo. Što je Isus mislio kada je rekao da je On
“svijetlo svijeta?”
Živući u zapadnom svijetu na početku
dvadesetiprvog stoljeća mi svjetlo uzimamo
zajamčenim. Svaka soba u našoj kući ima električno
svijetlo. Svijetla su na ulicama, svijetla su na našim
vozilima, svijetla su u našim uredima i trgovinama u
koje odlazimo, svijetlo je čak i na našim mobitelima.
Svijetlo je uvijek udaljeno samo za jednu tipku.
Međutim, za većinu čovječanstva koje je živjelo
kroz povijest, čak možda prije samo stotinu godina,
to nije bio slučaj. Svijetlo je bilo važan i oskudan
sastojak života. Polovica dana se je provodila u tami,
vatra je bila jedini izvor svjetla, neophodan izvor, ali
isto tako mogući izvor boli pa čak i smrti.
Svijetlo o kojem Isus govori nije fizičko svijetlo.
On ne kaže da je On zraka sastavljena od kvantova i
fotona. Isus ne govori o prirodi svijetla, On govori o
funkciji svijetla. Isus kaže da On u svome
utjelovljenom životu, “Bog je sa nama” (Iv. 1:14),
razotkriva stvarnost svijeta koja je zamračena
grijehom.
Grijeh je rezultat ljudske odvojenosti od Boga
(Pos. 3:1-24 i Rim. 1:18-32). Bog je stvorio svijet i
nas postavio u njega, a ipak mi hodimo kroz naše
živote rijetko razmišljajući o tome zašto nas je On
stvorio ili kako On od nas očekuje da živimo. Mi smo
stvoreni sa svrhom, ali smo u neznanju koja bi to
svrha mogla biti! Mi živimo u tami.

Ali svijetlo nije daleko (Djela 17:23-31). Isus
jamči da mi ne moramo provoditi živote u tami, u
nepoznavanju Božje želje za naše živote. Isusove
riječi i život, jasno opisani u evanđeljima,
razotkrivaju nam stvarnost koja nas okružuje i
proviđaju način života u skladu sa svrhom za koju
smo stvoreni. Isus je svijetlo koje razotkriva
stvarnost koju grijeh potamnjuje.
Življenje prema toj svrsi može nas
povremeno dovesti do konflikta s onima oko nas, s
onima drugima koji žive u neznanju Božje svrhe
stvaranja. Međutim, slijedeći Isusa, hodajući s
Isusom, drugim riječima, živeći u osobnom odnosu
s njim kroz Sveto pismo i molitvu, donosi radost i
ispunjenje koje svijet ne može ugasiti.

Baptistička Crkva
Dugo Selo
Raspored Aktivnosti
- Nedjeljom 18.00
Bogoštovlje
Adresa - Zagrebačka
133
10370 - Dugo Selo
www.bcdugoselo.com.hr
bcdugoselo@gmail.com
092 342 1775
Posjeti nas!

Erik Maroney Misionar iz Amerike

Velikom bajkerskom feštom Moto klub
Dugo Selo proslavio 11. rođendan

Dugoselske mažoretkinje ostvarile
izvrsne rezultate na natjecanju u Labinu

I ove godine dugoselske bajkere Moto kluba Sveti Martin Dugo Selo u
organizaciji rođendanske proslave, kao i blagoslova motorista poslužilo
je više nego odlično vrijeme. Stoga ni ne čudi veliki odaziv motorista iz
svih krajeva Hrvatske, kao i iz Rumunjske, Slovenije, BiH – gotovo 800
motora je cirkuliralo dugoselskim ulicama te subote, 23. ožujka. Sve je
započelo misom u župnoj crkvi sv. Martina i blagoslovom motorista prije
početka još jedne moto sezone. Nakon toga uslijedio je doslovce kilometarski defile u Rugvicu gdje su svi sudionici počašćeni Crafter’s pivom

Dugoselske mažoretkinje provele su vikend u Labinu na natjecanju LABIN OPEN u organizaciji ALLIANCE MAJORETE ADRIATICA.
Natjecalo se 16 mažoret timova, a naše djevojke su po prvi puta uz seniorski sastav izašle na natjecanje s kadetkinjama i juniorkama. Uz već
dobro poznatu atmosferu s prošlog natjecanja u Poreču, naše su mažoretkinje uz bodrenje drugih timova (vrlo rijetka pojava na natjecanjima)
ostvarile izuzetno dobre rezultate:
SENIORKE štap mini formacija 1. mjesto
SENIORKE pom pon mini formacija 1. mjesto
SENIORKE duo štap ČEKADA - MUCIĆ 2. mjesto
SENIORKE duo štap ŠOLJIĆ INES - ŠOLJIĆ ANTONELA 3. mjesto
KADETI štap mini formacija 2. mjesto
KADETI solo pom pon MONIKA ŠULC 7. mjesto
JUNIORI štap mini formacija 6. mjesto
SENIORKE posebna nagrada natjecanja za NAJLJEPŠI SMJEŠAK.
Tatjana Malinar

iz leprovečke pivovare. Po povratku u
Dugo Selo u Club houseu MK Dugo Selo
za sve bajkere poslužen je grah Savskih
lađara (glavni chef Branko Galenić Žuti)
nakon kojeg je uslijedila fešta uz nastupe glazbenih bendova – Envi iz Rugvice
i glavni band večeri Pulsrock do ranih
jutarnjih sati. Bio je to još jedan uspješno organiziran i odrađen moto skup u
Dugom Selu, a kako je najavljuju, MK
Dugo Selo sljedeći party organizira 21.
rujna na Martin bregu.
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Direktor Fonda za zaštitu okoliša obišao radove
na energetskoj obnovi dugoselske gradske uprave

R

adovi na energetskoj obnovi
zgrade dugoselske Gradske
uprave u punom su jeku,
a gradilište su danas obišli direktor
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
Dubravko
Ponoš
i gradonačelnik Nenad Panian,
te gradonačelnik Svetog Ivana
Zeline Hrvoje Košćec i zamjenik
gradonačelnika
Svete
Nedjelja
Davor Nađi. Više o radovima
rekao je pročelnik UO za stambeno
gospodarstvo Marijo Vinko. Prijavom
na nadmetanje ostvareno je pravo
u visini 3,6 milijuna kuna, od čega
malo preko 50 posto prihvatljivih
troškova i to je udio Fonda odnosno
udio europskih sredstva s kojima Grad
izvodi ovu investiciju, pojasnio je. Obnova
uključuje radove na toplinskoj izolaciji
pročelja, promjeni stolarije gdje je potrebno
kako bi bili energetski učinkovitiji. Radi se
solarna elektrana na dva južno orijentirana
krova te će tako zgrada dobiti izvor obnovljive
energije. Izoliran je prostor prema tavanu i

rješava se dio strojarskih instalacija kako bi
ulična pročelja bila bez vanjskih klima. U
promjenu klimatskih uređaja nije se išlo već
se prilagođava postojeća instalacija. Radovi bi
trebali završiti sredinom svibnja, izvođač se
obvezao na rok od 45 dana.
Direktor Fonda D.Ponoš zadovoljan je tijekom radova. „Uz polovicu prihvatljivih troš-

kova i sami ste odvojili sredstva i dodatno
uložili vezano za solarnu elektranu. Želite
maksimalno uložiti i maksimalno dobiti iz
ovog projekta. Siguran sam da novac koji će
vam ostati ušteđen od energenata pametno
uložiti. Uz ovaj projekt nazočio sam i otvaranju Reciklažnog dvorištu gdje je grad napravio značaj iskorak te tako ispunio svoju
zakonsku obvezu, a s druge strane iskoristio
maksimalnu količinu novaca koje možete povući iz EU fondova“, rekao je dodavši kako je
Dugo Selo aktivna sredina i primjer za druge
što se tiče apliciranja projekta preko Fonda.
Što obnova znači za Grad pojasnio je gradonačelnik Nenad Panian: „Prije svega, kada
smo ušli u Europu obvezali smo se na neke
korake, a jedan od njih je i učinkovitije trošenje energije. Odlična je suradnja s Fondom.
Ovo je drugi takav projekt, a imamo još takva
dva projekta. Sve zgrade i svi objekti u vlasništvu grada moraju biti energetski učinkoviti, to
je po europskom pravilu i Grad će nastojati biti
prvi koji će to nastojati završiti u roku, a dalje
ćemo nastaviti s razvojem grada onako kako je
to zaslužila Hrvatska u Europskoj uniji“.  AMŠ

Dugoselska poduzetnička zona predstavljena na velikoj
ulagačkoj konferenciji Z A G R E B I N V E S T 2 0 1 9 .

U

lagačka konferencija ZAGREB INVEST,
održana je 15. travnja u hotelu Westin.
Konferencija „Susret investitora i
industrije“ okupila je niz sudionika iz domaćeg
poslovnog, institucionalnog i akademskog
okruženja uz prisustvo inozemnih predstavnika
iz Kine, Italije, Njemačke, Finske, Egipta,
Afganistana, Danske, Novog Zelanda, Bosne
i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije…
Cilj ove velike ulagačke konferencije je
predstavljanje investicijskog potencijala u
Republici Hrvatskoj. Na konferenciji sudjeluju
i predstavnici Grada Dugog Sela, zamjenica
gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić i
pročelnik za gospodarstvo i financije Dean
Dragičević.
Prezentacija se odnosi na Korištenje poslovne
zone i povoljnih uvjeta za investitore odnosno
na predstavljanje dugoselske Poduzetničke zone
Črnovčak. Kako je istaknuto, ona za potencijalne investitore nudi velike komparativne prednosti. Jedna od njih svakako je izuzetan geostrateški položaj – blizina Zagreba, aerodroma,
autoceste, na raskrižju je željezničkog prometa
s naglaskom na mogućnost industrijskog kolosijeka. Grad je osigurao 276 ha za gospodarstvo, a 176 ha podijeljeno je u dva dijela s time
da je iskorišteno 50 posto. Površina od 76 ha je
u vlasništvu Grada i RH, dobro je opremljena
infrastrukturom. Pred realizacijom je i veliki
infrastrukturni projekt obilaznice kroz poduzetničku zonu Puhovec. Njome će se ulice Bože

Huzanića i Rugvička ulica, a u skoroj budućnosti povezat će se dva nadvožnjaka te time omogućiti rasterećenje prometa kroz centar Grada.
Osim prometnog rješenja najveći benefit nevedene prometnice je veća atraktivnost poduzetničke zone Puhovec te integracija poduzetničke
zone Črnovčak. Ulaganjem u infrastrukturu
poduzetničkih zona Grad stvara povoljnije uvjete gospodarstvenicima te čini poduzetničku
zonu atraktivnijom budućim investitorima,
prezentirao je Dragičević. Ukupna vrijednost
prijavljenog projekta na natječaj Ministarstva
gospodarstva iznosi 9,967 mil. kn, ukupno je
prihvatljivo 8,5 mil. kuna, a od navedenog iznosa bespovratno se dodjeljuje 65 posto odnosno
5,5 mil. kuna. Također, Grad planira oformiti
stručan tim, a svojim odlukama o komunalnom
doprinosu i naknadi i dalje poticati investitore. Problema s radnom snagom Grad nema, u
njemu živi 20.000 stanovnika te je među devet
gradova s visokim pozitivnim prirodnim prirastom, kao takav i jedini kontinentalni grad.
ZAGREB INVEST pruža ulagačima mogućnost povezivanja s lokalnim privatnim i institucionalnim partnerima, fondovima, malim/
srednjim tvrtkama kao i s velikim korporacijama, regulatorima, odvjetnicima i konzultantima. Kroz interaktivna predavanja, panele i
analize od strane važnih poslovnih dionika te
individualne sastanke, omogućit će se neposredan kontakt tvrtki i investitora, kao i uvid
u trendove na svjetskom i domaćem tržištu. 
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TUŽNO SJEĆANJE
na

STJEPANA KLARIĆA
25.04.2006. – 25.04.2019.

Prolaze godine, jedna za drugom u našim
srcima uvijek s tugom. Nema dana da te se
ne spomenemo i tvoj dragi dom obiđemo.
Volimo te.

DUGOSELSKA kronika
IN MEMORIAM

BOLTO HABEKOVIĆ
20.04.2004. – 20.04.2019.

Sat srca moga tate nek hrabro kuca u kutiji od sna…
Marica

Tvoji najmiliji: supruga Milica, kći Snježana.
TUŽNO SJEĆANJE
na voljene roditelje

SJEĆANJE
na

NOVAK IVANA

15.04.1988. – 15.04.2019.
U trenu i potpuno iznenadno prije 31 godinu
prestalo je kucati Tvoje plemenito srce.
Hvala Ti za ljubav i dobrotu koju si nam
nesebično podario.
Tvoji: supruga Katarina, kćerka Ksenija,
unuk Filip i zet Tomislav.

DRAGUTINA BOGOVIĆ
18.04.1987. – 18.04.2019.

MARICU BOGOVIĆ
18.04.2005. – 18.04.2019.

Kćerka Anica.

TUŽNO SJEĆANJE

IVAN PETRIČEVIĆ
TUŽNO SJEĆANJE

06.04.2017. – 06.04.2019.

MIODRAG VLADISAVLJEV

Uvijek te se rado sjećamo..

25.04.2011. – 25.04.2019.

Tvoji najmiliji.

Iako vrijeme prolazi sjećanje na tvoj dragi lik
uvijek ostaje.
Tvoji najmiliji.

TUŽNO SJEĆANJE
na

MILANA PAVLOVIĆA
TUŽNO SJEĆANJE
na

IVANA JAGATIĆA

10.04.2017. – 10.04.2019.
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju
vrijeme ne liječi, živiš i živjet ćeš uvijek u
našim srcima.
Supruga Radojka, sin Josip, snaha Kristina,
unuci Tin i Lana, te ostala rodbina.

06.04.2000. – 06.04.2019.

Teško je kada čovjek izgubi što je volio. Ima nešto teže od smrti,
a to je život bez Tebe.
Tvoji: supruga, kći, zet i unuci Lidija i Mario.

ZAHVALA
Iskreno dirnute pažnjom, suosjećanjem i dostojanstvenim
ispraćajem naše drage majke,

DRAGICE BOGDAN – PAVEK
SJEĆANJE
na

NAVRTEK DRAGUTINA
16.04.2009. – 16.04.2019.

Ima neka moć u dobrim ljudima, oni su jaki
i poslije smrti.
(T. GULBRANSSEN)
Supruga Marica, kćer Sunčica, unuk Karlo i
zet Miroslav.

ovim putem zahvaljujemo rodbini, prijateljima, kumovima,
susjedima i znancima, koji su bili uz nas, i našu dragu majku
ispratili na put vječnog mira i počinka. Hvala svima koji su nam
pismeno ili osobno izrazili sućut.
Posebno zahvaljujemo bivšim i sadašnjim kolegicama i kolegama
FINE i dječjeg vrtića „Dugo Selo“, kao i cjelokupnom osoblju i
vlasnici ustanove za stare i nemoćne „Mirno doba“ iz Dugog Sela.
Zahvalnost iskazujemo i obiteljskom liječniku dr. Vladimiru
Grdiću, te sestri Marici Makovica, koji su svojom profesionalnošću
i predanošću uvijek bili na pomoći tijekom dugogodišnje majčine
bolesti.
Ožalošćene: kćeri Marijana i Đurđica s obiteljima.
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JOSIP TRUPEC

13.04.1996. – 13.04.2019.

KATICA TRUPEC

29.02.2004. – 01.03.2019.
S ljubavlju i tugom čuvamo uspomene na vas.
Zahvalna djeca, unuke i snaha.

TUŽNO SJEĆANJE

ŽELJKO IVANIČEK

29.03.2016. – 29.03.2019.
Ne postoji zaborav ni utjeha, tek bolna istina
i spoznaja koliko nam beskrajno nedostaješ.
Zauvijek si u našim mislima i srcima.
Vole te tvoji: Lovro, Luka, Stanko,
Igor i Ivanka.

S.U.R.L.A. i ove godine
organizira
malonogometni turnir
Tradicija u Dugom Selu se nastavlja. Četvrtu godinu za redom naši
igrači i posjetitelji imaju priliku zaigrati i navijati za najbolje malonogometne španere u gradu.
4. Noćni malonogometni turnir ove će godine biti održan u periodu od 05.-08.06., na već svima poznatim terenima SC Žanin.
Udruga S.U.R.L.A. i dalje ima jedan cilj, okupiti nogometne ljubitelje svih generacija u sto većem broju.
Dugoselska publika je prethodnih godina pokazala da cijeni dobar nogomet, a nogometna atmosfera i ove godine zagrijavati će se uz
glazbene hitove i bogatu ponudu hrane i pića.
Nagradni fond za 2019. godinu seniorskog turnira je 24.000,00 kn,
a veteranskog turnira 6.000,00 kn.
Prošle 2018. godine na turniru su sudjelovale 32 ekipe te je kroz 4
dana nekoliko tisuća gledatelja, različitih generacija bilo prisutno na
utakmicama.
Drago nam je vidjeti zainteresiranost za događaj kao i veliki broj
ekipa seniora i veterana kako sudjeluje na turniru, druži se i provodi
vrijeme zajedno.
Organizatori turnira ispred udruge S.U.R.L.A. pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju.
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Otvoren natječaj za dodjelu javnih
priznanja Zagrebačke županije
Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za
gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja
otvoren je do 31. svibnja 2019. godine.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu
podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice,
kulturne, športske i druge ustanove.
Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su
svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim,
umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući
dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna
djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke
županije.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis
predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga
predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju.
Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za
dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000
Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini.“
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na
natječaj odnosno da kandidiraju potencijalne dobitnike ovogodišnjih
javnih priznanja do 31. svibnja 2019. godine.
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Održana izborna skupština NK Dugo Selo:

HRVOJE ŠARIĆ OSTAJE NA ČELU KLUBA

U

Nogometnom klubu Dugo Selo 29. ožujka
održana je izborna skupština na kojoj je
dosadašnje rukovodstvo dobilo još jedan
mandat za upravljanje klubom. Za predsjednika
je ponovo izabran Hrvoje Šarić, koji ovu funkciju
obavlja već godinu dana, a u izvršni odbor, uz
Šarića, izabrani su, također njegovi dosadašnji
suradnici, Damir Fintić, Ivica Bergovac, Stjepan
Papac, Dražen Babić, Krunoslav Valjak, Mladen
Vrabec, Dean Dragičević i Mario Gustin.
Skupština je započela izborom 31 predstavnika same skupštine, koji predstavljaju ukupno 135
članova kluba, a na čelu skupštine ostao je i dalje
Stjepan Valjak, koji je sjednicu i vodio, a za njegove zamjenike izabrani su Stipe Mamuza i Dalibor
Murat.

U izvješću o radu u protekloj godini, koje je podnio Hrvoje Šarić, rečeno je kako je nova uprava u
klubu od početka siječnja 2018. godine te kako je
naslijedila prilično loše stanje sa samo pet igrača
prve momčadi na raspolaganju. Šarić se, međutim,
pohvalio kako je uprava koja je tada preuzela klub,
stabilizirala stanje, osigurala ostanak u 3. HNL te
uz pomoć Grada Dugog Sela, koji je lani, putem
ZŠU Dugo Selo, osigurao 33 % sredstava potrebnih
za rad kluba, pronašla 25 sponzora koji su dogovorili izgradnju novog igrališta s umjetnom travom,
izgradili nadstrešnicu ispred klupskih prostorija i
osigurali preko 200 000 kuna sponzorskih sredstava za uređenje igrališta. Klub je, prema Šarićevim
riječima, sada stabilan te na raspolaganju ima 275
igrača, raspoređenih u 13 momčadi te 11 trenera,
Miroslava Škrlca kao sportskog direktora i Zorana
Redea, na čelu škole nogometa.
- Cilj ove uprave je ostajanje u trećeligaškom
društvu i izgradnja neophodnog igrališta s umjetnom travom – zaključio je Šarić.

Financijsko izvješće podnio je Mladen Vrabec
rekavši da je u prošloj godini klub raspolagao s
900.000 kuna, međutim kako je izvjesno da u ovoj
godini taj iznos neće biti dostatan za rad kluba pa se,
uz očekivano povećanje od strane Grada razmišlja
i o povećanju članarina. Rasprava o financijskom
stanju, koju je u tom smislu otvorio Damir Fintić,
pokazala je kako su u NK Dugo Selo nezadovoljni
raspodjelom sredstava u Zajednice športskih udruga, a posebno time što, po njihovom mišljenju, na
račun nogometa, previše sredstava unutar Zajednice dobiva rukomet pa su mišljenja da pod hitno treba promijeniti kriterije podjele sredstava i osigurati
veća sredstva za nogomet.
Tajnik ZŠU Franjo Končić i zamjenica gradonačelnika Grada Dugog Sela Jasminka Kokot Bambić
nisu osporili legitimitet zahtjeva članova NK Dugo
Selo za preraspodjelu sredstava unutar Zajednice.
Končić je rekao kako će poštovati sve što odredi
skupština Zajednice, a Kokot Bambić je rekla kako
gradska vlast misli da sport treba ostaviti sportašima te kako je Zajednica mjesto rješavanja ovog
prijepora. Na sjednici je bio i predsjednik Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir koji je rekao kako su Gradu svi sportaši važni, no kako se
slaže da je potrebno preispitati raspodjelu sredstava unutar Zajednice i pomoći NK Dugo Selo kao
sportskom kolektivu s najviše članova na području
Grada.
Uz spomenute sjednici skupštine prisustvovali
su i Željko Mihalj u ime Nogometnog središta Zagrebačke županije, Dinko Vulelija predsjednik Nogometnog središta Dugo Selo, Dalibor Meić predsjednik sudačke komisije NSZŽ-a, pročelnik za
društvene djelatnosti u Gradu Dugom Selu Veljko
Bertak te su poželjeli uspjeh novom rukovodstvu u
radu s klubom. 
N.H.M.

NK Dugo Selo:
SERIJA LOŠIH REZULTATA, ALI BEZ ALARMA ZA UZBUNU
Dugoselski nogometaši su u zadnja četiri kola ušli u seriju negativnih rezultata. Porazi su ubilježeni na domaćem terenu protiv lidera NK Vinogradar i uvijek neugodnog NK Krk, te na gostovanjima u Vrbovcu i Opatiji. Dobra bodovna zaliha ostvarena u jesenskom dijelu sezone nogometaše NK Dugo Selo još uvijek drži daleko od opasne zone ispadanja. Ozljede, kartoni kao i jako
mlada klupa za pričuvne igrače su uzele danak bodovima. Igrački kadar je dosta pomlađen, pa se
može vidjeti da na većini utakmica glavninu pričuvnih igrača čine mladi i golobradi igrači ( kadeti i juniori) ponikli u klubu koji kroz ovu proljetnu sezonu sakupljaju iskustvo. U trenutku kada
je status trećeligaša osiguran potez uprave da mladima igračima pruži priliku je dobara odluka
jer će klubu iznjedrila nove mlade igrače koji bi u budućnosti trebali činili okosnicu momčadi .
U sljedećim utakmicama pred našim nogometašima je nešto lakši raspored utakmica i ogledi sa
momčadima iz donjeg doma ljestvice. Nadamo se da će se igrački kadar posložiti i momčad vratiti
na stazu pozitivnih rezultata. 						
T.Š
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Ponovo u Dugom Selu –
Martinski polumaraton
– 27. listopada
Nakon 10-godišnje stanke u Dugom Selu će
se ponovo trčati Martinski polumaraton u organizaciji Atletskog kluba Martin Dugo Selo te
pod pokroviteljstvom Grada Dugog Sela, odlučeno je na sastanku predstavnika Grada Dugog
Sela – gradonačelnika Nenada Paniana, njegovih zamjenika Jasminke Kokot Bambić i Nikole
Tominca i predstavnika AK Martin Dugo Selo
– predsjednika Vlade Šindlera, dopredsjednika
Nevena Matijaša i tajnika Tomislava Poljaka.
Cilj je ponovo oživjeti tradiciju organizacije
popularne utrke koja se u sklopu manifestacije

Dugoselske jeseni organizirala do 2009. godine.
Revitalizacijom Kluba i angažmanom novog
rukovodstva pokrenuta je ideja o ponovnom
održavanju Martinskog polumaratona. Danas
je Grad Dugo Selo prihvatio pokroviteljstvo nad
organizacijom trke koja će se održati 27. listopada, u sklopu Dugoselskih jeseni i obilježavanja
Dana grada Dugog Sela. Tog dana održat će se
i Utrka građana na 5 kilometara, a start i finiš
planiran je kod Gradske sportske dvorane, najavljeno je, a sami detalji događanja bit će objavljeni naknadno, rečeno je.  igo

STOLNI TENIS

Predposljednje kolo u
1. Hrvatskoj ligi Zapad!
U subotu 06.04.2019. godine na rasporedu su bile
utakmice predposljednjeg kola u 1. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi. Dečki su na domaćem terenu ugostili
trenutno drugoplasiranu ekipu STK “Kvarner” iz Rijeke. Riječani, znatno iskusnija momčad slavili su s
rezultatom 4:1. Mada sam rezultat to ne govori, mladi
Dugoselski stolnotenisaći preužili su žilav otpor. Za
ekipu su nastupili: Luka Dragun, Roko Meter i Luka
Zlatkov.
Djevojke su gostovale u Ogulinu gdje su s 4:1 pobijedile ekipu STK “Klek”. U drugoj utakmici dana
u Velikoj Gorici su odigrale protiv ekipe STK Velika
Gorica - Stanfar i pobijedile rezultatom 4:2. Za ekipu
su nastupile: Ana Trbuščić, Hanna Lončarević i Lana
Bebek.
U nedjelju 07.04.2019. godine u Zaboku su odigrane
regionalne kvalifikacije za nastup na pojedinačnom
Prvenstvu Hrvatske. Samo prva dva mjesta s ovog
turnira značila su nastup na Prvenstvu Hrvatske. Plasman su izborili: Nikolina Pužek u kategoriji mlađih
kadetkinja, Jure Iviš u kategoriji mlađih kadeta i Luka
Zlatkov u kategoriji juniora. Tako će njih troje uz Petru Bulić, Luku Draguna, Lanu Bebek i Luku Zlatkova
(u kategoriji kadeta) nastupiti na Prvenstvu Hrvatske.
S.T.Š.K.
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OSV 7. Nagrada Grada Dugog Sela
– Memorijal Milivoj Obad

K

iša i prohladno vrijeme nisu smetali
ljubiteljima automobilizma koji su se
u povećem broju okupili na startu „7.
Nagrade Grada Dugo Selo – Memorijal Milivoj
Obad“ u Ferenčakovoj ulici. Ovim natjecanjem,
prvim od četiri, započela je ovogodišnja
sezona Otvorenog prvenstva Grada Zagreba
u ocjensko spretnosnim vožnjama, koje je
raspisao nositelj Zagrebački automobilistički
savez. Tradicionalnu manifestaciju otvorio
je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian
podsjetivši na zasluge Milivoja Obada te zaželio
dobrodošlicu i uspjeh svima koji sudjeluju.

Otvorenju su nazočili predsjednik AK Dugo
Selo Željko Melić, tajnik ZŠU Franjo Končić i
predsjednik Zagrebačkog Automobilističkog Saveza Berislav Čegelj. Na ovogodišnjem promotivnom prvenstvu Grada Dugog Sela, u organizaciji Autokluba Dugo Selo, sudjeluje 46 vozača
i vozačica iz 8 klubova. Među njima su najbolji
domaći vozači iz gotovo cijele Hrvatske, od Sla-

vonije, Zagorja, Ravne Gore, a dugoselsko natjecanje ne propuštaju ni gosti iz susjedne BiH,
iz Tuzle i Jajca, rekao je ispred AK Dugo Selo
Hrvoje Čižmek. Sudionici su raspoređeni u tri
bodovne klase prema ukupnoj duljini vozila: do
3500, do 4000 i preko 4000 mm duljine. Tu je i
posebna klasa “Challenge”. Vozi se pet posebnih
ispita spretnosti. Suorganizator manifestacije je
zagrebački Autoklub Ina Delta.

19. travnja 2019.
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U Rugvici odigran zadnji
krug mini rukometne lige
Živo i veselo bilo je u subotu u Sportskoj dvorani Osnovne škole Rugvica gdje je odigran posljednji krug mini rukometne lige. U tri kategorije; 2008., 2009. i 2010. godište nastupilo je 46
ekipa s više od 500 mladih rukometaša, koji su
sveukupno odigralo 900-tinjak utakmica.
Pobjedničke naslove ponijeli su rukometaši
Poleta (2008. godište), Karlovac (2009. godište)
te Ivanić (2010. godište), kojima su pehare dodijeli predsjednik Zajednice športskih udruga Općine Rugvica Robert Munđer te načelnik Mato
Čičak, koji je svim sportašima zaželio puno
uspjeha u budućim natjecanjima koja ih očekuju. Domaćini su osvojili treće mjesto u kategoriji
2010. godišta. 

Održan Kyokushin k arate CUP
„SPLIT“ 2019.:

ČETRNAEST ODLIČJA
ZA DUGOSELSKI KLUB
AK Martin
– 3 ZLATA, 5 SREBRA I
Dugoselci uspješni na zahtjevnoj riječkoj stazi
6 BRONCI
U nedjelju 14. travnja održan je 18. Riječki polu-

maraton te 4. Riječki maraton na kojem su sudjelovali i članovi AK Martin. Tomislav Poljak svoj
je najbolji rezultat na 42,2 km popravio za gotovo
3,5 minute, što mu je bilo dovoljno za treće mjesto
u kategoriji, dok je Ružica Vidović, unatoč konstantnim bolovima zadnjih 12 km, popravila svoj
rezultat za 13 sekundi. Ostali članovi dugoselskog
atletskog kluba trčali su polumaraton, a jedna od
najuspješnijih bila je Ljiljana Cuković Kinder koja
je jedina bila brža u odnosu na prošlotjednih osječkih 21,1 km.
42,2 km
Tomislav Poljak 3:20:26
Ružica Vidović 4:37:12
21,1 km
Neven Matijaš 1:46:30
Željka Valentić 1:59:14
Ljiljana Cuković Kinder 2:09:51
Željko Špoljarić 2:13:51
Ivana Radošić 3:00:57

Dan ranije je naš dvojac Zec opet trčao trail utrku, ovaj put u Njivicama na Krku. Izazovnih 17 km
Dejan Zec prošao je za 1:38:07 te završio kao ukupno deveti od 175 trkača, dok je Anita nešto manje
zahtjevnih 6 km staze prošla za 59:32.

U subotu 6. travnja 2019. godine u Sportskoj
dvorani osnovne škole Žnjan-Pazdigrad u Splitu, održan je Kyokushin karate CUP „SPLIT“
2019. Natjecanje se boduje za Prvenstvo Hrvatske. Na natjecanju su snage odmjerili natjecatelji
iz karate klubova iz Hrvatske. U konkurenciji od
94 natjecatelja u katama i borbama iz 9 klubova.
Kyokushin karate klub Dugo Selo predstavio se s
njih dvadeset i osvojio četrnaest odličja.
Brončane medalje osvojili su - Borbe: Lucija Jurić, Marija-Anđela Ćurak, Leo Sever, Ivan
Cvjetičanin i Dominik Cvjetičanin; Kate: Ružica Dokuš.
Srebrne medalje osvojili su - Borbe: Leona
Dokuš, Ava Matić i Robert Budimir; Kate: Paola
Budek i Ana Pastva.
Zlatne medalje u borbama osvojili su: Martin
Kušter, Franka Varga i Dominik Stepić.
Nagrade za najbolji borbeni duh u ženskoj i
muškoj kategoriji osvojili su Leona Dokuš i Martin Kušter.

Mlađe kadetkinje Rugvice pokazale kvalitetu
Dvorana Osnovne škole Rugvica u subotu 13. travnja bila je poprište zanimljivog rukometnog događanja. Naime, u goste Ženskom rukometnom klubu Rugvica stigla je podgorička Budućnost i Sesvete Agroproteinka. Turnir je klubovima poslužio kao odlična
priprema pred ono što ih očekuje, a to završnice državnih prvenstava, na kojima će i ove
godine zaigrati mlade rugvičanke koje su pokazale kako su spremne za Završnicu koja će
ove godine biti u Poreču.
Rukometašice Rugvice nastup na ovom turniru završile su s dvije pobjede; Budućnost
su porazile s 24:18, dok su u susretu protiv Sesvećanki slavile s 23:20. Susret između Sesveta
Agroproteinke i Budućnosti završio je pobjedom Budućnosti koja je bila bolja rezultatom
28:25.
Pod vodstvom trenerskog dvojca Andree Mikulić i Ane Ivande za Rugvicu su igrale; Krznar, Brkić, Jurić, Kuzmec, I. Vincek, Ićitović, T. Tolić, Lucić, Ceren, Grgić, Maras, D. Vincek, E. Tolić, Daničić i Pavlak. 

Sretan i
blagoslovljen
uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs
želi vam

Grad Dugo Selo
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Sajam cvijeca u Dugom Selu
4.-5. svibnja 2019. od 9-19 sati

Kolodvorska ulica, Dugo Selo
prigodni glazbeni program

Park grofa Draškovica - vrtna izložba
CMYK

BESPLATNA PODJELA GRAHA

Kolodvorska ulica

prodaja cvijeca, sadnica i suvenira

7.4.2016. 14:20:57
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Dugoselska kronika, Radio Martin - Zabavni radio
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Osnivači glasila: Grad Dugo Selo, Općine Brckovljani i Rugvica
Izdavač: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
Josipa Zorića 21a, tel.: 01/2753-419, fax: 2774 130
 urednistvo@dugoselska-kronika.hr 
 www.dugoselska-kronika.hr 
IBAN: HR70 2360000-1810100008
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