Pučko otvoreno učilište Dugo Selo poziva sve ljubitelje kazališta na premijeru predstave
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Održani izbori za predstavnika
nacionalne albanske manjine na
području grada Dugog Sela – izabrana
kandidatkinja Valentina Mrijaj
Odlukom
Vlade Republike Hrvatske od
28. ožujka ove
godine, o raspisivanju izbora
za članove vijeća nacionalnih
manjina u jedinicama lokalne
i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od
28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, raspisani su
izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori
predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori su se održali u nedjelju, 5. svibnja, a tako i na
području grada Dugog Sela, i to za predstavnika albanske nacionalne manjine, dok srpska nacionalna
manjina nije imala kandidaturu. Prema službenim
podacima Državnog izbornog povjerenstva od 109
birača albanske nacionalne manjine na području
grada Dugog Sela glasovalo je 12, odnosno 11,01
posto birača, koji su izabrali kandidatkinju Valentinu Mrijaj, dok je njezin zamjenik Jak Mrijaj.
Inače, prema podacima DIP-a za predstavnike
nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske
raspisala je ukupno 144 izbora, od čega 89 u županijama i u Gradu Zagrebu, 54 u gradovima i u
1 općini. Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina Vijeća nacionalnih manjina,
odnosno predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama samouprave imaju pravo, između ostalog
pojašnjava pročelnik za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika Grada Dugog Sela Mladen Šestan,
predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za
unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući
davati prijedloge općih akata kojim se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu. Isto tako
imaju pravo biti informirani o svakom pitanju o
kome će raspravljati radna tijela predstavničkog
tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine. 
IGO

DVD Andrilovec prvak
Županijskog natjecanja
vatrogasaca

U Božjakovini je 2. lipnja održano seniorsko Županijsko natjecanje vatrogasaca
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
za muškarce i žene. Muška A ekipa DVD-a
Andrilovec koja se je već višestruko dokazala
na državnim, ali i međunarodnim natjecanjima, izborila je plasman na ovo natjecanje na
Gradskom natjecanju Vatrogasne zajednice
Grada Dugog Sela održanom 21. svibnja u
Ostrni. Na Županijskom natjecanju, u izmi-
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IZBORI ZA EU PARLAMENT:

Rezultati za područje grada Dugog Sela,
općina Rugvica i Brckovljani
Dugo Selo – SDP-ova lista dobila
najveći broj glasova

Prema potpunim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva na izborima za Europski parlament održanima 26. svibnja na području grada
Dugog Sela najviše glasova dugoselskih birača
dobila lista SDP-a, odnosno 18,25 posto glasova ili
650 glasova. Najveći broj glasova dobila je Biljana
Borzan 38,46 posto, potom Tonino Picula 23,69
posto te Predrag Fred Matić 7,69 posto. Vrlo blizu,
slijedi lista HDZ-a s ukupno 17,97 posto glasova
ili 640 glasova, a na listi najveći broj glasova dobio je Karlo Ressler 23,90 posto, zatim Dubravka
Šuica 15,78 posto i Tomislav Sokol 8,90 posto. Na
trećem mjestu je lista Hrvatskih suverenista odnosno koalicija HSP-a AS, Hrasta, Ujedinjenih
hrvatskih domoljuba i Hrvatske konzervativne
stranke s ukupno 454 glasova ili 12,74 posto. Njihova kandidatkinja Ruža Tomašić dobila je 83,92
posto glasova. Kandidacijska lista grupe birača Mislav Kolakušić osvojila je 8,31 posto glasova, potom
Kandidacijska lista grupe birača Marijana Petir s
8,19 posto, Živi zid 6,85 posto i lista Neovisni za
Hrvatsku i koalicija HSP-a 5,78 posto.
Od ukupno 16.284 registrirana birača s pravom
glasa na izbore za EU parlament odazvalo se 22,40
posto birača, odnosno 3.648 birača, što je nešto
manje od državnog prosjeka – 29,86 posto, no opet
više od prethodnih izbora za EU parlament održanih 2014. godine kada je izlaznost bila 14,25 posto,
istaknula je predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva Sanda Hrsto. „Izbori na području grada
Dugog Sela protekli su najboljem redu, te ovim putem zahvaljujem i pohvaljujem sve predsjednike i
njihove zamjenike biračkih odbora, kao i članove“,
poručuje predsjednica Hrsto. Važećih listića bilo je
3.561, odnosno 97,62 posto.

Brckovljani – SDP-ova lista s najvećim
brojem glasova

Na području općine Brckovljani najveći broj
glasova dobila je lista SDP-a, s ukupno 18,17 posto.
Među njima najveći broj glasova postigla je Biljana
Borzan s 33,17 posto, zatim Tonino Picula sa 28,78
posto i Predrag Fred Matić sa 8,29 posto glasova.
Druga po broju glasova je lista HDZ-a s ukupno
16,48 posto glasova – od čega je Karlo Ressler dobio
26,34 posto, Dubravka Šuica 13,44 posto te Željana Zovko 3,76 posto glasova. Na trećem mjestu je

jenjenom sastavu zbog ozljede koja se jednom
njihovom članu dogodila na Gradskom natjecanju, ekipa je pokazala spremnost i osvojila
1. mjesto u najjačoj kategoriji muških A ekipa
čime je samo potvrđen plasman na Državno
natjecanje vatrogasaca Republike Hrvatske
koje će biti održano sljedeće godine. Ovu pobjedu ekipa posvećuje svojemu članu uz želje
za što bržim oporavkom te da se što prije vrati
u ekipu!
DVD

Kandidacijska lista grupe birača Marijana Petir s
ukupno 13,47 posto koja je ujedno dobila 88,15 posto preferencijalnih glasova. Slijedi Kandidacijska
lista grupe birača Mislav Kolakušić koja je osvojila je 10,10 posto glasova, zatim lista Hrvatskih
suverenista odnosno koalicija HSP-a AS, Hrasta,
Ujedinjenih hrvatskih domoljuba i Hrvatske konzervativne stranke s ukupno 9,30 posto i Živi zid s
8,06 posto glasova.
Jučerašnjim izborima pristupilo je 19,68 posto
birača, odnosno njih 1.155 od ukupno 5.870 birača
s pravom glasa. Važećih listića bilo je 1.128, odnosno 97,66 posto.

Rugvica – najveći broj glasova listi
HDZ-a

Na području općine Rugvica na birališta je pristupilo 26,51 posto, odnosno 1.871 glasač, od ukupno 7.058 birača s pravom glasa. Većina njih svoj
glas povjerila je listi HDZ-a s ukupno 31,68 posto.
Među njima najviše glasova dobio je Karlo Ressler
s 24,65 posto, potom slijedi Dubravka Šuica s 12,50
posto i Sunčana Glavak s 3,47 posto. Druga lista
prema broju glasova je SDP s ukupno 13,64 posto.
Njihov kandidat Tonino Picula osvojio je 33,46
posto, druga Biljana Borzan s 31,45 posto te treći
Predrag Fred Matić s 5,64 posto glasova. Treća je
lista Hrvatskih suverenista odnosno koalicija HSPa AS, Hrasta, Ujedinjenih hrvatskih domoljuba i
Hrvatske konzervativne stranke s ukupno 11,33
posto glasova među kojima je Ruža Tomašić dobila
82,52 posto glasova, Željko Sačić 3,39 posto i i Hrvoje Zekanović 2,91 posto. Potom slijedi lista Živog
zida s 8,08 posto, Kandidacijska lista grupe birača
Marijana Petir 6,32 posto, Amsterdamska koalicija
– HSS, GLAS, IDS, HSU, PGS, Demokrati i Laburisti dobili su 5,44 posto i Kandidacijska list grupe
birača Mislav Kolakušić 5,44 posto.
Iva Grgić Ozimec
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Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

A

Vijećnička pitanja s aktualnog sata

ktualni sat 17. redovne sjednice Gradskog
vijeća koja je održana
30. sviibnja u Gradskoj vijećnici pod predsjedavanjem
Darjana Budimira te u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić,
ravnatelja gradskih ustanova i
trgovačkih društava, kao i predstavnika Gradske uprave Grada
Dugog Sela, započeo je pitanjima vijećnice Ivane Perković.
Ona se požalila na nedovoljno
osiguranje građevinskog područja oko željezničkog prijelaza u ulici Bože Huzanića te
ju je zanimalo zašto su radovi na izgradnju nogostupa u
Kopčevečkoj ulici stali do kućnog broja 8. Pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i
stambeno gospodarstvo Marijo Vinko kazao
je kako će se zatražiti od investitora HŽ infrastrukture da se područje što prije sanira. A što
se tiče nogostupa u Kopčevečkoj – projekt se
realizira kroz tri etape, prva je odrađena, druga
obuhvaća izgradnju mosta te treća južno od
mosta. Preostale dvije etape želimo prijaviti na
mjere ruralnog razvoja za daljnje financiranje
projekta, naveo je pročelnik Vinko.
Vijećnika Željka Remenara zanimalo je kada
će biti postavljena rasvjeta za pet prijelaza, s
obzirom da je ugovor potpisan, a drugo pitanje
odnosi se na problem raskopanih putnih graba
zbog izgradnje kanalizacije u Andrilovcu. Pročelnik Vinko dodatno osvjetljenje pješačkih
prijelaza još uvijek nije realizirano s obzirom da
smo u taj projekt ušli sa ŽUC-om, u Gradu se
nadaju kako bi se do kraja godine moglo ostvariti. Vezano uz Andrilovec, projekt je pod ingerencijom VIOZŽ, do kraja godine bi se trebao
raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije. A što se tiče putnih graba – održavanje i
čišćenje istih je odradio ŽUC, iako su vlasnici
zemljišta dužni iste održavati, napomenuo je
pročelnik.
Renata Jelečki konstatirala je da je u gradu
postoji problem napuštenih životinja, i da su
građani, vlasnici kućnih ljubimaca, nedovoljno upoznati sa svojim obvezama, kao što je čipiranje i sterilizacija, odnosno kastracija koja
je obvezna za sve ljubimce. Da li će grad na tu
temu organizirati javnu tribinu i da li postoje
namjere otvaranja skloništa za napuštene životinje, u suradnji sa susjednim jedinicama
lokalne samouprave. Isto tako upozorila je na
problem kašnjenja rješenja i uplatnica o komunalnoj naknadi, na što je voditeljica odsjeka za
računovodstvo Marica Knezić istaknula kako
su o problemu upoznati, i već su reagirali prema
pošti koja snosi odgovornost zbog toga. Grad
neće obračunavati kamate na zakašnjele uplate

komunalne naknade, napomenula je. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić
istaknula je da će Grad nastojati kroz medije
približiti građanima i vlasnicima kućnih ljubimaca obvezu čipiranja i sterilizacije. Pročelnik Vinko je još dodao kako je sama izgradnja
skloništa u nadležnosti Zagrebačke županije, a
jedinice lokalne samouprave snose troškove. Na
području Dugog Sela je bila planirana izgradnja
skloništa, u Prozorju, no privatni investitor je
odustao od projekta, podsjetio je pročelnik.
Vijećnicu Ivanu Krišto zanimalo je na koji
način će Grad riješiti financiranje izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta s umjetnom travom za NK Dugo Selo, s obzirom da je Središnji
državni ured za šport omogućio 400.000 kuna
koji su dostatni za pripremne građevinske radove. Drugo pitanje vezano je uz projekt WIFI for
Europe i razloge zašto se Dugo Selo nije uključilo. Zamjenica gradonačelnika prezentirala je
kronologiju vezanu uz projekt izgradnje nogometnog igrališta s umjetnom travom i kontakata s Županijskim nogometnim savezom. Kako
je napomenula sama izgradnja i građevinski
radovi idu jer su osigurana sredstva, no nabava
umjetne trave je problematična. „Pokušat ćemo
uz pomoć Gradskog vijeća i planiranja u proračunu osigurati sredstva kako bi mogli aplicirati
za natječaje za nabavu umjetne trave“, kazala je
dogradonačelnica. Pročelnik Vinko, vezano uz
projekt Wifi for Europe naveo je činjenicu da se
Grad javio na natječaj za Wifi, u drugom krugu,
potpisan je ugovor i u tijeku je izrada tehničkog
rješenja.
Pitanja Vedrane Dragičević odnosila su se
na upis vrtićke djece u sljedećoj predškolskoj
godini, nakon što se upišu u novoizgrađeni
objekt u DV Vrapčić, aludirajući kako će doći
do problema koji bi se mogao riješiti izgradnjom
podružnica u Kopčevcu ili Ostrni. A drugo pitanje odnosilo se na sanaciju pristupnog ulaza
u Gradsku sportsku dvoranu koji je u lošem
stanju. Dogradonačelnica Kokot Bambić složila

se kako bi u pedagoškoj godini
2020./2021. moglo doći do problema upisa u dječje vrtiće, no
u Gradu rješenje vide u javnoprivatnom partnerstvu, a ne u
ulaganju i dodatnom širenju
djelatnosti gradskog vrtića čiji
troškovi su i tako preveliki za
gradski proračun, istaknula je.
Pročelnik Vinko naveo je da je
početak radova na sanaciji ulaza u Gradsku sportsku dvoranu
pomaknut, prema prijedlogu
ravnatelja, na 1. srpnja ove godine.
Vijećnik Stipo Velić ukazao
je 20% povećanje cijene groblja
i grobnih mjesta te ga je zanimalo zašto je do toga došlo.
Direktor DKPC-a Tadija Penić
naveo je osnovni razlog, a to je
evidentirani gubitak u radnoj jedinci groblja od
130.000 kuna, a s obzirom da zadnje promjena
cjenika je bila 2008. godine, odlučeno je da se
cijene moraju povisiti, kazao je Penić.
Vijećnik Ivan Gereci naveo je problem „plavih pješačkih prijelaza“ koji su izrađeni bez privole MUP-a i Ministarstva prometa i kao takvi
morat će se ukloniti. Vijećnika zanima tko je
odgovoran zbog toga. Dogradonačelnica Kokot
Bambić istaknula je da je osnovni motiv bila
sigurnost građana i pješaka, ponukani prometnom nesrećom koja se dogodila kod Kauflanda.
Pročelnik Vinko nadopunio je da takva praksa
nije neuobičajena i da drugi gradovi imaju obilježene pješačke prijelaze u plavu ili neku drugu
boju. Dodao je da ŽUC nije dovršio bojanje prijelaza bijelom bojom kako bi bili što vidljiviji.
Božidar Cik zatražio je pisane odgovore na
razloge zašto se ne kose javne površine na području prigradskih naselja, a drugo pitanje vezano je uz rekonstrukciju rukometnog igrališta.
Ivan Šajković zatražio je u ime stanovnika
Ninske ulice u Lukarišću ugradnju uspornika u
istoj ulici zbog problema prebrze vožnje vozača.
Drugo pitanje vezano je uz pitanje kanala ispod
Kauflanda i Lidla te da li je isti uključen u projekt sustava odvodnje, no prema riječima pročelnika otvoreni kanali u uključeni u taj projekt.
Sinišu Kljajića je zanimalo koliki je angažman na temu 3. osnovne škole u Dugom Selu,
kako od strane dugoselskih predstavnika u
Županijskoj skupštini s predstavnicima Zagrebačke županije, a tako i od strane predstavničke
vlasti Grada Dugog Sela prema Županiji. Također zanima ga da li će vrtić biti od strateškog
značaja za Grad Dugo Selo. Dogradonačelnica
je istaknula je kako je potrebna još bolja suradnja sviju – i članova županijske skupštine i
predstavnika predstavničke i zakonodavne vlasti Grada po pitanju i 3. Osnovne škole i vrtića.

I.G.O.
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Dugoselsko Gradsko vijeće nije prihvatilo
izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu
Prisegnuo novi vijećnik HDZ-a Zoran Pandžić

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela dogodila se promjena u njegovom sastavu
i to u redovima HDZ-a. Svoj mandat je u mirovanje stavio Pavo Jakovljević, a umjesto njega
novim gradskim vijećnikom postao je Zoran
Pandžić koji je danas dao svečanu prisegu čime
je započelo njegovo vijećničko djelovanje.
Dugoselsko Gradsko vijeće nije prihvatilo izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2018.
godinu. Ukupni prihodi i primici u prošloj go-

dini iznose 55.069.458 kuna što je za 15,39% više
u odnosu na prethodnu godinu, prezentirala je
voditeljica odsjeka za financije Marica Knezić.
U ukupnim prihodima najznačajniji udjel
imaju prihodi od poreza i prireza i to 67%, te
prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 19%, a ostali prihodi iznose 14%
u odnosu na ukupno ostvarenje. U ostvarenim
prihodima od poreza u iznosu 34.337.648 kuna
sadržan je porez i prirez na dohodak po svim vrstama dohotka u iznosu 31.022.021 kunu. Povećanje u odnosu na 2017. godinu rezultat je porezne reforme, a u ovom iznosu od prihoda koji se
odnosi na fiskalno izravnanje ostvaren je iznos
od 1.175.620 kuna. U 2018. godini povrat poreza
na dohodak iznosio je 2.517.578 kuna. Porezi na
imovinu ostvareni su 2.909.043 kn od čega se na
porez za kuće za odmor odnosi 101.399 kuna, a
na promet nekretnina 2.807.644 kuna i u 2018.
je povećan za 31%. Ukupni rashodi poslovanja
iznose 43.574.170 kuna i veći su za 6,92% u odnosu na prethodnu godinu. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić informirala je
kako su u proračun uvrstili sve projekte aplicirane na EU fondove te kreditno zaduženje koje
nije realizirano. Ove godine dobivena su sredstva
za Gospodarsku zonu Puhovec te za fazu KIC-a.
Napomenula je kako su imali određenih teškoća, smanjili manjak, grade i rade dok je Odbor za
financije odbio izvješće zbog nerealiziranih EU
projekata. Vijećnik Siniša Kljajić kazao je kako
je ovo politički dokument i kako razumije argumente obje strane, izvršnu i zakonodavnu vlast.

Pozvao je na bolju suradnju. Ako se ne mogu
složiti neka idu na nove izbore, smatra vijećnik.
Osvrnuo se na nerealiziranu izgradnju nogostupa, za što je od planiranih 1,2 mil. kuna utrošeno
svega 8.051 kuna. Što se tiče gospodarenja otpadom misli kako je malo uloženo u edukaciju
građana. Zamjenica gradonačelnika je kazala
kako će sve što se tiče otpada biti obuhvaćeno u
terminskom planu do kraja godine. Ukazao je i
na probijanje cifre za manifestacije kod POU-a
Dugo Selo. Gradu treba Turistička zajednica,
zaključio je. Proračunski korisnici imaju pravo
na svoje rebalanse, sve će se vidjeti kod izvješća
ustanove, pojasnila je Knezić. Predsjednik Vijeća Darjan Budimir nije se složio s Kljajićevom
konstatacijom da se nešto blokira. Ne mogu se
desiti probijanja, vijećnici imaju zakonsko pravo
i obvezu reagirati. Proračun mora biti dinamičniji, primjer su okolni gradovi koji imaju više rebalansa. Stvar je kvalitetnog rebalansiranja, ono
što se usvoji treba izvršavati. Istaknuo je kako je,
zahvaljujući poreznoj reformi Vlade, u proračun
prihodovano 6 milijuna kuna. Odluka o preraspodjeli sredstava je gradonačelnikovo pravo,
amandmanima su neke stavke maknute no sredstava za otpremnine, unatoč tome povećana, dodao je Budimir. Postupili su sukladno zakonu,
uštedit će jer neće biti zapošljavanja na ta mjesta,
odgovorila je Kokot Bambić.

Bez podrške većina izvješća o
izvršenju programa javnih potreba
Grada

Nisu prihvaćena ni izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te održavanja iste. Prihodi za
program gradnje iznosili su 12, 9 milijuna kuna,
ostvareno je 4,4 mil.kuna s time da je 508.402
kune ugovorenih radova, stoji u materijalima.
Zbog završetka legalizacija značajan pad bilježi se na prihodima od komunalnog doprinosa,
ostvareno je 2,7 milijuna kuna, planirano je 4,5
mil.kuna. Neke stavke nisu realizirane jer nije
realizirano kreditno zaduženje. Za nogostupe
nije bilo dostatnih sredstava. Za dječja igrališta
ostvareno je 134.225 kuna (ugovoreno 90.000);
javne površine 280.258 kuna (ugovoreno 300.385
kuna); nerazvrstane ceste 2 mil.kuna (ugovoreno 2018.017 kuna); javnu rasvjetu 67.807 kuna.
Za gospodarenje otpadom ostvareno je 737.642
kube dok je za otkup zemljišta ostvareno 577.669
kuna. Predviđeni rashodi za program održavanja su bili 6,4 mil.kuna, utrošeno je 5,3 milijuna
kuna.
Program javnih potreba u kulturi također nije
prihvaćen. Od iznosa planiranog raspodjelom
proračuna za 2018. od 17,9 mil.kuna ostvareno
je 4,1 mil.kuna, navedeno je u materijalima. Za
projekt KIC-a je bilo planirano 12,9 mil.kuna,
ostvareno je 137.741 kuna. Za POU Dugo Selo
ostvareno je 2,1 mil.kuna, Gradsku knjižnicu
968.000. ostale potrebe u kulturi 389.000. Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec istakla je stav-

ke POU-a i to 0 kuna za natječaj u pjesništvu, isto
za Mjesec kulture te stavku manifestacije koja je
planiranom preraspodjelom proračuna iznosila
127.500 dok je ostvareno 186.452 kuna odnosno
oko 59.000 kuna više. Ravnatelj Nenad Haleuš
Mali pojasnio je kako je donijeta odluka o preraspodjeli sredstava s obzirom na to da su „Stara jela
z Dugoga Sela“ prerasla u ozbiljnu manifestaciju
te je prvo postala sastavni dio Programa Mjeseca
kulture, kasnije samostalna. Najveći dio događanja, poput prezentacije filma „Pedeset godina
Dugoselske kronike“ kao i neke izložbe, koje su
formalno bile dio Mjeseca kulture, ostvareni su
u sklopu Starih jela. Neke pak izložbe nisu realizirane zbog nedostatka prostora. Od natječaja
u pjesništvu neće se odustati, nada se realizaciji
ove godine. Kao primjer naveo je zelinski natječaj. Uz suradnju sa školama, želja je da se uključe
svi, s obzirom na specifičnost ovog prostora i doseljavanja stanovništva koji njeguju različite jezične izričaje. Planirano je da se radovi ukoriče te
prezentiraju na večeri poezije. Nije prošlo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg programa javnih
potreba za predškolski odgoj, obrazovanje i školstvo. Lani je utrošeno 14,1 mil.kuna, za školstvo
2,6 mil. kuna. Vijećnica Dragičević Borovec dala
je opasku na stavku izgradnje dvorane za dječji vrtić što nije realizirano. Izvješće o izvršenju
programa javnih potreba u sportu prihvaćeno je
većinom glasova. Od iznosa planiranog preraspodjelom proračuna za 2018. godinu odnosno
od nešto više od 3 mil. kuna, utrošeno je 2,8 mil.
kuna. Za javne potrebe programa socijalne skrbi
ostvareno je 1,6 mil.kuna, izvješće je prihvaćeno.

Produljen rok za početak primjene
novog sustava prikupljanja i
odvajanja komunalnog otpada

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela donijeta je odluka o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpda i biorazgradivog komunalnog otpada. Direktor DKPC-a Tadija Penić iznio
je obrazloženje zbog kojeg se predlaže novo produljenje roka za početak primjene novog sustava,
datum je 1.srpnja 2020. godine.
Grad zajedno s DKPC-om kao pružateljem
ove usluge, ne može do dosadašnjeg roka 1.srpnja o.g. osigurati sve potrebne tehničke uvjete za
primjenu novog sustava jer korisnicima nisu osigurani spremnici za razdvajanje biootpda. U međuvremenu se pojavio i problem s razdvajanjem
tekstilnog otpada koji još nije riješen jer je otpala
nabava posredstvom FZOEU-a, a zbog poremećaja na tržištu još uvijek nije nađen novi oporabitelj te vrste otpada. Što se tiče spremnika, Grad
se javio na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitos početkom travnja 2018.
godine za nabavu spremnika za otpadni papir,
plastiku, staklo, biootpad, kompostere i tekstil.
Krajem srpnja 2018. godine potpisan je ugovor s
fondom o nabavi, isporuka je najavljena za početak proljeća 2019. godine.
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Procijenjena vrijednost Ugovora iznosi preko 5
milijun kuna, a nabavka će biti sufinancirana od
strane EU-kohezijskog fonda u iznosu 85 posto.
Zbog pomanjkanja sredstava, Fond je naknadno
iz ugovora izbacio nabavu spremnika za tekstil i
kompostera što je vrijednost ugovora smanjilo za
600.000 kuna. Stvari se, kako stoji u obrazloženju nisu odvijale kako je najavljeno. Ministarstvo
zaštite okoliša je ograničeni javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstva objavilo tek početkom
prosinca 2018., a Ugovor između Ministarstva i
Fonda o dodjeli sredstava iz OP-Konkurentnost
i kohezija sklopljen je sredinom siječnja ove godine i njime je Fondu dodijeljeno 315 milijuna
kuna. Objedinjenu javnu nabavu spremnika za
cijelu državu provodi Fond, a natječaj je objavljen 18.veljače. Rok za dostavu ponuda bio je do
24.travnja, rok za donošenje odluka o odabiru do
24.srpnja. Nakon donošenja te odluke slijedi rok
mirovanja od 15 dana te se ugovor o isporuci ne
može potpisati prije 9.kolovoza o.g.. Zbog daljnjih zakonskih rokova procedure, sigurno je da
spremnici neće biti podijeljeni do 1.srpnja. Kljaić je upitao što je s problemom zelinskog otpada, hoće li se ono odlagati u Dugo Selo. To zbog
kapaciteta odlagališta nikako ne bi bilo moguće.
S ovim se problem susreću brojni gradovi, nitko
to ne rješava, država ignorira, kazao je Penić informiravši i kako je bio na sastanku vezanu za tu
temu u Udruzi gradova. Zatvorena su 24 odlagališta, Ministarstvo je donijelo dokument koji je,
po njemu, pun krivih informacija i neozbiljno
izrađen. Zaključak tog sastanka je da će predsjednik Udruge Željko Turk oformiti delegaciju
te upoznati premijera s ovim problemom.

Odgođena odluka o
izgradnji Spomen-obilježja žrtvama
stradalim u Domovinskom ratu

Većinom glasova, uz jedan suzdržan, prihvaćena je odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo,
a na zahtjev investitora. Na k.č.br. 977/1, 977/2,
977/3, 978/2 i 978/3, k.o. Dugo Selo II, predviđa
se izgradnja višestambenog objekta. Kako je i najavljeno, odluka o izgradnji Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu odgođena
je. Donijet je zaključak o razrješenju Stipe Vrdoljaka, koji je dao ostavku, s mjesta predsjednika
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Na to mjesto izabran je Tihomir Čekada.
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Održan radni sastanak o izgradnji Spomenobilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Predsjednik dugoselskog Gradskog vijeća Darjan Budimir sa suradnicima održao je uoči sjednice Gradskog vijeća radni sastanak s predstavnicima dugoselskih braniteljskih udruga vezan
za prijedlog Odluke o izgradnji Spomen-obilježja
žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Na početku sastanka uputio je čestitke povodom 28..
obljetnice formiranja Oružanih snaga Republike
Hrvatske, Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Sudjelovali su predsjednici
HVIDR-e Petar Đuran, Udruge udovica i roditelja
poginulih branitelja Blaž Salapić, Hrvatskih vitezova – ratnih veterana 1991. Damir Mesić, Crnih
mambi Ivica Šafarić Ninja. Ova odluka nalazi se
na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća za četvrtak 30. svibnja. Kako se čulo, postoje prijepori i
oko izgleda samog spomenika i oko lokacije koja je
po priloženoj dokumentaciji u Perivoju Ivane Brlić
Mažuranić. Spomenuto je kako je prvobitna loka-

cija trebala biti ispred Centra za socijalnu skrb. Za
provođenje projekta je potrebno osigurati 644.100
kuna, u proračunu Grada osigurano je 540.000
kuna. Za idejno rješenje je, putem natječaja Ministarstva branitelja, HVIDR-a kao nositelj projekta
dobila 80.000 kuna, za izgradnju je natječaj u tijeku, podsjetio je Đuran. Budimir smatra kako je
sadašnji spomenik neprikladan, a novi bi trebao
biti na vidljivom mjestu, u centru grada. Sudionici
sastanka složili su se da, ako se spomenik gradi treba biti kako treba i kako oko konačne odluke treba
postojati konsenzus svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja grada. Na Mesićev prijedlog, predsjedništva udruga donijet će zaključke
slažu li se s izgledom i lokacijom. Na kraju sastanka
zaključeno je kako će se odluka o spomeniku odgoditi za sljedeće sjednice GV-a (planirane su još
dvije prije ljetne stanke), a udrugama je dan rok od
15 dana za donošenje zaključaka. 
AMŠ

Prijem za Valentinu Mrijaj, predstavnicu albanske
nacionalne manjine u Gradu Dugom Selu
U Uredu gradonačelnika 23.svibnja upriličen
je prijem za novoizabranu predstavnicu albanske
nacionalne manjine u Gradom Dugom Selu Valentinu Mrijaj. Čestitavši na izboru, gradonačelnik
Nenad Panian kazao je kako će predstavnica imati
punu podršku Grada i stručnih službi te istaknuo
otvorenost za suradnju. Zahvalivši svojim biračima, Valentina Mrijaj rekla je kako će se zalagati za
ostvarenje njihovih prava. Na području Grada prijavljeno je 109 birača, s obiteljima njihova zajednica
broji oko 200 osoba. Ideja i prijedloga za suradnju
već ima. Mrijaj je inače i predsjednica Društva albanskih umjetnika u Hrvatskoj "DEA", Zagrebač-

ke županije a jedan od vidova suradnje moguć je
upravo na području kulture i umjetnosti.  AMŠ

Predsjednik GV Darjan Budimir primio predstavnicu
albanske nacionalne manjine Valentinu Mrijaj

Pitanja i prijedlozi

Pod pitanjima i prijedlozima vijećnik Kljaić
referirao se na intervju gradonačelnika jednoj televizijskoj kući u kojem je izjavio kako će se obrtništvo poticati kroz akcelerator. Zamjenica Kokot
Bambić rekla je kako je namjera aplicirati na EU
fondove, ne samo za edukaciju već i za manje proizvodne pogone. Potreban je dogovor i suradnja
s raznim čimbenicima, Srednjom školom i vijećnicima. Vijećnica Mara Mamuza govorila je o sastanku o mreži škola. Do 2025. godine planira se
uvesti jednosmjenski rad, Dugom Selu su potrebne još dvije škole. Na kraju sjednice, Kljaić je pozvao sve na tribinu profesora dr. sc. Ivana Koprića, stručnjaka za javnu upravu, koja će se održati
11.lipnja u 20 sati u Gradskoj vijećnici.  AMŠ

10. lipnja 2019.

Prije početka današnje sjednice Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela predsjednik GV
Dugo Selo Darjan Budimir zajedno sa zamjenicima Ivanom Šajkovićem i Željkom Remenarom organizirali su protokolarni prijem za
predstavnicu albanske nacionalne manjine u

gradu Dugom Selu Valentinu Mrijaj, izabranu
na nedavno održanom izboru za predstavnike
nacionalnih manjina 5. svibnja. Uz čestitke
na izboru, dobre želje u ostvarenju planiranih projekata predsjednik Budimir pozvao
je predstavnicu albanskih manjina da prisustvuje 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća.
Tom prilikom predstavnica Mrijaj obratila se
Gradskom vijeću riječima zahvale, a posebice
se zahvalila njenim albanskim biračima čije
će interese i njihova prava zastupati. Izrazila je nadu za što boljom zajedničkom suradnjom.
Valentina Mrijaj kao predsjednica Društva albanskih umjetnika u Hrvatskoj „DEA“
(Zagrebačke županije), pjesnikinja, autorica
nekoliko knjiga i glumica, buduću suradnju
planira graditi u području umjetnosti i kulture, dok joj je prioritet, naglasila je, u suradnji
s Osnovnom školom Josipa Zorića pokretanje dopunske nastave na albanskom jeziku za
učenike albanske manjine.  I.G.O.
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Održan sastanak vezan za
EU projekt „Pridruži se –
aktivni u mirovini“

Nakon što je u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava 9. svibnja održana prva informativna
radionica za otvoreni poziv „Pridruži se – aktivni
u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog
sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“,
u Maloj vijećnici Grada Dugog Sela održana je prezentacija ovog projekta Europskog socijalnog fond.
Uz predstavnike udruga, Gradskog društva Crvenog križa, POU-a Dugo Selo, sastanku su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot
Bambić, pročelnik UO za društvene djelatnosti
Veljko Bertak, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo
Zvjezdana Budor Klarić. Više o pozivu govorio je
Mario Mlinarek, voditelj dugoselskog EU projekta
„Radost življenja - Umjetnost i kultura 54+“, a koji je
sudjelovao na spomenutoj informativnoj radionici.
Projekt „Radost življenja“, koji je Grad započeo prije
godinu dana, uspješno se provodi, a usmjeren je na
socijalnu uključenost osoba starijih od 54 godine
kroz brojne projektne aktivnosti.
Kako se čulo, interes Grada Dugog Sela je da se
povuče što više sredstava iz EU fondova. Poziv „Pridruži se – aktivni u mirovini“ za cilj ima unaprijediti kvalitetu i dostupnost programa u području
aktivnog starenja i unaprjeđenja kvalitete života
umirovljenika kroz jačanje kapaciteta organizacija
civilnog društva koje razvijaju i provode takve programe. Natječaj će doprinijeti stvaranju poticajnog
okruženja za uključivanje i sudjelovanje umirovljenika u što većem broju aktivnosti i programa što
će blagotvorno djelovati na njihovo psihofizičko
zdravlje i osjećaj društvene koristi i pripadnosti te
im omogućiti da svojim znanjima i iskustvom pridonose u oblikovanju i razvoju zajednice. U okviru
natječaja financirat će se projekti prijavitelja koji će
pridonijeti poboljšanju socijalnih, emocionalnih,
kognitivnih i kreativnih vještina, kao i psihofizičkog zdravstvenog stanja umirovljenika te njihovoj
aktivaciji, nediskriminaciji, dostojanstvu i većoj
uključenosti u društvo. Minimalni iznos pojedinačne potpore iznosit će 500.000,00 kn, a maksimalni
2.000.000,00 kn. Predstavnici udruga i ustanova
pozvani su dati svoje prijedloge i ideje koji će se uvrstiti u projekt.Prijave na natječaj zaprimat će se od
14. lipnja, a sve informacije dostupne su na mrežnim
stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr
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Grad Dugo Selo za Poduzetničku zonu Puhovec
dobio 5,5 milijuna bespovratnih kuna
U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta 24. svibnja upriličena je svečanost
dodjele Odluka o financiranju u okviru poziva
„Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“
za 46 gradova i općina. Poziv je bio namijenjen
za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona s ciljem poboljšanja njihove kvalitete i usluga koje pružaju. Bespovratna sredstva
u iznosu od 5,5 milijuna kuna dodijeljena su i

Gradu Dugom Selu, za projekt Razvoj poduzetničke infrastrukture Poduzetničke zone
Puhovec. Ukupna vrijednost projekta nešto
je više od 10 milijuna kuna. Glavne aktivnosti
su: izgradnja vodoopskrbno cjevovoda u dužini
od 639,69 m, odvodnje u dužini 554,40 m, javne rasvjete i prometnica u dužini 640 m, četiri
površine zaštitnog zelenila ukupne površine 720

m², dvosmjerne biciklističke staze širine 2 m,
pješačkog pločnika širine 1,5 m; povećanje broja poduzeća koja posluju u zoni za 3 (ukupno 16
poduzeća u roku od 2 godine nakon provedbe
projekta); povećanje intenziteta aktivacije zone
za 21,10 % (intenzitet aktivacije 70 % u roku od 2
godine nakon provedbe projekta).
„Potporom od 5,5 milijuna kuna, a ukupno
preko 10 milijuna kuna za obilaznicu Puhovec,
dobit ćemo novu kvalitetu, odnosno stvaramo
povoljnije uvjete našim gospodarstvenicima te
činimo poduzetničku zonu atraktivnijom budućim investitorima. Obilaznicom kroz poduzetničku zonu Puhovec spojit će se ulice Bože
Huzanića i Rugvička ulica, povezat će se dva
buduća nadvožnjaka te time omogućiti rasterećenje prometa kroz centar Grada. Također, nastavkom još jedne trećine koju nismo radili zbog
neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su
sada riješeni, riješit ćemo i problem prometa
kroz južni dio Grada. Nastavak toga planira se
prema Sesvetskom Kraljevcu i IKEA-i. Tada bi
praktički bila zaokružena prometna cjelina kroz
cijelu Gospodarsku zonu Dugog Sela i onaj dio
koji očekujemo dobiti od Ministarstva državne
imovine. To je Črnovčak površine 90 ha i Grad
tada tom komunalnom infrastrukturom u svojoj GZ može konkurirati i najvećim gradovima“,
izjavio je gradonačelnik Nenad Panian. amš

Održan sastanak vezan za EU projekt
„Pridruži se – aktivni u mirovini“

Nakon što je u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava 9. svibnja održana prva informativna radionica za otvoreni poziv „Pridruži
se – aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti
organizacija civilnog društva za unaprjeđenje
mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne
uključenosti umirovljenika“, u Maloj vijećnici
Grada Dugog Sela održana je prezentacija ovog

projekta Europskog socijalnog fond.
Uz predstavnike udruga, Gradskog društva
Crvenog križa, POU-a Dugo Selo, sastanku
su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, pročelnik UO za društvene djelatnosti Veljko Bertak, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo Zvjezdana Budor Klarić.
Više o pozivu govorio je Mario Mlinarek, vo-

REKONSTRUKCIJA STAROG RUKOMETNOG IGRALIŠTA

U

tijeku je obnova starog rukometnog
igrališta u Dugom Selu koja je,
prema informacijama dobivenim od
projektanata iz tvrtke Pandantiv d.o.o. iz Dugog
Sela, Stipe Vrdoljaka, „planirana u dva smjera,
sukladno dosadašnjoj namjeni prostora - kao
prostor za javna okupljanja te kao prostor za
sport i rekreaciju“. Za potrebe javnih okupljanja
predviđena je izgradnja betonskog opločenja
površine, izgradnja pozornice te izgradnja
nove javne rasvjete, dok je za potrebe sporta i
rekreacije, u drugoj fazi projekta, predviđeno
postavljanje montažne podloge za nogomet/
rukomet čime bi se očuvala sportska namjena
prostora i dobio novi sportski sadržaj u centru
grada. Projekt obuhvaća uređenje ulaza u
zgradu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo te
izgradnju pristupne rampe za osobe smanjene

pokretljivosti, a prilikom planiranja vodilo se
računa o postojećim pješačkim pravcima koji se
u potpunosti zadržavaju i uređuju. Predviđena
je i izgradnja staze koja će omogućiti nesmetan
prolaz biciklistima, osobama s dječjim kolicima,
osobama smanjene pokretljivosti itd. što do sada
nije bilo omogućeno, barem ne na neki smisleni

način, stoji u priopćenju projektanta.
Investitor izgradnje je Grad Dugo Selo, dok je
nabavu proveo Dugoselski komunalni poduzetnički centar. Projektant, tvrtka Pandantiv d.o.o.,
ujedno je i nadzor, dok je izvođač radova IK Kajba, obrt za graditeljstvo i prijevoz iz Dugog Sela.
Ukupna vrijednost investicije, prema navodima
direktora DKPC-a Tadije Penića, iznosi 1.296.570
kuna, s PDV-om. Rok završetka radova je 45
dana, što bi prema procjenama, ako vremenski
uvjeti dopuste, trebalo biti u srpnju. Projekt rekonstrukcije rukometnog igrališta izvodi se prema pravilniku o jednostavnim građevinama koje
ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, no potreban
je građevinski, ako i svi ostali pripadajući projekti, pojašnjava na kraju voditelj gradskog Odsjeka
za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor
Miljanović. 
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PROJEKT „NEWPILGRIMAGE“:

Hodočasnik iz Albenge na dugoselskom
dijelu Puta sv. Martina

7

Komunalne aktivnosti
– sanacija ulica i
makadamskih cesta, košnja
javnih zelenih površina te
radovi na energetskoj obnovi
zgrade Gradske uprave

Hodočasnik iz Albenge, Sergio Giusto
boravio je u Dugom
Selu. Ovaj talijanski
umjetnik sudionik je
projekta „NewPilgrimAge“, projekta iz
Europskog fonda za
regionalni razvoj –
Interreg za Središnju
Europu, u kojem je,
podsjećamo
grad
Dugo Selo kao i Albenga, jedan od partnera. Cilj je zajednička suradnja svih partnera na promociji i turističkoj
valorizaciji martinske baštine. Dočekali su ga
gradonačelnik Nenad Panian, njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić, voditeljica dugoselskog projekta „NewPilgrimAge“ Zvjezdana
Budor Klarić te komunikacijski menadžer na
projektu Dean Dragičević.
Sergiova je misija posjetiti sva mjesta obilježena „Stopom sv. Martina“, odnosno prijeći europsku kulturnu rutu „Put sv. Martina“. Stopa je
u Hrvatskoj prvo postavljena upravo na dugoselskoj staroj crkvi sv. Martina na Martin bregu
koju je hodočasnik, kao i druge znamenitosti
grada, posjetio. Razgledao je izložbu pisanica u
Perivoju grofa Draškovića, gradsku klet i vino-

grade. Albenga je poznati vinorodan kraj,
što je još jedna poveznica s Dugim Selom
koje njeguje vinarsku
tradiciju pod zaštitom sv. Martina.
Kako je kazala
voditeljica
projekta Z. Budor Klarić,
Albenga je jedan od
partnerskih gradova
u Interregovom projektu, ova inicijativa je među njihovim aktivnostima posvećenim promociji svetomartinske
baštine. Ideja je ostvarivanje trajne suradnje sa
školama u svim martinskim mjestima, tako i s
dugoselskim, putem digitalne tehnologije. Mladi će na taj način, izmjenjivati znanja i iskustva o
sv. Martinu, europskom simbolu dijeljenja.
Pješačeći, uz pratnju, hodočasnik prođe trideset kilometara dnevno. Cijeli njegov put će
postati dnevnik koji će svakodnevno biti objavljivan online, s mnogo fotografija i videozapisa.
Po povratku u Albenge, održat će se izložba, biti
izrađena publikacija, vodič s rutom i zanimljivostima. Giusto je posjetio mađarski Szombathely,
Maribor, a nakon Dugog Sela kreće u Ljubljanu.

amš

Prema informacijama iz gradskog Upravnog
odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
komunalno i stambeno gospodarstvo ovih je
dana u tijeku sanacija ulica nakon izgradnje
kanalizacijske mreže. Radi se o Ulici A. T. Mimare, Augustinčićevoj ulici, Ulici I. Meštrovića
i Ulici A. Šenoe, sve na području Dugog Sela.
Također ovih dana saniraju se i makadamske
ulice na području naselja Ostrna, i to – Žirec,
Ostrnjak, Zagrebački odvojak i Ulica Hruščica
te se nasipavaju makadamske ulice na području naselja Lukarišće.
Uz spomenute radove, u tijeku je redovno
održavanje, odnosno košnja i uređenje, javnih
zelenih površina na području grada. Radovi
na energetskoj obnovi zgrade Gradske uprave
Grada Dugog Sela, također teku bez zastoja te
sukladno planiranim terminima. Podsjećamo,
ukupna vrijednost investicije je 3,6 milijuna
kuna, od čega se nešto više od 50 posto troškova sufinancira iz europskih fondova. Ovim
radovima napravit će se toplinska izolacija pročelja, izmijenit će se sva stolarija, a izgradit će
se i solarna elektrana na dva krova, tako da će
zgrada imati i obnovljive izvore energije.

ditelj dugoselskog EU projekta „Radost življenja
- Umjetnost i kultura 54+“, a koji je sudjelovao
na spomenutoj informativnoj radionici. Projekt
„Radost življenja“, koji je Grad započeo prije godinu dana, uspješno se provodi, a usmjeren je na
socijalnu uključenost osoba starijih od 54 godine
kroz brojne projektne aktivnosti.
Kako se čulo, interes Grada Dugog Sela je da
se povuče što više sredstava iz EU fondova. Poziv „Pridruži se – aktivni u mirovini“ za cilj ima
unaprijediti kvalitetu i dostupnost programa u
području aktivnog starenja i unaprjeđenja kva-

litete života umirovljenika kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje razvijaju i
provode takve programe. Natječaj će doprinijeti
stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje
i sudjelovanje umirovljenika u što većem broju
aktivnosti i programa što će blagotvorno djelovati na njihovo psihofizičko zdravlje i osjećaj
društvene koristi i pripadnosti te im omogućiti da svojim znanjima i iskustvom pridonose u
oblikovanju i razvoju zajednice. U okviru natječaja financirat će se projekti prijavitelja koji će
pridonijeti poboljšanju socijalnih, emocional-

nih, kognitivnih i kreativnih vještina, kao i
psihofizičkog zdravstvenog stanja umirovljenika te njihovoj aktivaciji, nediskriminaciji,
dostojanstvu i većoj uključenosti u društvo.
Minimalni iznos pojedinačne potpore iznosit
će 500.000,00 kn, a maksimalni 2.000.000,00
kn. Predstavnici udruga i ustanova pozvani
su dati svoje prijedloge i ideje koji će se uvrstiti u projekt.Prijave na natječaj zaprimat će
se od 14. lipnja, a sve informacije dostupne su
na mrežnim stranicama Europskog socijalnog
fonda www.esf.hr

Međunarodna suradnja s Zlatni sjaj eko statusa Dječjeg vrtića Dugo Selo
Prigodnom svečanošću u Zagrebu, na Zagre- programa i smjernica Ekoškole/vrtića. Nakon što su
J. Korejom na
bačkom velesajmu, a u organizaciji udruge Lijepa se uključili 2008. godine i započeli s provođenjem
naša i Hrvatskog povjerenstva europske Zaklade odgojno-obrazovnog programa temeljenog na ekopodručju školstva
za odgoj i obrazovanje za okoliš (FEE), Dječji vrtić loškim standardima, već sljedeće godine stječu eko
U Uredu gradonačelnika održan je sastanak s
ravnateljima osnovnih škola – ravnateljicom OŠ
Josipa Zorića Marom Mamuzom i ravnateljem
OŠ „Ivan Benković“ Brankom Golešom vezan za
projekt međunarodne suradnje s Južnom Korejom. Kako je kazala zamjenica gradonačelnika
Jasminka Kokot Bambić, inicijativa za suradnju
sa školom iz Seula stigla je od korejskog trenera Hong Seung Ki, glavnog trenera TKD Dugo
Selo. Obje škole pohađaju brojni teakwondaši,
postižu značajne uspjehe na natjecanjima, a ovaj
vid suradnje imao bi za cilj razmjenu iskustava,
stjecanje novih znanja kao i druženje te upoznavanje na području kulture i drugim segmentima.

Dugo Selo stekao je ZLATNI status međunarodne
Ekoškole, čime su po 6. put obnovili status tijekom
10-godišnjeg kontinuiranog rada i provođenja aktivnosti u sklopu međunarodnog programa Ekoškola/
vrtić. „Nakon toliko godina rada gdje smo svi zajedno radili – djelatnici i djeca sa svojim roditeljima,
sa zajednicom i u zajednici, danas smo sretni što se
taj rad prepoznao i što smo nagrađeni zlatnim statusom. No, time ne staju naše aktivnosti već idemo
dalje s istim programom i unaprijediti naš odgojno-obrazovni rad i sve što djeca mogu steći kroz
ove aktivnosti, uz težnju prema sljedećem nivou
međunarodnog programa Ekoškola i vrtića – dijamantni status“, poručila je ravnateljica dugoselskog
zlatnog Dječjeg vrtića Dugo Selo Draženka Sesan.
Dječji vrtić Dugo Selo je 9. generacija u provođenju

status. Prema definiranim kriterijima statusi se svake dvije godine obnavljaju te ukoliko odgojno obrazovna ustanova dokaže kako je provedba programa,
prema zacrtanim smjernicama otišla „korak dalje“,
produbila i proširila rad na izabranim temama, tada
se status i unaprjeđuje. Dugoselskom Dječjem vrtiću
njihov status je unaprijeđen 6. put. „Naš cilj je jasan
- želimo da vrtić postane model ekološkog življenja
i ponašanja, u kojem djeca dobivaju prve poruke i
modele ekoloških i zdravih stilova života te ih želimo pripremiti da postanu aktivni članovi održivog
društva“, poručuju iz Vrtića.
Nova Zelena zastava koja im je prilikom današnje
svečanosti uručena uskoro će se zavijoriti u vrtićkom dvorištu, poručuju na kraju iz Vrtića.  I.G.O.
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POVODOM BLAGDANA
SV. FLORIJANA ODRŽANA
ZDRUŽENA TAKTIČKO
POKAZNA VJEŽBA
VZG DUGO SELO

Na platou ispod stare crkve svetog Martina na
Martin bregu te na obližnjim prometnicama 3.
svibnja je održena združena taktičko-pokazna
vježba Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela u
kojoj je sudjelovalo svih šest dobrovoljnih vatrogasnih društava ove Zajednice. Vježba, kojom je
zapovijedao zapovjednik Zajednice Željko Remenar, održana je pod pretpostavkom tehničke
intervencije u prometu, odnosno intervencije
zbog sudara dvaju osobnih vozila, uz ozlijeđene
osobe i izbijanja požara na jednom od vozila te
proširenja požara na obližnje bale sijena.
Uz tridesetak vatrogasaca i sedam vatrogasnih
vozila različite namjene u vježbi su sudjelovali i
pripadnici Policijske postaje Dugo Selo te zaposlenici Hitne medicinske pomoći. Prema ocjeni
stručnog tima, vježba je izvedena besprijekorno,
a u to su se mogli uvjeriti i brojni posjetitelji koji
su promatrali vještine dugoselskih vatrogasaca.
N.H.M.

Obilježen Dan hitne medicinske
pomoći u Dugom Selu
Danas se na području svih ispostava Zavoda za
hitnu medicinu Zagrebačke županije obilježava
Dana hitne medicinske službe, pa tako i u Dugom
Selu. Ispred Ljekarne Obućina-Grgošić danas prijepodne djelatnici
dugoselske ispostave demonstrirali su
zbrinjavanje pacijenta u epileptičnom
napadaju. Pokazanu vježbu pratili su
građani, prolaznici,
u prvi mah misleći
kako se doista pred
ljekarnom događa
hitni slučaj, pa je
prema unesrećenom
dohitao i umirovljeni dugoselski liječnik dr. Cvijanović koji je tuda
prolazio. No, sva sreća, ovom pacijentu nije trebala
pomoć.
„Ovom pokazanom vježbom htjeli smo pokazati što sve građani trebaju učiniti u slučaju epileptičnog napada do dolaska hitne pomoći. Tu osobu
dok je u stanju napadaja ne smije se dirati, već treba
odmaknuti predmete od nje kako se ne bi ozlijedila. Ne otvarati joj usta, vaditi jezik, već pričekati
dok se osoba prestane trzati, odnosno dok napadaj
prestane. Tek tada se osoba može staviti u bočni
položaj kako bi se otvorio dišni put. Obavezno
ostati uz osobu do dolaska hitne medicinske pomoći“, pojasnila je dr. Ivona Pleša iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Ispostava Dugo
Selo korake u pružanju pomoći ako se bilo tko od
nas nađe u takvoj situaciji. A upravo su svi ti koraci
bilo zorno prikazani kroz pokaznu vježbu.

U Dugom Selu uskoro podružnica SUVAG-a

U Gradu Dugom Selu, u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Nikole Tominca i Jasminke
Kokot Bambić i gradskog pročelnika za društvene djelatnosti Veljka Bertaka, 4. svibnja je
održan sastanak s ravnateljicom Poliklinike
SUVAG doc. dr. sc. Katarinom Pavičić Dokoza
i članicom Uprave SUVAG-a Renatom Josipom
Škarica, prof. logoped kako bi se dogovorile aktivnosti u realizaciji projekta otvaranja Podružnice SUVAG-a u Dugom Selu.
Na poziv Grada Dugog Sela inicijatori sastanka bili su Pave Vukelić, predsjednik stranke Milan Bandić 365 u Dugom Selu, gradska vijećnica
stranke Milan Bandić Vedrana Dragičević te
general Vlado Šindler, predsjednik Foruma branitelja Domovinskog zbora stranke Milana Bandića, koji su također prisustvovali današnjem
radnom sastanku.
Naime, kako je dogovoreno, prvi korak u procesu realizacije otvaranja dugoselske Podružnice SUVAG-a bit će izrada analitike postojećeg
stanja i potrebe za logopedskim tretmanima, a
koja će se izraditi u suradnji s dječjim vrtićima i

školama na području grada. Tom prilikom spomenuto je kako trenutno na području grada 45
korisnika koriste logopedske tretmane u privatnim poliklinikama, a koje sufinancira Grad s 45
kuna po tretmanu, dok po jednog logopeda za
svoje članove ima Udruga ADHD i ja i Dječji vrtić Dugo Selo. Grad Dugo Selo daljnje na sastanku se obveza kako će pronaći adekvatan prostor
za smještaj SUVAG-ove podružnice, a najvje-

Od dr. Pleša doznajemo također kako Dugo Selo
trenutno ima jedan tim u smjeni Tim1 i dva Tim2
ili 1 Tim2 ovisno je li blagdan ili vikend, „što je za
potrebe stanovništva na području triju jedinica
lokalne samouprave
dovoljno“, smatra dr.
Pleša. „Pokrivamo
veliko područje, no
cestovno smo vrlo
dobro povezani i sa
susjednim domovima zdravlja – Svetim
Ivanom Zelina, Vrbovec, Ivanić-Gradom, tako da se, ovisno o hitnosti slučaja,
međusobno možemo
pokriti“, poručuje je.
Pokaznu vježbu također su pratili predstavnici
Grada Dugog Sela – zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac i pročelnik za društvene djelatnosti
Veljko Bertak. „Ovim putem upućujem čestitke
svim zdravstvenim djelatnicima povodom današnjeg dana – ljudima koji konstantno bdiju nad onima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć.
Na području grada trenutni broj timova i tehnička
opremljenost medicinske pomoći zadovoljavaju
potrebe naših građana i pacijenata. Isto tako Grad
Dugo Selo sudjeluje već niz godina u financiranju
plaća dviju medicinskih sestara. Planiramo u budućnosti poboljšati situaciju dugoselske Ispostave
Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije
premještanjem u nove objekte koji bi trebali biti
predani na korištenje Gradu Dugom Selu“, zaključio je na kraju zamjenik gradonačelnika Tominac.
I.G.O.

rojatnije bit će u dugoselskoj ispostavi Domu
zdravlja Zagrebačke županije. Po osiguranju
minimalnih tehničkih uvjeta Grad će nabaviti
elektroakustični uređaj potreban za dijagnostiku, kao i sve nužne testove za dijagnostiku. Grad
će također pokriti troškove najma i održavanja
prostora, što na kraju ukupno ulaganje iznosi
140.000 kuna, navedeno je na sastanku. SUVAG
će s druge strane od Ministarstva zdravstva ishoditi sve potrebne dozvole te riješiti zapošljavanje 2 logopeda.
SUVAG inače dnevno prima preko 1.000 pacijenata, čime će se rasteretiti s
obzirom da će cijeli istočni dio
Zagrebačke županije gravitirati
dugoselskoj podružnici. Sljedeća njihova podružnica nalazi se
u Bjelovaru. Na kraju sastanka
izraženo je obostrano zadovoljstvo spremnošću i voljom da se
u Dugom Selu otvori podružnica i na taj način podigne kvaliteta zdravstvene usluge našim
građanima. 
SUVAG podružnica Dugo Selo
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Na svečanosti u Zagrebu
HOO dodijelio 1. Nagradu
Milan Neralić - laureat
Dugoselac Zlatko Lasan
(ŽRK Dugo Selo ‘55)

Na svečanosti u zagrebačkom hotelu Westin Hrvatski olimpijski odbor (HOO) po prvi put je dodijelio Nagradu Milan Neralić za izniman doprinos
razvoju sporta na lokalnoj razini.
Laureati su: Anton Peruško (Sportska zajednica
Istarske županije), Slobodan Gračaković (Zajednica sportova Primorsko-goranske županije), Emil
Pravdić (Savez sportske rekreacije „Sport za sve“
Osječko-baranjske županije), Zlatko Lasan (ŽRK
Dugo Selo ‘55) i jedna udruga - Sportska zajednica
grada Zadra, u čije ime je priznanje primila njezina
predsjednica Snježana Jurinić.
Trofej koja nosi ime po legendarnom slunjskom
mačevatelju, prvom Hrvatu osvajaču olimpijske
medalje (bronca na OI u Parizu 1900.), HOO je
utemeljio odlukom Vijeća na 24. sjednice potkraj
ožujka ove godine. Nagrada se sastoji od pisane
povelje te skulpture povezane s Neralićevim likom
i djelom. U suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisan je natječaj
za izradu skulpture, a autor pobjedničkog rada je
student Akademije Matija Gajić Puškarić. Njegov
originalni uradak na svečanosti je uručen Ivanu
Požegi, zamjeniku gradonačelnika Slunja, rodnog
grada Milana Neralića.
Članovi Ocjenjivačkog suda prve Nagrade Milan Neralić su: Mladen Pavičević (predsjednik),
Darko Ivošević, Mario Meštrović, Ante Tanfara,
Zvjezdana Tuma Pavlov, Sanda Čorak i Siniša
Krajač, koji je ujedno i inicijator uvođenja ovog
priznanja.
Povodom Svjetskog dana sporta i idućih godina
HOO-ova Nagrada Milan Neralić dodjeljivat će se
fizičkim osobama kao nagrada za životno djelo u
djelatnosti sporta na lokalnoj razini te pravnim
osobama za dugogodišnji doprinos razvoju lokalnog sporta.
Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša naglasio
je da je upravo ovakvo priznanje zaslužnicima iz
sporta na lokalnoj razini bilo nužno potrebno „jer
u sportu najčešće sve i počinje iz malih sredina, s
lokalne razine“.
(izvor: www.hoo.hr)
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Svečano otvoren novi prostor udruge ADHD I JA

Udruga ADHD I JA uselila je u novi prostor obilježivši tako i 12 godina svog rada i
postojanja. Na svečanom otvorenju održanom 5.lipnja predsjednica Sandra Geri zahvalila je svima na suradnji i pomoći osvrnuvši se na dosadašnja postignuća. Udruga
je djelovala u prostoru na Arkusovom trgu 8
i pol godina. Nakon prodaje neophodno je
bilo naći novu lokaciju. Novi, manji prostor,
na adresi J.Zorića 23/1.kat, su uredili i s radom započeli još prošli tjedan. U sadašnjih
100 m2 smješteni su kabineti logopeda i psihologa te uredske prostorije.
„Imamo jednog psihologa i jednog logopeda. U udruzi je trenutno 57 djece i 51 roditelj. U 12
godina rada, kroz udrugu je prošlo 810 djece i 556 roditelja. Mnogima smo pomogli, radili razne humanitarne akcije, radionice, predavanja… Sada smo ostali
samo na usluzi pružanja psihosocijalne podrške pri
Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne
politike. Ovo je puno manji prostor, no to ne znači da
ćemo manje raditi, jednakom snagom idemo prema
naprijed“, kazala je Sandra Geri pozdravljajući brojne
uzvanike, članove udruge te suradnike.
Među njima je bio bivši predsjednik RH Ivo Josipović, inače počasni član Udruge. „Zadivljen sam
energijom i upornošću, srećom koju ste pružili djeci i
njihovim roditeljima. Nadam se da ćete i dalje pružati ruku pomoći svima kojima je to potrebno, posebno
djeci“, naglasio je Josipović. Okupljenima se obratio i zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje
Frankić kazavši kako će se kvalitetan rad nastaviti i
u ovom prostoru.
Zadovoljstvo, što je pronađen adekvatan prostor
odgovarajućih materijalno-tehničkih uvjeta i time
nastavljen rad, izrazila je zamjenica gradonačelnika
Jasminka Kokot Bambić. „Grad će u obliku donacije

udruzi pokrivati troškove najma te je Udruga, zbog
svog humanitarnog karaktera, oslobođena plaćanja
komunalne naknade. Nama je izuzetno važno razvijanje svih organizacija civilnog društva. Udruga
ADHD I JA pokazala je kroz godine razlog svog postojanja. Ima mnogo korisnika, radi preko Ministarstva pružajući pomoć osjetljivoj populaciji. Nadam se
da će njen rad biti uspješan kao i do sada“, izjavila je
Kokot Bambić. Čestitke na prijašnjem radu i budućem djelovanju uputila je i gradska vijećnica Vedrana
Dragičević Borovec. „Kada je došlo do prodaje prostora i nemogućnosti funkcioniranja udruge, Sandra
je putila dopis prema Gradu. Postavila sam pitanje
na Vijeću kako se može pomoći da se udruga spasi.
Nakon što je udruga našla prostor, poslala je ponovni
upit i Grad odnosno gradonačelnik i zamjenica su
pomogli kako bi udruga nastavila egzistirati. Sa svojim psihologom i logopedom udruga je jedina koja,
za sada, radi na području grada“, rekla je Dragičević
Borovec. Otvorenje je popratio nastup tamburaša
Glazbene škole Dugo Selo, a nakon njega upriličen je
prigodni domjenak. Više o udruzi možete saznati na
http://www.adhd-i-ja.hr/
amš

U tijeku Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Dugog Sela

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17. i
39/19.), članka 163. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/08. i
118/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Dugog Sela KLASA:350-02/17-01/13 URBROJ:
238/07-01-06/01-19-50 od 23.05.2019. godine
i Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela na
okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
Grada Dugog Sela, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENE I
DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA DUGOG SELA
I
STRATEŠKE STUDIJE O
UTJECAJU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA DUGOG SELA NA OKOLIŠ

Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i
Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela na okoliš provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od

03.06.2019. do 02.07.2019. godine.
Tijekom trajanja javne rasprave, uvid u elaborat prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela i Strateške studije o
utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela na okoliš, može se izvršiti
u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08 -15
sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela
www.dugoselo.hr..
Tijekom trajanja javne rasprave, održat će se
javno izlaganje dana 11.06.2019. godine, sa početkom u 17,00 sati u vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo
Selo, Ulica Josipa Zorića 1.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Dugog Sela i Stratešku studiju o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela na okoliš građani,
tijela, mjesni odbori, pravne osobe mogu dati u
knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostaviti pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ul. Josipa Zorića 1, zaključno do 02.07.2019. godine. Prijedlozi i primjedbe
koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o
javnoj raspravi.
GRAD DUGO SELO
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POKRENUTE AK TIVNOSTI
INFORMIR ANJA O PROJEK TU
RECIKL A ŽNOG DVORIŠTA
BRCKOVL JANI:

Održane radionice za
učenike, uskoro informativni
letci i plakati za građane

U sklopu realizacije projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta na području općine Brckovljani koji se sufinancira od strane 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, održane su edukativne radionice za osnovnoškolce na području
općine Brckovljani. Ekoradionice imale su za
cilj približiti proces gospodarenja otpadom, recikliranje i samo korištenje budećeg reciklažnog
dvorišta, i to učenicima od 1. do 8. razreda OŠ
„Stjepan Radić“ iz Božjakovine te od 1. do 4.
razreda Područne škole Lupoglav. Vođenje radionica povjereno je tvrtki Maxicon Consulting
iz Zagreba koja je ujedno angažirana i za aktivnosti informiranja građana općine Brckovljani
koje će biti provedeno u formi distribuiranja
informativnih letaka te objave plakata na javnim mjestima, najavila je Margareta Šeparović
iz spomenute tvrtke. Ispred Općine Brckovljani o samom zbrinjavanju komunalnog otpada
i budućem Reciklažnom dvorištu učenicima je
ukratko pojasnila Lana Srpak Stančić, viši referent za upravno-pravne, opće poslove i poslove
za Općinsko vijeće.
Inače, doznajemo, kako radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni
Božjakovina, vrijednog 2.072.358 kuna, teku u
skladu s planovima. Izvođač radova je tvrtka JIK
KAJBA, dok je tvrtka za pružanje usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i
projektantskog nadzora IVAGO PLAN d.o.o.
Dosada je izgrađena odvodnja oborinskih voda
na koja su ugrađena reviziona okna i slivnici, a
koji će prikupljati oborinsku vodu s asfaltirane
površine kroz separator za oborinsku odvodnju,
doznajemo iz Općine Brckovljani. Također je
ugrađen dio nosivog tampona i izgrađena vodomjerna okna. Rok za završetak radova planiran
je u srpnju ove godine. Projekt se inače sufinancira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog
fonda koja iznose 1.633.755 kuna, što čini 85%
prihvatljivih troškova, dok se ostatak sredstava
osigurava iz proračuna Općine Brckovljani.
I.G.O.
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ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA VINOGRADARSKO VINARSKE
UDRUGE BRCKOVLJANI:

DEVET ZLATNIH VINA IZ BRCKOVLJANA

Vinarsko vinogradarska udruga Općine Brckovljani održala je 18. svibnja redovitu godišnju
skupštinu na kojoj su, uz članove udruge, nazočili i
predsjednik Općinskog vijeća Općine Brckovljani
Tihomir Đuras, gradonačelnik Grada Dugo Selo
Nenad Panian sa zamjenikom Nikolom Tomincem, predsjednik udruge Zagrebačko vinogorje
Marijan Tomurad te predstavnici prijateljskih
udruga.
U izvješću o radu za proteklu kalendarsku godinu, predsjednik Udruge Željko Panian istaknuo
je kako je Udruga ostvarila sve zacrtane ciljeve te
kako je postala nezaobilazni čimbenik u provedbi
javnih manifestacija i obilježavanja „vinskih“ blagdana na području matične Općine Brckovljani i
Grada Dugog Sela, s kojima ima izvrsnu suradnju.
Uz to, održano je tradicionalno kušanje, a potom
i ocjenjivanje te izložba vina, predavanja s ciljem
edukacije vinogradara i vinara, kao i edukativna
putovanja u druga vinogorja.
U protekloj godini, uz vlastita sredstva iz članarina te potpore Općine Brckovljani i Zagrebač-

ke županije, ostvareni su prihodi u visini 46.000
kuna, dok se identični prihodi, uz gotovo identični
program rada, očekuju i u ovoj godini.
Na skupštini su ponuđena na degustaciju vina iz
prošlogodišnje berbe, o kojima je, kao predsjednica povjerenstva za ocjenu vina, govorila dr. Maja
Firšt Baća, rekavši kako su na 12. ocjenjivanje vina
vinara i vinogradara iz ove Udruge prijavljena 64
uzorka, među kojima je najviše, čak 37, bilo ocijenjeno srebrnom medaljom. Devet vina ocijenjeno
je zlatnom medaljom, a šampionom ovogodišnjeg
ocjenjivana, s 86 bodova, proglašena je graševina
koju je proizveo Miroslav Kovačević. Zlatni vinari
su još i Damir Štrosar, Krunoslav Švedi, Vladimir
Jagatić, Marijan Tomurad, Damir Zaleznik i Davorin Brus.
Gosti skupštine poželjeli su vinogradarima i
vinarima iz Brckovljana uspješnu vinorodnu godinu, a predsjednik Općinskog vijeća Brckovljana
Tihomir Đuras poklonio je, u ime Općine, Udruzi
svečanu zastavu.
N.H.M.

POSJET SUBOTIČKIH VOLONTERA ZAGREBAČKOJ
ŽUPANIJI I OŠ „STJEPAN RADIĆ“ U BOŽJAKOVINI
U sklopu međunarodnog projekta „Volonteri
Subotice“, u organizaciji Zagrebačke županije i
OŠ „Stjepan Radić“, 50 volontera Etnokampa Hrvatske čitaonice posjetilo je Zagrebačku županiju.
Posjetili su Samobor, imanje bana Jelačića u Zaprešiću, slatkovodni akvarij u Karlovcu, Rudnik
sv. Barbare, Grgosovu špilju i grad Zagreb.
Gosti su bili smješteni u Učeničkom domu Ivanić-Grad, a radionice za njih održao je u OŠ „Stjepan Radić“ učitelj Likovne kulture i akademski
slikar Robert Samardžić uz podršku djelatnika OŠ
„Stjepan Radić“. Suradnja između Hrvata u Vojvodini i OŠ “Stjepan Radić” započela je 2017. godine
posjetom djelatnika OŠ „Stjepan Radić“ zajednici
Hrvata u Vojvodini gdje su se upoznali s uvjetima
školovanja pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Nakon toga organizirano je
više posjeta ravnatelja i učitelja iz cijele Zagrebačke županije vojvođanskim Hrvatima na području
Subotice i Tavankuta. U Subotici je u suradnji s
HNV-om i Zagrebačkom županijom prošle godine
realiziran i dio projekta Umjetnost bez granica čiji
je nositelj bila OŠ „Stjepan Radić“. U tom su projektu umjetnici i učitelji Zagrebačke županije organizirali izložbu i 16 likovnih radionica s učenicima
subotičkih osnovnih škola. Tijekom održavanja
radionica upoznali su se sa subotičkim volonterima koji su i sami imali priredbu u sklopu projekta,

a održavaju i ljetne škole i radionice s hrvatskim
učenicima. Iz toga se susreta rodila ideja o posjetu
subotičkih učitelja-volontera Zagrebačkoj županiji
i gradu Zagrebu.
Tijekom njihova posjeta održan je i radni sastanak koji su vodili inicijatori i organizatori projekta
Darinka Balen, viša referentica za osnovno školstvo pri Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu,
sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije i
Jure Mišković, ravnatelj OŠ „Stjepan Radić“ u Božjakovini. Sastanku su uz njih nazočile i Bernardica
Ivanković, voditeljica Gradske knjižnice i Hrvatske čitaonice u Subotici, Margareta Uršal, članica
Izvršnog odbora HNV-a zadužena za obrazovanje
i Ivana Franić, pomoćnica ministrice znanosti
i obrazovanja. Posebno je zanimanje i potporu
projektu dala pomoćnica ministrice Franić koja je
izrazila želju da se više uključi u projekt jer takvi
projekti šalju pozitivnu poruku o hrvatskom zajedništvu i osjećaju identiteta hrvatskog čovjeka
izvan domovine.
Svi nazočni izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom
suradnjom i potporu daljnjem razvitku projekta u
smjeru razmjene metodičkih znanja i pomagala te
učvršćivanja veza s hrvatskom zajednicom u Vojvodini. U planu je nastavak projekta kroz suradnju
učeničkih zadruga i posjete učenika Etnokampu
Hrvatske čitaonice.
Ivana Budimčić
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OPĆINA RUGVICA:

Završeno asfaltiranje
županijskih cesta
u Hrušćici i Rugvici
Na području Općine Rugvica završeno je asfaltiranje županijskih cesta u Hrušćici i Rugvici. Na Županijskoj cesti 1036 koja povezuje Hrušćicu i Sop asfaltiran je jedan kolnički trak u dužini od četiri kilometra, dok je na Županijskoj cesti 3070 u Rugvici koja povezuje Rugvicu
s Oborovskim Novakima asfaltirano dva kilometra prometnice u oba
smjera.
-Radovi su završili. Znam da se teško voziti po lošim cestama, zbog
čega se još jednom u ime Županijske uprave za ceste ispričavam našim
mještanima u njihovo ime. Radovi su kasnili zbog loših vremenskih
uvjeta, no s obzirom na vrijednost trebamo biti strpljivi. Šahte koje su
bile niže, uredit će se, jer prvo je trebalo sve asfaltirati, nakon čega će
krenuti njihovo podizanje - kazao je načelnik Mato Čičak.
Ukupna vrijednost projekta bila je 5,6 milijuna kuna, a do realizacije
ovih projekata došlo je u suradnji Županijske uprave za ceste i Općine Rugvica, koja je na ovaj način još dodatno podigla infrastrukturni
standard, ali i prometovanje ovim dionicama podigla na višu i sigurniju razinu. I.Đ.

POD POKROVITELJSTVOM
OPĆINE RUGVICA
ODRAVA SE

10.

POLAZAK
15.06.2019. u 10:00 sati

Ispraćaj kod vodomjera u Rugvici

MANIFESTACIJA OBUHVAĆA:
08:00 - doček ekipa sudionika spusta
08.30 - okupljanje u Rugvici kod Općine
10:00 - početak spusta Savom
14:00 - iskrcaj učesnika i plovila u Dubrovčaku kod skele
16:00 - ručak i zajedničko druženje na imanju Škarika
18:00 - druženje učesnika regate na imanju Škarika uz nastup tamburaša
PRIJAVE PLOVILA I EKIPA DO 14.06.2019. NA MOB: 091 456 4220
Organizator: HIDREKS d.o.o., JOBOROVSKI KORMORANI

15.6.2019.
2 .SAJAM
posavina u okusima
OPG-ova
subota

od 1 ,00 sati

OPĆINA RUGVICA

Rugvica

Ispred Drustvenog doma Rugvica
Informacije: 01/2764 215, opcina.rugvica@rugvica.hr
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STJE MA PROMET
kupuje parcelu u
Poduzetničkoj zoni
Rugvica-sjever
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Rugvica
jednoglasno su podržali odluku o raspisivanju
natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj
zoni Rugvica-sjever. Interes za kupnju cijele
parcele iskazao je STJE MA PROMET, koja
kroz naredne dvije godine na spomenutom zemljištu planira izgraditi upravnu zgradu, kao
i hladnjaču, ali i ono što je još važnije zaposliti
nove ljude.
-Došli smo do toga da se ovdje može složiti
jako dobra poslovna priča. Investitor je iskazao interes za kupnju parcele čija je vrijednost
procijenjena na 9,4 milijuna kuna- kazao je
načelnik Mato Čičak.
Sjednici je nazočio i predstavnik tvrtke,
Dario Benić, koji je vijećnicima isprezentirao
tvrtku, koja se na dolazak na područje Rugvice odlučila zbog toga što su im sadašnji kapaciteti kojima raspolažu premali.
-Za Rugvicu smo se odlučili zbog dobre
prometne povezanosti. Srestva za investiciju
su osigurana, a mi vjerujemo da bi kroz dvije
godine započela i gradnja- istaknuo je Benić.
Nakon što je vijeće podržalo ovu odluku,
imenovano je i peteročlano povjerenstvo za
provedbu natječaja prodaje parcele, koje čine;
Ivana Gavran, Danijel Šošić, Marko Petek,
Emil Majstorović te Stipo Rašić. 

Rugvica je lani imala višak prihoda
veći od 4,2 milijuna kuna

O

sim što su vijećnici donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u
Poduzetničkoj zoni Rugvica-sjever, pred
njima se našao i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu 2018. godinu.
Ukupni prihodi bili su nešto veći od 28,3 milijuna kuna, dok su rashodi iznosili 23,7 milijuna
kuna, iz čega proizlazi da je ostvaren višak prihoda poslovanja veći od 4.256.996,00 milijuna kuna.
Njime se u iznosu od 1.820.466,00 milijuna kuna
pokriva manjak prihoda od financijske imovine, čime se iskazuje ostvareni višak prihoda od
2.426.642,00 milijuna kuna, koji će se namjenski
utrošiti na izgradnju komunalne infrastrukture
i vodnih građevina i ostalih kapitalnih projekata u iznosu od 2.341.790,00 milijuna kuna, dok
će se na program razvoja poljoprivrede utrošiti
84.852.03,00 kuna.
Također, vijećnici su usvojili i II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Trgovačke zone
Rugvica, koje je izradio Urbanistički institut Hrvatske. Kako je istaknula gospođa Berković iz Instituta izmjene su bile ciljane i malog opsega. Nitko
od vijećnika nije imao primjedbi, te su II. izmjene
i dopune Urbanističkog plana uređenja Trgovačke
zone Rugvica usvojene jednoglasno, kao i odluka
o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje RUKOM-u.
Isto tako, donijeta je i odluka o sklapanju sporazuma o međusobnim pravima i obavezama
glede suradnje na projektu razvoja infrastrukture

Općina Rugvica za Poduzetničku zonu Rugvicasjever dobila 9,3 milijuna bespovratnih kuna
U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta upriličena je svečanost dodjele Odluka o financiranju u okviru poziva „Razvoj
infrastrukture poduzetničkih zona” za 46 gradova i općina. Poziv je bio namijenjen za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona
s ciljem poboljšanja njihove kvalitete i usluga
koje pružaju.

Među onima koji su dobila bespovratna
sredstva bila je i Općina Rugvica, kojoj je
dodijeljeno 9,3 milijuna kuna bespovratnih
sredstava koja će se iskoristiti za izgradnju
prometnica s komunalnom i ostalom infra-
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strukturom u Poduzetničkoj zoni Rugvicasjever. Ovim ulaganjem Općina osigurava još
kvalitetniju poduzetničku infrastrukturu koja
će, vjeruje načelnik Mato Čičak, unaprijediti
poslovnu klimu.
-Cijela investicija vrijedna je 15,6 milijuna
kuna. Riječ je o jednoj od najvećih investicija koja će biti započeta na području Rugvice.
Vjerujem kako će ova investicija biti
pokretač još većeg dolaska poduzetnika i privrednika u našu općinu - rekao
je načelnik Čičak.
Nova sredstva koja su se slila u općinsku blagajnu nastavak je dobrog
povlačenja bespovratnih sredstava
koja se nude u raznim fondovima jer
na području općine dogovoreni su EU
projekti vrijedni 175,5 milijuna kuna,
od čega bespovratna EU sredstva
iznose 126,3 milijuna kuna.
-Mislim da smo jedni od vodećih po
povlačenju sredstava. I ovim putem
zahvaljujem jednom mladom timu
koji radi na tim projektima i niže jako dobre
rezultate. Europska sredstva treba iskoristiti
jer to je ključno za razvoj svih naših sredina,
uključujući i Rugvicu - zaključio je Čičak.

širokopojasnog interneta. Tim sporazumom koji
Općina Rugvica sklapa s Općinama Kravarsko,
Orle, Pisarovina i Pokupsko, te Gradom Velikom
Goricom određuju se međusobna prava i obaveze
glede suradnje na spomenutom projektu, koji bi se
trebao financirati iz EU strukturnih fondova.
Jednoglasnom odlukom vijećnici su promijenili
i odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete. Tom odlukom visina naknade ostala
je nepromijenjena te i dalje iznosi tri tisuće kuna
za prvo i drugo dijete, dok za treće i svako sljedeće
iznosi pet tisuća kuna. Ono što se mijenja su uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć
prema kojem roditelj mora imati neprekidno prebivalište na području općine u trajanju najmanje
od tri godine neposredno prije rođenja djeteta, ili
roditelji imaju neprekidno prijavljeno prebivalište
u općini od rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev, a barem jedan roditelj u posljednjih 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva mora biti najmanje
osam mjeseci u radnom odnosu.

ZELENA ČISTKA

Povodom Dana planeta Zemlje Općina Rugvica organizirala je veliku ekološku akciju čišćenja okoliša, koja je rezultirala sjajnim odazivom
mještana i općinskih udruga, koje su od ranog
jutra čistile korito rijeke Save. Gotovo 150 volontera od onih najmanjih do onih najstarijih
odazvalo se pozivu.
-Lijepo smo se zabavili, no i odradili smo dobar posao- kratko nam je rekla Natali Barbarić,
učiteljica 2.C razreda Osnovne škole Rugvica,
koja je također dala svoj obol ovoj akciji.
Najzaslužniji za cijelu akciju bili su načelnik
Mato Čičak i predsjednik Mjesnog odbora Ščitarjevo Stjepan Zagorec, koji se priključila i Općina Orle.

DUGOSELSKA kronika

OPĆINA RUGVICA

DRUŠTVENI DOM U JEŽEVU ENERGETSKI OBNOVLJEN –

Slijede radovi na još četiri doma

Ovih su dana završili radovi na energetskoj obnovi Društvenog doma u Ježevu. Tom su prilikom
izvedeni radovi toplinske izolacije pročelja te zamjena stolarije, čime je uvelike poboljšana energetska učinkovitost samog doma, za koji je dio sredstava osigurala Europska unija iz Europskog fonda
za regionalni razvoj.
Općina je za ove radove prijavom na poziv ‘’Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’’ uspjela osigurati
gotovo 220 tisuća kuna bespovratnih EU sredstava.
-Ovime smo jako puno toga napravili i odradili, jer
će ovo doprinijeti i samoj uštedi energije, ali i vizualizaciji sela,. Dom je ogledalo svakog sela, a naši će
domovi od sada biti još ljepši, jer mi nastavljamo s
ulaganjem u njih. - rekao je načelnik Mato Čičak.
Završetkom radova u Ježevu, uskoro bi trebala
krenuti i obnova domova u; Obedišću, Črnecu Dugoselskom, Preseki i Oborovu. 
IĐ

Održano natjecanje VZO-a Rugvica

Dva odjeljenja seniora DVD-a Rugvica te po
jedno iz DVD-a Ježevo i DVD-a Sop-Hrušćica
su ostvarili najbolje plasmane na općinskom natjecanju Vatrogasne zajednice Općine Rugvica
održanom 26. svibnja 2019. u Sopi.
Navedeno natjecanje odraslih, uz to što je bilo
izlučno za tu kategoriju, bilo je izlučno i za odjeljenja djece i mladeži, pa su se uz navedena četiri
odjeljenja odraslih (DVD Rugvica - MA i MB,
DVD Ježevo – MA, DVD Sop-Hrušćica – MA)
natjecala djeca iz DVD-a Sop-Hrušćica (tri eki-

pe), djeca iz DVD-a Savski Nart (dvije ekipe) i po
jedna ekipa iz DVD-a Rugvica i DVD-a Svibovski Otok, od kojih su sve ekipe osim dječaka iz
DVD-a Svibovski Otok ostvarile plasman na županijsko natjecanje VZZŽ-a u rujnu ove godine.
Na isto županijsko natjecanje plasiralo se i pet
odjeljenja mladeži, i to dva odjeljenja iz DVDa Ježevo (MM), te po jedno odjeljenje iz DVDa Rugvica (MM), DVD-a Sop-Hrušćica (MŽ) i
DVD-a Rugvica (MŽ).

10. lipnja 2019.
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Tradicija vatrogastva u
Savskom Nartu duga je
devet desetljeća

Dobrovoljno vatrogasno društvo Savski Nart
osnovano je 6. siječnja 1929. godine od kada bez
prestanka djeluje i razvija vatrogastvo na području
Narta, ali i cijelog rugvičkog kraja. Tim je povodom održana proslava devedesete obljetnice društva kojoj su uz prijateljska društva odzvali između
ostaloga načelnik Mato Čičak i njegov zamjenik
Nenad Jakšić.
Kako je istaknuto u izvješću o radu u proteklih
deset godina, najznačajniji događaji su izgradnja
novog vatrogasnog doma koja je završila 2013. godine, dok je dvije godine kasnije nabavljeno novo
kombi vozilo.
- U 90 godina puno se toga dogodila, da sve nabrajamo ne bi nam bilo dosta niti 90 stranica - istaknuo je predsjednik društva Josip Smolić.
Slavljenicima je čestitku uputio i načelnik Mato
Čičak koji je istaknuo kako vatrogasci rade odličan
posao te da na pomoć Općine uvijek mogu računati. Za nesebičnu pomoć Općina i općinski načelnik nagrađeni su prigodnim priznanjima, koja su
uručena i brojnim sponzorima i prijateljskim društvima, a zahvalnice za nesebičan rad u društvu
uručena su svim članovima društva, uključujući i
veterane te mladež, koja predstavlja budućnost.

– Kad se male ruke slože, sve se može
-Drago mi je što smo očistili rijeku Savu.
Hvala svima što su se odazvali, a mene veseli
odaziv ovih najmlađih, koji su bili itekako vrijedni- kazao je je načelnik Mato Čičak, istaknuvši kako rijeka Sava ima itekako veliku važnost za mještane ovoga kraja.
-Raduje me to što se stanovništvo počelo vra-

ćati na rijeku Savu. Pridonijeli su tome i Savski
lađari, a zasigurno će i naša Turistička zajednica
koju smo osnovali, jer jedna od želja nam je da
oživimo ovu našu prekrasnu rijeku- zaključio je
Čičak.
Svi se nadaju kako će ova akcija zaživjeti i postati tradicionalnom manifestacijom.  IĐ

90 godina DVD-a Preseka

vijeća Općine Rugvica. Vranek je u uvodnom izlaganju prezentirao bogatu prošlost mjesta Preseka i
tamošnjeg vatrogastva koje u organiziranoj formi
započinje raditi još 1929. godine, dok je vatrogasni
dom, koji je još uvijek u funkciji, izgrađen sedam
godina kasnije. Vranek je istaknuo kako je ovo,
danas malo društvo, s 33 člana, imalo značajnu
ulogu u prošlosti na razini tadašnje vatrogasne
župe, posebice tridesetih godina prošlog stoljeća, a
potom i zajednice Dugo Selo, te posebno u razvoju

Z N AČ A J N A
OBL JETNIC A
VAT R O G A S AC A I Z
„ M A L E M O SK V E“

Dobrovoljno vatrogasno društvo Preseka obilježilo je 1. lipnja značajni jubilej – 90. godina rada
društva. Na svečanoj sjednici, kojom je predsjedao aktualni predsjednik društva Darko Vranek,
nazočili su brojni gosti i prijateljska društva, a
posebno zadovoljstvo Vranek je izrazio što su na
svečanosti bili i europarlamentarka Marijana Petir, zapovjednik VZ Zagrebačke županije Josip
Novosel i Ana Munić, predsjednica Općinskog

svoga mjesta koje je, kako je istaknuo, obilježilo narodnooslobodilački pokret u vrijeme 2. svjetskog
rata te su ga prozvali „Mala Moskva“. Pohvali se i
značajnim natjecateljskim rezultatima tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća
kada su bili odmah iza, tih godina, neprikosnovene
ekipe Črnca.
Svečana sjednica bila je prigoda za podjelu priznanja svim zaslužnima za rad društva, među
kojima su i danas najvećim dijelom mladi, a istovremeno društvo je dobilo priznanja i od europarlamentarke Marijane Petir koja je istaknula da je
hrvatsko vatrogastvo među najboljima na razini
EU te od VZ Zagrebačke županije, koje je predao
Josip Novosel, a koji je rekao kako hrvatsko vatrogastvo ima budućnost, unatoč tome što više dominantan problem u radu nije nabavka i opreme, već
sve više nedostatak kadrova. Novosel je DVD-u
Preseka uručio povelju bana Josipa Jelačića, a zaslužnim vatrogascima prigodna odličja od strane
Zajednice. U ime VZO Rugvice skup je pozdravio
te podijelio priznanja, zapovjednik Sreten Hrdan.
Predsjednica Općinskog vijeća Rugvice istaknula je pak podršku radu presečkih vatrogasaca, kao
primjer navodeći da je, uz financiranje redovnog
rada, Općina Rugvica uvrstila vatrogasni dom u
Preseki među objekte koji ulaze u energetsku obnovu, za što je osigurano 260.000 kuna. N.H.M.
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DAN OTVORENIH VRATA OŠ RUGVICA

Otkriven mural posvećen Savi i skeli

O

snovna škola Rugvica održala je još jedan Dan otvorenih vrata, koji je ove godine protekao u znaku energije, koja je
i bila tema ovogodišnjeg Dana. Tom su prilikom
održane razne igre na otvorenom, kreativne radionice te profesionalno informiranje, kojem su
osim učenika škole prisustvovali i njihovi roditelji, kao i gosti iz Srednje škole Dugo Selo, Dječji
vrtići te predstavnici tvrtke
HELB.
- Energija je u
skladu s našom
posljednjom akcijom, Sava kojoj
pripadamo. Kako
se približava kraj
školske godine
osjeti se zamor,
no polagano privodimo prema
kraju, tako da je
ovaj dan došao
kao mala relaksacija pred završetak školske
godine- ispričao
je ravnatelj škole
Robert Munđer.
Tom je prilikom u hodniku škole otkrivena i
velika slika koja dočarava rijeku Savu i sve njezine ljepote za što je najzaslužnija autorica Matea
Čolak.

Također, načelnik Mato Čičak za vrijeme prigodne svečanosti učenicima 2.C dodijelio je priznanja za sudjelovanje na akciji čišćenja okoliša
za vrijeme manifestacije Sava kojoj pripadamo.
- Čestitam školi njihov dan i na svim uspjesima koje su ove godine postigli. Također zahvala
i ravnatelju i cijelom njegovom timu na svemu
što rade, a rade jako puno i njihovi se rezultati

DUGOSELSKA kronika
OBILJEŽENO 50 GODINA
RADA KUD-a POSAVKA

K

ulturno umjetničko društvo Posavka
iz Oborova proslavilo je 25. travnja četrdeset i petu obljetnicu svoga rada. Na
svečanosti koja je bila uvertira u zabavu koja je
organizirana u Vatrogasnom domu u Oborovu, govorila je predsjednica društva Valentina
Đuranec rekavši kako društvo trenutačno ima
35 članova te kako gaji tradicionalne pjesme i
plesove oborovskog kraja. Obljetnica je, prema
njezinim riječima, povod za novi zamah u radu
društva u koje treba dovesti veći broj mladih
koji će naslijediti veterane, među kojima su i oni
koji su u rad društva uključeni od samih počataka. Upravo njima, kao i onima koji su davali
različite vidove potpore radu društva Đuranec
je, ovom prigodim, uručila priznanja. Kao osnivačima društva, priznanja su uručena Marici
Lovreković i Slavici Keber, a među dugogodišnjim članovima najistaknutiji su Verica Krznar,
Milica Điđa, Đurđa Krznar i Vlado Bardić. Posebna zahvala upućena je Općini Rugvica koja
financijski podupire rad društva te pojedinačno
načelniku Općine Mati Čičku, njegovom zamjeniku Nenadu Jakšiću i predsjednici Općinskog
vijeća Ani Munić. N.H.M.

vide- kazao je načelnik Mato Čičak, kojeg je posebno dojmila slika kojom prevladava skela koja
je i jedan od zaštitnih znakova općine.  IĐ

Izborna skupština Hrvatskih vitezova Rugvice:

Jadranko Brestovec ponovno na čelu udruge

J

adranko Brestovec ponovno je izabran za
predsjednika Udruge hrvatskih vitezova Rugvice, jednoglasno je odlučeno na izbornoj
skupštini održanoj 11. svibnja u Društvenom
domu u Jalševcu Nartskom. Dopredsjednici su
Željko Vojković i Josip Ivatek. Tajnik je Veselko Đurkan, članovi Upravnog odbora Marijan
Hajtek, Berislav Cesar, Miroslav Krumar, Mile
Utješinović, Ivan Petek, Franjo Radman i Branko Đuriš. U Nadzornom odboru su Miroslav
Jarak, Mladen Čvorig, Stjepan Vinčić dok Sud
časti čine Miro Cimaš Lukec, Filip Kutlić i Marijan Baršun.
Zahvalivši na ukazanom povjerenju za čelništvo u novom četverogodišnjem razdoblju,
Brestovec je izvijestio o radu Udruge. Istaknuo
je obilježavanje značajnih obljetnica iz Domovinskog rata, posjetu mjestima na kojima su se
odvijala značajna događanja istog, zalaganje za
ostvarivanje prava članova i drugih branitelja,
sportske i kulinarske uspjehe postignute na događanjima u organizaciji srodnih udruga iz okolice i šire. Lani je udruga raspolagala s 34.646
kuna, od čega je dotacija općine bila 13.000
kuna, utrošila je 18.985 kuna. Za novo razdo-

blje planirali su 36.600 kuna. Očekuju ih brojne
aktivnosti, među njima i organizacija Sportskih
susreta povodom Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti 5. kolovoza koja se ove godine održava u Rugvici.
Čestitavši na uspješnom radu uz zahvalu zbog
uključivanja u sve akcije, pogotovo na angažmanu u nedavnoj „Sava kojoj pripadamo“, skupštini
se obratio rugvički načelnik i saborski zastupnik
Mato Čičak. Ispravit će se greška administracije pa će iz općinskog proračuna udruga dobiti
20.000 kuna, a pomoći će i s dodatnih 10.000

kuna za proslavu Dana pobjede. Što se tiče prostora na čiji je nedostatak ukazao predsjednik,
koristiti mogu Vijećnicu. Udruga ima punu podršku općine, kazao je Čičak.
Okupljene su pozdravili i zamjenik načelnika
Nenad Jakšić, predsjednik Hrvatskih vitezova
Zagrebačke županije Nenad Geri, predsjednik
Hrvatskih vitezova Dugo Selo Damir Mesić,
ratni zapovjednik 53. samostalnog bataljuna
Hrvatske vojske pukovnik Nikola Tominac, ravnatelj OŠ Rugvica Robert Munđer. Kao i nazočni brojni predstavnici udruga i ustanova koje s
rugvičkim Vitezovima veže prijateljstvo i dobra
suradnja, a naglasak su stavili na zajedništvo,
druženje, edukaciju mladih o Domovinskom
ratu. Tominac je tom prigodom uručio Brestovcu dvije povijesne knjige najavivši izradu izdanja
„Dugoselski kraj u Domovinskom ratu“. Pozvao
je sve na prikupljanje građe, dokumenata, fotografija. Prije skupštine, odana je počast na spomen obilježju poginulim braniteljima. Kako se
čulo, prva aktivnost za koju kreću organizacijske pripreme je Dan udruge koji se obilježava 25.
lipnja.
amš
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Rugvica dočekala svoje junakinje

R

ugvička rukometna priča
nažalost zaustavljena je u finalu.
Mlađe
kadetkinje
Rugvice ispisale su još
jednu uspješnu stranicu klupske i općinske povijesti ulaskom
u finale državnog
prvenstva koje je odigrano u Poreču.
Nakon iscrpljujuće
polufinalne utakmice
u kojoj su izabranice
trenerice Andre Mikulić s 18:16 svladale ekipu ŽARK Splita, u finalnom susretu protiv najtrofejnijeg hrvatskog kluba,
Podravke nažalost nije se moglo.
Iako su mlade rugvičke rukometašice ostavile
i posljednji atom snage na terenu, protiv u ovom
trenutku boljih i kvalitetnijih suparnica nije išlo.
Završilo je pobjedom sastava iz Koprivnice 25:19.
Bez obzira na poraz u finalu ovo je sjajan rezultat kluba koji napreduje iz godine u godinu. Osim
toga, ovo je i veliki zalog za budućnost, jer nekolicina ovih djevojaka igra zapaženu ulogu i u seniorskoj ekipi koja će se od sljedeće sezone natjecati u
drugoligaškoj konkurenciji.
Rukometašicama Rugvice koje su se na prvenstvu Hrvatske okitile titulom viceprvakinja države, priređen je doček ispred Osnovne škole Rugvica kakav i zaslužuje prvakinje. Šampanjac, pjesma,
vatromet i cvijeće koje su srebrnim rukometašicama uručili načelnik Mato Čičak, njegov zamjenik
Nenad Jakšić, predsjednica Općinskog vijeća Ana
Munić te članovi Vijeća i kluba bio je trenutak koji

Za rugvički rukomet
nema straha
U vikendu u kojem su mlađi kadeti Rukometnog kluba Rugvica postigli sjajan rezultat osvajanjem drugog mjesta na Prvenstvu Hrvatske i
mlađe klupske kategorije popratile su ih svojim
rezultatima. Dječaci rođeni 2009. i 2010. godine
sudjelovali su na turniru Mali Uskok u Senju,
gdje su minići osvojili prvo mjesto, pokazavši
da se u klubu već sada pripremaju nasljednici
za trofejnu generaciju mlađih kadeta. Također,
Borna Brkić i Mihael Drobnjak izabrani su u petorku turnira. 

će ove mlade sportašice pod vodstvom trenerica
Andree Mikulić i Ane Ivande zasigurno pamtiti
cijeli život.
Ponosna je bila i predsjednica kluba Mirjana
Kirin, budući da je njezin kolektiv nakon ulaska u
Drugu ligu ispisao još jednu lijepu stranicu rugvičkog sporta.
-Čestitka igračicama i trenericama na ovome.
Riječ je o ekipi koja je u samo startu prije nekoliko
godina pokazala da je perspektivna, zbog čega smo
je podržali u svim njihovim željama. To je na kraju rezultiralo ponavljanjem rezultata od prije dvije
godine, što nas neizmjerno raduje i čini ponosnima- rekla nam je predsjednica Mirjana Kirin.
Za malu sredinu poput Rugvice ovo je sjajan rezultat, ali i ispravnost općinskog ulaganja u sport i
sportaše koji to vraćaju na najljepši mogući način.
-Ovo je čudo. Curama svaka čast. Svake godine
nas razveseljavaju svojim rezultatima. Ovo je čudo
i dokaz da na dobar način ulažemo u sport, jer naši
su sportaši najbolji promotori svoga kraja- istaknuo je načelnik Mato Čičak.

Rukometašice Rugvice
ugostile selekciju Kine

10. lipnja 2019.

KUD Zov zavičaja – Rugvica

Članovi KUD-a i ove
godine na Susretu
mladih Vrhbosanske
nadbiskupije u
Komušini

Nakon organizacije uskršnjeg druženja Hrvata BiH u Rugvici članovi KUD-a „Zov zavičaja“
iz Rugvice i ove su godine sudjelovali su na 48.
Susretu mladih Vrhbosanke nadbiskupije koje
se svake godine održava u svetištu Gospe Kondžilske u Komušini. Uz nošenje gospine slike uz
procesiju mladih iz velikog broja župa Vrhbosanske nadbiskupije i ostalih hodočasnika koja
kreće ispred mjesne župe u Komušini do svetišta
na brdu Kondžilo koje je udaljeno oko četiri kilometra. Misno slavlje i ove godine predvodio je
kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji 30 svećenika. Kardinal Puljić u svom je pozdravu Kondžilo nazvao „Brdom preobraženja“. Susret mladih završio je natjecanjem ekipa pod nazivom
„Olimpijske igre“ a nakon toga uz pjesmu i ples.
Predsjednik KUD-a
Vinko Mršić

„Bibi i Bubi“ male
Rugvičane učili o
važnosti očuvanja okoliša

U

Mlađe kadetkinje ŽRK Rugvice ugostile su jučer u lijepo popunjenoj dvorani Osnovne škole
Rugvica selekciju Kine. Riječ je o mladim igračicama Pekinškog sportskog sveučilišta koje su
u Hrvatskoj boravile u proteklih devet mjeseci.
Tijekom toga vremena Kineskinje su odigrale
brojne prijateljske utakmice s klubovima zagrebačkog prstena, a posljednji susret prije današnjeg
povratka u Kinu odigrale su jučer u Rugvici.
Mlade domaće igračice koje su bile lišene usluga Tare Kuzmec i Dijane Vincek nisu se mogle
oduprijeti naletu starijih gošći koje su na kraju
slavile s 19:12. Rezultat susreta ionako je bio u
drugom planu, važnije je bilo druženje i uspostavljanje suradnje s novim sportskim prijateljima.

15

organizaciji Savskih lađara, Općine
Rugvica i Osnovne škole Rugvica, za
sve učenike nižih razreda održana je
ekološko-edukacijska predstava Kerekesh teatra „Bibi i Bubi“. Predstava je održana povodom
Dana planeta Zemlje, a glumački dvojac Jan Kerekeš i Matko Knešaurek, djeci na simpatičan
način dočaravaju zašto je važno čuvati okoliš.
Kroz predstavu Bibi i Bubi djeci poručuju
„kako je smeće zakon, tek kad se reciklira“. 
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Održan tradicionalni 9. sajam cvijeća
„DUGOSELSKI CVIJET“

K

išovito i prohladno vrijeme 4. i 5. svibnja
nije omelo da se po 9. put u Dugom Selu
održi Sajam cvijeća „Dugoselski cvijet“,
u organizaciji Grada Dugog Sela, Turističke
zajednice Dugo Selo i Pučkog otvorenog učilišta
Dugo Selo. Izložbeno prodajni Sajam održan je
na dvije lokacije – u Perivoju grofa Drašković
gdje je održana izložba prigodno zasađenih
gredica te u Kolodvorskoj ulici gdje je održana
prodaja ukrasnih sadnica, ljetnica i trajnica
uz ponudu nakita, rukotvorina te ostalih
proizvoda OPG-a. Sajam je svečano
otvorio gradonačelnik Dugog Sela Nenad
Panian. „Ove je godine Park grofa
Drašković prekrasan, a Kolodvorska
prepuna izlagača i cvijeća. Zahvaljujući
konstantom radu djelatnika DKPC-a, a
ove godine u uređenju Parka sudjelovali su
i Hrvatski vitezovi, na čemu im ovim putem
zahvaljujem, Grad je ove godine prekrasno
uređen. Pozvao bi ovim putem građane da
urede svoje okućnice, dvorišta, vrtove terase i
balkone te da se uključe u Natječaj za najljepšu
okućnicu Turističke zajednice Dugo Selo“, poručio
je tom prilikom gradonačelnik.
Uz samo otvorenje, svojim nastupom sve su razveselili mali vrtlari – djeca Dječjeg vrtića Dugo
Selo, grupe Srčeka, a prigodni program održali su
i članovi Zbora Udruge umirovljenika Dugo Selo.
U sklopu Sajma u Maloj galeriji otvorena je izložba
radova polaznika tečajeva iz projekta „Radost življenja“, a same radove od keramike, slike te ručne
radove, prigodne, cvjetne tematike, predstavio
je voditelj projekta Mario Mlinarek u nazočnosti
voditeljice tečaja Helene Ohnjec, dok je izložbu
otvorio gradonačelnik Nenad Panian. „Polaznici,
građani Dugog Sela stariji od 54 godine, izradili su
u tijeku projektnih elemenata slikarstva, keramike i ciklus ruha, niz radova na temu cvijeća što je
ovom prilikom svima i predstavljeno. Oni su napravili prava umjetnička djela, iako su većina njih
amateri. Projekt „Radost življenja“ traje od srpnja
2018. godine i potrajat će do veljače 2020. godine
i okuplja 105 polaznika u devet projektnih elemenata. Po završetku projekta planiramo nove projekte za istu populaciju, ali i za mlade“, najavio je
Mlinarek. Tijekom subote održane su i zanimljive
radionice - izrade ukrasnih 3D kutija „Mali sovari“ voditeljice Ivane Blažinović-Matacun i radionica bojanja „Dugoselski bojači“ voditeljice Dragice
Banić. Jadranka Robić, voditeljica Sajma izrazila je
zadovoljstvo odazivom izlagača, kao i brojnošću
posjetitelja, koji su svi zajedno omogućili da se
uspješno održi još jedan dugoselski sajam cvijeća.
Također istaknula je kako su novozasađene gredice
s trajnicama u Perivoju Drašković malo drugačijeg
izgleda za čije uređenje i sadnju su bili angažirani
članovi braniteljske udruge Hrvatski vitezovi, djelatnici DKPC-a i Ivana Radaković, a u sljedećem
periodu bit će dodatno ukrašene ljetnicama. Uz
brojne građane koji su se tijekom vikenda prošetali
Perivojem i Kolodvorskom, uživajući u rapsodiji

boja cvijeća tih sivih dana, Sajam
su također posjetili obišli saborski
zastupnik Ranko Ostojić i zamjenik
gradonačelnika Svete Nedelje Davor
I.G.O.
Nađi. 
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Sunčan i veseljem obasjan
5. Jagodan & Crameraj

P

eti po redu Jagodan & Crameraj u sklopu
Dana otvorenih vrata Pučkog otvorenog
učilišta Dugo Selo 25. svibnja osvanuo
je suncem okupan, što je nakon tjedana kišnog
i tmurnog vremena, neuobičajenih za svibanj,
najviše razveselilo organizatore POU Dugo
Selo, ali i posjetitelje. Manifestaciju je svečano
otvorio gradonačelnik Nenad Panian.
Dan je započeo otvorenjem sajmenog dijela
domaćih, slatkih jagoda, uz ponudu proizvoda lokalnih OPG-ovaca - sireva, bučinog ulja,
aronije, pekmeza od jagoda, kolača, sladoleda,
itd. A uz dvoranu KUD-a Preporod moglo se
tu naći i zanimljive ponude starih stvari, kao i
raznih unikatnih rukotvorina. Za najmlađe je
održana besplatna predstava LAAV story basnoslovna, te je prikazan i crtani film Vrapčić

Richard. Uz nastupe polaznika tečajeve Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, u programu
su nastupile Dugoselske mažoretkinje, Plesni
centar Dugo Selo, Dječji vrtić Dugo Selo i članovi KUD-a Preporod. U program je dodatnu
magiju donio i mađioničar Vladimir Štimac.
Za najmlađe su se održale i kreativne radionice renesansnih igara, a za mame i tate u kafićima DON i GOLD u ponudi su za tu priliku
rađeni kokteli i „zmuti“ od naravno jagoda.
U večernjim satima u dvorani Preporod
održan je nastup Zbora Gradske udruge umirovljenika Dugo Selo, Zbor učiteljica OŠ Josipa Zorića i Ivan Benković te kao posebni
gosti manifestacije Zbor Alabama Sounds of
Joy koji su održali koncert gospel i duhovne
glazbe. Za završetak dana i zatvaranje manifestacije Dana otvorenih vrata POU Dugo Selo
upriličeno je tradicionalno zajedničko puštanje lampiona u Perivoju I. B. Mažuranić sa željama – Vidimo se dogodine!

Tijekom dana održano je zanimljivo natjecanje u pečenju i brzom jedenju palačinki
„Party palačinkarnica“ u kojem su sudjelovali predstavnici političkih opcija, ustanova i
udruga. Pobjedu nad predstavnicima gradske
vlasti predvođenim gradonačelnikom, HNSa, GI Drugo Selo, SDP-a, KUD-a „Preporod“
odnijele su „domaćice“ - djelatnice POU-a.
Degustirala se i najduža štrudla od jagoda,
duga oko 6 metara. Fini kolač s omiljenim sezonskim voćem ispekle su Savske lađarice iz
Rugvice, Preporodašice, bajkerice MK Dugo
Selo, zbor učiteljica OŠ Josipa Zorića i Ivan
Benković, djelatnice POU-a Dugo Selo.
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Predstavljamo aktivnosti i sadržaje
radionica iz Projekta „Radost življenja“
Nadica Kozić
Projekt „Radost življenja“ spoj je tradicijske
kulture i vrijednosti obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti kroz koji se
stanovnicima grada Dugog Sela i okolice omogućuje razvijanje povezanosti s tradicijom i teritorijem, jačanje kulturnog identiteta te razvoj
umjetničke publike. Aktivno bavljenje kulturom
pridonijet će procesu aktivnog i zdravog starenja, omogućiti će starijim osobama korištenje
kreativnih i intelektualnih kapaciteta i razvoj
motoričkih vještina, ali i stimulirati njihovo
sudjelovanje i jačanje društvenih kontakata i
autonomije te pridonijeti većoj radosti života i
porastu samopouzdanja.
Grad Dugo Selo u suradnji s partnerima Pučkim otvorenim učilištem Dugo Selo i KUDom „Preporod“ dobili su bespovratna sredstva

u sklopu financiranja „Umjetnost i kultura 54+“
za osobe starije od 54 godine.
Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i
socijalne kohezije te jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba starijih od 54 godine
kroz omogućavanje sudjelovanja u kulturnoumjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji kulture grada Dugog Sela.
U tome sudjeluju stanovnici Dugog Sela stariji od 54 godine, posebice žene i nezaposleni koji
su izloženiji izolaciji i izostanku participacije u
kulturnim i umjetničkim programima. Oni polaze radionice tradicijske umjetnosti – folklora,
pjevanja i sviranja, izrade tradicijskog nakita i
ruha kao i moderne umjetnosti – slikanja, modeliranja i kazališnog amaterizma, a svoja postignuća predstavit će javnosti.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 806.716,78
kn

Najveći dio sufinancira Europska unija /ESF
(85 %), to je
685.709,26 kn
Iznos koji sufinancira Ministarstvo kulture
RH iznosi
121.007,52 kn – što je 15 posto ukupne vrijednosti
Projektne aktivnosti započele su u srpnju
2018. godine a provodit će se do početka 2020.
godine.
U nastavku predstavljamo svaki projektni
element, svaku radionicu, sadržaj aktivnosti,
voditelje i polaznike. 

FOLKLORNA KULTURA – pjesme i plesovi
Polaznice ove radionice projektnog elementa
1 uvježbavaju plesove i pjesme Posavine i Prigorja, a predstoji im učenje plesova s pjevanjem
iz ostalih hrvatskih krajeva. Umjetnički voditelj
ovog dijela programa je Stjepan Perko a Maja
Mlinarek pomoćna je voditeljica u uvježbavanju.
Plesnom programu prethodilo je upoznavanje
s narodnom nošnjom, s izgledom, dijelovima i

tradicijskim obilježjima ovisno o plesu i području s kojeg potječu.
Grupu čine pretežito žene, plesača im nedostaje, no vježbaju redovito tako su već prilično
naučile pjesme i plesove Posavine. To je uspjeh
zahvaljujući trudu, budući su gotovo sve početnice u folklornom plesu i pjevanju. Tijekom
proba osjeća se dobro raspoloženje unatoč za-

htjevnom plesnom koraku koje plesačice 54 plus
prate sa svim svojih godinama života.
Tako s uzbuđenjem očekuju prvi nastup upravo s posavskim plesovima koje će izvesti na pozornici KUD-a „Preporod“, u programu predstojeće gradske manifestacije. 

UMJETNOST TRADICIJSKOG SVIRANJA
Sukladno ostalim radionicama koje nose
obilježje folklorne tradicije, u okviru Projekta „Radost življenja“, grupa poklonika uči
tamburaško sviranje. U grupu je upisano 11
polaznica i polaznika koji su početnici, izuzev
nekadašnjeg tamburaša u KUD-u.

Repertoar je folklorni, tako pripremaju prateću glazbu za posavske i prigorske pjesme i
plesove. Sviraju pojedinačno a potom će zajednički u sastavu. Vježbaju Remetsko kolo, Dučec, Posavski drmeš, Staro sito i drugo. Mario
Sorić - voditelj s višegodišnjim iskustvom koji

je usavršio tamburaško sviranje kao i učenje
tamburaških sastava, očituje zadovoljstvo
dosadašnjim postignućima, dodajući kako će
uskoro biti uvježbani za nastup. 
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Radionica PJESMA ZAVIČAJA
Polaznici radionice pjevanja – „Pjesma zavičaja“ upoznaju osnove vokalne tehnike uz stručno vodstvo magistra muzike Ambrozija Puškarića. U grupi je 16 pjevačica i pjevača – korisnika
projekta, koji u većini amaterski pjevaju i u nekim drugim sastavima. Ali ima i onih koji tek

počinju učiti pjevanje. Također veći broj
polaznika sudjeluje u nekoj drugoj radionici gdje dominira glazbeni program.
Folklorno pjevanje s domicilnog područja središnji je tematski dio u poduci polaznika. To ne znači da ostala
hrvatska područja nisu
z a s t uplje n a .
Kako posavske i prigorske tako se
uv ježbavaju
međimurske,
slavonske,
zagorske, dalmatinske
i

druge pjesme. Na repertoaru su starogradske
pjesme, popularne
skladbe,
sevdah.
Ovaj sastav već bilježi kraći nastup u
Noći muzeja kada su
ih glasovno poduprli
pjevači iz drugih zborova. Pred njima je još jedan nastup za nekoliko dana kada će u svečanom tonu
izvesti Lijepu našu i Dugoselsku popevku, koje
ubrzano vježbaju.
Kao i u većini aktivnosti tako je i u pjevanju
stručno vodstvo značajno. Aktivni polaznici,
koji su ujedno članovi drugih pjevačkih ili plesnih skupina, stečeno će znanje moći primijeniti
u svakoj prigodi. 

UMJETNOST KRALUŽA
Dvije grupe, ukupno 37 polaznica izrađuje i
tradicijskih nakit iz svih područja Hrvatske te iz
drugih država gdje Hrvati žive. Tome ih uspješno uči voditeljica Vinka Mareković s dugogodiš-

njim iskustvom u izradi nakita koje je stekla u
učilištima u Dubravi, Sesvetama te Posudionici
narodnih nošnji. Većinu nakita rade od staklenih perli, koje zamjenjuju koralje te ih nižu ili

pletu na više niti konca, odnosno čvršćeg ribičkog konca. Plastika je u ovom postupku potpuno isključena, napominje voditeljica. No dodaju se drugi elementi poput dukata, srebrnjaka i
drugih inačica kovanoga novca.
Takvi kraluži izrađeni u skladu s tradicijom postaju vratni ili prsni nakit te
manjim dijelom nakit za oglavlja, posebice djevojačke krune.
Osim nizanja i pletenja voditeljica uči
polaznice i tehnici
apliciranja staklenih
zrna na platnu. U svim
vrstama nakita primjenjuju se tradicijske
boje među kojima je
najistaknutija crvena,
bilo samostalna ili u
kombinacijama pretežito s bijelom bojom. Naravno, boje
nakita podudarne su s bojama narodnoga ruha. Radeći

umjetnost kraluža polaznice uvelike pridonose
tradicijskim vrijednostima.
Nakit je bojama i oblicima istaknuta priča o
ženi, simbol njezinog bračnog i imovinskog statusa – naglašava voditeljica V. Mareković.
A polaznice su marnošću i stečenim vještinama izradile nakita koji će dopuniti ljepotu narodnih nošnji kao i samih žena koje će ih nositi.

ZAVIČAJNO RUHO - vezenje, pletenje i drugi ručni radovi
Sa snažnim naglaskom na tradiciju 17 polaznika marljivo stvara nove vrijednosti, pod vodstvom
Ljiljane Stanko, poznavateljice narodnoga stvaralaštva s bogatim iskustvom i znanjem o narodnom
ruhu iz raznih hrvatskih krajeva. Polaznice vezu
ukrasne i uporabne predmete: zidnjake dijelove
narodne nošnje, pletu čarape, kape, šalove, šivaju
bluze, rubače, pregače, rukave, cabajke i drugo.
Također su izradile ukrase za božićne i uskrsne
blagdane koristeći znane i naučene tehnike. Štoviše, okušale su se i u tkanju na tkalačkom stanu
i prebiranju koristeći lanenu pređu. Osim vune i
konca za kukičanje i pletenje, koriste svileni konac,
konac za čipku i za zlatovez. Najviše tehnika primjenjuju u vezenju: lančanac, povlaka, pečki vez,
ivanečki vez, kosovski vez, plosni vez, obamet…
S posebnom predanošću rade zlatovez i čipku
na batiće koja se kao tehnika primjenjuje i u izradi

poznate lepoglavske čipke. Sveukupnost aktivnosti
vodi ka izradi narodne nošnje, tako će u završnici
izraditi, ukrasiti sve dijelove i sastaviti narodnu
nošnju, ističe voditeljica Ljiljana. U ovom bogatom
i raznovrsnom programu aktivnosti, polaznice
vidno napreduju. Većina njih gaji ljubav prema
ručnome radu od mladosti te imaju određena znanja. Neke su došle po nova znanja i vještine.
Uz dužno poštovanje načela rodne ravnopravnosti polaznice ističu jedinog polaznika u ovog
grupi, koji nije bio na radionici prigodom novinarske posjete. Pri tome nesebično su naglasile njegovo znanje u šivanju, vezenju, tkanju i ostalim vještinama u stvaranju narodnoga ruha. Radionica se
održava u prostoru KUD-a „Preporod“.
Dio njihovih radova već je izložen prigodom dugoselskog sajma cvijeća. Na završnoj izložbi izložit
će ukrasne i uporabne predmete te cjelovitu narod-

nu nošnju koja će nastati kao rezultat kvalitetnih
postignuća u ovoj radionici. 
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Tamburaški orkestar i zbor Glazbene škole
Dugo Selo izvrsnim koncertom proslavili
osvojeno 1. mjesto na „World Cup of Folklore“

T

amburaški orkestar i zbor Glazbene
škole Dugo Selo održao je 29. svibnja
koncert povodom 1. mjesta i zlatne
medalje za vokalno – instrumentalne sastave
na „World Cup of Folklore“ osvojenih
sredinom svibnja u Jesolu/Venecija. Izvedbom
bogatog repertoara iznova su pokazali zašto
je baš njima pripao naslov pobjednika ovog
natjecanja, održanog pod patronatom Europske
folklorne asocijacije (European Association of
Folklore festival – EAFF) te Svjetske folklorne
asocijacije (World Association of Folklore
Festivals – WAFF).
Vrsni, mladi glazbenici izveli su skladbe: „Jutro u ravnici“ (skladatelj D. Cebić), „Gajdaško
kolo i momačko kolo“ (arr. D. Cebić), „Ej, Dunave“ (glazba Dario Cebić - tekst Ana-Marija
Šprihal/Dario Cebić - arr. Dario Cebić; vokal:
Jan Orešić), „Strune“ (glazba Dario Cebić - tekst:
Zvonimir Nemet/Dario Cebić - arr. Dario Cebić;
vokal: Jan Orešić), „Svirci» (glazba: Dario Cebić
- tekst: Zvonimir Nemet - arr. Dario Cebić); vokal: Robert Mihovilić)“, „Romanca i čardaš“ (arr.
R. Mihovilić/D. Cebić; solisti: Jan Orešić i Luka
Ivezić), „Monty csardas“ (arr. R. Mihovilić/D.
Cebić; solist: Luka Ivezić), „Drava teče...“ (tekst:
A. M. Špirhal/D. Cebić – D. Cebić – arr. D. Cebić), „Mjesec“ (D. Cebić - A. M. Šprihal/D. Cebić
- arr. D. Cebić; vokal: Jan Orešić), „5 tambura“

(D. Cebić - Đ. Habel/Z. Nemet - arr. D. Cebić;
vokal: Marko Majić), „Ne ljuti se, lijepa Jelo“ (D.
Cebić - P. Pokupčić - arr. D. Cebić; vokal: Robert
Mihovilić). Specijalni dodatak bile su skladbe
G. F. Händla „Dolazak kraljice od Sabe“ u izvedbi izvrsnog tamburaškog kvarteta Filip Laštro,
Jurica Facković, David Sturman i Ivan Bazarota te „Bumbarov let“ A. R. Korsakova kojom je
oduševio Luka Ivezić.
U kratkom je periodu dugoselska Glazbena
škola uvrštena među najbolje škole, njeni učenici pronose dobar glas o gradu diljem Hrvatske i
svijeta. Kako se čulo i večeras, iza toga stoji učenje i veliki trud, a ponajprije ljubav prema glazbi.
Ravnatelj škole Dario Cebić predstavio je publici

četiri maturanta, na koje je škola zbog ostvarenih rezultata i brojnih nagrada posebno ponosna, Luku Ivezića, Jana Orešića, Filipa Laštru i
Juricu Fackovića. Njima su ovom prigodom dodijeljena priznanja. Također i profesorima, pod
čijim je umjetničkim vodstvom ostvareno novo
zlato, Viktoru Brezaku, Mireli Brezarić, Tihani
Frančić i Robertu Mihoviliću. Na uspješnom
radu čestitao je gradonačelnik Nenad Panian
kazavši kako je ponosan. Koncertu je nazočio
Mato Jurić, predstavnik Zagrebačke županije
koja je donirala sredstva školi. Na tome je Cebić
zahvalio te najavio sljedeći veliki festival na kojem će učenici nastupiti – u rujnu ih očekuje put
u Peking/Kina.
amš

Izvanredni rezultati učenika Glazbeno finale međunarodnog
8. Festivala klasične glazbe u
dugoselske glazbene škole

U organizaciji Glazbene škole u Varaždinu od 8. do 17. travnja održano
je međunarodno natjecanje puhača „Varaždin Woodwind & Brass”. Dugoselska glazbena škola nastupila je u disciplini flaute te ostvarila ogroman uspjeh. Učenik dugoselske glazbene škole Josip Rudelić osvojio je 1.
nagradu dok je Marija Klara Grlić osvojila 3. nagradu. Josipova je mentorica prof. Marija Esih dok je mentorica Marije Klare prof. Dora Weiss
Reljić. Učenici su nastupili uz klavirsku pratnju Žanine Bilić.
Na natjecanju ,,Bistrički zvukolik” jedan od najboljih učenika glazbene
škole Martin Žučko na orguljama osvojio je 1. nagradu i 3. mjesto uključujući sve instrumente u svojoj kategoriji dok je mlada i iznimno talentirana
klaviristica Antonela Papak osvojila 3. nagradu. Martinov je mentor prof.
Božidar Ljubenko dok je Antonelina mentorica prof. Žanina Bilić.

Glazbenoj školi Dugo Selo

Cjelovečernjim koncertom svečano je zatvoren međunarodni 8. Festival
klasične glazbe u organizaciji Glazbene škole Dugo Selo koji je ove godine
okupio brojne ugledne svjetske glazbenike i sastave. Podsjetimo, na Festivalu su ove godine nastupili – jedan od najboljih svjetskih komornih sastava
„Schallfeld Ensemble“ iz Austrije, “Tambura quintet” kojeg čine studenti
Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, pjevač Stjepan Jeršek-Štef, uz
članove Tamburaškog orkestra Glazbene škole Dugo Selo, te profesore i učenike Glazbene škole Dugo Selo. Veliko finale Festivala okupilo je dugoselske
i australske učenika iz Sydneya “Symphonic Wind Ensemble” koji su tom
prilikom boravili u Dugom Selu. Sve njih na početku je pozdravio te im se
zahvalio na gostovanju u našem gradu, gradonačelnik Nenad Panian. Koncert je u prvom dijelu večeri započeo nastupima profesora mentora Gabrijele
Balaš Frčko na violini, Marije Esih na flauti i Žanine Bilić na klaviru izvevši
skladbu A. Piazzola: Godišnja doba, Proljeće. Također profesori Dora Weiss
Reljić na flauti i Mirna Vunić na klaviru izvele su Fantaziju Op. 79 G. Faurea,
dok su Mirna Vunić i Neven Lujo zajednički na klaviru izveli skladbu C. Debussya: Petite suite, IV. Ballet. Poznata i nagrađivana flautistica Marta Sesar,
naša Dugoselka, za svoje sugrađane te večeri izvela skladbu Iana Clarkea:
The Great Train Race, zadivivši sve u publici. U koncertu su sudjelovali i
učenici – Mia Hrković na orguljama izvela je Menuet u g-molu J. S. Bacha,
Andrej Papak na violini izveo je Koncert za violinu u a-molu, Presto A. Vivaldija, a Josip Rudelić na flauti izveo je Sonatu u G-duru, Cantabile, Allegro
G. F. Telemanna. Tamburaški orkestar Glazbene škole Dugo Selo izveo je
Kromatsku fantaziju D. Cebića, Ej Dunave (D. Cebić – A.M. Šprihal – arr. D.
Cebić), Strune (D. Cebić – Z. Nemet/D. Cebić – arr. D. Cebić) te Ne ljuti se,
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lijepa Jelo (D. Cebić – P. Pokupčić – arr. D. Cebić).
A u drugom dijelu koncertu nastupili su mladi australski glazbenici iz Sydneya iz Baulkham Hills
High school – njihov Gudački ansambl – String
Ensemble impresionirao je izvedbama Celtic
Dreaming & Dance (Chin), Ljeto iz Četiri godišnja doba A. Vivialdija, arr. Brien te Asturias (Albinez, arr. Chin). Impozantan Simfonijski puhački
ansambl – Symphonic Wind Ensemble izveo je
Australian Folk Montage (arr. Wilson), Gabriel›s
Oboe (Morricone, arr. Longfield) i Greensleeves
(traditional, arr. Reed), oduševivši svojom vrsnom
izvedbom. Njihove nastupe, uz predstavnike Grada – gradonačelnika Nenada Paniana, njegove
zamjenike Jasminku Kokot Bambić i Nikolu Tominca, pratile su i Ivana Hayes i Alis Marić, posrednice i začetnice ove kulturne suradnje australskih i dugoselskih glazbenika.
Alis Marić, inače je poznata blogerica web i FB
portala Čitaj knjigu, koja je povezala gradonačelnika Dugog Sela Nenada Paniana i ravnatelja
Glazbene škole Dugo Selo Darija Cebića s organizatorima dolaska australskih učenika u Hrvatsku
naglasivši kako je upravo „glazba univerzalni jezik
koji spaja ljude, i koja je spojila Dugo Selo s Australijom“. Ivana Hayes, Australka hrvatskog podrijetla, dugogodišnja je organizatorica studijskih
učeničkih putovanja australskih glazbenika u europske zemlje, a tako i u Hrvatsku te po prvi puta u
Dugo Selo. Učenici privatne australske gimnazije,
s pojačanim glazbenim programom, prethodno su
boravili u Zagrebu, u Karlovcu gostujući u najstarijoj glazbenoj školi u Hrvatskoj, a nakon boravka
u Dugom Selu „u jednoj od najuspješnijih mladih
glazbenih škola u Hrvatskoj“ i održanog koncerta, uputit će se u Sloveniju i Italiju. „Nastojimo
im uvijek nešto novo pokazati i odvesti u manja
mjesta kako bi mogli iskusiti autentičnu hrvatsku
atmosferu te u interakciji s glazbenicima ili učenicima glazbenih škola priuštiti im nova glazbena
iskustva“, kazala je Hayes, dodajući kako je ovo
početak suradnje s Dugim Selom i dugoselskom
Glazbenom škole. Obje su na kraju iskazale oduševljenje prijemom u Dugom Selu te uputile riječi
zahvale gradonačelniku i svima u organizaciji njihovog dočeka.
Mladi glazbenici iz Australije prije koncerta boravili su u Glazbenoj školi, upoznavši se s dugoselskim učenicima i profesorima, a nakon toga u Kleti obitelji Bunčić gdje su za njih nastupili članovi
KUD-a Preporod. Oni su za goste izveli plesove i
pjesme Zagorja i Sesvetskog Prigorja predstavivši
glazbeno i plesno bogatstvo tradicije, kao i narodne nošnje našega kraja. Nastupi naših Preporodaša praćeni su s oduševljenjem. 
Iva Grgić Ozimec
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Mario Mlinarek potpredsjednik
Zajednice kulturno umjetničkih udruga
Zagrebačke županije

K

ako je odlučeno na izbornoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih
udruga Zagrebačke županije Mario
Mlinarek, predstavnik Grada Dugog
Sela te ujedno predsjednik
KUD-a Preporod, izabran
je za potpredsjednika ove
županijske Zajednice. Uz
njega funkciju zamjenika predsjednika obnašat će predstavnik iz
Velike Gorice Vladimir
Štarkelj, dok na predsjedničkom mjestu i
dalje ostaje dosadašnji
čelnik čovjek Zajednice
Zlatko Herček.
Zajednica, kao krovna
udruga svih kulturno umjetničkih udruga s područja Zagrebačke županije, koja je nedavno
obilježila 20. godišnjicu, okuplja preko 180
članova, odnosno registriranih udruga. U
njenom sastavu su tako folkloraši, tamburaši,
kazališni amateri, zborski pjevači, plesači, puhački orkestri i mažoretkinje. Njen rad počiva
na osiguranju što stabilnijeg izvora financiranja i raspodjele sredstva za realizaciju projekata i tekućeg programa, korištenja adekvatnog
prostora za nesmetano obavljanje djelatnosti,
koordinacije novoformiranih udruga, razvijanja nakladničke djelatnosti, povezivanja na
regionalnoj i nacionalnoj razini, udruženog
sudjelovanja na međužupanijskim smotrama

i državnim natjecanjima, poticanja međunarodne kulturne suradnje, te općenito rješavanja zajedničke problematike sukladno
Zakonu. Zajednica je također nositelj
i organizator županijskih i regionalnih smotri, kulturnih
manifestacija koje njeguju
kulturno-umjetnički
amaterizam.
Novi potpredsjednik
Mlinarek, koji dolazi
iz najstarije i najbrojnije udruge unutar
Zajednice – KUD-a
Preporod, ističe važnost
ravnomjerne raspodjele
sredstava prema ostalim
članicama u Zajednici. „Cilj
je, isto tako, i dalje osnaživati
amaterizam, raditi na očuvanju
nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva te prenositi ljubavi prema naslijeđu i povijesti na mlađe generacije“,
poručio je Mlinarek. Također, ovim putem je
podsjetio kako je Zajednica objavila Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje putnih
troškova kulturno-umjetničkim udrugama
članicama Zajednice kulturno-umjetničkih
udruga Zagrebačke županije, a koji je otvoren
do 15. prosinca ove godine. Svim udrugama
koje putuju u inozemstvo, pokrivaju se troškovi do 12.000 kuna, dok će im se za troškove
unutar Hrvatske refundirati do 8.000 kuna.
I.G.O.


Novi veliki uspjeh hrvatskog pedagoga i
skladatelja Darija Cebića
Nakon niza impresivnih rezultata, Dugoselac
Dario Cebić ostvario je još jedan ogroman
uspjeh. Osvojio je 1. mjesto na International Composition Prize koje je održano
pod pokroviteljstvom grada Barlette i
Ministarstva kulture Republike Italije. Profesor je Cebić pobijedio na
natjecanju sa skladbom Sestetto n.
2 - Notturno za komorni ansambl.
Drugo i treće mjesto osvojili su
umjetnici iz Kine - Liu Tianqi i Wang
Mengyuan. Četvrto mjesto pripalo je
Ng Pan Honu također iz Kine, dok
je talijanski skladatelj Raimondi Ugo
osvojio 5. mjesto.
Međunarodna komisija sastavljena od
uglednih svjetskih profesora oduševljena je
umjetničkim radom mladog hrvatskog pedagoga i skladatelja.

Cebić je doktorirao glazbene znanosti i kompoziciju,
a dobitnik je brojnih
nagrada i priznanja
u Hrvatskoj i inozemstvu. Do sada
je skladao 12 simfonija a njegove
skladbe izvode se
diljem svijeta. Studirao je na “Universität für Musik und darstellende
Kunst“ u Beču i
Gracu, a usavršavao
se na “Hochschule für
Musik, Theater und Tanz“
u Frankfurtu i na “Hochschule
für Musik Hanns Eisler“ u Berlinu.
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Izložba „Minijatura –
svijet u malom“

U Grazu praizveden
„Kammerkonzert - za
2 tambure, vibrafon i
klavir“ prof. dr.
Darija Cebića
U koncertnoj dvorani Karl-FranzensUniversitäta u Grazu 12. svibnja održala
se svjetska premijera skladbe Darija Cebića „Kammerkonzert - za 2 tambure,
vibrafon i klavir“. Radi se o prvoj skladbi u povijesti skladanoj za tambure kao
solističko glazbalo uz pratnju velikog
simfonijskog orkestra. Brojna je publika
s oduševljenjem popratila skladbu. Solisti Manuel Alcaraz Clemente (vibrafon)
te naši učenici Luka Ivezić i Jan Orešić
(tambure) oduševili su svojom izvedbom.
Luka Ivezić i Jan Orešić (tambure) maturanti su dugoselske Glazbene škole koji
su proteklih desetak godina osvojili brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Lukin i Janov mentor
je prof. dr. Dario Cebić. Cijeli je koncert
sniman, a skladba će biti izdana na CD-u
društva skladatelja iz Graza. Koncert je
izveden uz pratnju izvanrednog Grazer
Universitätsorchestra te pod ravnanjem
dirigenta Andreja Skorobogatka. 
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L

ikovna udruga Dugo Selo već jedanaestu godinu zaredom u svibnju postavlja
izložbu „Minijatura – svijet u malom“.
Sudionika je svaki puta sve više, a na ovogodišnjoj, u prostoru Pučkog otvorenog učilišta
Dugo Selo, izlagalo je 126 autora s više od
300 djela. Posebnost izložbe je što zajedno

izlažu kreativci svih dobnih
skupina - od onih najmlađih koji tek otkrivaju svoj
talent do već afirmiranih
umjetnika. Tako postav
čine slike, skulpture i reljefi
djece Dječjih vrtića „Dugo
Selo“ (matični i područni
objekt u Lukarišću), „Didi“,
štićenika Centra za rehabilitaciju Stančić, uz članove
Udruge. Eksponate odlikuje bogatstvo motiva i kolorita, pristupa vizualnosti.
Posjetitelje je na početku pozdravila predsjednica
Udruge Ariella Melić dok
je izložbu, čestitavši na
uspješnom radu likovnjaka,
otvorila zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot
Bambić. Osvrt na izložbeni
postav dala je autorica predgovora kataloga Ana – Marija Šprihal. Za glazbene trenutke pobrinuo se nagrađivani učenik
Glazbene škole Dugo Selo Jan Gorišek izvevši
na braču, među ostalim i „Dugoselsku popevku“. Za kraj, svoju autorsku pjesmu posvećenu
minijaturama pročitala je Vera Tomić. 

Održan koncert povodom obilježavanja Dana Europe u
Glazbenoj školi Dugo Selo

N

akon što je u prostoru OŠ „Ivan
Benković“ u Dugom Selu prigodnim
programom obilježen Dan Europe,
svečanost je finalizirana koncertom u
Koncertnoj dvorani Glazbene škole. Posjetitelje
su pozdravili zamjenica gradonačelnika
Jasminka Kokot Bambić i ravnatelj OŠ
„Ivan Benković“ Branko Goleš. Kako je
napomenuto, ideja o koncertu, realiziranom
u suradnji obje dugoselske osnovne škole i
Glazbene škole, rodila se lani. Lijepa glazbena
večer započela je izvedbom hrvatske himne
koju je izveo VA „Duga“ dok je Zbor GŠ, uz
voditelja prof. Viktora Brezaka, izveo himnu
Europske unije „Odu radosti“ njemačkog
pjesnika Friedricha Schillera, a koju je skladao
Ludwig van Beethoven. Također, izveli su
„Ljetnu kišu“ (D. Cebić/A. M. Šprihal/arr. V.
Brezak). Nastupio je još f lautist Josip Rudelić
uz klavirsku pratnju prof. Žanine Bilić izvevši
Pessardov „Bolero“; Mateo Sović na violini
skladbu J. S. Backa „Gigue“; Tamburaški jazz
trio s jazz temom „Ukraine“. Repertoarom je
oduševio i zbor učiteljica OŠ „Ivan Benković“
i OŠ Josipa Zorića koje su otpjevale pjesmu

„Hodaj“ Z. Stipišića-Gibonnija, „Pjevat
ćemo što nam srce zna“ Amire Medunjanin
te „Meni trebaš ti“ Olivera Dragojevića.
Na repertoaru VA „Duge“ bile su „Popevke
sam slagal“ (D. Domjanić/V. Paljetak, arr.
prilagodio M. Bokun); međimurska „Klinček
stoji pod oblokom“; Smiljanićeva „Draga
moja Podravina“ te nezaobilazna „Dugoselska

popevka“ (Z. Đivan/Z. Špišić/arr. R. Gross).
Zbor i Tamburaški orkestar izveli su skladbe
s objavljena dva CD-a Glazbene škole, a to su
bile „Drava teče“ (D. Cebić/A. M. Šprihal/arr.
D. Cebić): „Uspomene“ (D. Cebić/Z. Nemet/
arr. D. Cebić) te „Mjesec“ (D. Cebić/A. M.
Šprihal-D. Cebić/arr. D. Cebić).
,
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U organizaciji GI „Drugo Selo“ održana
javna tribina o odvajanju otpada
U organizaciji Građanske inicijative „Drugo
Selo“ 9. svibnja je u Gradskoj vijećnici Grada
Dugo Selo održana javna tribina na temu gospodarenja i odvajanja otpada. Gost tribine bio
je Tomislav Tomašević iz Političke platforme –
Možemo, inače kandidat na predstojećim EU
izborima, koji je educirao o rješenjima na europskim primjerima poput susjedne Ljubljane
i nešto dalje Švicarske. Kako je kazao, prvo bi
bilo dobro proizvoditi što manje otpada dok se
sadašnji model fokusira na njegovu obradu odnosno odlaganje.
Usklađivanje s EU, efektivno i efikasno provođenje glavne su smjernice. No, promjene idu
sporo. Za dostići ove ranije navedene primjere dobre prakse potrebno je razvijanje svijesti,
uključujući i suradnju s drugim čimbenicima.
Manje otpada u kućanstvima moglo bi biti kad
bi se proizvodila manje toksična ambalaža, kada
bi se kupovala veća pakiranja proizvoda ili kupovalo na tržnicama, otpad prerađivao za novu
uporabu. Jedan od takvih primjera je centar za
ponovnu uporabu otvoren u Prelogu. Od načina
obrade otpada, Tomašević se zalaže za postrojenje mehaničko - biološke obrade. Što se tiče
centra za gospodarenje otpadom smatra kako su
Zagreb i Zagrebačka županija prirodna cjelina.
Nedavno je i potpisan sporazum o istom, centar bi trebao biti u Resniku. Tribini je nazočio

zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac dok
je na pitanja malobrojnih sudionika odgovarao
direktor DKPC-a Tadija Penić. Kako se čulo,
država na svojoj razini nije riješila sve po ovom
pitanju. Lokalno, Dugo Selo je dosta toga napravilo. Među prvima ima reciklažno dvorište,
cjenik usluga. Putem letaka građani su educirani
o pravilnom odvajanju otpada, više informacija dostupno je na web stranici DKPC-a. Njima
se mogu uputiti i sva pitanja. A jedno od jučerašnjih odnosilo se na odlaganje građevinskog
otpada koje građani, i to količinski 200 kg godišnje, mogu odlagati u reciklažno dvorište. Postavljeno je i pitanje o načinu odvajanja pa onda
i o naplati u višestambenim zgradama. Problem
je što ne odvajaju svi stanari otpad i što će se
odraziti na računima. Individualizirani pristup,
čipirane vrećice mogle bi biti rješenje, čulo se.
Ima i onih koji dovoze otpad i bacaju u tuđe kontejnere. Ima i onih koji, primjerice, u papir bacaju miješani komunalni otpad te tako uništavaju
korisnu sirovinu za preradu. Njih bi, kazao je
Tomašević, trebalo kažnjavati. Na kraju tribine o
ovoj kompleksnoj temi, rečeno je kako predstoje
daljnje rasprave s time da je iznimno bitno još
aktivnije educirati građane o smanjivanju same
količine otpada, o odvojenu prikupljanju i korištenju njegovih vrijednih svojstava. 
amš

SVEČANO OTVORENI NOVI PROSTORI HDZ-A DUGO SELO:

Posjeta HDZ-ovih kandidata za EU parlament
– Nikoline Brnjac i Tomislava Sokola
Povodom svečanog otvorenja novih
prostora
Gradske
organizacije HDZ-a
Dugo Selo, smještenih u Kolodvorskoj
7, Dugo Selo su 13.
svibnja posjetili saborski
zastupnik
Dražen Barišić u
pratnji
kandidata
HDZ-a za Europski
parlament Nikoline Brnjac i Tomislava Sokola
koji su predstavili HDZ-ov razvojni program i
planove za budućnost.
Sve njih je na samom početku pozdravio predsjednik HDZ-a Dugo Selo Darjan Budimir – danas su u Zagrebačkoj županiji, tako i u Dugom
Selu. Neki saborski zastupnici će se kasnije i pridružiti. „Ovakva delegacija, izaslanstvo i budući
zastupnici u EU parlamentu daju nam veliku obvezu za budućnost i njihovoj nazočnosti vjerujem da je ovo nastavak kvalitetnijeg rada stranke
u novim prostorijama“, poručio je Budimir.
Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, istaknula
je neke bitne projekte za Zagrebačku županiju i

Dugo Selo - prijedlog aglomeracije u
Zagrebačkoj županiji te vodoopskrba
kao projekt vrijedan
oko milijardu kuna.
„Nalazimo se pred
novim financijskom
razdobljem i u pregovaranju smo za
novu
financijsku
omotnicu. Hrvatska
nije potrošila sva sredstava iz prve i druge omotnice i čeka nas preko 20 milijardi eura sredstava
iz EU fondova“, istaknula je Brnjac. „Restrukturiranje i ulaganje u željezničku infrastrukturu
su među najvećim našim projektima, a na vašem
području u tijeku je izgradnja II. kolosijeka pruge Dugo Selo – Križevci, vrijednosti više od milijarde kuna. Iako su na početku postojali neki
problemi, pruga se gradi. Iduće godine krećemo
u natječaj za prugu Dugo Selo – Novska i očekujemo radove, a investicija je vrijedna 3 milijarde
kuna. To su veliki projekti – jedna milijarda investicija u željeznički sektor omogućuje 50.000
radnih mjesta“, kazala je Brnjac.
Tomislav Sokol, istaknuo je kako će se u Eu-
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Konferencija za medije
predsjednika stranke Desno
Ante Đapića:

Povjerenik za Zagrebačku
županiju Nenad Sedlar
Predsjednik stranke Desno (Demokratski savez nacionalne obnove) Anto Đapić 24. svibnja
je u Dugom Selu održao konferenciju za medije,
u društvu povjerenika stranke za Zagrebačku
županiju Nenada Sedlara.
Teme su bile EU izbori i aktivnosti organizacije osnovane lani u Vukovaru. Kako je kazao,
stranka Desno odlučila je do ljeta formirati izborne stožere u svih 10 izbornih jedinica i tako
se pripremiti za predsjedničke i parlamentarne
izbore. “Smatramo da je stanje na desnici takvo
da je prostor za platformu Desno ne samo otvoren već je nužnost zbog činjenice da u posljednjih deset godina pokazala neozbiljnost, a to će
potvrditi i nedjeljni izbori. Imamo nekoliko lista
koje nemaju šanse ostvariti rezultat što dodatno
razbija potencijal desnice”, smatra Đapić dodavši
kako oni nisu izlazili da ih se ne optuži da oni
razbijaju desnicu. Pravi moment za njihovo djelovanje vidi upravo nakon izbora jer je, kako je
rekao, u ovoj stranci mnogo mladih ljudi, a imaju potporu bivših pripadnika HOS-a koji su dio
nekadašnjih pravških grupa. U rujnu će održati
veliku izvještajnu konvenciju u Zagrebu na kojoj
će objaviti program i predstaviti svoje ljude. Što
se tiče predsjedničkih izbora, još će vidjeti hoće
li imati svog kandidata ili će podržati nekoga.
Na čelu stožera II izborne jedinice je Sedlar.
“Pokrili smo jedan veliki dio Županije, okupljamo nezadovoljne pravaškom scenom i zadovoljni smo odazivom”, istaknuo je. Kao početak za
neke nove aktivnosti ove stranke, najavio je proslavu Antunova, i Dan HOS-a u Dugom Selu 13.
lipnja.
AMŠ
ropskom parlamentu zalagati za ulazak Hrvatske u šengenski prostor jer je to, kako je rekao,
hrvatski strateški cilj zbog sigurnosti naših
građana, ali i slobode kretanja, gospodarske
suradnje i kulturne razmjene sa susjedima. „U
Europskom parlamentu zalagat ću se za čvrsto
čuvanje naše granice od nelegalnih migracija i
pridonositi zajedničkom rješenju tog problema
na europskoj razini. Podsjetio bih da je Vlada
Republike Hrvatske iz europskih fondova povukla milijardu kuna za zaštitu i opremanje naše
granične policije“, poručio je između ostalog Sokol. Također je na kraju istaknuo „Dugo Selo je
jedan od vitalnijih gradova u Hrvatskoj i zalagat
ću se da u sljedećem operativnom razdoblju uđe
izgradnja dječjeg vrtića u Dugom Selu“. I.G.O.
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Održana izborna skupština
Društva invalida Dugo Selo:

Stjepan Jambrečec i
dalje na čelu udruge

Društvo invalida Dugo Selo održalo je svoju
izborno-izvještajnu skupštinu 1. lipnja. Članovi
su za predsjednika udruge jednoglasno izabrali
Stjepana Jambrečeca, potpredsjednica je Lana
Srpak Stančić. Izvršni odbor čine još čine Ivan
Grgošić, Miroslav Jagić, Sandra Srpak, Radmila
Stančić i Mirko Ščančar.
U nadzornom odboru za predsjednicu je izabrana Božica Košćec, članovi su Ivan Mihalić i
Vinko Kašnar. Predstavnica u Hrvatskom savezu udruga osoba s invaliditetom je L.Srpak Stančić. Na povjerenju za nastavak vođenja udruge
zahvalio je novi/stari predsjednik Jambrečec
naglasivši kako će i dalje raditi na ostvarivanju
prava osoba s invaliditetom. O radu u protekloj
godini te programu rada za 2019. izvijestio je
I.Grgošić. Aktivnosti Društva usmjerene su na
praćenje i pomoć u rješavanju problema osoba s
invaliditetom, iznalaženju mogućnosti za njihovo zapošljavanje u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb. Okupljali
su članove u rješavanju zadataka potrebnih za
olakšanje životnih potreba članova. Kontinuirano su radili na pružanju pomoći na ostvarivanju povlastica – za TV i telefonsku pretplatu
te ostala prava u skladu s pozitivnim pravnim
propisima. Ove godine planiraju organizirati
kulturne i sportske susrete, održati obuku na
računalu, rehabilitaciju jednom godišnje u toplicama, a prema financijskim mogućnostima i
interesu članstva. Kako je rečeno, radi se volonterski i posla je puno, a nije bilo razumijevanja za
zapošljavanje jedne osobe. Što se tiče uklanjanja
arhitektonskih barijera na što godinama ukazuju, ostvareno je nekoliko kontakata te su vidljivi
pomaci kod nekih ustanova. Ukupni lanjski prihodi iznosili su 80.514 kuna. Od toga je dotacija
Grada Dugog Sela iznosila 30.000 kuna, Općine
Brckovljani 10.000 kuna. Grgošić je izrazio nezadovoljstvo zbog nedostatka financijske podrške
radu udruge od strane Općine Rugvica. Rashodi
su bili 66.274 kune. Prihodi u 2019. planirani su
u iznosu od 73.232 kuna. Skupštini je nazočio
pročelnik UO za društvene djelatnosti Grada
Dugog Sela Veljko Bertak koji istakao veliki senzibilitet za ovu udrugu. Na kraju skupštine, zahvaljeno je na suradnji i pomoći Gradu Dugom
Selu, Općinama Rugvica i Brckovljani, Dugoselskoj kronici, Radiju Martinu, Crvenom križu
Dugo Selo i Policijskoj stanici Dugo Selo. amš
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ODRŽANA SKUPŠTINA GRADSKE UDRUGE UMIROVLJENIKA DUGO SELO

Brojni, aktivni i pozitivni dugoselski
umirovljenici
Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo
održala je 24. svibnja u restoranu Dioniz svoju
redovnu godišnju skupštinu na kojoj su nazočili predsjednik Gradskog vijeća Dugo Selo
Darjan Budimir, gradonačelnik Nenad Panian, dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić, uz goste susjednih gradskih i općinskih
organizacija s područja Zagrebačke županije,
kao i predstavnika udruga, te, naravno, uz
brojno članstvo dugoselske udruge umirovljenika. Sve njih na samom početku pozdravio je
predsjednik Udruge Stjepan Jambrišak koji je
ujedno podnio izvješće o radu za 2018. godinu.
Uz zahvalu povjerenicima i pojedincima, posebice članicama koje su se redovito odazivale na akcije, plan rada za 2018. godinu uspješno je odrađen
prema planu, istaknuo je Jambrišak. Osnovan je
mješoviti pjevački zbor koji trenutno broji 20 članova, uz vodstvo Josipa Zenka. Uz nekoliko nastupa na području grada tijekom raznih manifestacija, Zbor je nastupio i na Susretima umirovljenika
Zagrebačke županije u Vrbovcu gdje su održani i
sportski susreti na kojima su nastupili i svim kategorijama, osvojivši 1. mjesto u šahu i 2. mjesto u
potezanju užeta, ženska ekipa. Članstvo je odlazilo na izlete, toplice, hodočašće, kazališne predstave
i koncerte te na brojne zabave. Organizirani su i
zdravstveni pregledi mjerenja šećera u krvi i tlaka, pregledi sluha. Sudjelovali su u svim gradskim
manifestacijama, humanitarnoj akciji Patrikov
put nade te su redoviti i aktivni članovi projekta
„Radost življenja 54+“ u sklopu kojeg sudjeluju u
raznim radionicama. I protekle godine organizira-

na je povoljna nabava drva za njihove članove uz
plaćanje na 6 rata, a tu mogućnost iskoristilo je 60
članova te je nabavljeno 600 m drva. Organizirane
su posjete bolesnima i nemoćnima uz tradicionalnu božićnu podjelu paketa starim i potrebitim članovima te organizaciju prigodnih domjenaka uz
fašnik, Uskrs i Božić. Prošla godina zaključena je s
1018 uplaćenih članarina, zaključio je predsjednik
Jambrišak. U planu za sljedeću godinu nastavljaju se sve aktivnosti iz 2018., dok financijski plan
iznosi 194.000 kuna. Od toga dotacija Grada Dugog sela iznosi 90.000 kuna, prihod od članarina
40.000 kuna te 30.000 kuna od Zajednice udruga
umirovljenika Zagrebačke županije, uz preneseni
višak iz prethodnih godina koji iznosi 33.000 kuna.
Nakon zatvaranja službenog dijela skupštine
uslijedio je neformalni, i svim članovima ove brojne udruge najdraži dio – uz večeru, glazbu i ples,
zabava je potrajala do kasnih noćnih sati. Uz bend,
za glazbeni dio bio je zadužen Zbor, koji je izvedbom himne, a kasnije i kraćim programom, oduševio prisutne. 
Iva Grgić Ozimec

Učenicima OŠ Rugvica i OŠ „Ivan Benković“
nagrade za radove na temu vatrogastva
Na tradicionalnom natječaju Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije za svoje likovne i literarne radove nagrađeni su Vid Belec iz OŠ Rugvica te
Lea Marija Klajn i Josip Barišić iz OŠ „Ivan Benković“.
Nagrađeni su autori najboljih likovnih i literarnih radova na temu vatrogastva. Na natječaj Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije - proveden
u suradnji sa županijskim Upravnim odjelom za
prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu - pristigla su ove godine 352 rada učenika osmogodišnjih škola. Nagrade najuspješnijima uručili su župan Stjepan Kožić, glavni vatrogasni zapovjednik
RH Slavko Tucaković i predsjednik VZ Zagrebačke županije Stjepan Ptiček. Među nagrađenima su
i učenici škola iz Dugog Sela i Rugvice. Tako je u
konkurenciji učenika od prvog do četvrtog razreda
nagradu za najbolji literarni rad primio Vid Belec,
učenik četvrtog razreda OŠ Rugvica (mentorica
Mirjana Kirin). Posjetitelji internetske stranice
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije najviše
glasova za literarne radove dali su Lei Mariji Klajn,
učenici trećeg razreda OŠ „Ivan Benković“ iz Dugog Sela (mentorica Sofija Štefanac Klobučar).

Također, najviše je glasova dobio učenik prvog razreda ove dugoselske škole Josip Barišić (mentorica
Karolina Rigljan), i to u kategoriji najboljih likovnih radova.
„Ovim se natječajem, prije svega, popularizira
vatrogastvo. Mlade želimo upoznati tko su vatrogasci, čime se bave, zašto su bitni... Svake godine
sve je više radova i mislim da smo time postigli ono
što smo i htjeli. Kroz crteže i literarne radove mladi
znaju da bi bez vatrogasaca u mnogim situacijama
bilo teško“, rekao je župan Stjepan Kožić.

Natječaj za najbolje likovne i
literarne radove provodi se već
sedam godina
„Djecu želimo educirati i osposobiti da se jednoga
dana aktivno uključe u zaštitu i spašavanje. Iz
godine u godinu sve je više radova, ali to i ne
čudi. Na području županije ima preko 150 ekipa
djece i mladeži koje sudjeluju na vatrogasnim
natjecanjima. Zainteresirali smo djecu za
vatrogastvo i to je velika stvar“, komentirao
je Stjepan Ptiček, predsjednik VZ Zagrebačke
županije.
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Čujete li vi glas Dobroga pastira? A da li uopće i slušate?
“Ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj
život za ovce. Onaj koji je najamnik a ne pastir, koji
nije vlasnik ovcama, kada vidi da vuk dolazi napušta
ovce i bježi, te vuk dolazi i kolje ovce. On bježi zato
što je najamnik i ne brine o ovcama. Ja sam dobri
pastir. Ja poznajem moje ovce i moje ovce poznaju
mene, baš kao što Otac poznaje mene i ja poznam
Oca; ja polažem moj život za ovce.” Iv. 10:11-15
Prošli mjesec smo pogledali treću “Ja sam”
izjavu u serijalu o Isusu, tvrdnju o tome tko ja On.
Vidjeli smo kako je njegova izjava da je On vrata
ovcama zapravo ekskluzivna izjava, te znači da je On
jedini put za čovječanstvo kojim može zadobiti
oproštenje i pronaći mir na ovom svijetu. U toj
usporedbi Isus daje četiri izjave, govoreći da je On
dobri pastir. Isus naglašava dvije važne stvari vezane
uz svoju ulogu pastira.
Prvo, u toj usporedbi Isus pravi razliku između
onih koji ne vole ovce i sebe. Razlika je u spremnosti
na žrtvovanje. “Najamnik” bježi na prvi znak nevolje,
on jedino misli samo na sebe! Međutim, Isus kaže da
On neće pobjeći od nevolja, štoviše, On će svoj
vlastiti život položiti za dobrobit ovaca. On je
spreman na bezuvjetnu žrtvu, jer On voli ovce.
To je možda za mnoge ljude ono najteže za
prihvatiti u kršćanstvu. Zbog naše pale naravi, naš
ponos odbija kao slabost potrebu prihvaćanja te
žrtve. Ljudska priroda želi da bude nezavisna i
samodovoljna. Za neke je uvreda i sama pomisao o
tome da nam je potrebna pomoć!
Da, to je doista pravi razlog Isusova dolaska.
On je došao da bi uradio ono što mi ne možemo
uraditi za sebe; platiti kaznu za grijeh i pripremiti put
povratka u odnos s Bogom, kako bismo živjeli živote
za koje smo stvoreni da ih živimo.

Druga važna stvar koju Isus daje u svojoj
usporedbi odnosi se na snagu Njegova glasa. Isus
kaže da On poznaje svoje ovce i njegove ovce
poznaju njega. On to poznavanje svodi na svoj
“glas.” Drugim riječima, oni koji njemu pripadaju
imaju sposobnost prepoznavanja istinitosti Isusovih
riječi. To je jedan znak pripadnosti Isusu. Nije to
savršen, bezgrešan život; to je nemoguće. Niti je
to požrtvovno davanje milostinje; sve što imamo i
tako već pripada Njemu. Nisu to ni religiozne
ceremonije; Bog od nas ne želi izgled pobožnosti
već želi odnos sa nama.
Iako su težnja ka življenju dobrim životom i
darežljivost vrijedne i neophodne osobine, one nisu
oznaka pripadnosti Ocu. Dapače, prema Isusu,
znak pripadnosti Ocu je je uvjerenje da su Isusove
riječi život, da su riječi Svetg pisma istinite.

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

Kardinal Josip Bozanić
posvetio kapelu Predragocjene
Krvi Kristove u Prozorju

Erik Maroney Misionar iz Amerike

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DUGO SELO
Josipa Zorića , 21a
Organizira:

od 24.6. do 28.6.2019.
TEČAJ
U Prozorju, u novoizgrađenoj kapeli
Predragocjene Krvi Kristove i Misijskoj
kući redovničke zajednice Misionara
Krvi Kristove održano je 26. svibnja svečano misno slavlje koje je prevodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Tom prilikom kardinala Bozanića dočekali su upravitelj Hrvatske delegature
Družbe Misionara Krvi Kristove Ilija Grgić, CPPS, vice-general Družbe Emanuele Lupi, članovi zajednice Misionara Krvi
Kristove, dijecezanski svećenici, redovnice te vlč. Josip Kuzel, župnik Župe Uzvišenja Svetog Križa, predsjednik Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budmir,

gradonačelnik Nenad Panian te potpredsjednik GV Dugo Selo Ivan Šajković, uz
mnogobrojne vjernike. Nakon obraćanja
kardinala ispred Misijske kuće gdje je tom
prilikom vice-general Družbe misionara
Krvi Kristove Emanuele Lupi kardinalu
predao ključeve misijske kuće sa simbolima Družbe i hrvatskog grba, misno slavlje je nastavljeno u samoj kapeli. Kardinal
Bozanić posvetio je kapelu Predragocjene
Krvi Kristove unošenjem moći bl. Alojzija Stepinca te je ujedno blagoslovio i Misijsku kuću redovničke zajednice Misionara Krvi Kristove.
I.G.O.

KONVERZACIJSKOG
ENGLESKOG JEZIKA
Predavači su izvorni govornici iz USA
Tečajevi će se održava po grupama (do 15 osoba ovisno o
stupnju znanja) u vremenu od 18 do 20 sa .
Upisa se mogu svi zainteresirani stariji od 16 godina.

Cijena: 150 kuna
Registracija:
Ponedjeljak 24.6.2019. od 15:00 do 17:30 sati

Upisi i infomacije:
01/2753 419
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na našeg voljenog
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TUŽNI SPOMEN

NIKOLU VULETIĆA

BRANKO VLAHOVIĆ

29.05.2006. – 29.05.2019.

Otišao je

Zauvijek si u našim srcima.

26.05.2005. godine.

Tvoji roditelji i sestra.

S nama je u mislima i uspomenama.

JOSIP VLAHOVIĆ

TUŽNO SJEĆANJE
na

Napustio nas je

MIĆU IVEZIĆA

03.06.2009. godine.

01.07.2014. – 01.07.2019.
Prošlo je 5 godina otkad nisi s nama, ali si u
našim mislima i srcima i ostat ćeš zauvijek.

S nama je u sjećanjima.
Tužne obitelji Vlahović i Kozić.

Tvoja: supruga Štefica, djeca i unuci.

IN MEMORIAM

TUŽNO SJEĆANJE
na

BOLTO HABEKOVIĆ
20.04.2004. – 20.04.2019.

JOSIPA VALEKA

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

22.05.2013. – 22.05.2019.
Teško je kada čovjek izgubi što je volio, ima
nešto teže od smrti, a to je život bez tebe.
Tvoji: supruga Anka, kćer Anita sa obitelji.

TUŽNO SJEĆANJE
na

BRANKA RNJAKA

16.05.2013. – 16.05.2019.

TUŽNO SJEĆANJE

Uvijek si u našim srcima, mislima i
molitvama.

na dragog tetka

Tvoji najmiliji.

STJEPANA – MARIJA
PRISELCA
01.06.2018. – 01.06.2019.

TUŽNO SJEĆANJE
na našu dragu

VESELU GALOVIĆ rođ. MILAT

Tetak, nedostaješ nam!
Obitelj Cesar.

25.05.2013. – 25.05.2019.

Prošlo je tužnih šest godina od kako te nema
među nama. Sa ljubavlju i tugom čuvamo
uspomenu na tebe.
Tugujući: suprug Ivan, djeca Marina i
Marinko, zet Nenad, unuke Laura i Lorena.

TUŽNO I BOLNO SJEĆANJE
na dragog supruga

STJEPANA PRISELCA
ZAHVALA
za

ŠOK MATO i ŠOK ANA
Zahvalu za vas daju sinovi Slavko i Zvonko.

01.06.2018. – 01.06.2019.

Znam da si kod Stvoritelja sa ostalim
pravednicima! Ali mala mi je to utjeha. Jer,
težak je život bez Tebe dragi! Volim Te!
Tvoja Marija.

OBAVIJESTI
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IN MEMORIAM

TUŽNO SJEĆANJE

MATO GRGIĆ, dipl.ing.stroj.

MARICA MUŠKON

Neizmjerno nam nedostaješ – tvoja ljubav,
dobrota i savjeti.
S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu
na tebe.

Naša srca pamte Tvoj lik, čuju Tvoj smijeh,
osjećaju Tvoj zagrljaj.
Uspomene i sjećanja žive, vrijeme ih ne briše.

31.5.2016. – 31.5.2019.

Tvoji: supruga Nada, kćeri Iva i Katarina,
unuci Patrik i Matej, zetovi Domagoj i Nikola

TUŽNO SJEĆANJE
na

GORAN KOVAČEK

22.05.2017. – 22.05.2019.
Tuga i bol ostaju zauvijek.
Mama Katica.
TUŽNO SJEĆANJE
na

GORAN KOVAČEK

22.05.2017. – 22.05.2019.
Ostavio si veliku prazninu, braco.
Od seke s obitelji.

TUŽNO SJEĆANJE
na

JOSIPA CESARA

04.05.2008. – 04.05.2019.
S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na
tebe.
Tvoji najmiliji: obitelj Cesar, Novak Tolić

TUŽNO SJEĆANJE

KATARINA MATIJAŠIĆ
18.05.2010. – 18.05.2019.

MIHAEL MATIJAŠIĆ
20.01.2004. – 18.05.2019.

Daleko na nebu vaš je dom, ali mi vas čuvamo
u srcu svom. Ni godine koje prolaze, ni život
koji teče, sjećanja i tugu izbrisati neće.
Vaši: kćerka Lidija, unuci Azra i Denis te
ostala rodbina.

23.6.2015. - 23.6. 2019.

Tvoja obitelj
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Atletski klub „Martin Dugo Selo“ pod
pokroviteljstvom Zagrebačke Županije predstavlja:

MARTIN BREG TRK

LJETNA KROS LIGA ZA DJECU I GRAĐANSTVO
ORGANIZATOR: Atletski klub „Martin Dugo Selo“
POKROVITELJ:
MJESTO ODRŽAVANJA: pokraj Gradske sportske dvorane
Ulica Đure Dubenika 2
TERMIN ODRŽAVANJA: 10. kola subotom od 18:00h
Početak 15.06., a završno, finalno kolo 14.09.

PRIJAVE: Online putem na web stranici
https://www.stotinka.hr/hrv/dogadjaj/967
Prijave se vrše samo prvi puta tako da se ispune svi traženi podaci a onda samo prije svakog
kola preuzme startni broj kod organizatora u prostoru starta/cilja.

SATNICA:
• 18:00 do 18:30 – PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA
• 18:30 - START DJEČJIH UTRKA
• 19:00 - START JUNIORI i GRAĐANSTVO

Osmi puta za redom održano je Prvenstvo
Lovnog ureda Dugo Selo u lovnom streljaštvu.
Domaćin i organizator bilo je Lovačko društvo
Zec Oborovo. Prvi puta na prvenstvu su sudjelovale ekipe iz svih lovačkih društava s našeg
područja.
Prema propozicijama Hrvatskog lovačkog saveza, pucane su dvije serije po petnaest letećih
meta (glinenih golubova). Prvenstvo u našem
Lovnom uredu specifično je i po sudjelovanju
saborskog zastupnika i načelnika općine Rugvica, gospodina Mate Čička, vrlo aktivnog člana
LD Fazan Svibje.
Postignuti su sljedeće rezultati: 1. mjesto LD
Fazan Svibje - 123 mete, 2. mjesto LD Zec Oborovo - 102 mete, 3. mjesto LD Sokol Stančić
-99 meta, 4. LD Kuna Velika Ostrna, 5. LD Srnjak Dugo Selo, 6. LD Strijelac 2000 Ježevo I 7.
mjesto LD Lupoglav. Rezultati iz ekipnog dijela
vrednovali su se za pojedinačni poredak u kojem je ostvaren sljedeći pojedinačni plasman: 1.
mjesto Mario Genzić, LD Fazan Svibje, 28 meta,
2. mjesto Igor Klarić, LD Kuna Velika Ostrna,
27 meta, 3. mjesto Dubravko Štikavac, LD Fazan
Svibje 26 meta, 4. Krunoslav Švedi, LD Sokol
Stančić, 25 meta, 5. Stjepan Kirin, LD Zec Oborovo, 25 meta, 6. Željko Bertak, LD Srnjak Dugo
Selo, 24 mete.
Ova šestorica prvoplasiranih strijelaca čine
reprezentaciju Lovnog ureda koja će nas predstavljati na prvenstvu LS ZŽ , 30. lipnja ove
godine. Naš LU domaćin je manifestacije Dani
lovstva Zagrebačke županije, no kako na našem
području nemamo streljanu koja zadovoljava
tehničke uvjete, prvenstvo u lovnom streljaštvu
B.K.
održat će se na streljani u Vrbovcu.

CJENIK:
• GRAĐANSTVO - 10kn po kolu (80kn za cijelu ligu)
• JUNIORI - 5kn po kolu (40kn za cijelu ligu)
• djeca besplatno
STAZA: Kružna (šuma, makadam, asfalt jednim dijelom)
NAGRADE:
• Medalje za prvih troje u svim pojedinačnim kategorijama
• Pehari za prve tri mješovite tročlane ekipe
• Pehari za prve tri obitelji
Sve informacije i pravila pogledajte pronaći na našoj web stranici:
http://akmartindugoselo.hr/nase-utrke/martin-breg-trk/
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Održana izborna skupština ZŠU Dugo Selo:

S

ŽELJKO MELIĆ NOVI
PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

kupština Zajednice športskih udruga Grada
Dugog Sela, pod predsjedanjem Zvonka
Kaleba, izabrala je, većinom glasova, Željka
Melića (Auto klub Dugo Selo) za novog predsjednika
Zajednice, na izbornoj sjednici skupštine koja je
održana 26. travnja u Gradskoj vijećnici. Na istoj
sjednici za dopredsjednike su izabrani Zvonko Kaleb
(MRK Dugo Selo) i Nikola Banjeglav (Kyokushin
karate klub), dok su u Izvršni odbor Zajednice, uz

Međunarodni memorijalni turnir Đuro Dubenik u
stolnom tenisu, Međunarodni Kyokushin karate kup
„Dugo Selo“, Memorijalni turnir „Đuro Dubenik“ u
muškom rukometu i Memorijalni rukometni turnir
„Đuro Dubenik“ u ženskom rukometu (kategorija
kadetkinja ‘02). Održani su i 3. Dugoselski turnir u
uličnoj košarci, 15. međunarodni Božićno-novogodišnji rukometni turnir za žene (kategorija seniorki)
i Dugo Selo open u Taekwondo-u.
U ovim rezultatima, u koje se uloženo puno rada
i truda, koji se rezultati čak i ponavljaju iz godine u
godinu, ponosni možemo biti i na reprezentativce
Republike Hrvatske iz dugoselskih redova u muškom
i ženskom rukometu te stolnom tenisu – zaključio je
Končić.
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ODRŽANA SKUPŠTINA
KUGLAČKOG KLUBA
„DUGO SELO - 1934”
Sukladno statutu KK Dugo Selo – 1934. održana je
Izvještajna godišnja skupština za 2018. god. na kojoj su
prezentirana i prihvaćena godišnja izvješća predsjednika, tajnika, blagajnika i komisija.
Predsjednik P. Livaić u svom se izvješću posebno
osvrnuo na izvanredan rezultat u prvom dijelu natjecanja treće zagrebačke lige gdje su ostvarene sve pobjede u devet odigranih utakmica. To je nezapamćeno
u 80 godina postojanja kluba. Tijekom natjecateljske
2018. odigrali smo niz susreta natjecateljskog i turnirskog karaktera u organizaciji Kuglačkog saveza Hrvatske, Županijskog kuglačkog saveza i Kuglačkog kluba
Dugog Sela. Tako smo nastupili u Kup natjecanju gra-

Financijska potpora Grada
preduvjet kvalitetnog rada

predsjednika i potpredsjednike, izabrani Jadranka
Robić (ŽRK), Igor Kovačević (NK Dugo Selo), Vlado
Pašalić (Košarkaški klub), Davor Orešković (NK
Ostrna), Krunoslav Belić (STŠK) i Željko Cigrovski
(ŠRD). U nadzorni odbor Zajednice izabrani su Ivo
Kesedžić, Zvonko Pokas i Mladen Fuks.

Odlični rezultati u protekloj godini

Izvješće o radu u protekloj godini podnio je tajnik Zajednice Franjo Končić rekavši da je u protekloj godini Zajednica brojila 17 udruga koje daju 53
momčadi/ekipa (39 pomladak), a koje se natječu u 53
lige u kojima sveukupno sudjeluje 599 momčadi/ekipa. Licencirano je 862 natjecatelja (671 pomladak).
Stručni rad vodi 45 trenera. Međutim, kad ubrojimo
roditelje i sve ostale članove klubova, kao i sportaše
koji se natječu u neslužbenim natjecanjima izvan sufinanciranja ove Zajednice, brojka naše sportske obitelji se kreće oko 1200 sportaša i sportskih djelatnika
– naglasio je Končić.
U prvih 6 mjeseci 2018. godine u ligaškim je natjecanjima osvojeno 7 prvih mjesta, 13 drugih i 3 treća
mjesta. U pojedinačnim natjecanjima klubovi su sudjelovali na 97 turnira/utrka.
Čak 195 puta klubovi su bili među prva tri mjesta
od čega 56 puta prvi, 54 puta drugi te 85 puta treći,
dok je ostvareno još 129 odličja među prva tri mjesta.
Na kraju kalendarske 2018. godine u ligaškim natjecanjima na prvom mjestu završilo je 7 klubova, na
drugom 8 kubova te na trećem mjestu natjecanje su
završila 3 kluba. U pojedinačnim natjecanjima klubovi su sudjelovali na 54 službena natjecanja te još 58
neslužbenih natjecanja. Osvojena su 62 prva mjesta,
99 drugih i 86 trećih kao i još 65 odličja među prva
tri mjesta.
Klubovi daju sedam sportašica i sportaša IV. kategorije te dvije sportašice V. kategorije.
Od ostalih programa uz pomoć Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije ostvareni su Malonogometni turnir mladeži „Dugoselko“,

Prema izvješću predsjednika Nadzornog odbora
Ive Kesedžića, u protekloj je godini Zajednica ostvarila prihode u visini 2,1 milijuna kuna, od čega je čak
2.075 000 stiglo iz Gradskog proračuna, a s obzirom
na to da je ostvaren i višak prihoda od 100.000 kuna,
Zajednica je smanjila gubitak prenijet iz prijašnjeg
razdoblja na svega 21.000 kuna.
Za tekuću godinu, kako se čulo na sjednici, klubovi su tražili 3,5 milijuna kuna, a Grad im je, uz povećanje od 200.000 kuna u odnosu na lani, iz proračuna
odobrio 2.280 000 kuna, a iz tih sredstava će se, uz
redovita natjecanja, financirati i sportske manifestacije od interesa za Grad, kao i proslave značajnih
obljetnica pojedinih klubova.

Hrvački klub Dugo Selo novi član
Zajednice

Umjesto dosadašnjih 17 članica, Zajednica od ove
sjednice broji jednog člana više. Naime, jednoglasnom odlukom u članstvo Zajednice primljen je i
nedavno osnovani Hrvački klub Dugo Selo, a njegov
predsjednik Darjan Budimir uključen je, odmah potom, u rad skupštine.

Predstavnici NK Dugo Selo protiv
izbora Melića za predsjednika

Protiv izbora Željka Melića za predsjednika Zajednice izjasnili su se jedini predstavnici NK Dugo Selo.
Damir Fintić zatražio je o Meliću, kao kandidatu za
predsjednika, raspravu i prije samog izbora, no, s obzirom na odredbe iz Poslovnika, dobio ju je je tek pod
točkom pitanja i prijedlozi. Fintić je rekao kako posjeduje niz kompromitirajućih materijala zbog kojih
Melić ne bi trebao biti predsjednik Zajednice te ih je
i iznio na samoj sjednici, što mu je Melić kao predsjedavajući u tom trenutku, i dozvolio. Fintić je iznio
mišljenje kako je Melić izabran za predsjednika jer će
se njime moći manipulirati. Članovi skupštine nisu
željeli raspravljati o ovoj temi, s izuzetkom Željka Cigrovskog koji je rekao da su Fintićevi navodi vezani
uz Melićev privatni život i nisu zapreka njegovom izboru za predsjednika Zajednice.
U ime Grada Dugog Sela skupštinu su pozdravili
zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac i predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir, a u ime
Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije tajnik Mario Makarun.
Nenad Haleuš Mali

da Zagreba i Zagrebačkoj ljetnoj ligi, tradicionalnom
turniru Tomo Vuletić u suradnji s KK Hidro Meteor,
turniru našeg kluba – pojedinačno (pobjednik S. Zrile), turniru u brzinskom kuglanju u Zagrebu (pobjednik Z. Šok) te smo organizirali tzv. Dan otvorenih
vrata organizaciji županijskog saveza glede animacije
mladih kuglača, gdje se prijavilo desetak mladića. Na
svim navedenim natjecanjima odigrali smo značajne
uloge te potvrdili kuglački rejting u rezultatskom smislu čemu su najviše pridonijeli naši izvanredni kuglači: Slavko Zrile, Zvonimir Šok, Martin Prstec, Željko
Papeš, Ronald Šutić, Dražen Košćec, Vlado Radaković, Renato Kovačić te ostali igrači koji su nastupili u
skladu s potrebama taktike i trenutačne forme.
Izvješća tajnika, blagajnika, nadzornog odbora i
stegovne komisije prihvaćena su jednoglasno bez jasno iznesenih primjedbi.
Na kraju skupštine prisutnima se obratio dopredsjednik Zlatko Repić s osvrtom na natjecateljsko I
financijsko izvješće za 2018, godinu, ocijenivši ju
godinom šokova; ispadanjem iz druge lige u proljeće
i pobjednički pohod u trećoj ligi u jesen, što je u konačnici rezultiralo povratkom u drugu ligu u 2019.
godini.
Najžešća rasprava na Skupštini razvila se nakon
diskusije o razlozima i uzrocima neizgradnje projektirane kuglane u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom
Selu koja bi zasigurno omogućila dugoročni opstanak
i prosperitet dugoselskog kuglanja te relativizirala današnju tezu o dugovječnosti današnje kuglačke generacije.
Prevladavajuće mišljenje iskazano u raspravi je
da su sve političke strukture od legendarnog gradonačelnika Milivoja Obada odgovorne za nepoštivanje
građevinskog projekta izgradnje sportske dvorane o
čemu smo izvijestili i Županijski sportski savez kao
nositelja razvoja kuglačkog sporta u Zagrebačkoj županiji.
Za KK Dugo Selo - 1934.
Dopredsjednik: Zlatko Repić
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Rukometaši Dugog Sela potvrdili dominaciju
Rukometaši Dugog Sela novi su stari prvaci Hrvatske u uzrastu kadeta. Na završnici Prvenstva Hrvatske koja je u sklopu Festivala rukometa u Poreču
okupila osam najboljih momčadi, Dugoselci su još
jednom potvrdili primat najboljih. Pet pobjeda uključujući i onu u finalu protiv PPD Zagreba rezultatom 27:19 donijeli su Dugoselcima četvrtu uzastopnu titulu najboljih.
Novim
pravcima
Hrvatske 19. svibnja
je u Gradskoj športskoj dvorani priređen
doček pod sloganom
„Danas oni, sutra vi“.
Nakon bakljade ispred
dvorane, predstavljanje
prvaka nastavljeno je u
dvorani gdje su zlatnim
dugoselskim rukometašima uz predsjednika kluba Nenada Lovrića, čestitali i gradonačelnik
Nenad Panian, predsjednik Gradskog vijeća Darjan
Budimir, predsjednik Sportske zajednice Željko Melić te rukometaši koji su ponikli u Dugom Selu predvođeni Anton Kalebom.
-Sretan sam što sam ovdje s vama. Ovo je bio još
jedan uspješan dugoselski vikend. Pokazali smo da
smo grad sporta i koliko je naš rukomet uspješan.
Ovime ste pokazali da se svaki trud i svaka kap
znoja vrati- istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir, a lijepim željama pridružio se i

gradonačelnik Nenad Panian, kojem su rukometaši
poklonili zlatnu medalju.
-Zahvala roditeljima, koji su odgojili ovu krasnu
djecu. Imamo prvake Hrvatske, dečki ne znam što
bih vam rekao. Hvala vam na tome. Vi ste idoli Dugog Sela i vaš primjer treba slijediti- poručio je gradonačelnik Nenad Panian.

Novim starim prvacima Hrvatske pod vodstvom
trenera Miškovića tako su postali Kuzmanović, Pužek, Deronja, Čičak, Grubišić, Hršak, Agatić, Bendra, Činkl, Gavranović, L. Lisica, I. Lisica, Raužan,
Šuker, Igrc i Bjelajac.
Uz naslov najboljih, u najbolju sedmorku Završnice izabrani su Dominik Kuzmanović i Fabijan Grubišić, koji je ujedno bio najbolji strijelac Završnice,
na kojoj se trener Matej Mišković okitio epitetom
najboljeg trenera.
I.Đ.

USPJEŠNA SEZONA DUGOSELSKIH NOGOMETAŠA

N

ogometaši NK Dugo Selo su uspješno priveli
kraju nogometnu sezonu 2018/2019. Za razliku
od posljednje nogometne sezone u kojoj se do
zadnjih nekoliko kola strahovalo za opstanak u ovoj
nogometnoj sezoni momčad je uspješno plovila u III
HNL zapad. Plasman na sedmom mjestu ljestvice III
HNL zapad je ono što je trener Biškup na početku
sezone najavljivao. U jesenskom dijelu sezone momčad
je sakupila 27 bodova iz 17 odigranih utakmica i već u
prvom dijelu sezone visokim plasmanom na ljestvici
osigurala opstanak. Iz jesenskog dijela sezone trebamo
istaknuti furioznu seriju gdje su nanizali šest pobjeda
u nizu (od 6 do 11 kola). U zimskoj pauzi momčad je
napustilo nekoliko iskusnih igrača, pa smo tako cijelo
proljeće u kadru prve momčadi na klupi za pričuvne
igrače mogli vidjeti juniore i kadet. Iako pomlađena
u proljetnom dijelu sezone momčad je sakupila 23.
boda u 17.odigranih utakmica što je vrlo blizu učinku
iz jesenskog dijela sezone. U svakom pogledu sezona

se može ocijeniti kao vrlo dobra jer je ispunila
očekivanja trenera i uprave. Uz iskusnog rutinera
Benkovića, kao potencijalni budući lider momčadi
nametnuo se Filipović koji je bio konstanta cijelu
sezonu. Njemu uz bok treba spomenuti Žabeca koji
je također odigrao sezonu na nivou i postigao dosta
ključnih golova, pa Salatovića, Bagarića, Ivančića
i Perišića koji su opravdali ukazano povjerenje .
Svakako ovdje trebamo spomenuti i nadolazeće
mlade snage koji su kroz proljeće vrijedno sakupljali
minutažu. Netko više, netko manje, ali trebamo
ih svakako spomenuti: Pavlić, Galić, Lepotinac,
Međugorac, Pavlović, Zelić, Babić koji predstavljaju
budućnost kluba. Od sljedeće nogometne sezone
2019/2020. III HNL liga mjenja svoj format
takmičenja sa tri na pet liga. Biti će to novi izazov
za momčad NK Dugo Selo i nadamo se da će i u
narednoj nogometnoj sezoni svojim dobrim igrama
T.Š.
uveseljavati vjerne navijače. 

Održana godišnja skupština STŠK Dugo Selo:
Stolnoteniski športski klub Dugo Selo održao je
29. svibnja redovitu godišnju skupštinu kojom je
predsjedao predsjednik kluba Krunoslav Belić, a
kao gosti nazočili su pročelnik za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko Bertak i tajnik ZŠU
Grada Dugog Sela Franjo Končić.
U podnesenom izvješću o radu u protekloj godini nabrojani su brojni uspjesi izvrsnih dugoselskih
stolnotenisača koji se bez odličja nisu vratili ni sa
jednog od petnaest turnira na kojima su sudjelovali. Uz to, Luka Markov, koji je trenutačno i najbolje rangirani igrač na listama HSTS-a za sezonu
2018./2019. nastupao je za reprezentaciju Hrvatske
u seniorskoj kategoriji, a Ana Murat, Luka Zlatkov

DUGOSELSKA kronika
NK Rugvica Sava 1976:

SEZONA
STABILIZACIJE KLUBA

N

ogometni klub NK Rugvica Sava 1976 je
spajanjem NK Rugvica i NK Sava Sop ušao u
sezonu 2018/2019 sa ciljem očuvanja statusa
i potvrde stabilnosti kluba u okvirima JŽL . Ulazak
u sezonu je obilježila rezultatska kriza nakon koje je
dotadašnji trener N. Garić podnosi ostavku ,a uprava
kluba na njegovo mjesto dovodi iskusnog A. Klarića.
Ostatak jesenskog dijela sezone je protekao u slaganju
momčadi. Osvojeno je 12 bodova što nije zadovoljilo
upravu kluba koja je u zimskoj stanci treneru Klariću
dovela nekoliko iskusnih igrača koji su u proljetnom
dijelu sezone znatno pridonijeli kvaliteti igre i širini
igračkog kadra. Vidjelo se to odmah i na rezultatu pa su
tako Rugvičani među tri najuspiješnije momčadi JŽL
ako gledamo proljetni učinak. Trener Klarić ističe : „
zadovojan sam učinkom momčadi u proljetnom dijelu
sezone u kojem smo osvojili 26 bodova. Stabilizirali
smo momčad sa iskusnim igračima, a nekolicina
mladih igrača koji su u kadru momčadi opravdavaju
ukazano povjerenje i pokazuju zadovoljavajući pomak
u igri. Napravili smo dobar temelj kroz proljetni dio
sezone i cilj nam je za iduću sezonu održati postojeći
kadar na okupu, te priključiti još nekoliko mladih
igrača iz juniorskog pogona i upustiti u borbu za sami
vrh ljestvice. „ Kolo prije kraja prvenstva momčad
se nalazi u sredini ljestvice JŽL na 10.mjestu sa
osvojenih 38 bodova. Sezona se može ocijeniti kao
vrlo dobra. Ako uzmemo u obzir jesenske turbolencije
ona možemo reći da je proljeće donijelo stabilizaciju.
Infrastrukturu kojom raspolaže klub je vrlo dobra (dva
nogometna terena sa novim popratnim objektima),
igrački kadar se polako definira i nema razloga da
iduće nogometne sezone momčad NK Rugvica Sava
1976 ne gledamo u napadu na vrh ljestvice JŽL.
T.Š
			

VITRINE SE I DALJE PUNE TROFEJIMA

i Luka Dragun nastupali su za juniorsku reprezentaciju. Luka i Mislav Martinek kategorizirani su
sportaši četvrte, a Ana Murat i Petra Bulić pete kategorije.
Izvrsni su rezultati i u momčadskim, odnosno
ekipnim natjecanjima. Momčad seniora osvojila je
četvrto mjesto u Superligi, kao najbolji plasman do
sad. Isto mjesto osvojila je ženska ekipa u Hrvatskoj
ligi zapad, a druga momčad osmo mjesto u Hrvatskoj ligi zapad za muškarce. Uspješne su bile i momčadi te ekipe koje se natječu u županijskim ligama,
osvojivši tri prva i jedno drugo mjesto.
Prva momčad ove će godine i dalje nastupati u
Superligi gdje očekuje plasman oko sredine ljestvice,

dok će prva ženska ekipa nastupati u 1. Hrvatskoj
ligi, a, kako se čulo, s obzirom na kvalitetu igračica
koje STŠK Dugo Selo ima na raspolaganju, očekuje
se plasman u žensku superligu u sljedećoj sezoni.
Klub će i dalje, kako se navodi u planu rada za
ovu godinu, provoditi školu stolnog tenisa s djecom, ali će omogućiti i građanima Dugog Sela da se
u slobodno vrijeme mogu rekreativno baviti ovim
sportom.
Financijski, čulo se, klub je stabilan i lani je, iz različiitih izvora, ima na raspolaganju 222.000 kuna, a
u istom je iznosu prihvaćen i financijski plan za ovu
godinu.
N.H.M.
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ŽRK Dugo Selo ’55:

Rukometašice na turniru u
Samoboru –
zlato za mlađe kadetkinje ‘04
Ekipe mlađih kadetkinja 2004/05. i djevojčica
2006/07. sudjelovale su
na jakom međunarodnom rukometnom turniru „Samobor handball
Cup 2019“ koji se je održao od 01. do 02. lipnja
2019. god. u Samoboru.
Obje ekipe ŽRK Dugo
Selo ’55 postigle su zapažene rezultate, mlađe
kadetkinje ’04 odličnim
su igrama osvojile 1.mjesto dok su djevojčice ’06
osvojile 6.mjesto.
Kod mlađih kadetkinja ’04 nastupilo je 10
ekipa podijeljenih u 2 skupine, a o kvaliteti turnira govori podatak da je nastupilo 5 ekipa sa
nedavno održane Završnice prvenstva Hrvatske
(Lokomotiva, Dugo Selo ‘55, Zrinski, Sisak i Rugvica). Nakon što su naše djevojke bile 100% u
skupini, u polufinalu ih je čekala ekipa Zrinskog
iz Čakovca koju pobjeđuju rezultatom 18:14. U
finalu su im protivnice bile ekipa Lokomotive iz
Zagreba koju pobjeđuju rezultatom 18:15. Iz redova ŽRK Dugo Selo ‘55 Katja Vuković proglašena je najkorisnijom igračicom turnira.
Kod djevojčica ‘06 nastupilo je 9 ekipa podi-

jeljenih u 2 skupine. Nakon što su naše djevojke završile u skupini na 3.mjestu, u utakmici za
5.mjesto bolje od njih bila je ekipa Siska.
Uz stručno vodstvo trenera N.Plašića, mlađe kadetkinje ŽRK Dugo Selo ’55 nastupile su
u sastavu: E.Novosel, E.Bićanić, M.Grgošević,
K.Vuković, G.Vladić, L.Golub, N.Josipović,
I.Žerdin, E.Vražić, T.Koleš, M.Brnjaković,
L.Pavlić i N.Jambrek.
Uz stručno vodstvo trenerice T.Plašić, djevojčice ŽRK Dugo Selo ‘55 nastupile su u sastavu: E.Beljo, K.Petričević, J.Franjić, M.Protrka,
M.Pezelj, M.Mišir, K.Vuković, M.Milić, N.Topol,
L.Dunđer, N.Franjčić, I.Milašinčić, L.Škrabec,
E.Kovačević, L.Popovski i P.Ciberlin.

Street Style Show 2019. u Dugom Selu
Mnogobrojni zaljubljenici u automobile
okupili su se 2. lipnja u Dugom Selu na sedmom izdanju „Street Style Showa“. Tradicionalno natjecanje u izgledu automobila, u organizaciji MMK Pozitiv u suradnji sa Street Style
Teamom, održano je kod Gradske sportske
dvorane i na parkiralištu u Ferenčakovoj ulici.
Program je ujedno uvršten u program Sa-

vjeta mladih Dugog Sela, a Grad Dugo Selo je
pokrovitelj događaja. Natjecanje je bilo podijeljeno u 19 kategorija s nekolicinom manjih
kategorija. U sklopu programa održano je izlaganje Crvenog križa, kao i razgovor o sigurnosti o prometu. Bogat program uključivao je
popratne sadržajeza djecu te brojne izlagače.
amš
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Martinski polumaraton 27.
listopada:

AK Martin Dugo Selo
poziva volontere
na sudjelovanje u
organizaciji
Pripreme za Martinski polumaraton, koji će
se održati 27. listopada u sklopu Dugoselskih jeseni i obilježavanja Grada Dugog Sela, u tijeku
su. Organizator Atletski klub Martin Dugo Selo
poziva sve koji se žele volonterski uključiti u organizaciju, da ih kontaktiraju preko web stranice
http://akmartindugoselo.hr/kontakti/, rečeno je
na današnjem sastanku održanom u dugoselskoj
Gradskoj upravi. Na sastanku su bili gradonačelnik Nenad Panian, njegovi zamjenici Jasminka
Kokot Bambić i Nikola Tominac, predstavnici
AK Martin Dugo Selo - predsjednik Vlado Šindler, dopredsjednik Neven Matijaš i tajnik Tomislav Poljak. Podsjećamo, ovaj sportski događaj
održat će se nakon desetogodišnje stanke, pod
pokroviteljstvom Grada Dugog Sela. Očekuju se
brojni sudionici, a u bogatom programu je i Utrka građana na 5 kilometara. Start i finiš planiran je kod Gradske sportske dvorane. Dugoselski
atletski klub izuzetno je aktivan, članovi sudjeluju na svim velikim utrkama te postižu zapažene
rezultate.
AMŠ

MRK Dugo Selo:

DJEČACI ’06 “BRONČANI”
NA ZAVRŠNICI PH
Dječaci “A”, dječaci rođeni 2006. i 2007. godine,
prošlog su vikenda nastupali na Prvenstvu Hrvatske
koje se odvijalo u Umagu.
20 momčadi iz cijele Hrvatske izborilo je nastup
na završnom turniru za spomenutu generaciju, a
naši dječaci su kroz 8 utakmica izborili, bolje rečeno
osvojili izvrsno 3. mjesto u Hrvatskoj.
Put do bronce vodila je kroz uzasno jaku i izjednačenu skupinu gdje smo zauzeli 3.mjesto koje nam je u
osmini finala donijelo prvoplasiranu momčad regije
Jug, odličnu Ribolu Kaštelu gdje smo se uspjeli vratiti iz rezultatskog minusa na poluvremenu i na kraju
slaviti. U četvrtfinalu smo ponovo igrali dva različita
poluvremena protiv odlične momčadi Koprivnice i
na kraju u užasno napetoj utakmici slavili i plasirali
se među 4 najbolje momčadi. Ždrijeb u polufinalu
nam je donio momčad Trsata, još jednog prvaka svoje regije koji je i drugi puta na ovom turniru bio bolja
momčad i zasluženo slavio. U utakmici za 3. mjesto
igrali smo protiv odlične momčadi Dubrave gdje
smo bili u rezultatskom minusu sve do samog kraja
utakmice kada smo sa par odlicnih obrana i zaredanih zgoditaka uspjeli preokrenuti rezultat i u konačnici slaviti, te na kraju okititi se brončanim odličjem.
Osim medalja, dobili smo i priznanje u vidu izbora
za najbolje lijevo krilo, Franka Pompera. Ovom prilikom čestitamo svim igračima i treneru na odličnom
uspjehu koji su ostvarili.
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