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U posljednje vrijeme nema baš puno vijesti koje nas mogu obradovati. No, jedna takva
ipak je stigla iz Državnog zavoda za statistiku. Neumoljiva statistika kaže da je u Gradu
Dugom Selu u prošloj godini zabilježeno 180 umrlih, a istodobno se bilježi 186 rođenih,
čime je ostvaren pozitivni vitalni indeks 103,3. Nažalost, s izuzetkom Općine Bedenica,
sve ostale jedinice lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji su u minusu. U Općini
Brckovljani ima troje, a u Rugvici dvanaestero umrlih više u odnosu na novorođene.
Ukoliko se gleda cijela županija 1096 umrlih je više nego novorođenih pa je indeks
negativa i iznosi 71,8.

„RUGVICIZACIJA“ KAO MODEL ZA NAPREDAK

Ovih vrućih ljetnih dana baš i nije bilo previše događanja koja bi zavrijedila posebnu
pozornost, s izuzetkom događaja o kojem govorimo u nastavku priče. Gradsko i općinska
vijeća, naših jedinica lokalne samouprave, su se konstituirala i čini se da u ovom
mandatu, niti jedna, od tri izvršne vlasti, ne bi trebala imati problema u sprovođenju
svojih zacrtanih ciljeva. Lagani „procijep“ osjeća se jedino u Dugom Selu, gdje je
nezavisna Građanska inicijativa poprilično oprezna i preispituje sve prijedloge koji
dolaze od gradonačelnika, a HDZ se pomirio s oporbenom situacijom. No, za sada nema
nikakvih prijepora, s obzirom na sukladnost ciljeva pa vjerujemo da će tako ostati i do
kraja mandata. Premda se gradi i ide naprijed u sve tri naše jedinice lokalne samouprave,
čini se da najveći napredak i dalje postiže Rugvica koja je ovih dana postigla još jedan
značajan uspjeh. Naime, načelnik Čičak potpisao je ugovor s ministrom prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine Darkom Horvatom, kojim država daruje Općini
Rugvica zemljište u vrijednosti 97,5 milijuna kuna za otvaranje nove poslovne zone.
Potpisivanju ugovora nazočila je i cijela svita gradonačelnika i načelnika s područja
Zagrebačke županije pa je sve pomalo ličilo na onaj vic kad Škot vodi svoju djecu
kod susjeda da gledaju kako susjedova djeca jedu kolače, ali s obzirom da je ministar
Horvat, upravo ovom prigodom, obećao kako će država na isti način, a u cilju razvoja
poduzetništva, nastupati jednako i prema svim drugim jedinicama lokalne samouprave,
nije bilo razloga za izostanak općeg zadovoljstva. Posebno kad su u pitanju susjedni Grad
Dugo Selo, čija se zona gotovo i fizički nadovezuje na ovu Rugvičku, te Općinu Brckovljani
koja se nalazi u neposrednoj blizini. Osim toga već i samo dolazak poduzetnika u Rugvicu,
nužno će povući za sobom gosodarsku živost na cijelom dugoselskom području.
Načelnik Čičak pohvalio se kako se već na jesen otvara i novi općinski vrtić u Jalševcu
Nartskom koji je također izgrađen sredstvima iz fondova.
I dok se i dalje borimo s Covidom 19, u Dugom Selu smo pokušali, barem u okvirima
mogućega, vratiti i kulturni život organiziranjem Dugoselskog kulturnog ljeta i pratećih
zabavnih sadržaja. Svjesni smo da to nije ni blizu onome starom, ali želimo iskoristi
trenutak jer je veliko pitanje što nas čeka na jesen. U nadi da će sve biti barem jednako
kao nekad, a nadamo se i još bolje pozdravlja vas vaš urednik.
							
Nenad Haleuš Mali
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GRAD DUGO SELO
Održana 2. sjednica dugoselskog Gradskog vijeća:

AKTUALNI SAT - ODVOZ OTPADA PO NOVOM SUSTAVU
ZAINTRIGIRAO VIJEĆNIKE
Piše: Nenad Haleuš Mali

A

ktualni sat 2. sjednice Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela započeo
je pitanjem Ivice Šafarića (HDZ)
o tome zašto se različito tretiraju
državni praznici pa su, primjerice, za
Dan državnosti vijenci polagani dva
dana prije praznika, u petak, a na Dan
antifašističke borbe vijenci su polagani
na sam praznik. Gradonačelnik Nenad
Panian rekao je kako će na to pitanje
uslijediti pisani odgovor.
Vijećnik Mihael Pinter (NL Siniše Kljajića)
upitao je postoji li plan za unapređenje
sustava
gradskog
komunalnog
redarstva, na što je odgovorio pročelnik
za prostorno uređenje Marijo Vinko
rekavši da je u tijeku natječaj za prijem
u službu još jednog komunalnog redara,
dok je jedan komunalni redar, kao zamjena
za bolovanje, u službu na određeno već
primljen s 1. srpnjem. Pintera, međutim,
nije zadovoljio odgovor te je replicirao kako
ga ne zanima samo broj redara već radi li
se na unapređenju sustava službe, na što
je Marijo Vinko ponovo odgovorio da je vid
šireg unapređenja službe bio planiran, ali
nisu dobivena sredstva iz EU koja su trebala
pokriti te kako u gradskom proračunu
trenutačno ne postoje sredstva za to.
Pinter je upitao i kada će završiti sanacija
Domobranske ulice. Marijo Vinko je
odgovorio kako se čeka lokacijska dozvola
koja je preduvjet za rješavanje imovinskopravnih odnosa u ovoj ulici te kako je
planirano rješavanje sanacije u dvije faze –
prvo je rješavanje sadašnjih prekopa, a druga
sanacija kolnika i izgradnja nogostupa.
Vijećnika Krunu Blažinovića (NL Nenada
Paniana) zanimalo je kada će građani dobiti
kontejnere za novi sustav zbrinjavanja
otpada, s obzirom na to da prikupljanje
otpada po novom sustavu započinje 1.
srpnja, odnosno za svega dva dana.
Na pitanje je odgovorila voditeljica
računovodstva DKPC-a Lidija Ivanić rekavši
da je u tijeku podjela kanti za bio otpad te
kako bi do 1. srpnja sve zgade trebale dobiti
kontejnere za tu svrhu, dok će kontejneri
za papir i plastiku biti podijeljeni u nekoliko
narednih mjeseci. Do tada će se ove vrste
otpada i dalje prikupljati u vrećama.
Predviđene su i posebne vrećice za pelene
koje će se odvoziti zajedno s komunalnim
otpadom, što bi prema rasporedu trebalo
biti jednom u dva tjedna.
Blažinović je izrazio nezadovoljstvo takvim
odgovorom rekavši da on, kao predstavnik
stanara u svojoj zgradi, od strane DKPC-a,
još nije dobio nikakvu obavijest. U raspravu
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se uključio i gradonačelnik Nenad Panian
rekavši da odvoženje pelena jednom u dva
tjedna nije u skladu s dogovorom koji je on
imao s DKPC-om.
Vijećnica Kristina Jelečki (NL Siniše Kljajića)
postavila je pitanja, za koje je naglasila kako
su pitanja samih građana, a odnose se na
rokove završetka dječjeg igrališta u Kopčevcu
te nogostupa u Ulici Bože Huzanića.
Odgovoreno je od strane pročelnika Marija
Vinka kako se radi na parcelaciji igrališta u
Kopčevcu, nakon čega slijedi izrada projekta
i sami radovi, dok je Ulica Bože Huzanića,
pojasnio je gradonačelnik Panian, odavno
trebala biti završena. No, nije jer je nastao
spor između ViOZŽ-a i Dukom Plina koji je
neovlašteno postavio cijevi u rov predviđen
za vodu. Čeka se stoga nalaz i odluka
inspekcije, nakon čega će se nastaviti radovi.
Vijećnik SDP-a Stjepan Štefinovec upitao je
jesu li u prve izmjene i dopune gradskog
proračuna za ovu godinu, čija je izrada u
tijeku, uvršteni planovi mjesnih odbora, a
potom i zašto sjednice gradskog vijeća u
novom sazivu više ne prati Prigorski list –
medij koji je rani pratio sjednice.
Štefinovcu je odgovoreno kako će dobiti
pisane odgovore na svoja pitanja, a
gradonačelnik Panian prokomentirao je kako
su sjednice otvorene za sve medije.
Vijećnik Blažinović također je zatražio pisani
odgovor na pitanje o tome kako uopće
funkcioniraju mjesni odbori i hoće li snositi
konsekvence, ako nisu predali financijske
planove za tekuću godinu.
Vijećnik HDZ-a Ivan Gereci zatražio je popis
svih narudžbenica koje je Grad izdao u
prvom polugodištu ove godine, a zanimalo
ga je i kakvi su nalazi upravnog nadzora od
strane Ministarstva pravosuđa i uprave koji
je nedavno obavljen u gradskim službama.
Na oba pitanja bit će odgovoreno u pisanom
obliku, a pročelnik za poslove gradonačelnika

i gradskog vijeća Mladen Šestan
pojasnio je kako je službena obveza da
se Gradskom vijeću prezentiraju nalazi
upravnog nadzora.
Vijećnik Darjan Budimir (HDZ) upitao
je gradonačelnika koji je ovih dana
donio odluku o financiranju udžbenika i
radnih bilježnica za srednjoškolce, a što
je, podsjetio je Budimir, bio amandman
HDZ-a u iznosu 1.340.000 kuna,
prigodom donošenja proračuna za ovu
godinu, hoće li realizirati i preostale
amandmane koje je tom prigodom
predložio HDZ. Budimir je podsjetio na
svih 14 amandmana.
Gradonačelnik Panian je rekao kako
je dio tih amandmana već financijski
realiziran te kako smatra da će do konca
godine biti realizirani svi oni amandmani, ako
to bude moguće. Također je dodao da nije
bitno tko je predložio amandmane, već da je
prioritet interes građana.
Budimir je potom upitao i kako stoje
stvari s urbanističkim uređenjem prostora
željezničkog kolodvora i Martin brega te
što je s izgradnjom prometnice od Dugog
Sela do Božjakovine uz željezničku prugu jer,
kako je dodao, Dugom Selu prijeti prometni i
urbanistički kaos.
Panian je odgovorio kako će na raspolaganju
Gradu biti nova sredstva koja pristižu iz
EU fondova te kako je izgradnja cestovne
zaobilaznice od Duge lazine do Božjakovine
kapitalni projekt Grada. Trenutačno je
prioritet izgradnja prometnice kroz poslovnu
zonu Črnovščak, a očekuje se i realizacija
sjeverne obilaznice grada preko sadašnjeg
voćnjaka.
Na koncu je pitanje postavio i sam
predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić
upitavši razmišlja li izvršna vlast o formiranju
javne gradske vatrogasne postrojbe koju bi,
po njegovom mišljenju, trebalo formirati
zajedno sa susjednim općinama Brckovljani
i Rugvica.
Gradonačelnik Panian odgovorio je kako
su već obavljeni određeni pregovori, na
inicijativu načelnika Policijske postaje Dugo
Selo Igora Hrečuka, o tome kako bi se na
području Grada izgradila zgrada u kojoj bi
bile smještene sve službe koje rade na zaštiti
sigurnosti života i imovine građana. U njoj bi
bila smještena policijska postaja, vatrogasci,
Civilna zaštita i Hitna služba.
Kljajića je zanimalo i gdje će se pronaći
financijska sredstva za to, a Panian je
odgovorio kako je većina tih službi pod
ingerencijom različitih ministarstava te kako
treba ispregovarati osiguravanje sredstava.
DUGOSELSKA KRONIKA  29. srpnja 2021.

GRAD DUGO SELO

Prihvaćen godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna za 2020. godinu
Piše: Ana Marija Šprihal

N

akon konstituirajuće sjednice održane
15. lipnja, Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela održalo je 29. lipnja svoju 2. redovnu
sjednicu. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća
Siniša Kljajić, uz zamjenike Krunu Blažinovića i
Krešu Cvijanovića, i u prisutnosti predstavnika
izvršne vlasti - gradonačelnika Nenada Paniana sa
zamjenicom Jasminkom Kokot Bambić, gradskih
pročelnika, djelatnika, ravnatelja i direktora
gradskih ustanova i trgovačkih društva.
Donijeto je niz odluka, uz godišnje izvršenje
proračuna većina se točki odnosila na izvršenje
lanjskih programa, izvješća o radu proračunskih
korisnika te prostorno planiranje. Donosimo
izvještaj.

Odluka o donošenju UPU
Dugo Selo-Zapad

Dugoselsko Gradsko vijeće većinom je glasova
donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Dugo Selo-Zapad. Gradonačelnik
Nenad Panian podnio je amandman kojim se
omogućuje, do izgradnje sustava odvodnje
na onim područjima grada gdje nije izgrađen,
izgradnju građevina u zoni stambene namjene
S s priključkom na sabirnu jamu. Građevine u
zonama stambene namjene S1 i S2 obavezno
se priključuju na sustav javne mreže odvodnje.
Za UPU Dugo Selo-Zapad provedene su tri javne
rasprave. Područje je neposredno uz centar
grada, neizgrađeno, želi se ostvariti daljnje
preduvjete za planski razvoj grada i kako bi
se taj dio urbanizirao, pojasnio je pročelnik za
stambeno gospodarstvo Marijo Vinko. Područje
se nalazi južno od glavne prometnice Zagrebačke,
blizu središta i istočno od naselja Kopčevec.
Površina je 24,5 ha, sa sve četiri strane je omeđen
prometnicima visokog intenziteta, uključujući
željeznicu. Izvan granica nalazi se gospodarska
zona, škola, na sjeveru povijesna cjelina grada,
park šuma dok je na istoku pretežito stambena
izgradnja. Dani su prijedlozi presjeka prometnica
te prateća komunalna infrastruktura, pojasnila
je predstavnica izrađivača plana iz ASK Ateliera.
Nisu ispunjeni uvjeti za ponovnu javnu raspravu
zbog uloženog amandmana, on se odnosi
na uskladu Prostornog plana, odgovorio je
pročelnik Vinko vijećniku Darjanu Budimiru.
On smatra kako će biti problematičan promet,
zbog blizine škole te zbog budućeg velikog
trgovačkog centra na 26 000 m2 u užem središtu
grada. Izgradnju su podržali uz uvjet da se riješi
prometna infrastruktura, podsjetio je. Izlaz na
Predavčevu će biti jedan od oteretnih pravaca,
ostatak je riješen preko Huzanićeve i Hrvatskog
preporoda. Projekt semaforizacije raskrižja je u
tijeku, kroz ovaj UPU ugradit će se dodatne mjere
za zaštitu školske djece, dodao je Vinko. Budimir
se osvrnuo na područje pilane gdje su izmjene
Prostornog plana na snazi, UPU-om se to vraća na
stambenu zonu što je njemu i prihvatljivije. Radi
se o IX. izmjenama, povučene su od predlagača
(privatni zahtjev). U budućem razdoblju ići će na
stavljanje van snage, odgovoreno je. Prometnica
mora biti projektirana sa zaštitom od buke.
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Postotak zelenila je dovoljno dobar za kvalitetu
stanovanja na ovom prostoru no pravu zaštitu
od buke može garantirati jedino neka fizička
barijera, rečeno je predsjedniku Gradskog vijeća
Siniši Kljajiću.

Ostvareni prihodi lanjskog
proračuna 74,7 mil.kuna

Pročelnik za financije Dean Dragičević prezentirao
je izvješće o izvršenju gradskog proračuna za
2020. godinu. Nije donijet ni jedan rebalans,
stoga su učinjene četiri preraspodjele sukladno
zakonskim propisima. Ukupni prihodi i primici
ostvareni su u iznosu 74,7 mil. kuna, u odnosu
na plan to je 68,30 %. U ukupnim prihodima
najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza i
prireza i to 58,84 %, prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima 12,21 %, ove
godine iznimno prihodi od prodaje nefinancijske
imovine i to 11,33 % i primici od zaduživanja
5,46 % dok ostali prihodi iznose 12,16 % u
odnosu na ukupno ostvarenje. Prihodi koji se
odnose na korisnike iznose 5.448.135 kuna.
Pomoći su nešto veće i odnose se na sredstva
EU. Komunalna naknada je prolongirana uslijed
pandemije, odnosno nije sve naplaćeno, a kako
bi se olakšalo stanovništvu i gospodarstvu.
Prihodi od poreza na dohodak pune se sukladno
planiranom što znači da Grad nije stradao u
pandemiji, ti prihodi su u proračunu poraslu
su u protekle 4 godine za 50 %. Prihodi od
komunalnog doprinosa manji su s obzirom na
legalizaciju. Povećani su prihodi od nefinancijske
imovine, nakon dobivanja spora uslijed čega je
grad dobio oko 7 milijuna kuna. Ukupni rashodi i
izdaci ostvareni su u iznosu 69,3 mil. kuna što je
za 20,60 % više od ostvarenih prethodne godine.
Ukupni rashodi poslovanja iznose 67.038.459
kuna i veći su za 9,90 % u odnosu na prethodnu
godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi
na sredstva utrošena za nabavu nefinancijske
imovine odnosno na projekte koji se financiraju
dijelom iz EU sredstava – prometnica Puhovec i
energetska obnova Glazbene škole.
Do povećanja poreznih prihoda grada došlo je
zbog fiskalne decentralizacije i odluka Vlade
RH te zbog povećanja plaća i doseljavanja ljudi,
kazao je Budimir dodavši kako je već ukazivao
na nepotrebno napuhavanje proračuna. Rastu
proračuna pridonijelo je dobivenih oko 7,1 mil.
kuna za zemljište u Ivanjoj Reci, kao rezultat
dobivanja spora s Gradom Zagrebom, istaknuo
je. Prihodi su sada stabilni i imamo priliku za
realizaciju projekata, zaključio je Budimir. Prije
rebalansi proračuna nisu prolazili iz raznih
razloga uključujući i političkih, a za projekte se
mora imati sredstva. Primjer je KIC za koji se
moralo osigurati 14 mil. kuna. Najveći nerazmjer
događao se upravo zbog toga, pojasnio je
pročelnik za financije. Slijedi manji rebalans,
onda još jedan, pa proračun za novo razdoblje,
najavio je. Lani su bila dva rebalansa koji nisu
izglasani, rekao je Dragičević. S obzirom na
spominjanje političkih aspekata za što je dao
opasku Budimiru, Kljajić je dodao kako izvan

Gradskog vijeća neće biti nikakvih političkih
dogovora, bit će međustranačkih kolegija tako
da će svi sudjelovati u hodogramu, rebalansi će
biti u skladu s razvojnim projektima kojih žele
imati što više. Izvještaj je prihvaćen većinom
glasova.

Većinom glasova prihvaćena
izvješća o izvršenju lanjskih
programa građenja te
održavanja komunalne
infrastrukture

Većinom glasova prihvaćena su izvješća
o izvršenju lanjskih programa građenja
te održavanja komunalne infrastrukture.
Planirani prihodi za program građenja u 2020.
godini iznosili su 22,8 milijuna kuna, dok je
ostvareno 10,6 milijuna kuna. Za neke projekte
nisu dobivene građevinske dozvole pa nisu ni
realizirani, izvijestio je pročelnik Vinko. Grad
nije ulazio u zaduženja. Za program održavanja
komunalne infrastrukture planirano je u 2020.
godine ukupno 9 milijuna kuna, izvršenje je 8
milijuna kuna. Pozitivno mišljenje dao je Odbor
za komunalne djelatnosti, o čemu je izvijestio
vijećnik te član Odbora Zlatko Matacun. Vijećnik
Budimir mišljenja je kako se neracionalno
planira pa je i izvršenje loše. Nekoliko projekta
je bilo planirano iz zaduženja, grad nije išao s
tim prijedlogom na Vijeće te ti projekti nisu
realizirani, odgovorio je resorni pročelnik.
Među stavkama je obilaznica kroz Poduzetničku
zonu planirana u iznosu od 11,2 milijuna kuna,
ostvareno je 7,4 milijuna kuna. Nathodnik preko
željezničke pruge za Puhovo planiran je u iznosu
od 4 milijuna kuna, utrošeno je 73.000 kuna.
Kod izgradnje nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni
komplicirani su bili imovinsko-pravni odnosi pa je
od planiranih 1,2 milijuna kuna utrošeno 16.875
kuna. Projekt će konačno dobiti građevinsku
dozvolu. Nije realiziran nogostup u Ulici Ivana
Gorana Kovačića za što je bilo planirano 800.000
kuna.

Prihvaćena izvješća o
izvršenju programa javnih
potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju i
školstvu, socijalnoj skrbi,
kulturi te sportu
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Vijeće je prihvatilo izvješća o izvršenju programa
javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju i školstvu, zatim programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi, u kulturi te u sportu
za 2020. godinu. O njima je izvijestila v.d.
pročelnice za društvene djelatnosti Zvjezdana
Budor Klarić. Prema materijalima, od iznosa
planiranog preraspodjelom proračuna za 2020.
godinu ukupno 27,2 milijuna kuna za realizaciju
programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju i školstvu u prošloj
godini utrošeno je 24,3 milijuna kuna. Izostali
su troškovi za podružnicu Poliklinike SUVAG
jer su isti pokriveni od Zagrebačke županije i
Poliklinike, izgradnja dvorane u DV Dugo Selo
također se nije realizirala prošle godine, u tijeku
je postupak nabave, izdvojila je Budor Klarić.
Prema lanjskom programu javnih potreba u
socijalnoj skrbi planirana sredstava iznosila su
1,6 milijuna kuna, realizirano je 1,5 milijuna
kuna. Prema programu javnih potreba u kulturi
planirana sredstva iznosila su 14,4 milijuna kuna,
dok je ostvareno 3,9 milijuna kuna. Razlika se
odnosi na izostanak energetske obnove zgrade
POU, rješavanje spomen obilježja braniteljima
Domovinskog rata, nastavak arheoloških
iskapanja na Martin bregu kao i realizacije tek
jednog dijela KIC-a. Program javnih potreba u
sportu planiran je u iznosu od 6,2 milijuna kuna
dok je ukupno utrošeno 3,8 milijuna kuna. Nije
obnovljen objekt stare škole u Ostrni. Od 2,5
milijuna planiranih za pomoćno igralište NK
Dugo Selo ostvareno je 525.876 kuna u prošloj
godini, a za radove na igralištu od planiranih
800.000 kuna utrošeno je 440.172 kune.
Predsjednik Gradskog vijeća Kljajić apelirao
je na sve da zajedno sjednu i riješe problem
spomenika braniteljima kako bi se taj projekt
napokon ostvario.

Prihvaćena izvješća o radu
proračunskih korisnika

Na dnevnom redu bila su i izvješća o radu
proračunskih korisnika. Ravnateljica Dječjeg
vrtića Dugo Selo Draženka Sesan kazala je
kako je ukupni kapacitet bio 360 djece u 16
odgojnih skupina, 14 u matičnom objektu i
dva u PO Lukarišće. Predškolaca je bilo 92.
Ciljeve su usmjerili na rast i razvoj djece. Za
vrijeme lockdowna programi su se provodili
na temelju odluka Vlade RH i Stožera. PO je
tada bio zatvoren. U to vrijeme program je bio
organiziran u skladu s epidemiološkim uvjetima,
a program se provodio i preko youtube kanala
pod nazivom „Vrtić od kuće“. Izdvojila je kako je
vrtić 2019. godine postao, 24. u Hrvatskoj, centar
izvrsnosti za cjeloviti razvoj djece u području
matematičke kompetencije i prirodoslovlja.
Druga velika ostvarena zadaća koju su provodili
je rana intervencija. U redovitim skupinama
uključena su i djeca s težim razvojnim
poteškoćama. Ipak, najveći broj djece bio je
evidentiran s jezično-govorno-komunikacijskim
poteškoćama. Materijalni uvjeti su bili otežani
no ostvarili su sve. Prihodi su bili 10,2 mil.
kuna, od toga je 80 % iz proračuna Grada
dok su 1,5 mil. kuna prihodi roditelja. Rashodi
su bili 10,3 mil. kuna, manjak se odnosio na
rashode za zaposlene, ali su oni naplaćeni u
siječnju 2021. Kljajić je kazao kako će Vijeće
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svakako poticati ono što je dobro. Dao je primjer
grada Poreča koji novčano nagrađuje djecu za
izvrsnost. Izvješće DV-a prihvaćeno je većinom
glasova. Gradska knjižnica je imala problema
kao sve ustanove u kulturi za vrijeme zatvaranja,
rekao je ravnatelj Predrag Topić. Što se tiče
posudbe knjiga mogu biti zadovoljni. Morali su
otkazati brojna događanja, gostovanja i sl. To se
produžilo jer Knjižnica nema adekvatan prostor
u skladu s mjerama. Izdavaštvo je išlo svojim
tokom, izašao je Zbornik, nedavno i opsežna
monografija Zdenke Knežić „Odškrinuta vrata –
Dugo Selo i Kopčevec“. Nastavit će se pjesnički
susreti u „Starim krovovima“ gdje gostuju autori
iz gotovo cijele Hrvatske. Manjak prostora je
i inače najveći problem Knjižnice, istaknuo je
Topić. Prošla je godina za Glazbenu školu bila
povijesna, naglasio je ravnatelj te ustanove
Dario Cebić. Obnovljena je zgrada, učionice,
dvije koncertne dvorane, grijanje, sanitarni čvor,
okoliš – sada je to udoban objekt u Zagrebačkoj
županiji i šire. Značajno je unaprijeđen rad škole,
dobili su brojne nove instrumente. Održana
su brojna državna natjecanja. Unatoč koroni,
odvijao se veli broj projekata. U srednjoškolskom
obrazovanju imali su dobru suradnju s
Ministarstvom kulture i CARNET-om - projektom
vrijednim 120.000 kuna uveden je internet,
dobivene su interaktivne ploče te će početkom
rujna imati i moderan tonski studio. Predsjednik
Vijeća Kljajić zahvalio je na gostoprimstvu
istaknuvši velike Cebićeve zasluge u promociji
grada. POU ima tri osnivača za koje obavlja svoje
djelatnosti. Prošla je godina bila specifična,
normalno se započelo s aktivnostima no zbog
pandemije neke djelatnosti su se zaustavile.
Tako nije održana manifestacija „Stara jela z
Dugoga Sela“ koja je postala brand. Uspjeli su
održati „Dane smijeha“, postavljene su virtualno
dvije predstave i nekoliko izložbi. Dugoselska
kronika, Službeni glasnik su izlazili redovno, uz
dnevne vijesti na web portalu. Provedeni su
tečajevi za izobrazbu rukovanja pesticidima, to
je i razlog viška prihoda, odgovoreno je vijećniku
Ivanu Gereciju. Građevinski radovi odnose se
na obnovu javne rasvjete. Prošle godine nisu
održane ljetne igraonice u Dugom Selu jer su
dobili negativno mišljenje gradskog Stožera
civilne zaštite. Rugvički Stožer dao je pozitivno
mišljenje pa su tamo održane. Ove godine idu
u oba JLS-a. Održano je nekoliko sastanaka s
predstavnicima osnivača vezano za vlasničku
strukturu, situacija je još otvorena, tenzije sada
nisu velike, odgovorio je ravnatelj Učilišta Nenad
Haleuš Mali na pitanje vijećnika Budimira. I
POU ima problem manjka adekvatnog prostora,
rečeno je kako će se to dijelom riješiti u budućem
KIC-u, a zgrada POU-a svakako zahtijeva
sanaciju. Izvješća Knjižnice, Glazbene škole i
POU-a jednoglasno su prihvaćena.

Dana suglasnost DKPC-u za
nabavu komunalnog vozila

Dana je suglasnost za zaduživanje
Dugoselskom komunalnom poduzetničkom
centru za nabavu komunalnog vozila za
odvojeno prikupljanje otpada. Za nabavu
komunalnog vozila potpisan je ugovor
između DKPC-a kao korisnika bespovratnih
sredstva te između MGOR-a i FZOEU-a, po

kojem od ukupne vrijednosti projekta u iznosu
od 2,1 milijun kuna, prihvatljivi troškovi su
1,7 milijun kuna, a dodijeljena bespovratna
sredstava u maksimalnom iznosu iznose 1,4
milijun kuna. Ubuduće, tražit će se drugačiji
hodogram za ovakve zahtjeve DKPC-a, najavio
je Kljajić. Donijeto je rješenje o odbijanju
ponude u postupku davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja
dimnjačarskih poslova. Kako je izvijestio
pročelnik za pravne poslove Mladen Šestan,
stigla je jedna ponuda koja je bila neuredna.
Donijet je i prijedlog odluke o poništenju
postupka davanja koncesije za te poslove
da bi, kad odluka postane izvršna, mogao
ponoviti postupak davanja koncesije.

Ostale odluke

Pročelnik Šestan je izvijestio o prijedlogu
odluke o raspoređivanju sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste
grupe birača u 2021. godini. Ovogodišnjim
proračunom osigurano je za tu namjenu
63.000 kuna od čega je dosada za prethodni
saziv Gradskog vijeća utrošeno 18.270 kuna.
Sukladno novom sazivu Gradskog vijeća, a
prema političkim strankama sredstva će se
rasporediti – HDZ-u za 4 člana – 1.200 kuna
mjesečno; Bandić Milan 365 – 1 član 300 kuna;
Lista grupe birača Nenada Paniana za 5 člana
ukupno 1.530 kuna; Lista grupe birača Siniše
Kljajića za 3 člana ukupno 930 kuna; SDP za
1 člana 300 kuna te Domovinski pokret za 1
člana 300 kuna. Također, donijeta je odluka
o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu
i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog
Sela zbog usklađivanja odluke s važećim
propisima te donosi četiri korekcije. Isto tako
radi usklađivanja odluke s važećim propisima
donijeta je odluka o izmjenama odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Grada Dugog Sela koji se mijenja
na radnom mjestu voditelja odsjeka 10. razina
3, te umjesto 1,5 sada je koeficijent 1,49.
Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o
izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja za područje Martin
brega. Povjerenstvo za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Grada čine kao predsjednik Boris
Savić, članovi su Siniša Kljajić, Ivan Horvatić,
Zlatko Matacun i Stanko Ivaniček, odlučili
su vijećnici većinom glasova o osnivanju i
imenovanju ovog tijela. U Povjerenstvu za
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH na području Grada imenovani
su Ivana Radaković, Krešimir Šantić i Stanko
Ivaniček.

Osnovani klubovi vijećnika

Oformljeni su klubovi vijećnika i to klub stranke
FOKUS-a pod predsjedavanjem Borisa Savića i
klub grupe vijećnika S. Kljajića, Mihael Pinter
uz predsjednicu Kristinu Jelečki, informirao
je predsjednik GV-a Kljajić te pozvao i ostale
stranke na osnivanje vijećničkih klubova.
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Treća sjednica Gradskog vijeća

AKTUALNI SAT O KOMUNALNIM
TEMAMA I NATJEČAJIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Piše: Ana Marija Šprihal

Sjednica je započela traženjem vijećnika
Dine Kramera za nadopunu dnevnog reda
točkom informacija o načinu prikupljanja
otpada, što je i prihvaćeno većinom glasova.
Gradonačelnik je točku 15. povukao
s dnevnog reda. Podatke o tome koliko
je kanti podijeljeno i kada će sve biti
podijeljene od DKPC zatražio je u pisanom
obliku vijećnik Kruno Blažinović. Mihaela
Pintera zanimalo je kada će Huzanićeva
konačno dobiti asfalt te gdje su bili problemi
oko dogovora DUKOMplina i ViO Zagrebačke
županije. Direktor DUKOMplina Mladen
Vrabec napomenuo je kako nisu naišli na
razumijevanje ViO ZŽ, plinovod je bio u
lošem stanju te su oni u dogovoru s Gradom
zamijenili instalacije u duljini 800 metara
tako da je sada plinoopskrba sigurna. Bili
su spremni i za asfaltiranje, ali je došlo
do razmirica jer, kako je naveo Vrabec o
razlozima ViO, oni imaju zabranu da u njihove
rovove ulazi neka druga instalacija s obzirom
da se projekt sufinancira iz EU fondova. Kod
zadnjeg dogovora između Županijskih cesta
i Grada dogovoreno je da asfaltiranje ove
ulice ide. Pinter će dobiti i pisani odgovor.
Postoji li suradnja, koordinacija između grada
i čimbenika izgradnje kom. infrastrukture
gdje je moguće definirati neki hodogram
kako bi građani znali kad će njihova ulica
biti gotova, pitala je Kristina Jelečki. Vrabec
je kazao kako može djelomično odgovoriti.
Kad su krenuli radovi vodoopskrbe bili su
sastanci u gradu, htjelo se koordinirati.
Velika većina radova je krenula, u zadnjih 10
godina zamijenjeni su kilometri plinovoda.
Ostalo im još malo zahvata, trenutno u
Domobranskoj gdje su kanalizacija i vodovod
dovršeni. Drugih dionica nemaju ove godine
u planu. Vijećnica je zatražila pisani odgovor
o tromjesečnim planovima. Kako je dodao
pročelnik Marijo Vinko, održani su sastanci,
poslali su upite o ulicama gdje će imati
potrebu zamjene plinovoda i uklopiti se
u dinamiku izvođenja radova, problemi
nastaju jer ViO ZŽ ima dva velika ugovora.
Ulažu se veliki napori kako bi se pokrenuli
radovi u onim ulicama gdje je to neophodno.
Deratizacija je izvršena jednom ove godine
kao i larvicidno tretiranje komaraca. Zbog
vremenskih uvjeta i malog broja odraslih
jedinki zaprašivanje je odgođeno. Inače
se larvicidno provodi poslije svakog jačeg
kišnog perioda, prošle je godine zbog velike
potrebe učinjeno 4 puta, bio je odgovor na
drugo pitanje vijećnice Jelečki.
Tko je zadužen za divlje životinje, ima li Grad
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3.redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela održana je u dvorani
Glazbene škole, a vodio ju je predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić.

program zaštite divljači izvan lovišta, pitao
je vijećnik Ivan Gereci kojeg brine sve češća
pojava lisica, čagljeva pa i vrana u centru
grada. Rečeno im je kako su sad te životinje
urbane, zapuštene čestice koje ih mame se
trebaju očistiti, a lovačko društvo postavlja
klopke koje su u vlasništvu grada i to radi
bez naknade, odgovorio je pročelnik Vinko.
Prije nekoliko mjeseci upućen je MZO-u
športski program, sada je zaposlena jedna
osoba kineziološke struke koje je zadovoljila
uvjete na natječaju, radi se o gđici. Janji
Bambić, pojasnila je ravnateljica DV Dugo
Selo Draženka Sesan.
Darjan Budimir osvrnuo se na tekst danas
objavljenog natječaja za direktora/icu
TZ-a u kojem stoji kako će biti zaposlen/a
na mandat od 4 godine i na neodređeno.
Zanima ga kakvi su to uvjeti - je li jedno
ili drugo, jesu li sredstva osigurana te
tko je radio tekst natječaja. Zvjezdana
Budor Klarić, v.d.pročelnice za društvene
djelatnosti, rekla je kako su korištene usluge
tvrtke NEOKOD, sredstva su osigurana jer su
planirali zaposliti profesionalca. Ista tvrtka
će pomoći u provedbi. Jedini u Županiji
Grad nema direktora TZ-a što mora imati
po zakonu. Natječaj je raspisalo Turističko
vijeće i odlučuje o izboru, odgovorila je.
Raskopane su ceste zbog radova, asfaltiranje
je sporo, neke su ulice asfaltirane polovično,
istaknuo je Budimir. Za to je osigurano
3,5 mil.kuna u proračunu, a zanimljiva je
činjenica da smo propisali da sredstva za tu
namjenu, odnosno ulice moraju biti u punom
profilu, potpuno komunalno opremljene,
istaknuo je Budimir. Sad se to rebalansom
miče. Uvjetovani su dinamikom izvođenja

radova i njihovom spremnosti da radovi
budu sanirani. Uočava se problematika,
grad opetovano traži da se ulice asfaltiraju
u punom profilu i to na postojeću širinu
ulica, da sredstva budu dostatna odnosno
da budu asfaltirane svugdje uz manje
korekcije, odgovorio je Vinko dodavši kako
rubnjak ni ne mogu izvesti, mora se napraviti
oborinska odvodnja, a ona se ne može više
spajati na odvodnju. Budimir je izrazio
nezadovoljstvo danim odgovorima upitavši
i zašto se uzima vanjski suradnik, kolika
se sredstva za to izdvajaju, smije li on po
GDPR-u evaluirati tuđe podatke. Zatražio
je cijelu dokumentaciju vezanu za natječaj
kao i popis svih asfaltiranih ulica, izvođača
radova i duljinu dionica.
Vijećniku Stjepanu Štefinovcu rečeno je kako
će se ozbiljno poraditi na tome da stručne
službe daju odgovore na njegove dopise
vezane za MO Leprovicu. Vijećnik je ukazao
i kako je Omladinska ulica puna udarnih
rupa te vrlo opasna prometnica. Vezano
za traktor koji je DKPC nabavio lani, jedan
priključak se još čeka i to široki malčer, čulo
se o košnji trave na gradskim parcelama.
Dimnjačar i dalje može vršti svoje
usluge jer nije izgubio licencu, rečeno je
predsjedniku GV-a Kljajiću. Točka o koncesiji
za dimnjačarske usluge je na dnevnom redu
sjednice. Što se tiče zalijepljenih oglasa i
reklama, promidžbenih plakata Kljajića je
zanimalo ima li u gradskom komunalnom
redu odredba o njihovom uklanjanju. To
se tretira kako javna površina, komunalno
redarstvo upozorava oglašivače, koji
većinom ostavljaju svoj kontakt na oglasima,
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Odluke sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela:

PRORAČUNSKI OKVIR SMANJEN ZA 10 MILIJUNA KUNA
Piše: Iva Grgić Ozimec

U

nastavku 3. redovne sjednice
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
razmotrene su 22 točke dnevnog
reda. Prve izmjene i dopune gradskog
proračuna za ovu godinu prezentirao
je pročelnik za gospodarstvo i financije
Dean Dragičević istaknuvši smanjenje
proračunskog
okvira
s
planiranih
121.392.800 kuna, na 111.241.350 kuna,
a najveći povod rebalansu je osiguranje 5
milijuna kuna za kupnju zemljišta na javnoj
dražbi tvrtke u stečaju TLOS, a na kojem
Grad planira izgradnju intermodalnog
terminala te rješavanje zajedničkih prostora
službi za vatrogastvo, hitnu i policiju.
Prihodovna strana smanjuje se za 10 posto,
i ona za prvih šest mjeseci ove godine
iznosi 39.816.669 kuna. Od toga prihodi
od poreza i prireza na dohodak iznose
23.967.414 kuna, prihod od komunalne
naknade iznosi 3.703.002 kune, a ostvareni
prihod od komunalnog doprinosa iznosi
ukupno 1.940.179 kuna, te prihodi ostalih
izvora 6.055.410 kuna. Pročelnik navodi
smanjenje sredstava iz EU fondova kojima
su sufinancirana 3 projekta, od koji je jedan
završen, a radi se o izgradnji prometnice kroz
Poduzetničku zonu Puhovec, Kulturni centar
za posjetitelje te biciklističke staze. Vijećnik
Darjan Budimir predložio je amandman po
kojem se stavka za financiranje djece u
privatnim vrtićima uvećava za 200.000 kuna,
a smanjuje stavka informiranja, sve kako bi
se „izjednačilo učešće roditelja u cijeni
smještaja djece u gradskom i u privatnim
vrtićima“. Većinom glasova amandman je
odbijen, a gradonačelnik Nenad Panian je
iskazao namjeru uvrštenja ovog prijedloga
u sljedeći rebalans proračuna u rujnu.
Vijećnika Budimira, između ostalog,
zanimalo je planira li se kreditno zaduženje
Grada, na što je pročelnik najavio 2. rebalans
u rujnu, no hoće li biti predloženo kreditno
zaduženje, ovisi o predlagaču. Vezno uz
smanjenje sredstava za vatrogastvo u
iznosu od milijun kuna rečeno je kako su
sredstva preusmjerena za izgradnju garaže.
Predsjednik GV Dugo Selo Kljajić pozvao je
sve vijećnike da se uključe u međustranačke
kolegije prije sjednica Vijeća radi boljeg
usuglašavanja. Prvi rebalans usvojen je
većinom glasova vijećnika.
U nastavku sjednice usvojene su izmjene i
promjene pripadajućih proračunskih programa. Tako je većinom glasova usvojen prvi
rebalans programa građenja komunalne
infrastrukture po kojem se sredstva umanjuju za 5.738.650 kuna te ukupno iznose
27.143.462 kune, kao i program održavanja
koji također bilježi smanjenje od 180.000
kuna, te ukupno iznosi 11.577.800 kuna.
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Program javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju rebalansom se bitno
ne mijenja, odnosno s planiranih 27.317.487
kuna smanjuje su za 0,01 posto, a vijećnik
Budimir ponovio je prijedlog izjednačavanja
cijene vrtića za roditelje u gradskom i u
privatnim vrtićima. Rebalans programa usvojen je većinom glasova, kao i program
javnih potreba u kulturi koji s planiranih
17.720.000 kuna rebalansom se smanjuje
na 12.125.500 kuna, odnosno 31,61 posto
manje. Kako je istaknula v.d. pročelnice za
društvene djelatnosti Zvjezdana Budor Klarić
na ovu razliku najviše je utjecalo smanjenje
planiranih sredstava za realizaciju projekta
Kulturni centar za posjetitelje s obzirom na
procjenu započetih radova za rekonstrukciji
koji se neće u potpunosti završiti do kraja
ove, već sljedeće godine. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je program javnih potreba
u sportu koji se s planiranih 6.080.000 kuna
prihoda povećava za 0,99% posto odnosno
na 6.132.500 kuna.

Sportski centar ostvario
odličnih 90 posto
planiranih prihoda

Unatoč smanjenju rekreativnog sporta u
prošloj godini i već poznatim otežanim
uvjetima zbog epidemiološke situacije
– poslovna godina u Sportskom centru
Dugo Selo realizirana je uspješno, naveo
je ravnatelj Sportskog centra Dugo Selo
Miroslav Škrlec. Ukupni prihodi iznose 1,3
milijuna kuna što je 90 posto od planiranih
prihoda, istaknuvši iznadprosječne prihode
od klizališta 88.000 kuna, dok je planirano
70.000 kuna. „U to vrijeme dvorana je zbog

uputa Stožera civilne zaštite bila zatvorena
tako da su mnoge sportske kategorije bile
bez treninga i natjecanja. Od tuda i veliki
interes za klizalištem“, pojasnio je ravnatelj.
Na pitanje vijećnice Kristine Jelečki je li
moguća druga lokacija klizališta, ravnatelj
Škrlec ističe ekonomičnost i optimalnost
postojeće lokacije, zbog blizine priključaka,
potrebnih dodatnih objekata te kadrova
koji rade na održavanju. Ravnatelj Škrlec
naveo je sve veći interes građana za rekreativnim sportom rad čega se u Sportskom
centru razmišlja o uređenju 1 teniskog terena s umjetnom travom, 1 squash teren te
1 multi-igralište, što bi zadovoljilo trenutne
potrebe. Vijećnik Budimir pohvalio je nabavu traktorske kosilice za održavanje terena
NK Dugo Selo od tvrtke s područja grada kao
primjer poticanja dugoselskih poduzetnika.

Cijena plina za
dugoselsko distributivno
područje jedna od
najpovoljnijih cijena

DUKOM plin u prošloj godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od 31.934.418 kuna
koji u usporedbi s 2019. godinom bilježe
povećanje za 5 posto te ukupne rashode
u iznosu od 30.714.864 kune koji bilježe
povećanje od 3 posto. Ukupna dobit u 2020.
godini iznosi 1.030.630 kuna. Prihodi od
prodaje plina prema JLS – Grad Dugo Selo
57 %, Općina Rugvica 27 % i Općina Brckovljani 16 %, stoji između ostalog u izvješću
kojeg je prezentirao direktor DUKOM plin
d.o.o. Mladen Vrabec. Vijećnika Mihaela je
Pintera zanimalo je li direktor zadovoljan
komunikacijom s izvođačima radova i invesDUGOSELSKA KRONIKA  29. srpnja 2021.
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titorima projekta izgradnje odvodnje, kao
i komunikacijom s Gradom Dugom Selom,
na što je direktor otvoreno odgovorio da
ne može reći da je zadovoljan. Predsjednik
Gradskog vijeća Kljajić predložio je da se u
budućem razdoblju održi tematska sjednica o tvrtki DUKOM plin d.o.o. Vijećnika
je Budimira zanimalo je li se na natječaj
HERA-e za opskrbljivače plinom za naše
distributivno područje prijavila neka druga
tvrtka, osim DUKOM plina. „Uz nas, još,
šest, sedam tvrtki iskazalo je interes za ovo
distributivno područje. No HERA je odabrala ponudu DUKOM plina kao najpovoljniju
ponudu. Moram istaknuti da građani Dugog
Sela plaćaju jednu od najpovoljnijih cijena
plina na tržištu, puno manju od cijene plina
u Zagrebu“, naglasio je Vrabec.

Do kraja kolovoza nova
vatrogasna cisterna u
DVD Dugo Selo i kombi
vozilo za DVD Donje
Dvorišće

Na istoj sjednici vijećnici su razmotrili
izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog
Sela za prošlu godinu koje je prezentirao
predsjednik Nikola Rnjak. Krovna organizacija 6 DVD-a u koje je ukupno učlanjeno
697 članova, od čega je 107 operativnih
dobrovoljnih vatrogasaca proteklu godinu
ostvarila je prihod od 1.492.271 kunu te
na rashodnoj strani 714.704 kune. Nabavljeno je novo kombi vozilo za DVD Prozorje, vatrogasna cisterna za DVD Dugo Selo
koja bi trebala stići krajem kolovoza ove
godine te je započeta izgradnja vatrogasne
garaže za DVD Ostrnu. Do kraja godine
DVD Donje Dvorišće dobit će kombi vozilo.
Dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić
zahvalila se svim članovima VZG Dugo
Selo na dosadašnjem radu i aktivnostima s
naglaskom za još boljom komunikacijom s
izvršnom vlašću.

Zahtjevna godina
Crvenog križa Dugo Selo

Gradski vijećnici upoznati su i s izvješćem o
radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo
Selo koje je prezentirala ravnateljica Gordana Kocaj. „Protekla godina bila je za Crveni križ vrlo zahtjevna, no uz kvalitetan tim
za krizne situacije koji gradimo proteklih godina – tijekom poplava u Gunji i migrantske
krize te prošle godine tijekom COVID krize
i dva potresa, posebice na području Banovine – spremni smo na sve izazove“, navela
je između ostalog Kocaj, dodajući kako se
nadaju nastavku, 3. faze, uspješno realiziranog projekta Zaželi, s obzirom na to da
je korisnicima projekta nužna kontinuirana
pomoć. Dobrovoljno davalaštvo krvi nije
bilo moguće organizirati prema planu,
stoga je i manje doza prikupljeno, dok je
njihova posudionica ortopedskih i medicinDUGOSELSKA KRONIKA  29. srpnja 2021.

skih pomagala polučuje sve veći uspjeh,
stoji među brojnim aktivnostima u izvješću
CK Dugo Selo. Ukupni prihodi iznosili su
2.163.289 kuna.

Grad Dugo Selo – grad
sporta

Prema izvješću Zajednice športskih udruga
grada Dugog Sela koje je vijećnicima izlagao tajnik Franjo Končić, vidljivo kako na
području grada djeluje 18 sportskih klubova
koji okupljaju 1.355 članova, odnosno 55
ekipa koje se natječu u 45 liga. Zbog COVID situacije izostaju natjecateljski rezultati
kao proteklih godina. U drugoj polovici godine MRK daje 2 regionalna reprezentativca 2005./2006. godišta te 2 kadetska
reprezentativca, dok je STŠK na Prvenstvu
Hrvatske za juniore osvojio 2. mjesto, na Prvenstvu za kadete 3. mjesto, Prvenstvu HR
za mlađe kadete 3. mjesto te na Prvenstvu
HR za mlađe kadetkinje 3. mjesto. U 2020.
godini ostvareno je ukupno 2 milijuna kuna
prihoda. „Unatoč epidemiji, Dugo Selo ostaje i dalje Grad sporta“, poručio je Končić.

Usvojeni prostorno
planski dokumenti

U nastavku sjednice razmotreni su prijedlozi
prostorno planskih dokumenata, dok je prijedlog odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna
DPU zone Centra naselja Dugo Selo povučen
s dnevnog reda. Prijedlogom Urbanističkog
plana uređenja Kolodvor Dugo Selo planirana je izgradnja intermodalnog terminala,
no isto tako usporedo s izradom UPU Kolodvor Dugo Selo predviđa se izrada izmjena i
dopuna Prostornog plana Grada Dugo Sela
kojima bi se omogućila izgradnja objekata
društvene namjene na području izdvojenog građevinskog područja gospodarske
namjene u obuhvatu zahvata, a za potrebe
gradnje žurnih i sigurnosnih službi: policijske postaje, hitne medicinske skrbi, javne
vatrogasne postrojbe i civilne zaštite. Olukom o izradi XIV. izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja zone Centar naselja Dugo
Selo određuju se uvjeti izgradnje obilaznog
prometnog pravca kroz Grad sjeverno od
željezničke pruge, a plan će se izmijeniti sukladno stručnoj podlozi koja će biti izrađena
u sklopu projekta prometnice uz željezničku
prugu kojom će se povezati istočni i zapadni
dio Grada Dugog Sela. Sve su predložene
odluke prostorno planskih dokumenata
vijećnici usvojili većinom glasova.

Pokrenut postupak
osnivanja Veleučilišta u
Dugom Selu

Na inicijativu Glazbene škole Dugo Selo
koja je izradila Elaborat opravdanosti osnivanja Veleučilišta u gradu Dugom Selu
gradski vijećnici su jednoglasno usvojili
zaključak o davanju podrške za osnivanjem
visokoškolske obrazovne ustanove u našem

gradu. Po istom elaboratu Veleučilište bi
obuhvaćalo više stručnih studija od kojih
barem jedan stručni studij obavezno bi bio
iz područja glazbene umjetnosti. Grad Dugo
Selo nema nikakve materijalne niti financijske troškove te će Glazbena škola u suradnji
s Ministarstvom i ostalim sponzorima financirati izvođenje kompletnog studija, navodi
se u elaboratu.
Isto tako vijećnici su usvojili zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja
Glazbene radionice pri Glazbenoj školi
Dugo Selo. Radionica se pokreće sa svrhom
daljnjeg razvoja glazbene umjetnosti, usmjeravanja i uključivanja djece najmlađe,
predškolske dobi u glazbene aktivnosti. Radionice bi se organizirale za dvije skupine
– od 4 do 5 godine te za 6 do 7 godine, a
održavale bi se dva puta tjedno po 1 školski
sat.

O pravima i pomoćima u
sustavu socijalne skrbi

Nova odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi pokriva sva prava vezana
uz socijalnu skrb, kao što je pravo na naknadu za troškove stanovanja, na troškove
ogrjeva, na jednokratnu novčanu naknadu,
jednokratna pomoć umirovljenicima povodom Božića i Uskrsa itd. U odnosu na važeću
odluku prijedlogom nove odluke uvode se
dva nova prava odnosno pomoći u sustavu
socijalne skrbi – pravo na sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom i jednokratna
novčana pomoć umirovljenicima u povodu
blagdana Božića i Uskrsa, s time da su odlukom zadržana postojeća razina prava i
pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
Vezano uz ovu odluku vijećnik Dino Kramer
iznio je svoj stav kao liječnik pedijatar kako
bi se pravo na pomoć u nabavi dječje hrane
za dojenčad sukladno naputku Svjetske
zdravstvene organizacije o poticanju dojenja, ne i konzumiranju umjetne dojenačke
hrane, preoblikovati kao pravo na pomoć u
opremi za dojenčad, na što je pročelnik za
poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Mladen Šestan odgovorio da se odluka
može modificirati na nekoj od sljedećih sjednica. Vijećnik Darjan Budimir predložio je
amandman da odluku o isplati jednokratne
pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs
donosi Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik.
Pročelnik Šestan drži da za to nema zapreka,
no dosadašnja praksa je bila da istu odluku
donosi gradonačelnik. Dogradonačelnica
je kompromisno predložila da kriterije za
određivanje visine božićnice donosi Gradskog vijeće, dok samo izvršenje o isplati i
dalje bude u nadležnosti gradonačelnika.
Većinom glasova amandman vijećnika Budimira nije prihvaćen.
Na kraju je usvojen i zaključak o davanju
suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim
javnim dražbama i kupnju nekretnina te odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih
poslova.
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Intervju: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela SINIŠA KLJAJIĆ:

OPRAVDAT ĆEMO POVJERENJE I POKRENUTI RJEŠAVANJE NIZA
Razgovarao: Nenad Haleuš Mali

DK: Postigli ste zavidan uspjeh na posljednjim
izborima sa svojom nezavisnom listom.
Zadržali ste tri vijećnika unatoč tome što je
smanjen broj članova vijeća. Smatrate li da je
taj uspjeh dio općeg trenda pada popularnosti
etabliranih političkih stranaka, ili su birači
prepoznali vaš rad u Gradskom vijeću?
Protekli lokalni izbori su pokazali da Građanska
inicijativa Drugo Selo ima stabilnu podršku
među našim sugrađankama i sugrađanima. Naš
ulazak na političku scenu 2017.godine imao je
podršku u svojevrsnom buntu građana prema
ustaljenim političkim podjelama našeg društva.
Slijedio je četverogodišnji rad na dva polja građanskom i političkom. Vjerujemo da su
građani prepozali naš rad i da smo njihovo
povjerenje dobili zbog rada, otvorenosti i
transparentosti.
DK: U proteklom mandatu bili ste aktivna
oporba koja je imala ekvidistancu prema
obje dominantne struje (izvršne vlasti i
Gradskog vijeća). Sada ste, uvjetno rečeno,
izabrali stranu. Je li presudio svjetonazor, ili
pak politički pragmatizam, jer činjenica je da
bez vaših vijećnika nije bilo moguće formirati
većinu u vijeću? Naime, činjenica je da bi bez
Vaših vijećnika bilo nužno ponoviti izbore za
Gradsko vijeće.
Odgovornost. Temeljno načelo kojim smo se
vodili je bila odgovornost prema građanima, pa
i onima koji nisu glasali za kandidate Građanske
inicijative Drugo Selo. Ni u jednom trenutku
nismo pomišljali opstruirati demokratki proces i
konstituiranje Gradskog vijeća. Dapače tijekom
drugog kruga za izbor gradonačelnika - izvršne
vlasti, sastali smo se s predstavnicima oba
kandidata samo s jednim ciljem - dijalogom
definirati bolje funkcioniranje poslije izbora.
DK: Vaša metoda rada bila je konstruktivna
kritika i preispitivanje svega što se radi u
Gradu s gledišta opozicije. Da li će djelovanje
s gledišta pozicije, odnosno sastavnog dijela
vlasti, oslabiti snagu Vaše političke opcije?
Naš ulazak u ulogu pozicije definiran je nakon
niza sastanaka, ali i utvrđivanja činjenice da
neće biti moguć dogovor između lokalnog
HDZa i FOKUSa. U tom trenutku je bilo
potrebno ojačati političku poziciju Građanske
inicijative te smo u pregovore s FOKUSom i
izabranim gradonačelnikom uveli dokument
“Zahtijevanja”. Sam naziv dokumenta
sigurno govori o stavu Građanske inicijative
te odlučnosti da se zahtjevi ispune tijekom
2021.godine. Tek nakon prihvaćanja dijaloga
oko “Zahtijevanja” krenuli smo u pregovore o
upravljačkim pozicijama - pa smo tako odbili
prijedlog FOKUSa da oni obnašaju funkciju
predsjednika Gradskog vijeća. I da, bilo je
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potrebno preuzeti odgovornost i zatražiti uloge
iz kojih možemo utjecati na procese.
Takav postupak je izazvao i komentare da
smo se pomamili za pozicijama, ali logika
politike nalaže da je naš postupak bio logičan
i racionalan. Sigurno da se od nas očekuje
da opravdamo povjerenje i da pokrenemo
rješavanje niza problema. Ono što građani ne
vide jest da smo pokrenuli drugačije načine
komunikacije, dijaloga ali i rješavanja problema.
Vjerujemo da ćemo s izvršnom vlasti uspjeti
dogovoriti niz rješenja kojima će se ispuniti i
dio naših izbornih programskih načela - napose
u činjenici digitalizacije i otvorenosti javne
uprave, rješavanja komunalnih problema,
stvaranja strategije u rješavanju niza pitanja
koja muče naše sugrađane. Time ćemo ojačati
naš grad, a time i sebe.
DK: Svega dan nakon konstituiranja
Gradskog vijeća, čiji ste predsjednik, objavili
ste priopćenje kojim se, na neki način,
distancirate od položaja bezuvjetnog člana
vladajuće koalicije i bezuvjetnog podržavatelja
gradonačelnika i izvršne vlasti. Štoviše, naveli
ste glavne programske odrednice građanske
inicijative Drugo Selo i poručili kako ćete, s

obzirom na svoju funkciju, biti osigurač da
se vaši ciljevi realiziraju. Mislite li da možete
imati željenu kontrolu izvršne vlasti i ne bojite
li se da će vas jači partner u koaliciji potrošiti u
političkom smislu?
Nema straha. Svjesni smo da u pregovorima
i razgovorima s izvršnom vlasti i FOKUS-om
moramo imati osim kritike i rješenja. Ako
govorimo o rješenjima, onda će se “potrošiti”
ona politička opcija koja ne bude davala
rješenja. Upravo s toga smo i stavili naglasak na
Međustranačkom kolegiju na kojeg pozivamo
sve političke subjekte u našem gradu. Upravo
će uključivanje ili neuključivanje biti glavni
test za političke subjekte u našem gradu.
Neki politički subjekti za sada biraju taktiku
izbjegavanja i opravdavanja od sudjelovanja
u Međustranačkom kolegiju, ali sigurno im je
potrebno vrijeme da shvate političku realnost
i mogućnost da se i njihov glas čuje. Ovo ljeto
će nam sigurno biti radno, kako bi spremni - svi
zajedno - dočekali jesenske sjednice i kreaciju
proračuna za 2022. godinu.
DK: Što je najvažniji dio Vašeg političkog
programa i koji su politički ciljevi koje ćete
nastojati provesti kao partner u koaliciji? Koja
DUGOSELSKA KRONIKA  29. srpnja 2021.
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A PROBLEMA

je vaša vizija razvoja Grada Dugog Sela?
Kako smo i definirali postoje “Zahtijevanja” koja
smo postavili za 2021. godinu, a to su:
a) analiza postojećeg koncepta korištenje
fondova Europske unije
b) definiranje razine izvršenosti započetih
projekta koje izvršna vlast trenutno izvodi
b) pokretanje postupka izgradnje stambenozdravstvenog objekta za starije i nemoćne
sugrađane i definiranje strategije osiguranja
mjesta u vrtićima
c) primjena digitalnih rješenja u gradskim
tijelima i tvrtkama
d) pokretanje stručne rasprave i dijaloga oko
prostorno planske dokumentacije
f) funkcionalizacija mjesnih odbora s ciljem
da predstavnici izvršne i predstavničke vlasti
izađu iz zgrade gradske uprave na teren, u
vatrogasne domove gdje bi se vodio dijalog s
građanima.
Svjesni smo da je potrebno vrijeme kako bi se
izvršna vlast postavila, pa i prilagodila na okvir
kojeg smo postavili. Opet na isti način želimo
surađivati s izvršnom vlasti i omogućiti joj da
provodi svoje projekte i razvojne planove - za
to su im građani dali mandat.
DK: Gotovo uobičajena politička praksa, nakon
osvajanja izbora, postala je zbrinjavanje svojih
zaslužnih kadrova koje treba „nagraditi“ za
poslove odrađene u kampanji. S obzirom
na Vaš dosadašnji čvrsti stav protiv takvih
pojava, hoćete li i dalje ostati pri tome stavu,
ili smatrate da dio kadrova vaše političke
opcije i opcije Vašeg partnera, ipak mora
zauzeti određene poziciju u upravi i tvrtkama
te ustanova koje kontrolira gradska vlast?
Naš stav je da zapošljavanja moraju biti sukladno
zakonu i činjenica jest da koliko god “gunđali”
veći je problem mala zainteresiranost građana
za procese u gradu i zajednička “naknadna
pamet”. Tako npr. kako kritizirati odabir izvršne
vlasti ako se na natječaj prijavi jedan kandidat
ili kandidatkinja?
Činjenica jest da se odgovornost za zapošljavanja
ne može svesti na našu ulogu u predstavničkoj
vlasti već je ona na izvršnoj vlasti i upravnim
vijećima, ako govorimo o vrtićima, sportskom
centru ili komunalnim tvrtkama.
Takav je i primjer činjenica da nas se proziva
za zapošljavanja u gradskim institucijama
i tvrtkama, a upravna vijeća i skupštine
predstavlja gradonačelnik, dok GI Drugo Selo
kroz predstavničku većinu nema ni ovlast ni
mogućnost. Stoga Vam predlažem da ova
pitanja javnosti usmjerite na izvršnu vlast.
DK: Položaj predsjednika Gradskog vijeća
donosi nove izazove. Dojam je da ste se dobro
snašli na toj poziciji. Hoćete li uspjeti utjecati
da se stvori sinergija unutar Gradskog vijeća,
ali i sinergija predstavničke i izvršne vlasti?
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Sigurno da postoji doza treme u obavljanju
uloge predsjednika Gradskog vijeća. Ova uloga
zahtijeva da osiguram jednaku poziciju svih
vijećnica i vijećnika, bez obzira na stranačku
pripadnost. Nadam se da ću imati potporu
i razumijevanje kolegica i kolega i prilikom
pogrešaka u vođenu sjednice.

Želim vjerovati da će Međustranački kolegij
omogućiti dijalog svima te da se i prije sjednice
Gradskog vijeća iznesu stavovi, kritike i
rješenja. Na ovaj način želim osigurati dijalog
i osmišljavanje rješenja jer je politika poziv, a
ne posao.

Održana informativna radionica REGEA-e
za gradonačelnike i načelnike istočnog
dijela Zagrebačke županije
Grad Dugo Selo bio je domaćin
informativnoj radionici u organizaciji
Regionalne
energetske
agencije
Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) na
temu utvrđivanje potreba JL(R)S i prilika
za realizaciju projekata iz područja čiste
energije i zaštite klime kojoj su se uz
domaćina gradonačelnika Nenada
Paniana i njegovih suradnika odazvali i
gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne

upravlja Europska investicijska banka
(EIB) operativno provodi Regionalna
energetska agencija Sjeverozapadne
Hrvatske (REGEA). Ukupna vrijednost
projekta iznosi 1,98 milijuna eura. Projekt
je započeo nedavno s 1. srpnjem te će
potrajati do 20. lipnja 2024. godine. Cilj
projekta je razviti tržište za obnovljive
izvore energije, a posebno potaknuti
izgradnju fotonaponskih elektrana

samouprave s područja istočnog dijela
Zagrebačke županije. Na samom početku
prve u nizu radionica sve okupljene
pozdravili su gradonačelnik Panian i dr. sc.
Julije Domac, ravnatelj REGEA-e te ujedno
posebni savjetnik Predsjednika Republike
Hrvatske za energiju i klimu.
„Ideja je predstaviti i pokrenuti projekte
koji su najavljeni za sljedeće razdoblje,
a radi informiranja i usklađivanja na
početku samog ciklusa“, između ostalog
naveo je ravnatelj REGEA-e dr. Domac.
Radi se o područjima pametne i održive
mobilnosti,
zelenog
integriranog
planiranja, strategiji razvoja pametnih
općina i gradova, UPG i administrativno
upravljanje EU projektima, potpore u
podizanju kapaciteta JL(R)S u području
energije i klime, itd., te kao najveći
projekt – sunčani krovovi ELENA PVMax.
Potonji projekt financira iz sredstava
tehničke pomoći programa ELENA kojim

na krovovima zgrada u privatnom,
komercijalnom i javnom sektoru.
Projektom se namjerava obuhvatiti više
od 3000 zgrada - obiteljskih kuća, javnih
i privatnih zgrada, a provodit će se i
mjere energetske učinkovitosti povezane
s potrošačima električne energije u
ciljanim zgradama, kako bi se optimizirao
kapacitet fotonaponskih elektrana.
Gradonačelnik Panian na kraju je
istaknuo zainteresiranost Grada za
daljnje rješavanje autobusnog prijevoza
na našem području u sklopu integriranog
prijevoza i tarifno prijevozničkoj uniji na
području Grada Zagreba, Zagrebačke
županije i Krapinsko-zagorske županije,
ali i za pokretanje projekta sunčanih
krovova na višestambenim zgradama.
Vezano uz posljednji projekt predloženo
je da se u jesen održi radionica za sve
predstavnike zgrada u Dugom Selu koje su
zainteresirane za solarne panele.
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GRAD DUGO SELO
Intervju s voditeljicom računovodstva DKPC-a Lidijom Ivanić

NOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA PROIZAŠAO
JE IZ ZAKONSKE REGULATIVE – PROBLEME ĆEMO
RJEŠAVATI U HODU
Razgovarao: Nenad Haleuš Mali

Povod za razgovor s voditeljicom računovodsta Dugoselskog komunalno poduzetničkog
centra Lidijom Ivanić brojna su pitanja građana koja, nakon uvođenja novog sustava 1.
srpnja, pristižu DKPC-u, kao pružatelju usluga zbrinjavanja otpada, Gradu Dugom Selu i
nama novinarima.
DK: Početkom srpnja započeo je novi sustav
odvoza otpada. Unatoč tome što ste svim
korisnicima podijelili letke s pojašnjenjima
o novom sustavu i načinu naplate, stiče se
dojam da su građani zbunjeni i nezadovoljni.
Recite ukratko, koja je bitna razlika između
dosadašnjeg sustava, za koji se može reći da
je dobro funkcionirao, i novouvedenoga?
Odvojenim sakupljanjem otpada možemo
bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže,
a s druge strane možemo iskoristiti brojne
vrijedne sastojke otpada, koji su dosad završavali u miješanom komunalnom otpadu.
Dosadašnjim načinom prikupljanja otpada
nismo uspjeli zadovoljiti kriterije razdvajanja
otpada propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpada gdje smo imali postotak
razdvajanja od 19 %. Novim sustavom nastoji
se postotak razdvajanja otpada podići na višu
razinu koja je zakonom propisana. Jedna od
najvećih mogućnosti smanjivanja količine miješanog komunalnog otpada je kompostiranje
u vlastitom vrtu i omogućiti korisnicima koji
za to nemaju mogućnosti dodjele kanti za odvajanje istoga , što smo napravili u predviđenom roku. Time bi se udio istoga u miješanom
komunalnom otpadu znatno smanjio. Znamo
da se udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu procjenjuje do 60%. Stari sustav
sakupljanja komunalnog otpada nije u potpunosti zadovoljiokriterije razdvajanja otpada.
DK: Građane zbunjuje činjenica da je pored
već do sada posebnih kategorija otpada,
poput papira i plastike, sada uvedena i nova
kategorija – biootpad. Recite što sve spada
u tu kategoriju
U kategoriju biootpada za kućanstva ( kante
80 l ): biljni ostatci od pripreme hrane, košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem
korova, lišće, otpad iz vrtova, ostatci voća i
povrća, talog kave i vrećice čaja, ljuske jajeta piljevina, zemlja od lončanica i drugi otpad
biljnog porijekla podesan za kompostiranje. U
kategoriji razdvajanja biootpada kod kućanstva ne odlažu se kosti, meso, kuhana jela,
zato što se otpad iz domaćinstava iz posuda
od 80 l posebno odvozi na daljnju obradu koja
će se preraditi u kompost. Navedeni otpad
koji se ne odlaže u biootpad odlože se u spremnik za mještani komunalni otpada.
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U kategoriju biootpada za višestambene zgrade: sav kuhinjski bio otpada, ostatci voća i
povrća, ostatci kuhanih jela, kosti i meso, talog kave i vrećice čaja, ljuske jajeta, piljevina,
zemlja od lončanica i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje. Biootpad
preuzet iz višestambenih zgrada se odvozi na
daljnju obradu za drugu vrstu finalnog proizvoda.
DK: Zašto su neka kućanstva dobila kantu za
biootpad a neka ne?
Svi korisnici koji žive u obiteljskim kućama koji
su izjavom o načinu korištenja javne usluge
sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada zatražili posudu za odvojeno
prikupljanje i odvoz biorazgradivog otpada
(radi nemogućnosti kompostiranja u vlastitom vrtu ) istu su dobili u za to predviđenom
roku na kućnu adresu. Korisnici usluge dodanog odvoza biootpada spadaju u kategoriju
120-O prema važećem cjeniku.
DK: Sve veći broj građana ima kućne ljubimce, u koju kategoriju i na koji način se rješava
zbrinjavanje njihovog otpada i tu prvenstveno mislim na pseći i mačji izmet i pijesak za
mačke?

Navedeni otpad spada u kategoriju miješenog
komunalnog otpada. Te se isti odlaže zatvoren u vrećici u posudu za miješani komunalni
otpada.
DK: Na sjednici Gradskog vijeća postavljeno
je pitanje i o posebnom odvozu pelena. Na
koji način će se i koliko često odvoziti taj otpad? I vrijedi li isto pravilo za odvoz dječjih
pelena i pelena iz obiteljskih domova za starije osobe?
Otpadne pelene ne spadaju u reciklabilni
otpad jer trenutno u Republici Hrvatskoj ne
postoji materijalna, niti energetska oporaba
takve vrste otpada, a nije niti izgledno da će
u skoroj budućnosti postojati. Vrlo slična situacija je i u ostatku EU. Zbog svega navedenog
otpadne pelene spadaju u miješani komunalni otpad i jedini način njihovog zbrinjavanja u
Republici Hrvatskoj je odlaganje na odlagalište. Unatoč svemu gore navedenom, Grad
Dugo Selo je, prema članku 6., stavku 3., točci 5., Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela br. 1/18, 9/18, 3/19
i 6/20), odlučio korisnicima javne usluge – kućanstvima omogućiti odvojenu predaju takve
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vrste otpada kako bi time smanjio njihovu
ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada koja je osnovica za izračun varijabilnog
dijela mjesečne naknade za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Sukladno navedenom članku korisnici javne usluge – kućanstva
mogu otpadne pelene odvojeno predati u
vlastitoj prozirnoj vreći koja će u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, dakle svaki drugi tjedan, biti iznesena uz spremnik za
miješani komunalni otpad. Vreća s otpadnim
pelenama bit će ubačena u isto komunalno
vozilo kojim se sakuplja miješani komunalni
otpad te će se zbrinuti odlaganjem na odlagalište komunalnog otpada. Domovi za starije
i nemoćne spadaju u zasebnu kategoriju korisnika usluge i njima se omogućuje pražnjenje
komunalnog otpada prema zahtjevu. Pelene
u njihovom slučaju su proizvodni otpada i odlažu se u mještani komunalni otpada.
DK: Unatoč tome što se novim sustavom nastoji građane potaknuti na razdvajanje različitih vrsta otpada, stiče se dojam da je dvotjedno odvoženje komunalnog, nedovoljno
učestalo.

Ako se sav reciklabilni otpad izdvoji iz miješanog komunalnog otada, novi način prikupljanja svih vrsta komunalnog otpada prema
rasporedu mora zadovoljiti potrebe svih korisnika.
DK: Posebno je to vidljivo u ljetnim mjesecima kada su visoke temperature. Razmišlja li
se o učestalijoj frekvenciji odvoza, odnosno
što građani mogu učiniti ukoliko tijekom dva
tjedna prikupe višak otpada u odnosu na zapremninu kante?
Korisnici u tom slučaju mogu u Upravi DKPC-a
kupiti doplatne vreće, kojima će dobiti dodatni volumen za istu vrstu otpada. Isto tako korisnici mogu zadužiti još jednu posudu od 120
l za miješani komunalni otpad na Reciklažom
dvorištu Andrilovec.
DK: Osim, uvjetno recimo, početnog nerazumijevanja sustava od strane korisnika, novi
sustav podigao je i cijene usluge. Zašto je do
toga došlo?
Prema trenutno važećem cjeniku, cijena raste
samo za korisnike koji ne prihvaćaju sustav
razdvajanja otpada. Oni korisnici koji ne pri-

hvaćaju sustav razdvajanja miješanog komunalnog otpada, moraju platiti skuplju cijenu iz
razloga zbrinjavanja istoga. Na tržištu otpada
došlo je do značajnog poskupljenja cijene
zbrinjavanja većine kategorije otpada.
DK: Do uvođenja novog sustava imali smo
dojam da je riječ o kvalitetnom načinu odvoza otpada i da je jedini problem koji to
ugrožava najavljeno zatvaranje odlagališta u
Andrilovcu. Štoviše, nadali smo se da ćemo
uskoro dobiti i dvotjedni odvoz otpada, što
bi sustav znatno unaprijedilo. Zašto je bilo
potrebno prijeći na sadašnji – novi sustav?
Zatvaranje odlagališta u Andrilovcu nije razlog
uvođenja novog sustava. Novi sustav je u potpunosti prilagođen Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Uredbom tog istog Zakona. Novi sustav je donesen odlukom Gradskog
vijeća (Službeni glasnik Grada DS broj 01/2018,
09,2018, 03/2019 i 06/2020 ). Model sakupljena prilagođen je prema najnaprednijim
sustavima razdvajanja i sakupljanja otpada u
Republici Hrvatskoj. Sustav je prilagođen po
metodi, naplata prema predanoj količini i volumenu miješanog komunalnog otpada.

Dodatno pojašnjenje DKPC-a o novom sustavu odvojenog prikupljanja otpada:

ODVAJANJE OTPADA JE ZAKONSKA OBVEZA

Nakon objavljivanja intervjua s Lidijom Ivanić
o novom sustavu prikupljanja i naplate otpada na području Grada Dugog Sela, iz Dugoselskog komunalno i poduzetničkog centra primili smo dodatna pojašnjenja o nužnostima
uvođenja i funkcioniranju novog sustava.
Kritike, da je intervju dala voditeljica računovodstva, kaže se u priopćenju, neutemeljene
su jer je direktor tvrtke, nažalost, odsutan
zbog bolovanja, a svi stavovi izrečeni u intervjuu su službeni stavovi tvrtke.
Što se pak tiče nužnosti uvođenja novog sustava, ono je, ističe se dalje u priopćenju, zakonska obveza koja proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je donijet
još 2013. godine te Uredbe o gospodarenju
komunalnim otpadom iz 2017. godine. Temeljem navedenoga Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela je 2018. godine donijelo odluku o uvođenju novoga sustava te je on transparentan i
od tada na uvidu javnosti. Štoviše, primjena
sustava već je tri puta do sada odgađana zbog
rješavanja različitih preduvjeta koji tada nisu
bili zadovoljeni, a 1. srpnja bio je krajnji rok za
njegovo uvođenje.
Novi sustav je postavljen temeljem provedene analize i iskustava DKPC-a na terenu s
prikupljanjem otpada i od građana traži podizanje svijesti o važnosti očuvanju okoliša, ali i
aktivno sudjelovanje u provedbi zaštite okoliša, a to je prvenstveno nužnost odvajanja otpada. Riječ je o višoj razini sustava odvajanja
jer se je i po starom sustavu otpad djelomično odvajao, a glavna novost u ovom sustavu
je odvajanje miješanog i bio otpada. Upravo
kriterij provedenog postotka odvojenosti pojedinih vrsta otpada služi kao mjerilo uspješnosti sustava i predviđene su financijske sankDUGOSELSKA KRONIKA 29. srpnja 2021.

cije za one jedinice lokalne samouprave gdje
se taj kriterij ne poštuje. Štoviše i sam Grad
Dugo Selo morao je već u nekoliko navrata
platiti tzv. „poticajnu naknadu“ nadležnom
fondu zbog nepostizanja predviđenih stopa
razdvajanja komunalnog otpada.
U priopćenju se ističe i da nije riječ o podizanju cijena jer se novi sustav obračunava
na sasvim drugim osnovama i složeniji je od
staroga. Također, netočne su tvrdnje da se po
novom sustavu odvozi manje otpada nego ranije. Štoviše, do sada je, prosječno, iz kućanstva odvoženo 480 litara otpada mjesečno (4
kante x jedan odvoz tjedno), a u skoroj budućnosti, kada budu podijeljene kante za papir i
plastiku, kapacitet će biti udvostručen (2 odvoza x 120 litara miješanog otpada, 4 odvoza
x 80 litara biootpada te po jedno odvoženje
kanti za plastiku i papir x 240 litara).
Štoviše, građanima koji žive u obiteljskim kućama, omogućeno je kompostiranje biootpada i od njih se nije tražilo da uzmu smeđu
– kantu za biootpad. Kante je do sada uzelo
svega 265 domaćinstava. Sve stambene zgra-

de s više stanara dobile su spremnike i za biootpad.
Kante, zapremnine 240 litara, (žuta i plava)
za plastiku i papir, sva će domaćinstva dobiti u nekoliko narednih mjeseci jer ih nadležni Fond još uvijek nije prebacio u vlasništvo
Grada, premda se iste već fizički nalaze u reciklažnom dvorištu u Andrilovcu. No i taj dio
sustava funkcionira jer građani, do primanja
kanti, plastiku i papir i dalje odlažu u vreće
koje dobivaju na kućne adrese. Treba dodati
i da je, radi dodatnog pojednostavljenja, dan
odvoza pojedine vrste otpada po kvartovima
ostao isti kao i do sada.
Očekivali smo, kažu iz DKPC-a da će s uvođenjem novog sustava biti početnog nesnalaženja pa i nezadovoljstava od strane građana,
iako su svi građani detaljno obavješteni o
novom sustavu putem letaka koji pojašnjavaju sve o tom sustavu. Stoga, zaključuje se na
kraju priopćenja, očekujemo da će se građani
ubrzo naviknuti na novi sustav prikupljanja
otpada i uvidjeti kako je on korak naprijed u
odnosu na dosadašnji.
13

OPĆINA BRCKOVLJANI
Održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Brckovljana:

POKRENUT POSTUPAK ZA IZMJENU PROSTORNOG
PLANA OPĆINE
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na
2. redovitoj sjednici donijelo je Odluku o
pokretanju postupka sedmih izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Brckovljani, a načelnik Općine Tihomir Đuras
pozvao je sve vijećnike, ali i sve zaiteresirane
građane da se aktivno uključe u postupak
njegovog donošenja. Izvjestitelj po ovoj
točki dnevnog reda Tihomir Čekada pojasnio
je da se u proceduru izmjena prostornog
plana kreće prvenstveno zbog obveza da
se on uskladi sa novim Zakonom te sa
Prostornim planom Zagrebačke županije koji
je donijet prošle godine. Plan se ne donosi
pod nikakvim pritiskom s terena, rekao je
Čekada, te ocjenio da je to dobro te da će se
između ostaloga on temeljiti i na pozitivnim
iskustvima susjednih gradova i općina koje su
već izmjenile svoje planove. Županijski plan
je donio ukupno 18 promjena koje se moraju
uključiti i u prostorni plan Općine Brckovljani,
a među najznačajnijima Čekada je naveo
planiranje trase nove zaobilaznice Grada
Zagreba, koja kreće od Zaprešića, preko
Velike Gorice, na istok, a jednim će dijelom
prolaziti i preko teritorija Općine Brckovljani.
Ista je situacija i s novom trasom željezničke
pruge, koja će dijelom prelaziti preko
Brckovljana, dok bi postojeća pruga ostala
samo za putnički prijevoz. Čekada je naglasio
i koje su intencije Općine Brckovljani, a koje
bi trebale biti uključene s ovim izmjenama.
Općina također planira nove prometnice; od
Stančića prema cerju, od Lupoglava prema
Obedišću te prometnicu prema Hrebincu, ali i
izgradnju željezničke stanice u Božjakovini, na
južnom dijelu gospodarske zone K3. Sve ovo
znatno bi poboljšalo prometnu povezanost

Općine Brckovljani, zaključio je Čekada, a
nove prometnice trebale bi biti uglavnom
na trasama koje su sada ucrtane kao poljski
putovi što bi znatno pojednostavilo njihovu
izvedbu.
Vijeće je prihvatilo i Odluku o izradi
Urbanističkog plana uređenja poslovne zone
Božjakovina 5, koja je omeđena s dvije strane
s cestom prema Andrilovcu, a glavni razlog
donošenja je zahtjev ViOZŽ –a, koji na svome
zemljištu u toj zoni namjerava izgraditi dva
nova objekta, a Općina planira izgradnju
parkirališta, parka i biciklističkih staza i
zelenih površina.
Prihvaćen je i polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna općine za prvu polovinu
tekuće godine te je konstatirano da je isti u
prihodovnom dijelu realiziran u iznosu 8,4
milijuna kuna, odnosno 28% od planiranoga,
u prihodovnom dijelu te 6,4 milijuna kuna,
odnosno 21%, u rashodovnom dijelu te da
je ostvaren višak prihoda u iznosu 2 milijuna
kuna, ali i da je u prvom polugodištu godine
izostala planirana prodaja općinskog zemljišta
u vrijednosti 8 milijuna kuna.

Općinsko vijeće izabralo je Odbor za statut
i poslovnik u sastavu: Tihomir Đuras, Lana
Srpak Stančić i Sanja Dananić te donijelo
tehničke izmjene odluka o komunalnom
doprinosu i proglašeju komunalne
infrastrukture javnim dobrom. Donijeta je i
nova Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka, s obzirom
na novi sastav Općinskog vijeća, a riječ
je o 26.600 kuna ukupno predviđenih za
ovu namjenu. Također je odlučeno da se
krene u postupak prodaje dviju čestica u
gospodarskoj zoni K3 Božjakovina, ukupne
površine 9.500 m2 i procijenjene vrijednosti
885.000 kuna.
Niz pitanja o komunalnim problemima i
nedovoljno dobrom funkcioniranju službene
internetske stranice općine postavio je
vijećnik Matija Bunjko (SDP), a načelnik Đuras
pozvao je vijećnike da aktivno sudjeluju u
svim događanjima i manifestacijama koje se
događaju na području Općine Brckovljani.
nhm

Kako očuvati brckovečko vinogorje od urbane devastacije?
Jedan od ciljeva izmjena i dopuna Prostornog
plana Općine Brckovljani je i zaštita
vinogradarskog područja – Hrebinečkog,
odnosno Štakorovečkog brega i Svetog Jakoba,
od urbane devastacije, odnoso pokušaj
očuvanja ovog područja od daljnje izgradnje
objekata za stanovanje. Načelnik općine
Tihomir Đuras ističe kako je ovo područje
još uvijek najljepši dio Općine Brckovljani,
ali kako je dovođenje infrastrukture na to
područje, privuklo i veliki broj onih koji već
jesu, ili tek planiraju na njemu napraviti
stambene objekte. Takav razvoj događaja
Općina namjerava spriječiti jer bi on zasigurno
doveo do devastacije tog područja koje bi
trebalo ostati namijenjeno za uzgoj vinograda
i voćnjaka te vezano uz tu namjenu i za razvoj
turizma na području Općine Brckovljani.
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Tihomir Čekada dodaje i kako stalno stanovanje
u ovom području stvara dodatne probleme za
Općinu jer tamošnji stanovnici žele komunalni
standard kao i preostali stanovnici općine,
poput odvoza otpada, javne rasvjete i čišćenja
snijega, a žive raštrkano na velikom području i
u ulicama koje su, u pravilu, preuske za kretanje
komunalnih vozila. Njihove zahtjeve teško je
ostvariti, a s druge strane znatno poskupljuju
cijenu usluge. Čekada stoga predlaže da jedna
od mjera zaštite bude i ponovno smanjenje
veličine objekata koji se u toj zoni smiju graditi,
sa sadašnjih 60m2, na nekadašnjih 24 m2 te da
namjena objekata bude vezana isključivo uz
djelatnosti vinogradarstva i voćarstva, ili malih
vikendica za odmor.
Probelm su nedavno na svojoj skupštini
pokrenuli vinogradari koji se boje da bi sve

veći broj stanovnika, uzgoj domaćih životinja
i sve veći broj kućnih ljubimaca, mogli izgurati
vinogradarstvo s tog područja na kojem ono
egzistira od pamtivijeka. nhm
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OPĆINA BRCKOVLJANI
I N T E R VJ U : TIHOMIR ĐURAS, NAČELNIK OPĆINE BRCKOVLJANI

PRESELJENE OPĆINSKE ADMINISTRACIJE NA TERITORIJ
OPĆINE NAJVEĆA JE ŽELJA

Razgovarao: Igor Đuran

Na svibanjskim izborima, Tihomir Đuras,
koji je načelnikom Brckovljana postao u
rujnu prošle godine, još jednom je zadobio
povjerenje birača. Đuras je pobjedu
osigurao već u prvom krugu, gdje je
dobio 1156 glasova, odnosno 56,18 posto
podrške. Osim toga, i lista za Općinsko
vijeće (HDZ-SKNL-BM 365-HSU), čiji je
nositelj također bio Đuras osvojila je
većinu, dobivši 55 posto glasova, čime je
u Vijeće ušlo osam od 13 vijećnika s ove
liste.
Zahvaljujem svim biračima koji su prepoznali
naš rad i naše kvalitete dajući nam
povjerenje još jednom u prvom krugu kako
bismo nastavili s novim cijelim mandatom,
u kojem se nadamo da ćemo polučiti još
bolje rezultate- započeo je razgovor dobro
raspoloženi načelnik Tihomir Đuras, koji
vjeruje kako će suradnja s Vijećem i nadalje
biti dobra.
DK: Kako danas gledate na razdoblje od
rujna 2020. do svibnja 2021. godine i na taj
dio odrađenog posla?
Bilo je to kratko, ali intenzivno razdoblje u
kojem smo pokrenuli i napravili dosta novih
stvari na području Brckovljana. Ono što me

posebno veseli bila je dobra suradnja sa
Županijskom upravom za ceste i ravnateljem
Tomislavom Landekom. Odmah na početku
mandata asfaltirali smo tako cestu kroz
Hrebinec. Ta suradnja je nastavljena i ove
godine u kojoj smo asfaltirali prometnicu na
samom ulazu u našu općinu u Božjakovini,
gdje je postavljen i pametni pješački
prijelaz. Imali smo također i dobru suradnju
s Vodovodom i odvodnjom Zagrebačke
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županije, gdje je pokrenuto novih 12 ulica u
koje se uvodi vodovodna mreža. Zagrebačka
županija i Stjepan Kožić imali su također
sluha za potrebe naše općine. Moram
istaknuti kako smo u tom razdoblju obnovili
i tri dječja igrališta u Gračecu, Gornjoj
Gredi i Prikraju.

jednoglasno. Svaki projekt u koji smo ulazili
dobro smo ga pripremili i objasnili na Vijeću,
te smo uvijek dobivali njihovu podršku u toj
realizaciji. Šest vijećnika koji su sudjelovali
u radu Općinskog vijeća i sada su dio Vijeća,
te se nadam kako će oni biti pokretač novih
ideja i projekata unutar naše općine.

DK: Niste zapostavili niti druge segmente
društva?
Za potrebe naše Vatrogasne zajednice
nabavili smo dva vatrogasna vozila, a također
uspjeli smo realizirati i izgradnju novog
vatrogasnog spremišta DVD-a Brckovljani.
Suradnja s Vatrogasnom zajednicom bila je
jako dobra, a ja vjerujem kako će u ovom
razdoblju biti još i bolja dolaskom novih
mladih ljudi.

DK: Koje projekte biste izdvojili kao one
na koje će te staviti naglasak u ovom
razdoblju?
Za četiri projekta koja su nam najvažnija
raspisani su natječaji. U prvom redu to je
rekonstrukcija naše općinske zgrade, a tu su i
izgradnja novog dječjeg vrtića u Božjakovini,
izgradnja Poduzetničkog inkubatora te
uvođenje produženog boravka od jeseni u
našoj osnovnoj školi. Sve ono što smo činili
do sada nastavit ćemo i dalje.

DK: Društveni život na području općine je
zadovoljavajući, jer uz vatrogasna društva,
tu su lovci, folkloraši, ali i sportske udruge.
O svima njima Općina konstantno vodi
brigu. Tako će biti i dalje, a ja vjerujem da
će popuštanjem mjera i njihov rad biti puno
življi i bolji, što je u proteklom razdoblju
bilo nemoguće zbog brojnih ograničenja od
strane Stožera.
DK: Uvijek volite istaknuti kako pojedinca
ništa ne može postići sam, već da mu je za
to potreban dobar tim. Vi ste ga pronašli i
rezultati su vidljivi.
Unutar Vijeća odluke su se do sada donosile

DK: Suradnja sa Zagrebačkom županijom
istaknuli ste već bila je jako dobra, kakva
je suradnja s prvim susjedima?
Mi smo vezani na svoje susjede, tako da
s njima gajimo dobro susjedske odnose
i to nam je prioritet. Iako je u Vrbovcu
gradonačelnik iz redova SDP-a suradnja je
zadovoljavajuća te smo sada u pregovorima
kako bi naša dva rubna sela povezali jednom
biciklističkom stazom. U Dugom Selu i
Rugvici na vlasti su ostali Nenad Panian i
Mato Čičak, s kojima nam je zadovoljstvo
surađivati. Ne vidim razloge da tome tako
ne bude i dalje.
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OPĆINA RUGVICA

MATO ČIČAK POTPISAO S MINISTROM HORVATOM
UGOVOR O DAROVANJU ZEMLJIŠTA U RADNOJ ZONI

O

pćina Rugvica i službeno je postala
vlasnikom 348.609 m2 zemljišta
u Radnoj zoni Rugvica-Sjever.
Naime, Vlada je na sjednici 2. lipnja, Općini
darovala zemlju u državnom vlasništvu,

Rugvica je postala najpoželjnijom lokacijom
za ulaganje u poduzetništvo- nastavio je
Čičak.
Nakon darovanja ovolike površine zemljišta,
Općina Rugvica postat će jedina općina

u Zagrebačkoj županija koja posjeduje
ovoliku površinu zemljišta u poslovnoj zoni,
čime se stvaraju novi preduvjeti za razvoj
poduzetničke klime.
-Već sada postoje interesi poduzetnika i
imamo pisma namjere za njihov dolazak.
Investicije se otvaraju, a samim time i
nova radna mjesta- zaključio je s ponosom
načelnik Rugvice.
Ministar Darko Horvat istaknuo je kako do
ovog čina ne bi došlo da nije bilo dobre
komunikacije između Ministarstva i Općine
Rugvica.
-Ni jedan grad, ni jedna općina i županija
neće ostati zaboravljeni od strane Vlade.
Naš suport uvijek će imati, što pokazuje i
ovaj projekt na kojem smo radili u proteklih
godinu. To je jedan novi iskorak- poručio je
ministar Horvat.
Potpisivanju ugovora nazočio je i župan
Zagrebačke županije Stjepan Kožić, koji
je tom prilikom podsjetio kako se prije
dvadesetak godina prionulo stvaranju
poduzetničkih zona na području Zagrebačke
županije.

čija je procijenjena vrijednost 97,5 milijuna
kuna. Posljednji korak u preuzimanju prava
vlasništva poduzet je jutros, kada je i službeno
potpisan ugovor o darovanju zemljišta između
načelnika Mate Čička i ministra prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine
Darka Horvata.
-Ovo je jako važan dan za našu općinu.
Ovim potpisivanjem u potpunosti će se
promijeniti naša Rugvica, jer ovdje su
već došle, ali nam i dolaze brojne nove
investicije i poduzetnici- s ponosom je
istaknuo načelnik Mato Čičak.
-Stvorili smo jednu kvalitetnu klimu i

-Ovo će zemljište biti vrlo kvalitetna
poduzetnička zona u budućnosti. Ovime se
stvaraju uvjeti za brži gospodarski razvoj,
a ovim današnjim činom to se i potvrđuje.
Vjerujem kako će razvoj Rugvice biti još brži
i kvalitetniji, a sve u svrhu boljitka života
svih mještana- kazao je župan Stjepan Kožić.
Inače, na području ove Zone u tijeku je
provedba EU projekta “Izgradnja prometnice
s komunalnom i ostalom infrastrukturom
u Poduzetničkoj zoni Rugvica – sjever” u
sklopu kojeg će se izgraditi dvije prometnice
s cjelokupnom infrastrukturom, čime će
se ostvariti uvjeti za pristup i poslovanje
na građevinskim parcelama namijenjenim
poduzetničkim aktivnostima. (IĐ)
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OPĆINA RUGVICA
Vodocrpilište Kosnica spaja se kanalom ispod rijeke Save s istokom Zagrebačke županije

U tijeku jedinstveni radovi na mikrotuneliranju ispod
rijeke Save
Na području Zagrebačke županije u tijeku je provedba 707 milijuna kuna vrijednog EU projekta
“Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke
županije-Zagreb Istok”, za čije je provođenje
zadužena Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke
županije u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskim vodama.
Spomenuti se projekt provodi u 4 grada (Dugo
Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina)
te 10 općina (Brckovljani, Rugvica, Gradec,
Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar
Ivanić, Križ i Bedenica, čime će se priključenost
na vodovodnu mrežu s postojećih 62,95 posto
povećati na 90,75 posto.
U sklopu projekta odvijaju se i radovi mikrotuneliranja ispod rijeke Save za potrebe spajanja
crpilišta Kosnica s Regionalnim vodoopskrbnim
sustavom, a tim je povodom danas organiziran
obilazak radova, kojem se uz načelnike i gradonačelnike gradova koje obuhvaća projekt,
priključio i zamjenik župana Damir Tomljenović,
generalni direktor Hrvatskih voda Zoran
Đurković te ministar Tomislav Ćorić.
- Sretan sam što ovaj projekt polako ide svome
kraju. Danas predstavljamo proboj tunela ispod
rijeke Save, kojim ćemo iz Turopolja u Posavinu
i Prigorje dopremiti velike količine vode. Svi
mi smo veseli što možemo sudjelovati u ovom
projektu - istaknuo je predsjednik Skupštine
Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije,
dugoselski gradonačelnik Nenad Panian.
Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke
županije, Tomislav Masten kazao je kako je ovo
najzahtjevniji zahvat na ovom projektu.

- Ovo je vrlo bitan projekt ne samo zbog svoje
složenosti nego i zbog toga što spajamo naše
vodocrpilište Kosnica koje se nalazi s jedne
strane Save s istokom Zagrebačke županije. Bez
ovog zahvata cijeli ovaj projekt nema smisla,
odnosno nije moguće transferirati vodu na istok
županije- otkrio je Masten, koji se nada kako će
najkasnije kroz godinu i pol dana s vodocrpilišta
Kosnica i kroz “savski tunel” opskrbljivati dodatnih 30 tisuća stanovnika pitkom vodom.
Zamjenik župana Zagrebačke županije Damir
Tomljenović prisjetio se začetka projekta 2008.
godine.
- Presretan sam kada vidim do kuda smo danas
došli. Ne da istok županije nije imao tada dostatne količine vode već je imao i lošu kvalitetu
vode. Ovim projektom sve to rješavamo - kazao
je zamjenik župana.
Generalni direktor Hrvatski voda Zoran

Đuroković istaknuo je kako će ovaj projekt donijeti nešto neprocjenjivo za ovaj dio Zagrebačke
županije, dok je ministar Tomislav Ćorić iskazao
zadovoljstvo napretkom svih radova.
- Čestitka Županiji, ali i svim jedinicama lokalne
samouprave na onome što se ovdje događa.
Ovdje provodimo šest projekata vodno-komunalne infrastrukture vrijedne oko 3 milijarde
kuna. Ovim projektom povećavamo broj ljudi
priključenih na vodovodnu mrežu, ali i smanjujemo gubitke vode. Sve ono dobro temelji se na
ovom kanalu- zaključio je ministar Ćorić.
Inače, na najzahtjevnijoj dionici mikrotuneliranja izvedene su jame dubine 12,5 metara
bunarskim iskopom i započeto je mikrotuneliranje koje dobro napreduje te se u naredna dva
tjedna planira dovršetak radova nakon čega će
tunel biti spreman za montažu cjevovoda kroz
njega.

Zasjedalo Općinsko vijeće Rugvice, prodane tri
parcele u Poduzetničko zoni Rugvica-Sjever
Pod predsjedanjem Nenada Jakšića održana je prva radna sjednica Općinskog vijeća
Općine Rugvica. Vijećnici su odradili opsežan dnevni red o 21 točke, a većina točaka
usvojena je jednoglasno i bez prevelikih
rasprava. Uz imenovanje Odbora, kako bi
Vijeće što djelotvornije moglo nastaviti svoj
rad, vijećnici su većinom glasova prihvatili
izvršenje proračuna za prošlu 2020. godinu.
Prošle je godine općinski proračun tako
izvršen u iznosu od 27.727.343,21 kuna, pri
čemu je ostvaren višak prihoda od 7. 482.
226.03 kune.
-Moramo biti zadovoljni s obzirom na sve što
se događalo u protekloj godini. Pandemija je
puno toga zaustavila, no ne i u našem proračunu, jer naši su prihodi ostali na istoj, a negdje i na višoj razini. Sve u svemu mi moramo
biti zadovoljni onime što smo lani realizirali, a
ja vjerujem kako će proračun ove godine biti
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veći za nekih 30-ak milijuna kuna- istaknuo je
načelnik Mato Čičak.
Vijećnici su također donijeli o tri Odluke o
prodaji parcela u Poduzetničkoj zoni RugvicaSjever, gdje bi svoje investicije trebali realizirati tvrtka Maris Wood, D.B.Vent i D.B.C. Group.
-To je jedan stalni prihod za Općinu, a ono
što svakako veseli to je pismo namjere za
zemlju koju smo dobili od strane države. Radi
se o investitoru koji bi došao na 250 tisuća
kvadrata. Ako se to realizira, time će se u
cijelosti promijeniti naša općina- otkrio nam
je načelnik.
Između ostaloga, vijećnici su dali suglasnost
na Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići.
-Prošlog petka naš je vrtić prošao tehnički
pregled. Vrtić je gotov i sada je na redu rješavanje papirologije od strane našeg pročelnika
koji je privremeni ravnatelj- kazao je načelnik,

koji je na aktualnom satu rekao kako je u
ovom trenutku jako teško reći točan datum
kada će vrtić započeti s radom.
Također, imenovano je i Povjerenstvo za pripremu obilježavanja Dana općine, dodjelu
nagrada za osobiti razvoj ili doprinos promociji Općine te dodjelu nagrada najuspješnijem
studentu, maturantu i učeniku generacije
Osnovne škole Rugvica.
-Nismo išli na sve one stvari koje smo imali
prije korone. Sve smo sveli na tri dana, jer
vrlo je teško nešto planirati i pripremiti,
ako nam to mjere neće dopustiti. Bili smo
skromniji, no vjerujem kako će to biti lijepa
i za sve uzraste zanimljiva proslava- rekao je
načelnik Mato Čičak.
Uoči početka sjednice prisegnuo je vijećnik
HDZ-a Velimir Krznar, čime je ovaj saziv i službeno kompletiran prisegom svih 13 vijećnika.
(IĐ)
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LJETNE IGRAONICE U RUGVICI PUN POGODAK,
INTERES DJECE IZNAD SVIH OČEKIVANJA

Općina Rugvica u suradnji s Pučkim otvorenim
učilištem Dugo Selo, drugu godinu zaredom
organizirala je Ljetne igraonice za djecu
osnovnoškolskog uzrasta Osnovne škole
Rugvica. Igraonice su započele u ponedjeljak i
traju do kraja tjedna, a interes zainteresiranih
mališana iznad svih je očekivanja.
Polaznike je obišao i načelnik Mato Čičak,
kojeg su najmlađi Rugvičani iznenadili
palačinkama koje su radili Mali kuhari, dok
je u Sopu uživao u vatrogasnim igrama, koje
je Tomislav Mayer Kralj osmislio za polaznike
Malih vatrogasaca.
- Izuzetno mi je drago što smo organizirali
ove igraonice, koje su pun pogodak. Interes
je velik, a to me veseli, jer pokazuje da
smo napravili pun pogodak. Hvala svima koji
sudjeluju u ovome i pomažu da se igraonice
odvijaju - kazao je načelnik Mato Čičak.
Uz Male kuhare i Male vatrogasce, mladi
Rugvičani mogu uživati u još četiri radionice;
Mali, ali pravi ribolovci, Ljetno disco rolanje,
Tradicijske igre, plesovi i izrada nakita te

18

Origami radionica.
- Ove su nam igraonice jako dobro došle
nakon cijele ove situacije. Velika zahvala na
ideji što je ovo pokrenuto, jer većina ove
djece koja su sada ovdje po prvi se puta
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LJETO U DUGOM SELU

Piknikom u Perivoju I.B. Mažuranić završene besplatne ljetne

„DUGO SELO IMA DUŠU, SAMO JE
TREBA PROBUDITI!“
Piše: Nenad Haleuš Mali

Zabavnim sadržajima i zajedničkim
druženjem tijekom završen je drugog
vikenda u srpnju dvotjedni ciklus besplatnih
ljetnih radionica u organizaciji Pučkog
otvorenog učilišta. Pokazalo se još jednom
da su besplatne ljetne radionice pun
pogodak te ih je i ove godine, unatoč još
uvijek restriktivnim mjerama zbog borbe
protiv kovida, pohađalo petstotinjak djece
u Dugom Selu i Rugvici. Interes je bio
i veći, ali ga, nažalost, nije bilo moguće
ostvariti. Radionice su još jednom pokazale
kreativnost i potencijale naše djece,
a vjerujemo da će, zbog suradnje POU s
udrugama koje u pravilu daju voditelje,
pobuditi interes najmlađih za uključivanje
u društveni život i u budućnosti kadrovski
ojačati te udruge. Klinci su zadovoljni, a
sve zajedno i nije puno koštalo proračune
Grada Dugog Sela i Općine Rugvica.
Završno druženje, tijekom proteklog
vikenda, organizirano je za svu djecu bez
obzira na to jesu li sudjelovala u radionicama,
ali i za njihove roditelje i sve građane.
Ponuđeni su različiti sadržaji od nastupa
Dječjeg zbora Kikići iz Samobora, preko
besplatne projekcije crtića u Kinu Preporod,
do zabavnih sadržaja i također besplatnih
„napuhanaca“ i trampolina tijekom dva
dana. Središnje mjesto događanja bio je
Perivoj I.B. Mažuranić, u debelom hladu,
gdje je bilo teško održati propisane mjere
zaštite od kovida, ali su na koncu ipak svi bili
zadovoljni. Perivoj je bio središte događanja
i za odrasle jer je tamo organiziran Festival
craft piva, a u posebno pripremljenom
ambijentu moglo se i degustirati meso s
roštilja koje su za posjetitelje pripremali
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čelni ljudi Grada Dugog Sela te općina
Brckovljani i Rugvica, ali i dugoselski
bajkeri, kao i sami organizatori iz POU
Dugo Selo. Pridružilo se i nekoliko lokalnih
OPG-ova te štandova s ponudom fritula,
kokica i drugih prigodnih proizvoda. Nije
nedostajalo ni obveznog rock and rolla jer je
na platou ispred Pučkog otvorenog učilišta
organiziran koncert grupe Studio ENVI.
Teško da je itko otišao nezadovoljan s

ovih događanja, a veliki broj posjetitelja
sugerirao je organizatorima kako bi ovo
trebalo biti češće jer se pokazalo kako
u Dugom Selu ima izvrsnih lokacija,
kreativnih pojedinaca koji mogu ponuditi
različite sadržaje i mnoštvo onih koji su
željni druženja. Skupina mladih mama koje
su s djecom bile gotovo cjelodnevni gosti,
tijekom oba dana, rekla mi je: „Vidiš kako
u Dugom Selu i ljeto može biti zanimljivo
jer naše selo ima dušu, samo je treba
probuditi!“ U ime organizatora mogu samo
reći: „E, pa probudit ćemo je!“
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Svečana akademija Hrvatske obrtničke komore:

ZLATKO RADILOVIĆ DOBITNIK STATUE „ZLATNE RUKE“

S

večanom akademijom Hrvatska obrtnička komora (HOK) proslavila je svoj
dan. U okviru svečane Akademije
svake se godine najzaslužnijim obrtnicima
koji su svojom aktivnošću i suradnjom s
Hrvatskom obrtničkom komorom dali izniman doprinos razvoju obrta i obrtničkih
institucija, dodjeljuju nagrade i priznanja.
Među osmero dobitnika statue „Zlatne
ruke“ je i Zlatko Radilović, vlasnik obrta
za tiskarske i grafičke usluge „Graforad“ iz
Rugvice.
„Ovo je priznanje od kolega, što puno znači.
Dugogodišnji sam član UO Dugo Selo, u
Nadzornom odboru sam. Pomažemo si međusobno, zajednički razvijamo obrtništvo. Stvari
su se malo promijenile nabolje. Uspjeli smo
opstati za vrijeme krize, snašli smo se nekako.
Prvih mjesec i pol radili smo vizire. Izostalo
je, primjerice, tiskanje kataloga, a vezano
za ustanove u kulturi koje također tada nisu
imale aktivnosti poput izložbi, a također i letaka, mapa i sl. No, uspjeli smo opstati za vrijeme krize, snašli smo se nekako. Mjere su nam
pomogle kad su stale narudžbe, a Komora se
pobrinula da, osim djelatnika, potpore dobiju
i vlasnici obrta“, rekao je Radilović.
Dragutin Ranogajec, predsjednik Komore,
poručio je ovom prigodom da su obrtnici
čuvari tradicije i nositelji izazovne i zahtjevne sadašnjosti, a Hrvatska obrtnička komora suvremeni poslovni servis koji obrtnicima
pruža usluge s ciljem lakšega poslovanja i
jačanja hrvatskoga gospodarstva, piše www.
zagrebacka-zupanija.hr

„HOK je i dom strukovnoga obrazovanja.
Mi smo jedina gospodarska institucija koja
stoji na braniku strukovnih zanimanja u
Hrvatskoj“, rekao je Ranogajec.
Uvodnom dijelu svečanosti prisustvovao
i predsjednik Republike Hrvatske Zoran
Milanović, dok je najviše obrtničko priznanje statuu „Zlatne ruke“ s poveljom, za
dugogodišnji uspješan rad u obrtu i izniman
doprinos razvoju hrvatskoga obrtništva,
nagrađenima uručio izaslanik predsjednika
Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.
„Kao institucija, Hrvatska obrtnička komora
glas je 93.000 vrijednih obrtnika i obrtnica,
stupa hrvatske ekonomije, koji su u proteklome razdoblju pokazali na koji način
mogu odoljeti izazovima, uspjeti i biti još
jači“, rekao je ministar Ćorić.

Uz Zlatka Radilovića, vlasnika obrta za
tiskarske i grafičke usluge „Graforad“ iz
Rugvice među 12 nagrađenih obrtnika plaketom „Zlatne ruke“ vlasnik dimnjačarskog
obrta „Dim“ iz Velike Gorice Željko Dorotić.
Obojici je čestitao zamjenik župana Damir
Tomljenović, koji je svečanoj akademiji prisustvovao u ime Zagrebačke županije.
„Predviđanja su da će hrvatski BDP rasti,
a što znači da se predviđa oporavak našega gospodarstva. Vjerujem stoga da će
Županija moći više raditi na mjerama unapređenja gospodarstva, a manje na mjerama pomoći poduzetnicima i obrtnicima
uslijed pandemije koronavirusa. Vjerujem
da nas čekaju bolja vremena“, rekao je
Tomljenović, poručivši da će obrtnici i dalje
imati potporu Županije.

U Oborovu pokazali da se sve može, kad se male ruke slože

O

borovo je danas najpoznatije po skeli
koja povezuje dvije obale Save. U
selu je 1936. godine osnovana prva
seoska veterinarska ambulanta u Hrvatskoj
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i ondašnjoj kraljevini Jugoslaviji, a osim
po tom podatku u Oborovu je sačuvan
jedinstven govor (nažalost još samo kod
starijih) u kojemu se glas “j” stavlja samo

ispred riječi koje počinju s glasom o.
U naselju djeluje Dobrovoljno vatrogasno
društvo Oborovo, Kulturno umjetničko
društvo Posavka te Lovačko društvo Zec
Oborovo. Upravo simbioza društvenih
organizacija pokazala se na djelu kada su
članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
i KUD-a Posavka imali zajedničku akciju i
druženje.
Nakon što je na Vatrogasnom domu
promijenjeno krovište, vrijedni članovi ovih
društava počistili su unutrašnjost doma,
ali i uredili okoliš oko doma. Osim, toga
za najmlađe su organizirali vožnju čamcem
po Savi, ali i upoznavanje s vatrogasnom
opremom. Upravo na mlade najponosniji su
u Društvu, jer kako nam je rekao predsjednik
Velimir Krznar, ovih će dana prvi polaznici
mladeži proći tečaj za vatrogasnu mladež.
Radna akcija završila je druženjem uz roštilj i
piće, ali i dogovorima za buduće akcije.
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U VZO RUGVICA STIGLO JOŠ JEDNO VOZILO

V

atrogasna zajednica Općine Rugvica
dobila je novo zapovjedno vozilo Ford
Ranger. Vozilo je dobiveno iz programa opremanja i osposobljavanja Vatrogasnih
zajednica Ministarstva poljoprivrede.
Ugovor je potpisao predsjednik Vatrogasne
zajednice Rugvica Dražen Vlahović, dok je
ključeve preuzeo zapovjednik Mario Popović.
- Naša zajednica i dalje radi na projektu obnove voznog parka, tako da se sljedeće vozilo
očekuje u 9 mjesecu. Ovim putem zahvaljujemo se Ministarstvu poljoprivrede, Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici i Vatrogasnoj zajednici
Zagrebačke županije na dodijeljenom vozilu
- poručuju čelni ljudi rugvičke vatrogasne
zajednice.

VZO Rugvica bogatija za 35 članova vatrogasne mladeži
Vatrogasna zajednica Općine Rugvica s
uspjehom je provela osposobljavanje mladih
vatrogasaca. Domaćin tečaja, kojim su mladi
Rugvičani osposobljeni za vatrogasnu mladež

bio je DVD Rugvica, a posljednji čin tečaja bio
je završni ispit koji je održan jutros.
Istome se odazvalo 35
polaznika, koji su s uspjehom
položili sve testove i postali
punopravnim
članovima
vatrogasne obitelji Općine
Rugvica.
- Polaznici su odslušali 40
sati predavanja, a uz teorijski
dio imali su i vježbe. Što se
tiče predmeta odslušali
su vatrogasnu preventivu,
gorenje i gašenje, vatrogasne
sprave
i
oprema
te
vatrogasna taktika - ispričao
je predsjednik VZO Rugvica,
Dražen Vlahović.
Mladež su za ispit pripremali

Antonio Hrdan, Antonio Metić, Siniša Vrabec
i Davor Kavur.

Mladež DVD-a Rugvica prepuna dojmova vratila se s
Vatrogasnog kampa u Fažani
Vatrogasna zajednice Općine
Rugvica ove je godine po prvi put
organizirala odlazak u Vatrogasni
kamp Hrvatske vatrogasne
zajednice u Fažanu. U kampu je
nedavno boravila mladež DVD-a
Rugvica, gdje trenira i po jedan
član iz Črnca, Oborovskih Novaka
i Savskog Narta. Vatrogasnu
mladež u Fažani predvodio je
voditelj mladeži Davor Kavur
te predsjednik Vatrogasne
zajednice Općine Rugvica Dražen
Vlahović.
- Kamp vatrogasne mladeži
služi kao oblik druženja i rada s
vatrogasnom mladeži. Putem primijenjene
razne nastave kao i vježbi, vatrogasna
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mladež svladava vatrogasni program. Kamp
vatrogasne mladeži također obuhvaća
rekreacijsko-športski i kulturni sadržaj.

Naravno, uvijek postoji dovoljno
vremena kako za odmor, kupanje,
kao i za druženje i upoznavanje
s djecom iz drugih županija ispričao nam je predsjednik
Vatrogasne zajednice Dražen
Vlahović, koji se ovim putem
zahvalio Hrvatskoj vatrogasnoj
zajednici te Vatrogasnoj zajednici
Zagrebačke županije na ovom
projektu za mlade.
- Nadam se da ćemo ovim
projektom privući dodatnu mladež
da se uključe u našu zajednicu.
Također, zahvaljujemo Općini
Rugvica na donaciji određenih
sredstava za realizaciju ovog projekta zaključio je Vlahović.
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PREDSTAVLJAMO OPG

OPG JASNA SEVER
NAJSLAĐI ŠEĆERAC STIŽE IZ OPG-a JASNE SEVER
Piše: Nenad Haleuš Mali

O

biteljsko poljoprivredno gospodarstvo
Jasne Sever iz Obedišća Ježevskog jedan
je od najstarijih registriranih OPG-a
na našem području. Registriran je još 1999.
godine, za prodaju svježeg i kiselog zelja, a
danas je teško i nabrojiti što se sve proizvodi na
preko četrdeset hektara površina s kojima, što
u vlasništvu, a što u najmu, raspolaže ovaj OPG.
U plasteničkoj proizvodnji trenutačno počinje
berba rajčice, a na poljima svoj za branje čekaju
paprika, feferoni, patliđani, krumpir, luk, zelje,
repa, grah, blitva, salata i još mnogo toga,
a nositeljica OPG-a Jasna Sever s ponosom
ističe kukuruz šećerac, koji je sijan u nekoliko
etapa i pokriva nekoliko hektara površina.
Takvim načinom sijanja, pojašnjava nam Jasna,
dobiva se različito vrijeme dozrijevanja pa
šećerca na njezinim štandovima ima od srpnja
do studenoga. Ova je godina specifična pa
prva berba nešto kasni, kaže Jasna, te bi prvi
ovogodišnji šećerac trebao sazriti za petnaestak
dana. Mušterije ga već željno iščekuju.
Uz Jasnu, na gospodarstvu je cjelodnevno,
svakog dana – „ petkom i svetkom“ angažirana
cijela obitelj, odnosno sve tri generacije,
a prilikom okopavanja i berbi u pomoć im
dolaze kumovi i prijatelji. Na gospodarstvu
ima uvijek nešto za raditi jer takva je priroda
posla, dodaje njezin suprug Ivan, ali nitko se
ne žali jer su svi navikli na ovakav tempo. Radi
se puno, ali se živi dobro, premda, nema baš
puno mogućnosti za ostvarenu dobit ostaviti
na stranu jer su neprekidno potrebna i nova
ulaganja. Mehanizacija kojom sada raspolažu je
dostatna, ali uskoro će biti potrebno zamijeniti
je, kaže Ivan, pa bi bilo dobro povući i sredstva
iz EU fondova, što do sada nije učinjeno zbog
prekomplicirane procedure.
Severi nemaju problema s plasmanom svoje
robe jer su, kako kažu, prepoznatljivi na tržištu,
a kupci sve više cijene domaće i kvalitetne
proizvode. Proizvode prodaju na zagrebačkom
Dolcu gdje je Jasna štand naslijedila od svoje
majke Nade Škulec koja je na njemu godinama
prodavala kiselo zelje. Osim na Dolac, odlaze
i na sajmove u Dugom Selu i Sesvetama, a u
prodaji baki Jasni često pomažu i unuka Sara te
unuk Luka.
Osim svježeg povrća OPG Jasne Sever se bavi i
proizvodnjom te prodajom prerađenog povrća
pa se, uz već spomenuto, kiselo zelje proizvodi
i kisela repa, ukiseljene paprike sa zeljem, kisela
paprika, kiseli krastavci,turšija, domaća kuhana
rajčica i ajvar.
Dvorište Severovih krasi i stotinjak gusaka, patki
i pura koje će ujesen biti itekako tražena roba.
Prodaja na kućnom pragu u Ulici u Obedišću nije
isključena, ali se ipak većina proizvoda proda na
placu i sajmovima. Narudžbe su moguće na broj
telefona: 098 186 2214.
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LUCIDA INTERVALLA

Lucida intervalla

„DJELUJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO"
Piše: Nenad Haleuš Mali

Divota prašine

Nikad ne znate šta će vas u životu zadesiti!
Iako se ja poprilično stoički nosim sa svojom
sudbinom, ponekad mi se čini da mi, tamo
negdje iz daleke prošlosti, izviri i ponovo
me strefi nešto za što sam mislio da je
već odavno rješeno i prožvakano. Déjà vu!
Sustiže me prošlost! Doduše, ovo što ću
sada reći, poprilično je nategnuto i prvenstveno na razini asocijacije, ali mi se tijekom
vrućih ljetnih dana koje provodim u našem
malom gradu, neprekidno neke situacije
vraćaju. Možda me je i sunce malo udarilo
u glavu? Dakle, ne znam da li je i sad to
slučaj, ali u „moje vrijeme“ u obveznu školsku literaturu spadala je knjiga Vjekoslava
Kaleba „Divota prašine“. Jedan od ponajboljih romana hrvatskog modernizma, kažu
književni kritičari. Nama, tadašnjim srednjoškolcima nije to baš bilo razumljivo i
izbjegavali smo ju čitati. Vjerojatno zato što
su nas na to prisiljavali i zato što smo bili
„prezeleni“ da tako nešto tada čitamo. Isto
kao i Dostojevskog, Prousta, Krležu, Sartra
itd. Sve bi zapravo trebalo raditi u svoje vrijeme, odnosno tek onda kad sazrije vrijeme
za to. Padale su stoga zbog te „Divote prašine“ brojne jedinice iz lektire, a naslov mi
se, valjda upravo zbog toga, duboko urezao
u sive čelije. I premda danas znam da je sam
naslov tek alegorija, ipak ga se sjetim gotovo svakodnevno i to u doslovnom smislu.
Naime, prašina je postala naša svakodnevica. Već drugu godinu za redom priušćuju nam je u ogromnim količinama brojni
izvođači radova na različitim lokacijama u
našem gradu koji kao da nikada nisu čuli za
riječ koordinacija. Nema onoga – otkopaj,
zakopaj, asfaltiraj! Nemoćni su i gradski
oci, a o majkama koje pokušavaju djecu
provozati u kolicima našim ulicama da i
ne govorim. Znam da je sve to radi općeg
boljitka, ali već sam se poželio vidjeti čistu
asfaltiranu ulicu, ili nogostup koji nije bar
djelomično prekopan i prašnjav. Ili vidjeti
čisti auto i to po mogućnosti crni! Dojam
prašnjavosti pojačavaju i nesavjesni vozači
koji jure po toj prašini punom brzinom kao
da se ništa ne događa i zanemaruju svoje
sugrađane koji pješice prolaze ulicama, ili
koji žive u obližnjim kućama. Doduše, pojedinci s manje strpljenja, redovito zalijevaju
ulice ispred svojih kuća i bore se u unaprijed
izgubljenoj bici. Protiv prašine ne možete,
ona vam ulazi u nos, usta, pluća, prlja vam
automobile, prozore na kućama i fasade,
ona je naprosto nepobjediva. Da stvar bude
gora, uz ovu našu domaću, u posljednjih
mjesec dana, s južnim vjetrovima i kišom,
u nekoliko nam je navrata dolazila i prašina
iz Sahare.
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Gušti su gušti

Vratio bih se sad na ono moje vraćanje prošlosti, vezano uz prašinu. Dok smo bili klinci i
dane provodili na Dubravi (polje, koje danas
više nije polje nego šikara južno od Novog
groblja), onakvi bosonogi i musavi, mi smo
zapravo i voljeli prašinu. Poljski putevi imali
su naslage i do desetak centimetara debelih
naslaga prašine, na one dvije trake kojima
su prolazili kotači zaprežnih vozila i nešto
rjeđih traktora s „platonima“ kao prikolicama. Mi bi bosi prolazili po tim prašnjavim
tragovima i namjerno dizali prašinu jer nam
je to bio gušt. Kao kokošima kad sjednu u
prašinu i razbucaju je s krilima. Crtali smo
po prašini! Zasipali jedni druge s prašinom!
Na nogama bi nam ostajale naslage prašine
i bili bismo pjegavi od prašine ko daždevnjaci. Kad bi uvečer dolazili doma, nisu nam
dali da takvi uđemo u kuću i odemo na spavanje pa bi svi prije toga morali prati noge
na kopanji kraj bunara u mom dvorištu.
Upečatljiva mi je ostala i slika kada bi prve
krupne kapi toplog ljetnog pljuska padale
po toj prašini i ostavljale tragove, dok se
pljusak ne bi sručio i napravio blatnjavu
bujicu! I to smo voljeli i gnječili bi blato
među bosim nožnim prstima.
Drugi susret s prašinom bio mi je u vojsci.
Kao što sam već pisao na ovim stranicama,
jedan moj prijatelj „sredio“ mi je, kad sam
išao u vojsku, izvrstan VES (vojno evidencijska specijalnost) - 11103, u prijevodu pješadija (i to ona najgora – mitraljeska) koja se
je popularno nazivala „prašinari“! A zaista
je tako i bilo, propješačio sam Frušku Goru,
uzduž i poprijeko, uglavnom po prašnjavim
putovima. Sa „šarcem“, ili s postoljem na
leđima. Ovisi kako me je koji dan zapalo! I
„nauživao“ se prašine! Mislio sam tada da je
to za sva vremena!

Ošini po prašini!

Ali, ne lezi vraže! Prašina se vratila u moj
život u sofisticiranom i digitaliziranom
21. stoljeću! Da ne ponavljam već rečeno,
dodat ću još samo jedan gušt iz naše svakodnevice. Kad sjednete na terasu kafića,
jer unutra i ne smijete, i naručite hladno
pivo za lakše podnošenje vrućeg ljetnjeg
dana, a pored vas, po prašnjavoj ulici,
proleti neiživljeni mladunac u svom novom
autu, ili na motoru pa još onako usput i
malo „zašlajdra“! Milina, odnosno divota
prašine u doslovnom smislu. Prava je sreća,
da epidemiolozi još nisu ukinuli maske!
I na koncu, reći ćete, znamo sve to i zašto to
uopće pišeš? Želim, samo budućim generacijama dočarati trenutak s početka dvadesetih godina novog milenija te odati počast
jednoj naoko sasvim nebitnoj stvari – praši-

ni! U konačnici, ona nas prati do groba. Ne
kaže li se na koncu: „Sjeti se čovječe da si
prah i u prah ćeš se pretvoriti“! Prašina doista ima metafizičko značenje! Da ne živim
u Dugom Selu, ne bih to nikada shvatio!
Štoviše, mislim da, kad bi dragi Bog odlučio,
onako otpočetka, napraviti nekog novog
Adama, ili Evu, uvjeren sam da bi baš mi
Dugoselci bili isporučitelji repromaterijala
jer ga imamo u izobilju.
I slijedom navedenog, ne kužim kako netko
može biti alergičan na prašinu? To je kao
da si alergičan na samoga sebe! Samo u
drugom „agregatnom“ stanju!

Išla baba z Kašine...

Moram ipak ispričati još jedan inspirativni
dodatak na kraju! Naime, nadam se da ste
bar nekad u životu čuli lascivni narodni stih:
„Išla baba z Kašine, puna ..... prašine!“ E,
pa čini mi se da bi bilo zgodno, primjerice
Tariku Filipoviću za pitanje u Milijunašu,
jer je prebezobrazno za klasičnu lektiru,
preporučiti da se formulira pitanje u stilu:
„Kroz koje mjesto prolazi, glavni lik pjesme
u trenutku događanja inkriminirajuće radnje?“ Evidentno je, naime, da je baba koja
bi, primjerice, mogla biti iz Lupoglava, ili iz
Rugvice, u tranzitu upravo kroz Dugo Selo.
Bojim se da će slično kao babi iz pjesme,
ove godine biti i tradicionalnim hodočasnicima iz Sunje koji će na proputovanju kroz
naš grad ići do Marije Bistrice!
Kad smo već kod pjesme o dotičnoj babi,
treba reći da smo si mi Dugoselci mogli prisvojiti i mjesto radnje iz onog drugog stiha
kada „baba ide z Cerja“, ali je investicija
izgradnje „kokošarnika“ na lokaciji nasuprot Dalekovoda, na sreću, ili na nesreću,
propala!

Smetje i črveki

Dakle, nemamo perje! (Ja ni u doslovnom, ni u prenesenom smislu!) Ali zato
imamo smeće, ili kako bi to rekla moja
pokojna baba (op.a. nije ona iz pjesme)
koja u ona vremena još nije znala za jotaciju – „smetje“. S naglaskom na zadnjem
slogu! Problem smeća, odnosno njegovog
zbrinjavanja, je globalan, a nama se ovih
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dana ponovo otvorio jer smo krenuli u novi
sustav njegovog prikupljanja. A taj sustav
iritira nas do boli jer nas prisiljavaju da prije
nego što izbacimo smeće na ulicu i čekamo
da ga odvezu vrijedni „dječaci“ iz DKPC-a,
pretodno moramo razvrstati u tzv. različite
vrste otpada. Štoviše, da bi nas dodatno
potaknuli na to, ukinuli su nam dva odvoza mjesečno, onog „najdražeg“ miješanog
otpada u koji smo imali naviku ubacivati
sve i svašta. Iz Grada i DKPC-a poručuju da
je sustav uveden na temelju analiza i iskustava drugih koji ga već duže primjenjuju.
Dio građana je zadovoljan. (Jedan nam se
građanin čak i javio u redakciju te napisao
pohvalan tekst o tome. Nisam ga objavio jer
bi svi mislili da je nešto naručeno, a na facebooku bi ponovo bila otvorena Pandorina
kutija.) Međutim, dio građana je gnjevan
i prijeti da će svoje „viškove“ deponirati u
dvorišta gradonačelnika, direktora DKPC-a,
ili pak pred zgradu gradske uprave. Mislim
da to baš „ne bu išlo“! Bojim se samo
da nam opet ne „ukrase“ šume i poljske
putove, koji su tek odnedavno očišćeni.
Savjetovao bih stoga gradskim čelnicima
da bi možda ipak bilo bolje malo popustiti
i vratiti dva sporna ukinuta odvoza miješanog otpada, barem privremeno, dok sustav
ne zaživi, pa makar i na trošak grada. Ili bar
u vrijeme ljetne sezone i visokih temperatura jer osim ribiča koji sada imaju na raspolaganju gomile crva, drugima se razvoj
događaja i ne sviđa previše.
Iako sam ja „Dudek“ za smeće, sve me to
pomalo podsjetilo i na čuvenu epizodu iz
„Gruntovčana“ kad jednima smrde telići
koje uzgaja Besni i osjećaju črveke v zraku,
a drugima pak ne. Vjerojatno će i ovdje, kao
i u spomenutoj epizodi „Gruntovčana“ na
koncu sve doći na svoje! Uostalom, ukoliko
i ne bude popuštanja sa strane DKPC-a,
a gledajući s vedrije strane –„ črveki“ su
vam skoro čiste bjelačevine i ekološki prihvatljivi! A šarani obožavaju baš one četrnaestodnevne! A tek kokoši, koje, doduše,
ne smijemo držati! Ne znam da li ih vole
i guske, ali vjerujem da vole! Mogao bi
Grad, u tom slučaju, dozvoliti držanje para
gusaka u svakom dvorištu, što bi bilo u
skladu s martinskom tradicijom, a s druge
strane one imaju dovoljno duge vratove da
„zoblju“ crve čim se pojave na vrhu stodvadesetlitarske kante. Guske site, a crvi u
kontroliranom broju! A za kontejnere pored
zgrada mogli bismo imati matično gradsko
jato gusaka koje bi slobodno šetale okolo,
od kontejnera do kontejnera. Uostalom,
ako mogu krave po Kalkuti, ne vidim zašto
ne bi mogle guske po Dugom Selu. Mogli bi
zaposliti i pokoju guščaricu, da malo splasne navala zapošljavanja u gradske firme.
Samo treba imati jajca za to sprovesti!
(Mislim da bi se izlegle tolike guske!) Tu bi
zeznuli i Čička! On svoju rodu sa zastave
sigurno nikad nije ni vidio, a kamoli da mu
„čopa“ crve po Rugvici.
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Pesji drek

Facebook je dobar jer na njemu možete
raspravljati baš o svemu. A ovo o čemu
sada govorim, čini mi se baš kao prikladna
tema. Kao podvarijanta priče o smeću,
otvorilo se i pitanje u koju vrstu otpada
spada pasja kakica i kamo s njom. Drago
mi je da se otvorilo ovo pitanje jer dok
sam ja, upravo na ovim stranicama, cvilio kako mnogi bezobzirno deponiraju tu
vrstu otpada uzduž moje ograde, dovodeći
svoje ljubimce da se tamo olakšaju, to je
bio samo moj problem. Sad je opći pa će
valjda konačno biti i rješen? Ima, doduše,
i nastavak priče o mačjoj kakici, ali o tome
stvarno ne bih želio elaborirati! Predlažem
da se i ljubimci malo strpe, dok se problem
ne rješi!
Zapravo, nakon što sam ovo napisao i kad
malo bolje razmislim, čini mi se da ono
prethodno s guskama i nije dobra ideja
jer i guske kakaju pa problem vraćamo na
početak. Ili možda možemo na facebooku
napraviti prethodnu raspravu i o guščjem
dreku? Vidim da stručnjaci koji se tamo
oglašavaju imaju rješenja za sve! Doduše,
samo ako ih žulja!

Vakcinisan protiv cijepljenja

Kad sam bio mali, bio sam poprilično neodlučan! A možda i nisam? Takav sam i sad
pa se nikako ne mogu odlučiti treba li
se cijepiti, ili ne? Već bih to sto puta do
sad napravio da me toliko ne „nagovaraju“ političari i članovi stožera. Kažu da je
Katon Stariji svaki svoj govor u Rimskom
senatu završavao sa čuvenom rečenicom
„Ceterum autem censeo Carthaginem esse
delendam“, odnosno „Uostalom mislim da
Kartagu treba razoriti!“. Naši, ali ne samo
naši, političari u posljednje vrijeme pak
svaki svoj govor započinju pričom o nužnosti cijepljenja i čim uključite televizor i
vidite političara znajte da će početi: „Cijepi
se, cijepi se, cijepi se....!“. Ne mogu to više
gledati i slušati jer evidentno je da je s njihovom kampanjom pao interes za cijepljenje i da, dobrim dijelom, upravo zbog njih
punktovi za cijepljenje zjape prazni.
Netko je ovih dana pametno rekao da je
šteta što i dalje nema cijepljenja preko
veze i priče o tome kako nema dovoljno
cjepiva za sve jer bi onda zasigurno „procjepljenost“ bila najmanje 90%. Očito je da
političari ne shvaćaju koliko im malo narod
vjeruje. I da ih pitate koliko je sati, bolje je
nakon toga još dva puta provjeriti!
Recite mi radije: „Nemoj se cijepiti!“ pa ću
se već sutra cijepiti iz inata!

Procijepljenost

Pitam se, međutim, ako se cijepim, da li ću
onda biti „procijepljen“ kako to svakodnevno govore naši doktori, političari, a počeli
su taj izraz upotrebljavati i novinari. Od kad
se je taj izraz pojavio slikovito me podsjeća

na nešto defektno, raspuknuto po sredini, a
u konačnici i na kolinje. Točnije, na trenutak
kad svinju dignete na „reme“, ili kako bi to
Bosanci rekli, na „vješala“ i onda joj nožem
procijepite trbuh na pola ne bi li izvadili
iznutrice. Ili pak na cijepanje drva! Ili pak
kad vam nakon potresa ostane procijep
u zidu! Ne bih li se uvjerio u to što znači
„procijepljenost“ uzeo sam rječnik hrvatskog jezika i pogledao što u njemu piše, a
tamo piše da „procijepiti“ znači sljedeće:
„nožem, upotrebom snage i sl. učiniti da
što dobije pukotinu po dužini i djelomično
podijeli cjelinu na dva dijela [procijepiti
tkaninu; procijepiti džep (ob. o platnu i tkanini); proderati“.
Dakle, bio sam u pravu! Fakat su nas procijepili, na one koji su se cijepili i na one koji
iz racionalnih, ili iracionalnih razloga to ne
žele učiniti. I sad je između nas pukotina!
Oni „procijepljeni“ moći će ići kud god
hoće, a oni „neprocijepljeni“ očito samo u
PM! E, moji epidemiolozi, ako se i u pouzdanost cjepiva kužite, kao što se kužite
u hrvatski jezik, onda ćemo stvarno biti
„procijepljeni“! I to u glavama! A ja ću od
muke, ako ću i dalje morati slušati to „nagovaranje“, izvršiti „samoprocjepljivanje“, ili
što bi se na japanskom reklo – „harakiri“!
I to, sa zabranjenim, plastičnim nožem iz
lanč paketa!

Giht kao gift

I na koncu, kao što ste već vjerojatno i sami
zaključili, ne volim pričati o sebi. No ipak
ćemo uzeti moj primjer za priču o zdravlju
i bogatstvu, ili bolesti i siromaštvu, kako
vam je drago.
Naime, taman kad je došlo ljeto, popustila
korona i stvorili se kakvi-takvi uvjeti da bi
čovjek bar malo mogao uživati, pogodila
me nova neprilika. Ne kolektivna, već ovaj
puta čisto individualna. No, krajnje nezgodna i što je najgore - izrazito bolna. Dobio
sam akutni napad gihta i u svega nekoliko
sati postao, da parafraziram prezime jednog poznatog talijanskog nogometaša, ne
Ciro, nego Neno Immobile. U potpunosti
nepokretan! Ako slučajno, ne dao Bog,
imate giht, razumijete me o čemu pričam!
A ako pak imate, a još uvijek ga niste imali
u koljenu i zdjeličnom zglobu, onda ni vi
ne znate o čemu pričam jer giht u koljenu
vam je kralj kraljeva svih gihtova! ( Onaj
na palcu, ili palčanom zglobu noge je beba
malena! Zamrzio sam čak i pjesmu „Dodirni
mi kolena!“) Kad imate giht u koljenu ne
možete ni plakati od boli jer vas i svaka
suza boli. Ali, kad smo već kod kraljeva taj
nesretni giht se kroz povijest upravo i nazivao „bolešću kraljeva“, odnosno bolešću
bogatih jer se dobiva zahvaljujući prekomjernoj konzumaciji jela i pića, odnosno
svega onoga dobroga. Da vam predočim
slikovito, nakon što vam dijagnosticiraju
giht, dobijete popis namirnica i jela, veličine desetak stranica, koje smijete, odnosno
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koje ne smijete konzumirati. Prvih devet i
pol stranica izgleda kao jelovnik iz najboljeg restorana i na njemu se nalazi sve ono
što ste cijeli život obožavali, a to, vjerojatno pretpostavljate, spada u tzv. „crveni“,
odnosno zabranjeni dio liste. Na preostalih
pola stranice napisana su svega tri retka s
popisom jela koje nikada u životu ne biste
poželjeli ni probati, ali upravo to je ono što
vama preostaje za ostatak života jer giht
je bolest koja ne prolazi – s njom umirete. Možete ju, doduše, malo stišati, ali ne
postoji tipka „mute“, a kamoli „delete“!
U svakom slučaju „dobro“ mi je krenulo i
stvarno sam se obradovao ovom ljetu! No,
kao nepopravljivi optimista pokušao sam i
u ovome pronaći nešto pozitivno. Naime,
razmišljam, ako sam već dobio bolest bogatih, možda je to prvi simptom da ću s
vremenom zaista i postati bogat? Mogu li
giht, doživjeti kao gift? Što bi u engleskom
značilo dar! Doduše, ovo mi je tek prvi
simptom, ali Kinezi kažu da i najduži put
mora započeti prvim korakom? Možda se
nastavi „pozitivan“ slijed događaja pa se
i ja s vremenom dočepam podjele plijena
u nekavom Janafu, na nekom reciklažnom
dvorištu, ili putem nekave druge javne
nabave? Neću valjda cijeli život raditi ovo
„glupo“ novinarstvo, koje više ionako to i
nije, i to za sitan „šićar“! Giht ću kasnije,
ako me i otkriju, valjda imati prilike liječiti u
zatvorskoj bolnici, isto kako to rade i drugi
uspješni ljudi! Uostalom, tamošnji jelovnik
je vjerojatno već i prilagođen zdravoj prehrani bez viška kalorija i bez alkohola! A
siromaštvo je grozno podnositi! Postajete
naoko bezrazložno čangrizavi i zajedljivi. I
počinju vam ići na živce ovi koji su se „dočepali“ para i nekretnina! Ne kaže se bez veze
da novac služi kako bi se lakše podnijelo
siromaštvo. Kako u doslovnom smislu, tako
i u onom prenesenom kad je riječ o siromaštvu duha!
No, razmišljam ipak, s druge strane, da bih
radije ostao siromašan i da bi bilo bolje da
nemam ni taj jedini simptom „bogatstva“
(kad već nemam ostale) pa da mogu aktivno sudjelovati na drugom ovogodišnjem
Festivalu craft piva koji će se uskoro održati u Perivoju I.B. Mažuranić. Ovako ću ga
moći pratiti samo iz gledališta, kao primjerice, naši košarkaši Olimpijadu u Tokiju! A
možda je, opet mislim, mom ovakvom stanju doprinjelo upravo i to što sam se pokazao kao jedna od zvijezda prvog Festivala
piva? Vrag si ga zna! Situacija je poprilično
složena!
Ali vi zdravi ipak svratite na pivu! Ljeto je
i vruće je! Uživajte, bar dok vas ne čopi
giht! I čuvajte se da vas neko ne „procijepi“ kao neki dan onaj deda svoju susjedu s
krampom! To je stvarno trebalo pustiti na
Dnevniku jer je doista riječ o edukativnom
prilogu, da oni koji previše pričaju vide šta
im se može desiti!
Budite vedri, čili i veseli! - Samo zabava!
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Kotač života
(Scena z rulenja kukurize)
Štefek ke tu zijaš i pačiš dok se
neke dela,
Ke moraš čuti se ke stareši
pripovedaju?
Odi se rajši primi knige,
Veli vučitelka da si v škole bedast
kak osel,

Muža pijanca i sina ponavljača.
I pak se moram delati sama!
Al nebu to više tak,
Nekam bum prešla da me više
nigdar ne bute čuli ni videli!
Baš me zanima kak bute onda
bavili?
Ke bute jeli
I ko vam bu gaće pral?
Sigurno ne bu sneja!

Ne smem se ni zmisliti da moram
iti na roditelski,

Ta bu samo sedela i nokte
mazala,

Po tjeden dan posle toga z iže
nejdem kak me je sram.

Jer takve jesu denešnje mlade,

Sav si na ovoga svojega čaču
hrgastoga,

A imaju i prav,
Bolše niste ni zaslužili!

Ni on ni dale stigel od trećega
razreda.
Bože moj, jesem si ja život
potepla,

Rulenje kukurize u
Oborovskim Novakima

Ke sem z onoga bogatstva došla v
ovu njegvu bogčiju,
Se radi ljubavi, vrag ti to jebi!
Bole da sem se mam pod cug
itila,
Neg ke sem sim došla biti sluga
Onoj negvoj hudoj materi,
Bog joj dej duši lako tam de je,
I k onom negvomu pijanomu
čači,
Ke se celi život ni treznil.
Od prvoga dana sem im sim bila
metla i lopata,
I ke od toga denes imam?
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FELJTON
IZ ARHIVA GRADSKE KNJIŽNICE DUGO SELO

„TRANSFORMACIJE“ VINKA ŠEBALJA
Piše: Predrag Topić

S

vaka apsolutistička država, pa tako
i Kraljevina Jugoslavija, imala je
vrlo raširenu doušničku mrežu. Na
javnim mjestima se u svakom trenutku
trebalo paziti što će se glasno govoriti.
Nikad niste bili sigurni tko će vas čuti ako
nešto mrmljate protiv vlasti ili hoće li vas
možda i namjerno krivo čuti. No, isto tako
je sumnjiv bio svaki stranac, pogotovo u
manjim sredinama. Takav primjer iz našega
kraja jest slučaj Ivana Šebalja.
Predstojništvo sreskog poglavara Dugog
Sela šalje 5. siječnja 1929. žandarmerijskoj
stanici u Dugom Selu („na ruke komandira“)
sljedeći dopis:
Prema pouzdanim informacijama dolazi
češće u selo Trebovec te se tamo kod
kovača Franje Ivaka zadržava navodni
student filozofije I. Šebulj iz Zagreba,
bugarski državljanin opisa istoga: srednjega
stasa, dosta slab, gologlav, bijele naočale,
odugačkog nosa, brije brkove i bradu,
blond slabe kose. Opći i šuruje samo sa
komunistima.
Dopis potpisuje „upravitelj dr. Trnski“,
a predlaže da se ta obavijest proslijedi i
velikom županu zagrebačkom.

Ubrzo je (11. siječnja 1929.) u sresko
poglavarstvo u Dugom Selu stigao kratak
izvještaj žandarmerijske stanice u Topolju
(tada u dugoselskom kotaru). Naime,
žandarska patrola s kaplarom Filipom
Stevanovićem i Milošom Dejanovićem
ustanovila je da je „student I. Šebulj bio
oko Božićnih praznika u mesecu decembru
1928. godine kod kovača Franje Ivaka
kao gost, ali se nije moglo utvrditi radi
kakovoga je posla dolazio“. Komandir u
Topolju, narednik II. kl. Mate S. Pisačić
najavljuje daljnje provjere.
Ta je priča stigla i do Predsjedničkog
ureda redarstvenog ravnateljstva u
Zagrebu i već 13. siječnja 1929. šalju
Velikom županu zagrebačke oblasti dopis
o predmetu: Šebulj, Iv., bugarski student.
U izvršenju naloga od 7. januara
izvještava se, da se svestranim izvzdima nije
na ovogradskom području mogao pronaći
I. Šebulj, bugarski student. Raspitivanjem
na sveučilištu, u rektoratu kao i dekanatu
filozofskog fakulteta ustanovljeno je da
djak filozofije I. Šebulj ne postoji, dapače
ne postoji ni jedan djak na sveučilištu sa
ovakovim ili sličnim imenom. Takodjer se
raspitivanjem medju Bugarima nije moglo
ništa ustanoviti.
U prijavnom uredu kao u uredu za
kontrolu inostranaca ne postoji ime Šebulj,
a niti koje drugo slično ime.
Dopis potpisuje ravnatelj redarstva
nečitka potpisa te ga prosljeđuje i vlastima
u Dugo Selo uz napomenu da se „izvidi
nastave“.
Uz navedene i još nekoliko sličnih
dopisa stajalo je ime predmeta „Šebulj,
Iv., bugarski student“. No, nije dugo prošlo
pa se iz žandarmerijske stanice u Topolju
23. siječnja 1929. pojavio dopis iz čijeg je
naslova nestalo ono „bugarski“, Šebulj Ivan
je postao Šebalj Vinko. Komandir Mate S.
Pisačić javlja između ostalog:
...izveštavam naslov da je provera sa
studentom Šebaljom utvrdjena i da se zove
Vinko Šebalj, Ju – Ma, Marovska 11/I u
Zagrebu kao agent za povećanje slika.
Nadalje u koliko se moglo utvrditi preko
proverenih lica da je veliki pristaša HSS, i da
je u Trebovcu većinom kad je dolazio družio
se sa pristašama HSS i time kao student kod
istih kad je u selo dolazio hranu dobivao
i tako je dalje svojim pravcem prema
Dugomselu otišao.
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Pisačić dalje kaže da se nije moglo
utvrditi je li se Šebalj vraćao, a niti se moglo
saznati više podataka. Dopis je dakako
išao i sreskom poglavaru i Velikom županu
zagrebačkom.
Predsjednički ured redarstvenog
ravnateljstva dopisom 18. veljače 1929.
riješilo je sve dvojbe oko Vinka Šebalja:
Na nalog od 28. januara o.g. broj 1289/
Pov. 1929. izviješćuje se da je Vinko Šebalj,
bivši student teologije, rodjen dne 21.
januara 1904. u Oriovcu kraj Slavonskoga
Broda, tamo i nadležna, sin Pavla i
Marije, neoženjen, rkt., nastanjen od 30.
augusta 1928. u Gjorgjićevoj ulici kbr. 21,
a u Marovskoj ulici kbr. 11/1. kat imade
agenturni i komisionalni posao sa slikama,
okvirima, reklamnim potrebštinama,
tekstilnim i galanterijskom robom, te
tehničkim i kemičkim artiklima i povećanje
fotografija pod imenom “JU-MA”. Obrtnica
mu je izdana po gradskom poglavarstvu u
Zagrebu dne 4. januara o.g. pod brojem
857/29.
Vinko Šebalj nikada se gotovo ne nalazi
u svojoj radnji, već stalno putuje po cijeloj
državi, dok mu posao vodi poslovodja
Julio Malinko, baranjski izbjeglica, stan u
Račkoga ulici kbr. 19.
U stanu Šebaljevom neupadno je izvršen
pretres, ali se prema nadjenim stvarima
nije dalo ustanoviti, kojoj se političkoj
partiji priklanja. Jedino, što bi ga u tom
pogledu odavalo, jest jedan pronadjen
crkveni kalendar.
Protiv Vinka Šebalja u ovdašnjoj kaznenoj
evidenciji ništa otegotno ne predleži, dok je
u političkoj evidentiran kao komunista radi
članka izašloga u dnevniku „Borba“ od 21.
XI. 1928. broj 87., u kojemu se navodi, da je
V. Šebalj, student, Zagreb, za spomenuti
list „Borba“ sakupio stanovitu svotu novaca
medju svojim prijateljima.
Dakle, tko zna čijim ušima je „Šebulj“ bio
opasan bugarski student. Bio je pristaša
HSS-a pa komunist, student filozofije, od
Ivana Šebulja ipak postao Vinko Šebalj.
„Mnogo vike ni zašto“, rekao bi naslov
komedije velikog Engleza. Šebalj je tek
otvorio tvrtku i nastojao zarađivati za
kruh. Na žalost, povijest ne bilježi u što se
možda još transformirao nesretni putujući
„povećatelj“ slika.
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Koncert klasičnih nota ansambla DUGA i njihovih gostiju

N

akon duge pauze, iz već svima
poznatih razloga, Dugoselski vokalni
ansambl DUGA i njihovi gosti održali
su za sve ljubitelje klasičnih nota 20. lipnja u
atriju Srednje škole Dugo Selo koncert pod
nazivom „Classic Martini“. Nedjeljna topla
večer svima je bila ugodnija uz izvrsne izvedbe
poznatih opernih arija, napolitanske kancone,
dijelove poznatih mjuzikla, gospel i blues
te uz poznate hrvatske napjeve. Koncert je
počeo izvedbom najmlađe sudionice, članice
ansambla DUGA Antonele Papak, soprana,
koja je izvela „Vergin tutto amor“ F. Durantea.
A uz ostale članove ansambla DUGA,
predvođeni umjetničkim voditeljem Marijom

Bokunom, u programu su
sudjelovali prvaci Opere
HNK u Zagrebu - Tamara
Felbinger Franetović i
Stjepan
Franetović
te
nacionalni prvak HNK Zagreb
Vitomir Marof, član Opere
HNK Zagreb Robert Palić
uz klavirsku pratnju prof.
Muzičke akademije Davora
Ljubića, priuštivši svima
nezaboravne
glazbene
trenutke.

Predstavljena knjiga „Čarolija vremena i prostora“

U

srijedu 30. lipnja u Domu Mjesnog
odbora u Drenčecu predstavljena je
knjiga „Čarolija vremena i prostora“
autorskog tima: Dragica Pjevac, Ivan Šutej i
Ankica Cvijanović.
Ta fotografijama bogato ilustrirana i
dokumentima potkrijepljena knjiga govori o
povijesti obitelji Kinder iz Drenčeca koju su
životni putovi doveli do Dugog Sela, a čije se
rodoslovno stablo danas nastavlja u obitelji
Cvijanović. Ovaj naslov je tiskan u nakladi
Gradske knjižnice Dugo Selo.
O knjizi su nadahnuto govorile Dragica
Pjevac i Ankica Cvijanović donoseći svoja
zapažanja o nastanku knjige te silnom trudu
koji je trebalo uložiti da nastane jedan ovako
zanimljiv naslov. Zahvalile su se svima koji
su doprinijeli nastanku ove knjige, naročito

gradonačelniku Grada Dugog Sela Nenadu
Panianu te dogradonačelnici Jasminki Kokot
Bambić, ali i bivšem gradonačelniku Stipi
Veliću.
Ivan Šutej se s genealoškog stanovišta
osvrnuo na prva spominjanja obitelji Kinder

u povijesnim zapisima kao i na njihovu
dokumentima dokazanu dugu prisutnost na
ovim prostorima.
U ime nakladnika o knjizi je govorio i Predrag
Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo
Selo, te naglasio veliko etnološku vrijednost
knjige. Posebno se to odnosi na vrlo bogatu
fotografsku građu koja nam uvjerljivo
dočarava svakodnevni život naših starih.
Nazočnima se obratio i brigadir HV u mirovini
Nikola Tominac koji je istaknuo važnost
ovakvih projekata kao dio čuvanja naše
baštine.
Svečanost su glazbom uljepšali Ivan Šutej,
gitarom i glasom, te Siniša Cvijanović na
klavijaturama.

Svečana promocija knjige Zdenke Knežić „Odškrinuta vrata
– Dugo Selo i Kopčevec“

P

romocija novog izdanja Gradske knjižnice Dugo Selo u sklopu Biblioteke „Terra
Sancti Martini“ u dvorani Glazbene škole
Dugo Selo pobudila veliki interes i zanimanje
brojnih Dugoselaca. Zdenka Knežić, umirovljena
dugoselska učiteljica, velika zaljubljenica u
etnografiju koja je za vrijeme radnog vijeka bila
„ambasadorica“ Školske zavičajne zbirke dugoselskog kraja u OŠ Josipa Zorića, pokretačica
brojnih projekata s ciljem očuvanja dugoselske
baštine – autorica je vrlo vrijednog izdanja o
povijesti Dugog Sela ispripovijedane kroz priče
o obiteljima, knjige pod nazivom „Odškrinuta
vrata – Dugo Selo i Kopčevec“.
Knjiga je sveukupnost dugogodišnjeg terenskog
rada, neposrednog kontaktiranja s obiteljima,
prikupljanja građe, dokumentacije i fotografija
te kompiliranje zapisa i sjećanja drugih sudionika – a sve kako bi povijest jedne zajednice,
jednog društva, i kako navodi sama autorica
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– „dugoselskog mikrokozmosa“ – ostala zabilježena za sve nas, kao i za sve buduće generacije.
„Obitelj je nukleus svakog naroda, svakog društva, a namjera ove knjige je barem dijelom
istražiti taj dugoselski i kopčevečki nukleus.
Obrađena je ukupno 81 obitelj, a ako pribrojimo i obitelji čiji su članovi spomenuti – ukupno
96 obitelji. Radi se o domicilnim obiteljima,
doseljenim između dva svjetska rata, neposredno nakon II. svjetskog rata, 60-ih godina
XX. stoljeća, tijekom i nakon Domovinskog rata,
pa sve do današnjih dana, a povijest obitelji prikazana je shematski po ulicama gdje su živjele
u Dugom Selu i Kopčevcu do kraja 50-ih godina
XX. stoljeća. Ovom knjigom zagrebla sam po
površini našeg dugoselskog kraja i povijesti
– tek sam odškrinula vrata, no možda će me
nakon ove knjige netko slijediti i ista vrata još
više otvoriti“, poručila je prilikom promocije
autorica Zdenka Knežić.

Svoj urednički osvrt dao je i Predrag Topić rekvši da je ova knjiga simboličnog naziva „odškrinuta vrata“ zapravo je tek primljena kvaka jer
toliko građe i još neistraženih dijelova u povijesti Dugog Sela ima da bi se mogla napraviti još
brojna izdanja.
Atmosferu promocije upotpunio je i nastup
članica Zbora učiteljica dugoselskih osnovnih škola, kao i nastup Tamburaškog orkestra
Glazbene škole Dugo Selo učinivši cijeli događaj
još svečanijim. 			
I.G.O.
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PROMOCIJA KNJIGE NA MUCAKOV NAČIN

S

udeći prema vrlo ležernoj, humornoj,
nepretencioznoj atmosferi na promociji
nove knjige Irineja Mucaka 10. srpnja
na terasi bivšeg restorana Športski – i ona je
održana sasvim na njegov način! Razgovor
urednika Predraga Topića i autora te ljetne,
vruće večeri, uz pokoje osvježavajuće
„pićence“, s kojima je inače ponuđena i sama
publika, obuhvatio je široki raspon tema, no
uvijek je poveznica bila Mucakova zbirka proze.
U samom predgovoru Topić govori o stilu koji
ga podsjeća upravo na „razgovore na šanku“,
što je i autor potvrdio navevši da je inspiracija
za više priča proizašla iz niza takvih razgovora.
„Ljudima je potrebna komedija, humor. Sve
je teže vidjeti ljude s osmjehom na licu. Meni
kada je bilo najteže u životu, nastojao sam
situaciju preokrenuti na humor – i to mi je
najviše pomoglo. Takav način razmišljanja
prenosimo i u pisanje“, poručio je Mucak.

Njegove priče, crtice, osvrti i komentari
nastali su tijekom protekle godine kao dio
kolumne na braniteljskom portalu udruge Crne
mambe, a obuhvatile su teme o pandemiji,
politici, aktualnim društvenim problemima
i utjecaju na „male ljude“, donoseći i neke
teme iz osobnog života, ljudskim odnosima s
dozom nostalgije. Svoju ljubav prema glazbi
Mucak njeguje i danas pa nas je podsjetio na
svoju suradnju s grupom Studio ENVI i Dragom
Pešunom s kojim je prošle godine realizirao
video spot s pjesmom Martin Breže. Pešun
i ENVI stoga su u nekoliko navrata tijekom
promocije nastupili sa svojim repertoarom,
najavivši ujedno kasnije te večeri samostalni
koncert koji je održan na platou kod POU.
Mucak se osvrnuo na neke momente u video
spotu koji su se pretočili i na samu naslovnicu
knjige, odajući počast njegovim idolima – šešir
Miroslav Krleža i Tom Waits, scena kod crkve

Promovirana knjiga „Ono čarobno oko nas“ Anite Kovačević:

„ČITATI SE NE SMIJE MORATI“

K

njiga Ono čarobno oko nas Anite
Kovačević predstavljena je 26. lipnja
široj dugoselskoj javnosti u prostoru
OŠ Ivan Benković. Djelo je dio velikog
projekta Čarolarije našeg grada Društva Naša
djeca Dugo Selo, čija je predsjednica Suzana
Šantić Kralj najavila brojne aktivnosti udruge.
Projekt je financiran sredstvima Grada,
podršku je dala Zagrebačka županija. DND je,
uz Gradsku knjižnicu Dugo Selo, nakladnik, a
izašla je u biblioteci „Terra sancti Martini“. Dobrobit projekta „Čarolarije našeg grada“ prepoznala je bivša predsjednica Sofija Štefanac
Klobučar te bez njene podrške ne bi zaživio,
istaknula je Šantić Kralj. Zahvalila je svima,
posebice volonterima, koji su sudjelovali u
realizaciji. Knjiga sadrži osam kratkih priča,
namijenjenih djeci no ono čarobno svakako
mogu tražiti i odrasli. Priče su to o prijateljstvu, neraskidivoj povezanosti dobrih ljudi i
životinja, o roditeljskoj ljubavi, poštovanju,
strpljenju, boli za osobama koje nisu više s
nama te svim pozitivnim, ali i nešto manje

pozitivnim osobinama koje pronalazimo u
sebi samima i u drugima, stoji u predgovoru
koji potpisuje Štefanac Klobučar. Uz priče,
sadrži crtice i fotografije poznatih dugoselskih
lokacija i zagonetke. U izradi svoj su doprinos
dali dugoselski fotograf Mario Kociper dok je
knjigu ilustrirao Vito Kovačević. Lektorica je
Ivona Jeleč. Za povijesne zapise pobrinuo se
ravnatelj Knjižnice Predrag Topić koji je i vodio
promociju. Naslovnicu krasi djevojčica Mia.

Rolling Stonesi, prelazak preko pješačke zebre
Beatlesi i sam naslov Frank Sinatra – i sve to
opet učinjeno je na samo njegov svojstven
način – način Irineja Mucaka.
Zbirka je izdana u sklopu Zavičajne zbirke
Gradske knjižnice Dugo Selo „Terra sancti
Martini“ . I.G.O.

Kako se čulo, DND Dugo Selo može očekivati
pomoć krovne organizacije u svojim aktivnostima i programima. Pred ovom jednom
od najstarijih dugoselskih udruga, broji 70
godina rada, jest pregršt
aktivnosti. Volonteri su
nezamjenjivi, nastojat će se
približiti udruga i njen rad i
novim stanovnicima. Jedan
od glavnih ciljeva je obnova kuhinje prema HACCAP
sustavu u odmaralištu Veli
Lošinj, a kako bi se mogla
nastaviti tradicija ljetovanja.
Boravak u tom objektu želi
se podignuti na višu razinu,
vratiti djecu, sačuvati uspomene, poručila je predsjednica DND-a Dugo Selo ponovivši apel
svim volonterima da se jave (radovi, radionice) te donatorima (materijal i financije). U
glazbenom dijelu promocije nastupili su Zbor
učiteljica i učenica Anđela Toma na klaviru.
Posjetitelji su mogli pogledati video projekcije
dijelova projekta Čarolarije oko nas, izložbu
radova i fotografija, sudjelovati u nagradnoj
igri te u zanimljivim radionicama. AMŠ

Ljetni sv. Martin:

Prvo izdanje festivala sakralne glazbe „Martin Aestas“

U

Dugom Selu je 3. i 4. srpnja, na
otvorenoj pozornici i u dvorani
Glazbene škole Dugo Selo, održan
prvi festival sakralne glazbe „Martin
Aestas“ posvećen sv. Martinu. Jedan je to
od projekata iniciranih u sklopu velikog
projekta EU Interreg NewPilgrimAge/ Novo
hodočasničko doba, a koji je Grad Dugo Selo
uspješno ostvario u partnerstvu sa susjednim
zemljama povezanim sa svetomartinskom
baštinom. Grad je pokrovitelj festivala.
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Pokretač glazbenog događaja je Mario
Bokun, prvak opere HNK Zagreb i voditelj VA
„DUGA“.
„Ovo je realizacija projekta čija je ideja
nastala kroz NPA – poveznica sv. Martin. Na
4. srpnja obilježava se dan kad se sv. Martin
zaredio za biskupa, tzv. ljetni Martin i na
takav način je osmišljen i sam naziv festivala.
Zamišljen je kao sakralni festival, nadam se
da će to postati tradicija - pojasnio je Mario
Bokun.

Upravo je DUGA, uz pratnju Viktora Brezaka
na klaviru, otvorila festival, a nastupili su i
Antonela Papak, Ana Ticl Bušić, Josipa Leko
te Zbor mladih Župe Uzvišenja sv. Križa iz
Lukarišća. Druga večer, bila je rezervirana
za Marka Antolkovića uz pratnju komornog
sastava Affeto. Nakon Antolkovića, pozornicu
je zauzela mezzosporanistica Nataša
Antoniazzo, u pratnji Krešimira Klarića na
orguljama. Prvi festival sakralne glazbe
zaokružio je Zbor mladih IHTHIS. AMŠ
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UDRUGE

Izborna skupština Udruge umirovljenika Dugo Selo

NOVI MANDAT PREDSJEDNIKA STJEPANA JAMBRIŠAKA

J

ednoglasnom odlukom članova Skupštine
Udruge umirovljenika Dugo Selo za
novog/starog predsjednika izabran je
Stjepan Jambrišak. Kako je odlučeno je izbornoj skupštini održanoj 19. lipanja u matičnim
prostorima Udruge, a u prisutnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela Siniše Kljajića i
njegovog zamjenika Krešimira
Cvijanovića za zamjenike
novog predsjednika izabrani su
Marko Jurakić i Ljubica Pužek,
za tajnika Josip Petanjek, za
blagajnicu Ana Belošević, za
članove Nadzornog odbora
Marica Kokot predsjednica te
članice Borka Obućina i Ružica
Šantić te za člana Skupštine
Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije
Stjepan Bertek, dok će novoizabrani predsjednik po dužnosti obavljati funkcije člana Izvršnog odbora
ZUUZŽ, kao i predstavljati dugoselsku udrugu
u Skupštini ZUUZŽ. Na sjednici ove subote
izabrani su i novi članovi Skupštine dugoselske udruge umirovljenika – Marijan Krivec,
Vladimir Erjavec, Stjepan Balog, Ankica
Matušin, Tomo Šimunović te nova članica
Izvršnog odbora Barica Jambrečec.
„Zahvaljujem svima na ukazanom povjerenju
te ću se i u idućem razdoblju truditi zajedno
sa svojim timom članova Izvršnog odbora,
ali i svakog pojedinog člana udruge bez čije
pomoći ne bi bilo sve moguće, uspješno raditi
na dobrobit Udruge“, poručio je novoizabrani predsjednik Jambrišak, istaknuvši kako je
sjednica Skupštine organizirana u najužem
sastavu Skupštine zbog slijeđenja epidemioloških naputaka. Ujedno najavio je pred-

stojeću aktivnost – 7-dnevno putovanje u
Dramalj za koje je pokazan veliki interes kako
zbog povoljne cijene, tako i zbog povoljnog
plaćanja na rate.
U budućem, četverogodišnjem razdoblju,
predsjednik planira daljnja putovanja, ljeto-

vanje, kao i jednodnevne izlete na more, sve
prema interesu članova Udruge. Isto tako planirani su i izleti u povijesna mjesta Hrvatske
pod nazivom „Tragom hrvatske povijesti, uz
izlete u toplice, posjete kazalištima, koncertima itd. Aktivnosti udruge i dalje će se
organizirati u klupskim prostorima uredovnim danima, svakog ponedjeljka od 10 do
13 sati te uz dežurstva subotom i nedjeljom.
Pored toga članovi će moći sudjelovati u
sportskim turnirima te županijskim sportskim
susretima, koji se inače ove godine planiraju
u Dugom Selu, ako epidemiološka situacija
bude dozvolila u jesen, navodi predsjednik. U
suradnji s Crvenim križem Dugo Selo i dugoselskim Domom zdravlja i dalje se planiraju
zdravstvene akcije i predavanja. Za članove u
potrebi planiraju se obilasci i pružanje pomo-

ći, zatim nabava ogrjeva za sve zainteresirane
članove te ostalo.
Financijski plan za ovu godinu iznosi ukupno 171.000 kn od čega preneseni prihod
iz 2020. iznosi 37.000 kn, prihod od članarina 38.000 kn, prihod iz proračuna Grada
Dugog Sela 80.000 kn te
prihod iz ZUUZŽ 15.000 kn.
Ukupni financijski prihodi
ne razlikuju se od onih u
2020. godini kada su iznosili
171.012 kn, dok su rashodi
iznosili 133.744 kn.
Protekla godina, kako je u
svom izvješću predsjednik
istaknuo, po svemu je bila
teška – od epidemiološke
situacije, do podatka da
je od 970 članova Udruge
32 članova preminulo.
No, unatoč svemu ipak su
organizirani pojedini izleti
i kupanja te jedno 7-dnevno ljetovanje u
kampu Selce u suradnji s Crvenim križem
Dugo Selo te druge aktivnosti. Predsjednik
GV Dugo Selo Siniša Kljajić pohvalio je rad
Udruge potvrdivši kako su njihovi zahtjevi
za višim dotacijama opravdani, no „oni će se
morati rješavati zajedničkom odlukom izvršne i predstavničke vlasti“, kazao je Kljajić.
Također podsjetio je na suradnju s Udrugom
iz 2013. godine kada je održano educiranje o digitalnim tehnologijama za članove
preporučivši kako se iste planiraju i u budućem razdoblju, a kako bi njihovi članovi bili
upoznati sa svim mogućnostima korištenja
pametnih telefona i aplikacija radi što boljeg
informiranja.
I.G.O.

Sljedeće godine županijski sportski susreti umirovljenika u Dugom Selu?
Udruga umirovljenika Dugo Selo
bila je domaćin i organizator sjednice
predsjedništva
Zajednice
udruga
umirovljenika Zagrebačke županije koja
se održala u prostorima dugoselske
udruge. Uz brojne predstavnike inače
Zajednice koja okuplja 27 udruga s
područja Zagrebačke županije, sjednici
je prisustvovao i gradonačelnik Dugog
Sela Nenad Panian, v.d. pročelnice za
društvene djelatnosti Zvjezdana Budor
Klarić i ispred domaćina predsjednik
Udruge umirovljenika Dugo Selo
Stjepan Jambrišak. Na sjednici pod
predsjedavanjem Josipa Jakopača
dogovarale su se predstojeće aktivnosti,
između ostalog i organizacija županijskih
sportskih susreta koji će se održati u Zaprešiću,
i to 18. i 19. rujna. Istog vikenda u Dugom Selu
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planira se već tradicionalna i vrlo posjećena
gastro-manifestacija „Stara jela ‘z Dugoga Sela“,
a gradonačelnik je tim povodom pozvao sve
umirovljenike koji se ne natječu na sportskim

susretima u Zaprešiću da dođu u Dugo
Selo na besplatan „penzionerski ručak“.
Ujedno, bilo je i govora o mogućnosti
organizacije sportskih susreta za sljedeću
godinu, a kako su se mogli čuti prijedlozi
– uz podršku Grada Dugog Sela, mogao bi
se održati upravo u Dugom Selu.
Gradonačelnik je također istaknuo tom
prilikom da Grad podržava rad udruge, ali
i umirovljeničke zajednice „koja odlaskom
u mirovinu, ne miruje, već postaje
najaktivniji dio naše šire zajednice“.
Također je dodao kako se nada daljnjim
programima i projektima koji bi se mogli
sufinancirati iz europskih fondova, a koji
su namijenjeni toj populaciji, istaknuvši
pozitivan primjer realiziran projekta u Dugom
Selu „Radost življenja 54 plus“.
I.G.O.
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OPĆINA BRCKOVLJANI

Održana skupština Udruge vinogradara i vinara Općine Brckovljani:

DOBRA VINA I LOŠA GODINA
Udruga vinogradara i vinara Općine
Brckovljani održala je 20. lipnja redovitu
izvještajnu skupštinu u Štakorovcu, a
podršku su im došli izraziti i čelni ljudi Općine
– načelnik Tihomir Đuras i predsjednik
Općinskog vijeća Stjepan Vinojčić.
Početak skupštine odisao je pesimizmom
jer, kako je istaknuo predsjednik Udruge
Željko Panian, većina zacrtanih aktivnosti
za proteklu godinu nije ostvarena zbog
korona krize. Održano je tek nekoliko
događanja – Vincekovo koje je bilo prije
krize te kušanje i ocjenjivanje vina, dok su
ona najznačajnija događanja – Bartolovo,
Martinje i tradicionalno božićno kušanje
vina, kao i edukacije i edukativno putovanje
izostali. Za utjehu je bilo jedino što su vina
koja su ocjenjivana te godine bila vrhunska,
ali i to je bila slaba utjeha kad ih nisu
imali prilike ponuditi drugima na probu i
zajednički izgustirati.
Premda je i dosadašnji dio ove godine u
znaku korona krize, postupno slabljenje
zaraze i popuštanje mjera protiv nje,
ulijevaju
optimizam
brckovečkim
vinogradarima koji se nadaju da će se u
preostalom dijelu godine uspjeti vratiti na
„staronormalno“ te održati edukacije i otići
na edukativno putovanje, ali i obilježiti sve
„zapovjedane“ vinske svece i blagdane.
Vincekovo je, doduše, bilo nešto skromnije,
ali i ovogodišnje ocjenjivanje vina, s
kojega su na samoj skupštini dodijeljena
i priznanja, pokazalo se da je kvaliteta
grožđa obranog u 2020. godini bila dobra i
da su vina kvalitetna.
Predsjednica stručno ocjenjivačke komisije
za kvalitetu vina Maja Firšt izrazila je bojazan
vezano uz ovogodišnji urod s obzirom na

vremenske nepogode na početku tekuće
godine, ali i nadu da će urod, koji će
zasigurno biti manji, možda ipak biti još
kvalitetniji jer vinari Općine Brckovljani
imaju dobru podlogu za to, a to je u prvom
redu znanje u tehnologiji prerade vina.
S tim se je složio i predsjedavajući skupštine
Mirko Meliš koji je izrazio još jednu bojazan
koja prijeti ovdašnjim vinogradarima, a to je
da se Hrebinečki i Štakorovečki breg, kao i
Sveti Jakob, sve više pretvaraju u stambenu
zonu te da urbanizacija, ali i svinje i kokoši,
sve više otimaju mjesta vinogradima.
Načelnik Općine Tihomir Đuras je istaknuo
kako je svjestan tog problema, iako sama
Općina malo toga može poduzeti da se
spriječi trend naseljavanja tradicionalno
vinorodnih područja. Interes Općine,
rekao je Đuras, jest očuvanje vinorodnog
područja u smislu da i dalje njegova
glavna namjena bude uzgoj vinograda, ali
i njegovo pretvaranje u turističku zonu

upravo u smislu poticanja proizvodnje
vina., Vinogradare je pozvao da se aktivno
uključe u raspravu o izmjeni Prostoronog
plana Općine Brckovljani koji će uskoro u
proceduru, a kojim će se, između ostaloga,
nastojati zaštititi upravo područja koje sada
pokrivaju vinogradi i kleti jer to je, dodao je
Đuras, i dalje najljepši dio naše općine.
Na kraju skupštine podijeljena su priznanja
najboljim vinarima s ovogodišnjeg
ocjenjivanja. Zlatom je ocijenjeno 11 vina,
sedmorice proizvođača. Šampion izložbe
je Marijan Tomurad s vinom kraljevina,
a zlatna odličja dobio je i za merlot i
graševinu.
Zlatne diplome dobili su i Željko Frljak
za mješavinu i graševinu, Željko Cigrovski
za mješavinu, Franjo Tašler za traminac
i cabernet souvignon, Damir Zaleznik za
manzoni bijeli, Stjepan Škrapec za rajnski
rizling te Željko Panian za pinot bijeli.
Nenad Haleuš Mali

Zlatna misa velečasnog Dragutina Mostečaka u Župi sv. Brcka
Velečasni Dragutin Mostečak je 18. srpnja sa
župljanima Župe Sv. Brcka u Brckovljanima s
kojima je proveo kao župnik pune 32 godine
proslavio svoju 50. obljetnicu svećeništva na
svečanoj Zlatnoj misi.
“Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me
svojim stazama!” mladomisničko je bilo geslo
mladog velečasnog Dragutina Mostečaka prije
50 godina, a ostalo je do danas. Cijelog svog
života velečasni Dragec, kako su ga od milja
zvali župljani Župe Sv. Brcka tražio je i slijedio
putove Gospodnje. Mladu misu proslavio je u
Bednji 25. 7. 1971. godine. U Župi Sv. Brcko bio
je župnik od 1981. do 2013. godine.
Velečasni Dragutin u Župi Sv. Brcka pokrenuo je
uz podršku župljana mnoge radove na župnim
objektima, uvijek je volio da je sve uređeno kako
bi župljanima bilo lijepo na što je bio ponosan.
Zlatomisnik vlč. Dragutin Mostečak zahvalio je
Gospodinu na milosti svećeništva, prisjetio se
svih svojih putova i mjesta na koja ga je slao
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Gospodin, od Požege, Čagljina, Brckovljana i
na kraju Čučerja gdje ga je potres 2020. godine
iznenada potjerao u mirovinu. Velečasni se

sada nalazi u Svećeničkom domu Sv. Josipa na
Kaptolu.
Zahvalio se župljanima na suradnji i prijateljstvu
koje su mu pružili sve ovo vrijeme, zahvalio
se svim prisutnim svećenicima, svojim
nasljednicima u Župi Sv. Brcka, vlč. Milanu i vlč.
Mirku koji uskoro napušta župu, a najavio je i
novog župnika vlč. Marinka.
Velečasnom Dragutinu zahvalio se župnik vlč.
Mirko Matasović što se odazvao na njegov
poziv a u ime župljana za sve dobro što je učinio
za Župu Sv. Brcka zahvalio mu se Kristijan
Vinojčić nakon čega su mu uručeni u znak
pažnje prigodni pokloni koji će ga prisjetiti na
Župu Sv. Brcka u kojoj je proveo najveći dio svog
svećeništva.
Nakon Zlatne mise velečasni Dragutin nastavio
je slavlje uz druženje ispred župnog dvora, a
poslije na ručku s uzvanicima, svećenicima,
vijećnicima, prijateljima i predstavnicima
Općine Brckovljani. IĐ
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Aktivnosti Udruge SUH Dugo Selo:

lzlet u Istru i Rijeku

Povoljnija epidemiološka situacija poboljšala
je i rad brojnim udrugama koje imaju
priliku realizirati neke od aktivnosti iz svojih
programa. Tako je i Udruga SUH Dugo Selo
iskoristila lijepe, sunčane dane za svoj
rehabilitacijski program te posjetila Istru.
Na izletu su bila 42 člana. Bili su u Istarskim
toplicama, posjetili Brijune, Motovun te
naposljetku, u Primorsko-goranskoj županiji,
obišli i Trsat u Rijeci.

Specijalistička
pedijatrijska ordinacija
Dino Kramer donirala
sredstva za obnovu
kuhinje u odmaralištu
Društva „Naša djeca“
Dugo Selo

Pozitivan vitalni indeks u Dugom Selu
za 2020. godinu
Dugo Selo, je dugi niz godina bilježilo visoki
vitalni indeks, ne samo u Zagrebačkoj županiji,
već i na nivou države, sve do 2019. godine
kada se taj broj spustio u negativu. No, samo
nakratko, jer 2020. godina Dugom Selu je
donijela ipak i ponešto pozitivnog.
Naime, prema ovih dana objavljenom izvješću
Državnog zavoda za statistiku o Prirodnom
kretanju stanovništva Republike Hrvatske u
2020. godini područje grada Dugog Sela bilježi
vitalni indeks 103,3. Tako je prošle godine
rođeno 186 osoba, dok je umrlo 180 čime
prirodni prirast iznosi 6.
Ujedno, Dugo Selo je jedini grad u Zagrebačkoj
županiji u kojem je broj živorođenih veći u
odnosu na broj umrlih u prošloj godini. Svi
županijski gradovi bilježe negativni vitalni
indeks, kao i susjedne nam općine Rugvica i
Brckovljani.
Negativni prirodni prirast od -1.096 bilježi
cijela Zagrebačka županija, u kojoj je prošle
godine rođeno 2.794 osobe, dok je umrlo

3.890 osoba. Županijski vitlani indeks
iznosi negativnih 71,8. Na području općine
Rugvica prirodni prirast također je negativan,
ukupno -12, odnosno rođeno je 67 osoba, a
umrlo 79, čineći tako vitalni indeks od 84,8.
Područje općine Brckovljani bilježi negativni
prirodni prirast od -3, koji je nastao razlikom
živorođenih, ukupno 62, nad brojem umrlih,
ukupno 65, čineći vitalni indeks za tu općinu
95,4. Pozitivan vitalni indeks među općinama
Zagrebačke županije jedino ima Bedenica, čak
120.
Grad Zagreb bilježi negativni prirodni prirast
od -2.073 s obzirom da je rođeno 7.865, a
umrlo 9.938 osoba. Vitalni indeks Zagrepčana
iznosi stoga negativnih 79,1.
Vitalni indeks Republike Hrvatske iznosi na
žalost vrlo niskih 62,9, a prirodni prirast je
-21.178, dok je u 2016. godini, uspoređujući
podatke, državni prirodni prirast bio -14.005,
a vitalni indeks 72,8. Radi se o rapidnom padu.
I.G.O.

OTVOREN NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE
NAGRADE NAJBOLJEM SREDNJOŠKOLCU
I STUDENTU ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU
GODINU 2020./2021.
Obavještavaju se studenti i učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine
Rugvica da je na internetskoj stranici Općine Rugvica www.rugvica.hr i internetskoj
stranici Dugoselske kronike www.dugoselska-kronika.hr objavljen
Natječaj za dodjelu novčane nagrade najboljem učeniku strukovne škole, učeniku
gimnazije, studentu preddiplomskog studija i studentu diplomskog studija za školsku/
akademsku godinu 2020./2021.
Natječaj je otvoren do 25.08.2021. godine.

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE PREDŠKOLSKE
DOBI S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU
GRADA DUGOG SELA
Specija listička pedijatrijska ordinacija Dino
Kramer, dr. med. spec. pedijatrije donirala je
5.000 kuna za obnovu kuhinje u odmaralištu
Društva „Naša djeca“ Dugo Selo.
“Doktor Dino Kramer nam je odlučio pomoći
jer kaže kako mu je kao malom jedino odlaskom u odmaralište Veli Lošinj bilo moguće
ljetovati na moru. Pristao se fotografirati
želeći na taj način potaknuti i ostale da nam
pomognu u obnovi i očuvanju našeg odmarališta. Zahvaljujemo se Dr. Krameru koji je
spreman uvijek pomoći pogotovo kad su
djeca u pitanju”, poručili su iz DND Dugo Selo.
34

Grad Dugo Selo obavještava sve roditelje djece predškolske dobi na području Grada Dugog
Sela čija djeca nisu upisana u vrtiće na području Grada Dugog Sela, da postoji mogućnost
upisa djece u Dječji vrtić Didi u Lukarišću.
Dječji vrtić Didi u Lukarišću će formirati prema potrebi i iskazanom interesu roditelja još
dvije odgojne skupine djece u jesen.
Svi zainteresirani roditelji trebaju iskazati interes za upis Dječjem vrtiću Didi na email:
tajnistvo.didi@gmail.com, a sva eventualna pitanja mogu postavljati na telefone vrtića
Didi: 2750 912, mob 098 382 538.
Rok za prijavu djece u Dječji vrtić Didi ( za nove dvije skupine) je do 10.08.2021.
Ovom inicijativom Grad Dugo Selo u suradnji s Dječjim vrtićem Didi nastoji omogućiti
pohađanje vrtića svoj djeci predškolske dobi na području Grada Dugog sela čiji roditelji
ispunjavaju kriterije (oba roditelja zaposlena).
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Ratno herojstvo Željka Filipovića 30. obljetnica od pogibije

Ove godine obilježava se 30. godišnjica pogibije desetorice hrabrih hrvatskih
policajaca koji su tog dana 1991. godine poginuli u Strugi Banskoj braneći
Domovinu.
Tijekom 26. srpnja 1991., srpski teroristi i JNA, u sklopu operacije “Žaoka”
započeli su težak minobacački, a potom i tenkovsko-pješački napad pri
čemu su palili i pljačkali kuće te zlostavljali i ubijali tamošnje Hrvate. U
napadu na to pounjsko selo koristili su oklopni kamion s dva protuavionska
topa, a kao živi štit ispred sebe su postavili civile. U napadu na području
Pounja sudjelovao je i zloglasni kapetan Dragan.
Hrvatski branitelji morali su se povlačiti da ne bi ugrozili civile, u većini blisku
rodbinu, prijatelje i ljude koje su poznavali. A onda se dogodio herojski čin.
Pričuvni policajac Mile Blažević bio je u rovu pedesetak metara od kuće
u kojoj su bili njegova žena, djeca i drugi susjedi. Do njega je bio mladi
prometni policajac iz Dugog Sela Željko Filipović. Odlučili su žrtvovati se
kako bi zaustavili napad i spasili civile u selu i one živom štitu. S potpornog
zida iznad ceste, Čađo se, opasan eksplozivom i ručnim bombama, bacio
na oklopni kamion srpskih snaga i aktivirao bombe. Od eksplozije oklopnog
kamiona, poginuli su hrvatski branitelji - Mile Blažević Čađo i Željko Filipović,
te pet napadača, a dvadesetak je ranjeno.
U srpskim dokumentimapronađenim nakon Oluje stoji da je u eksploziji
teško ranjen načelnik SUP-a Dvor. Ostali ranjeni napadači uglavnom su bili iz
sastava TO-a Dvor, a bilo je stradalih i među pripadnicima specijalne milicije
i jedinice za posebne namjene iz Komogovine, koja je počinila najviše ratnih
zločina nad Hrvatima na Banovini. U eksploziji je poginulo dvoje hrvatskih
civila iz živog štita, a 15 ih je bilo ranjeno. Zbog velikih gubitaka napadača
nastala je među njima panika, pa su počeli s povlačenjem, ne samo oni koji
su prodrli u selo nego i specijalci koji su na okolnim brdima čekali nastavak
napada.
Neka im je vječna slava i hvala.

TUŽNO SJEĆANJE
na

MILIVOJA HALARA
6.8.1992. – 6.8.2021.

U SPOMEN
HRVATSKIM BRANITELJIMA
"Navik on živi ki zgine pošteno"
Oni su mrtvi-ali priđite bliže,
Vidite tračak taj blijedi i fini,
Čudno to svijetlo, što s groba se diže,
To ideali su besmrtni njini,
Vidjeli ste ih-te turobne humke,
Rake heroja,
Što mrijeti su znali,
Pođite sada, ali pođite šutke!
Znajte, da oni i za vas su pali…
(Fran Mažuranić, ml)

ŽELJKO FILIPOVIĆ

26/27. srpnja 1991.- 26/27. srpnja 2021.

DAVOR LJUBANOVIĆ

8. srpnja 1992.- 8. srpnja 2021.

STJEPAN LESKOVARI

12. srpnja 1992- 12. srpnja 2021.

S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na
tebe…
Tvoja obitelj

TUŽNO SJEĆANJE
na voljenu suprugu, majku, baku i svekrvu

VAHIDU - IDU BOŽIKOVIĆ

MILIVOJ HALAR

6. kolovoza 1992.- 6. kolovoza 2021.

28.6.2000. - 28.6.2021.

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

MATO HERDOMAN

4. kolovoza 1995.- 4. kolovoza 2021.
TUŽNO SJEĆANJE
NA

BARU HALEUŠ

Neka Vam je laka hrvatska gruda

02.08.2018. 02.08.2021.
Živiš i dalje u našim sjećanjima i u našim
srcima.

vaši suborci i prijatelji

Obitelj Haleuš
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SPORT

NAJBOLJI ŠPORTAŠI DUGOG SELA U 2020. GODINI –
MARA BUDIĆ I LUKA MARTINEK

R

ukometašica Mara Budić, seniorka ŽRK
Dugo Selo ‘55, najbolja je športašica
Grada Dugog Sela za 2020. godinu
dok je najbolji športaš, kao i u 2019.godini,
stolnotenisač Luka Martinek, senior S.T.Š.K.
Dugo Selo. Najbolja športska ekipa su seniorke ŽRK Dugo Selo ‘55, a momčad S.T.Š.K.
“Dugo Selo” .
Sukladno epidemiološkim preporukama, ove
je godine izostala tradicionalna svečanost
dodjele nagrada u organizaciji Zajednice
športskih udruga Grada Dugog Sela. Stoga
su, umjesto u zatvorenom prostoru, nagrade najboljim dugoselskim športašima dodijeljene na otvorenom, na stadionu NK Dugo
Selo. Pehare i medalje uručili su gradonačelnik Nenad Panian, potpredsjednik Gradskog
vijeća Kruno Blažinović, v.d. pročelnice za
društvene djelatnosti Zvjezdana Budor Klarić
te predsjednik ZŠU Željko Melić, uz tajnika
Franju Končića.
Najbolje športašice - POMLADAK: Franka
Varga - Kyokushin karate klub “Dugo Selo”– ‘10. g. i mlađi; Leona Dokuš - Kyokushin
karate klub “Dugo Selo”- ‘08. g. i ‘09. g.; Katja
Vuković- ŽRK „Dugo Selo ‘55“– ‘06.g. i ‘07. g.;
Ema Novosel – ŽRK „Dugo Selo ‘55“. – ‘04. g. i
‘05. g. Najbolji športaši – POMLADAK: Mihael
Kralj – Taekwondo klub “Dugo Selo”– ‘10. g. i
mlađi; Luka Tepeš - S.T.Š.K. “Dugo Selo”– ‘08.
g. i ‘09. g.; Mihael Marković - NK “Dugo Selo”–
‘06. g. i ‘07. g.; Luka Zlatkov - S.T.Š.K. “Dugo
Selo” – ‘04. g. i ‘05. g.; Luka Dragun – S.T.Š.K.
„Dugo Selo“– ‘02. g. i ‘03. g.
Najbolje športske ekipe – POMLADAK: S.T.Š.K.
„Dugo Selo“ - ‘08. g. i ‹09.g. i ŽRK „Dugo Selo
‹55“ - ‹04. g. i ‹05. g. Najbolje športske momčadi – POMLADAK: S.T.Š.K. „Dugo Selo“ - ‘08.
g. i ‘09. g.; S.T.Š.K. „Dugo Selo“ - ‘04. g. i ‘05. g.;
S.T.Š.K. „Dugo Selo“ - ‘02. g. i ‘03. g.
Najuspješniji treneri su Janja Bambić –
Taekwondo klub „Dugo Selo“, Nikola Banjeglav
– Kyokushin karate klub “Dugo Selo”, Željko
Murat – S.T.Š.K. “Dugo Selo” i Igor Kovačević –
NK “Dugo Selo”. Zaslužni športski djelatnici su
Robert Mikletić – Biciklistički klub “Dugo Selo
2001“; Krunoslav Belić – S.T.Š.K. “Dugo Selo” i
Tomislav Poljak – Atletski klub „Martin Dugo
Selo”. Zaslužna športska udruga je Košarkaški
klub “Dugo Selo”.
Priznanja za športske nade Grada Dugog
Sela primili su: Maja Grgošević – ŽRK “Dugo
Selo ‘55”; Mare Milić – ŽRK “Dugo Selo
‘55”; Lana Bebek – S.T.Š.K. “Dugo Selo”;
Karla Sviben – ŠRD „Dugo Selo“; Lea Horvat
- Kyokushin karate klub “Dugo Selo”; Tia
Horvat - Kyokushin karate klub “Dugo Selo”;
Teuta Nuši – NK “Dugo Selo”; Petar Radoš
– KK “Dugo Selo”; Filip Marušić – NK „Dugo
Selo“; Leo Sever – Kyokushin karate klub
“Dugo Selo”; Matko Matešić – KK “Dugo
Selo”; Karlo Zorić – S.T.Š.K. “Dugo Selo”; Ivan
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Bokun - Biciklistički klub „Dugo Selo 2001“;
Dorijan Dedić – Taekwondo klub “Dugo Selo
2001”; Luka Cvjetićanin – Kyokushin karate
klub “Dugo Selo”; Filip Martinčić - KK “Dugo
Selo” ; Roko Belegić - Kyokushin karate klub
„Dugo Selo“ ; Leon Špoljarić – NK „Dugo
Selo“; Fabijan Miličević – KK „Dugo Selo“;
Noa Crnoja - S.T.Š.K. “Dugo Selo”; Dominik
Cvjetićanin – Kyokushin karate klub “Dugo
Selo“; Ante Josipović – NK “Dugo Selo“; Lukas
Mikuljan – KK “Dugo Selo”.
Ovogodišnjim laureatima čestitke je, uz zahvalu njihovim roditeljima koji ih prate na športskom putu, uputio predsjednik ZŠUGDS Melić.
Istaknuo je značajne rezultate dugoselskog
športa, zahvalivši na potpori Gradu, županij-

skoj Zajednici športskih udruga, Hrvatskom
olimpijskom odboru te svima koji su doprinijeli razvoju športa u našem gradu. Dobar glas
o Dugom Selu pronose upravo njegovi športaši koji odlične rezultate stječu pod paskom
stručnih športskih djelatnika, naglasio je gradonačelnik Panian spomenuvši i daljnje ulaganje u športsku infrastrukturu poput rukometnog doma. Zamjetan je porast stanovništva,
šport je ono što, između ostalog, privlači
mlade obitelji s djecom u naš grad u kojem
je ugodno živjeti, rekao je Panian. Neki od
športaša već su na zasluženom odmoru pa su
nagrade za njih preuzeli treneri i predsjednici
klubova. Kako nam je kazala većina nagrađenih, lijep je osjećaj primiti priznanje za svoja
postignuća. To je svakako poticaj za nastavak
treniranja i postizanje novih, sjajnih rezultata.
Ana – Marija Šprihal

Umjesto Mare Budić priznanje je primila
predsjednica Kluba Jadranka Robić
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TUŽNO SJEĆANJE
na

NIKOLU MALOVIĆA (MIKA)

TUŽNO SJEĆANJE

MATO TRUPEC

9.8.2015. – 9.8.2021.

1994. – 2021.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na
Tebe!

i

Tvoji najmiliji: supruga Marica,
djeca i unučad

MIRU MALOVIĆ
2010. – 2021.

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

SJEĆANJE
na voljenu i neprežaljenu majku, punicu i
baku

MIRJANU MESIĆ, rođ. CMREČNJAK
30.7.2016. – 30.7.2021.

TUŽNO SJEĆANJE

MARICA MUŠKON

23.6.2015. – 23.6.2021.

Fališ nam u svakom otkucaju srca, svakom
treptaju oka, svakoj sekundi života. Uvijek u
našim mislima, vječno u našim srcima.
Tvoji: kći Kristina i zet Josip, unuci Filip i
Fran, kći Katarina i zet Josip

IVAN MUŠKON

23.8.2019. – 23.8.2021.
Zasuze oči, zanjišu se sjećanja
i poteče tuga, tuga beskrajna…
Kći Ljiljana Antolković s obitelji

TUŽNO SJEĆANJE
na

DAVORA LJUBANOVIĆA
8.7.1992. – 8.7.2021.
i

DAMIRA LJUBANOVIĆA

14.7.2011. – 14.7.2021.
Smrt ne postoji, ljudi umiru kada ih svi
zaborave, ti si samo otišao u drugi dom, da
se tvoja duša i misli oporave. Postao si anđeo
čuvar naše sreće i naše tuge, nasmiješi nam
se nekada, tamo s druge strane, tamo iza
šarene duge.
Mama Katica, Duška, Karlo i Matea

SJEĆANJE
na našu dragu ujnu, kumu i šogoricu

MIRJANU MESIĆ, rođ. CMREČNJAK
30.7.2016. – 30.7.2021

S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu
na tebe.
Zauvijek tvoji: Franjići, Pekvarići, Džijani i
Sikavice

SJEĆANJE
na voljenu suprugu

MIRJANU MESIĆ

30.7.2016. – 30.7.2021.
S ljubavlju i tugom čuvam uspomenu na
tebe Mina. S ponosom te spominjem i po
dobroti pamtim. Zahvala svima koji te se
sjećaju.
Tvoj suprug Vinko

SJEĆANJE
na

SLOBODANA DRAŽIĆA
TUŽNO SJEĆANJE
na

DANICU PINTAR

22.6.2008. – 22.6.2021.
S ljubavlju, ponosno čuvamo uspomenu na
tebe.
Tvoj sin Josip
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14.7.2015. – 14.7.2021.

U sjećanjima našim Ti si uvijek tema, volimo
Te i sad kada Te više nema među nama.
Tvoji najmiliji: supruga Jasna,
kćeri Vesna i Nataša,
unuci Anton, Ivan i Laura,
zetovi Boban i Miroslav
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Novo ime ribičke
udruge ŠRD Dugo Selo
Rugvica

Š

portsko ribolovno društvo Dugo Selo
održalo je u nedjelju 11. srpnja na svojim
otvornim prostorima kod jezera Ciglana
prvu godišnju skupštinu na kojoj je donijela
statutarna odluka o preimenovanju udruge u
Športsko ribolovno društvo Dugo Selo Rugvica.
O ovoj odluci prethodno su se dogovorili i složili
predstavnici istih jedinica lokalne samouprave,
Grada Dugog Sela i Općine Rugvica, pojasnio
je predsjednik Društva Mladen Fuks, istaknuvši
važnu činjenicu kako novopreimenovano
Društvo time i dalje zadržava pravo ribolova na
svim dosadašnjim vodama. Izmjene i dopune
Statuta Društva pripremit će se do sljedeće
skupštine. Na sjednici su, posljedično ovoj
velikoj promjeni u društvu, donesene i izmjene
u članstvu u Upravnom odboru te u drugim
tijelima. Tako za dopredsjednike umjesto
Marijana Brezoveca i Željka Cigrovskog izabrani
su Vinko Murat i Pejo Radman. U Upravnom
odboru na mjesto Marijana Brezoveca imenovan
je Pejo Radman, umjesto Željka Cigrovskog –
Damir Štefanac, umjesto Mladena Sambolića
- Božidar Grebenar te umjesto Damira Pongraca
- Miran Šebalj. Zatim, zbog određenih prijava na
krivolov i neadekvatno izrečenih kazni, većina
članova Skupštine zatražila je izglasavanje
povjerenja dosadašnjem Stegovnom sudu koji je
potom i raspušten. Za nove članove Stegovnog
suda imenovani su Sven Jurec predsjednik, Ivan
Tominac i Stipo Perić.
Na sjednici se raspravljalo o statusu jezera
Trstenik 1 i 2, s obzirom na sve više prijedloga
o uvođenju režima „Ulovi-pusti“. Predsjednik
Fuks predložio je dvije opcije - zadržavanje

starog režima uz ograničavanje kilaže (šaran
iznad 3 kg i štuke ne bi se smjele loviti) ili
opcija Ulovi – pusti, što je potonje na kraju
glasovanjem članova Skupštine većinom
prihvaćeno. U nastavku bilo je riječi o jezeru
Ciglana 3 na području grada Dugog Sela koje je
tijekom proteklih godina uređeno, poribljeno.
No, prošle godine registriran je kod riba KHV
virus, odnosno koi virus, nakon čega je jezero
povapljeno i dezinficirano. Prijedlog da se ovom
jezeru ukine režim Ulovi-pusti, što je prihvaćeno
dok jezera Cigala 1 i 2 ostaju i dalje pod režimom
Ulovi-pusti.
Prema izvješću o radu ŠRD-a za 2020. godinu –
uz već epidemiološku situaciju koja je također
utjecala na ribiče (zabrana ribolova u jednom
periodu), u travnju je došlo do pomora ribe i
pojave koi virusa – koji je riješen dezinfekcijom
jezera Ciglana 1 i 2 i Ribnjaka i promjenom
dobavljača ribe. U sva jezera tijekom prošle
godine ubačeno je ukupno 5.400 kg šarana i
250 kg amura, te je ukupno za poribljavanje
utrošeno 132.200 kuna. ŠRD Dugo Selo prošle
godine okupljao je 585 članova, od toga 18
kadetkinja, 93 kadeta, 14 juniora, 23 seniorki
i 437 seniora. Natjecateljska sezona krenula
je u srpnju te je polučila niz rezultata – prvak
Cverglijade nakon 4 kola i ukupno 54 natjecatelja
je bio Vladimir Hartek; pobjednik 1. šaranskog
kupa među 20 ekipa bila je ekipa CT Kumovi;
pobjednik 2. kupa „Branko Deronja“ bio je Ilija
Ninković. Seniori su s dvije ekipe u županijskoj
ligi ostvarili plasman u 1. županijsku ligu, dok je
druga ekipa plasirala se u 2. ligu. Tijekom prošle
godine, izdvajamo, sve vode ŠRD-a kontroliralo

je 18 aktivnih ribočuvara te će se njima pridružiti
još 9 članova. Protekla godina zaključena je s
418.945 kuna prihoda, od čega od članarina
323.824 kune, od proračuna JLS 54.000 kuna te
iz ZŠU Grada Dugog Sela 10.587 kuna.
U ovoj godini planirano je ostvariti ukupno
470.900 kuna prihoda od čega najviše od
članarina – 270.000 kuna, dok ostali prihodi
(najam doma, donacija Zagrebačke županije,
Grada Dugog Sela, Gradskog vijeća Dugo Selo,
Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela,
itd.) – ukupno 160.500 kuna te od dnevnih
članarina 40.000 kuna. Za poribljavanje ove
godine planirano 155.397 kuna, što je 55 %
prihoda o dnevnih i godišnjih članarina te 33
% ukupnog prihoda društva. Uz sve redovite
aktivnosti, planira se nastavak proširenja i
utvrđivanje nasipa između kanala Puhovec i
jezera Ciglana 1 i 2. Namjera je proširiti nasip
minimalno 8 metara i podići ga za jedan
metar te nakon toga urediti ribolovna mjesta
i posaditi drveće. Putem donacija planirano je
zatvaranje terase u Domu i uređenje mjesta
na natjecateljskoj stazi jezera Ciglana 1. Od
natjecanja planiran su 4 kola Cverglijade, 2.
šaranski kup, Fišijada i Badnjak pod vurom.
Na kraju sve prisutne pozdravili su
predsjednik Športsko ribolovnog saveza
Zagrebačke županije Dubravko Šeketa koji
je članovima poručio o potrebi provođenja
revizije planova upravljanja, dok je predsjednik
Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela
Željko Melić čestitao na novom udruživanju i
proširenju članstva.
I.G.O.

NK DUGO SELO

Dugo Selo u novu sezonu ulazi s Ivanom Božićem na klupi
U dugoselskom trećeligašu s velikim
ambicijama ulaze u novu sezonu
Pripreme nogometaša Dugog Sela su u tijeku, a
umjesto Džemala Adilija na koji je dobio ponudu
Al Nasra, na klupu je sjeo ikona prvoligaškim
terena Ivan Božić, kojem će to biti prvi trenerski
angažman. Uz novog trenera u Dugo Selo ovog
su ljeta došli Ivan Mikulić, Jurica Kovačić, Mihovil
Rašić, Karlo Darojković i Ante Anić, dok su klub
napustili Tomislav Jelić, Andrej Bešlić, Mate
Mrčela, Tin Šarkanj, Ive Ćelić i Dario Josipović.
-Atmosfera u klubu je nikad bolja. Osim što
smo zaokupljeni seniorskom momčadi, nismo
zapustili niti druge segmente djelovanja kluba,
pa su tako u pripremi opsežne radnje za naš
turnir mladeži- kaže nam predsjednik Damir
Fintić.
-Nažalost, trener Adilji nas je napustio, ali
istovremeno nam je i drago što je njegov
rad prepoznat. Mi nastavljamo dalje s novim
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trenerom- priča nam Fintić.
Novim trenerom imenovan je Ivan Božić, koji je u
igračkoj karijeri promijenio 16 klubova, a posao
u Dugom Selu bit će mu prvi samostalni, nakon
što je radio kao pomoćnik u Italiji.
-Božić je prošao puno toga u nogometu, radio
je s mnogim trenerima, tako da vjerujemo kako
nismo pogriješili u odabiru. Uostalom, od nekud
mora krenuti i mi vjerujemo kako će to u Dugom
Selu biti uspješno. S njim će u stožeru biti

Micić i Hendak- kaže predsjednik dugoselskog
trećeligaša i otkriva nam kako se klubu sada
nude i mnogi drugi igrači.
-Naša se ambicija zna, pokušati izboriti
jedinstvenu treću ligu. Bio bi to najveći poklon za
skorašnju stogodišnjicu kluba- za kraj će Fintić.
Do prvenstvenog starta Dugo Selo će odigrati
prijateljske utakmice protiv Bjelovara, Sesveta,
Ravnica, Vrapča, Virovitice, Krškog i Bistre.
(IĐ)
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EMANUEL BENKOVIĆ REPREZENTATIVAC HRVATSKE U
NOGOMETU NA PIJESKU

E

manuel Benković iskusni je strijelac
drugoligaških, trećeligaških, a prošle
sezone i četvrtoligaških terena. Iza
njega je zavidna i malonogometna karijera
u kojoj je osvojio Kutiju šibica, ali se i okitio
titulom najboljeg strijelca. Prošloga tjedna
Benković, koji je prošle sezone nosio dres
Rugvica Save 1976, okusio je čari igranja
nogometa na pijesku, nastupajući za reprezentaciju Hrvatske na turniru u Italiji.
Za popularizaciju ovoga sporta u Hrvatskoj
najzaslužniji je Dragan Đukanović, a veliku
podršku projektu daje i HNS, otkrio nam je
Benković.
- Zaista jedno sjajno iskustvo. Moram priznati
kako nam je bilo lijepo, prikazali smo se u
dobrom svjetlu, a dobivamo i pohvale na svoj
račun - kaže nam Benković.
Uz Hrvatsku na turniru su još sudjelovali
domaćin Italija, Francuska i Argentina.

- Mi smo u polufinalu poraženi od Italije,
dok smo u susretu za treće mjesto izgubili
od Argentine. Meni osobno ovo je bio prvi
susret s nogometom na pijesku koji je u ovim
zemljama iznimno popularan. Nogomet na
pijesku se uvelike razlikuje od nogometa i
malog nogometa na koji smo svi mi navikli te
se treba prilagoditi novim uvjetima. Ovdje se
sve svodi na voleje i škarice, drugim riječima
teži se atrakciji - otkrio nam je iskusni napadač rugvičkog četvrtoligaša čiji će dres nositi
i naredne sezone.
A dok čeka početak nove sezone, pred njim
su novi izazovi na pijesku. Krajem srpnja
reprezentaciju očekuje nastup na još jednom
međunarodnom turniru na kojem će sudjelovati šest reprezentacija, nakon čega će jedno
natjecanje biti organizirano i u Hrvatskoj, u
pulskoj Areni. IĐ

Sjajan uspjeh Parataekwondo kluba Rugvica na Prvenstvu Hrvatske
Koncem lipnja održano je državno taekwondo
Prvenstvo Hrvatske, na kojem su učešće uzeli
i natjecatelji Taekwondo i Parataekwondo
kluba Rugvica, koji su polučili sjajan rezultat.
Na četvrtom prvenstvu Hrvatske u
parataekwondou koje je održan u Zagrebu
nastupilo je 13 klubova s 58 natjecatelja,
među kojima su rugvički taekwondoisti
osvojili četiri odličja. Zlatne medalje i naslove
državnih prvaka osvojili su Filip Cimaš u
kategoriji P31 te Daniela Topić u kategoriji

P20 i P30, dok je Viktor Vajda Tortić bio
drugi u kategoriji P20. Osvajanjem državnog
naslova Filip Cimaš i Daniela Topić ušli su
u parataekwondo reprezentaciju Hrvatske,
koju 21. i 22. listopada očekuje Svjetsko
prvenstvo u Kini.
U Zaprešiću je pak održano Prvenstvu
Hrvatske u taekwondou, na kojem je
Valentino Plavec u kategoriji do 78 kilograma
osvojio treće mjesto. IĐ

Mario Genzić i LD Fazan Svibje najbolji na Prvenstvu Lovnog ureda
Dugo Selo u lovnom streljaštvu
U organizaciji Lovnog ureda Dugo Selo te uz
domaćinstvo Lovačkog društva Zec Oborovo,
na streljani u Oborovu održano je Prvenstvo
lovnog ureda u gađanju glinenih golubova u
disciplinama parkur i trap. Prvenstvo je okupilo
sedam lovačkih društava: LD Strijelac Ježevo
2000, LD Srna Lupoglav, LD Kuna Ostrna, LD
Fazan Svibje, LD Sokol Stančić te domaćin LD Zec
s ukupno 42 strijelca.
- Zahvaljujući velikoj pomoći naše Općine i
načelnika Mate Čička uspijevamo u svim našim
aktivnostima. Upravo je on i potaknuo da natjecanje podrže i susjedna Općina Brckovljani i
Grad Dugo Selo, koji će zajednički podmiriti sve
troškove natjecanja - rekao nam je predsjednik
LD Zec Oborovo, Stjepan Kirin istaknuvši kako je
trap na ovim prostorima oduvijek jako popularan i cijenjena disciplina.
Prvenstvo je ujedno bilo i kvalifikacijsko za
županijsko natjecanje na kojem će boje Lovnog
ureda Dugo Selo braniti šest najboljih strijelaca:
Mario Genzić, Stjepan Kirin, Matej Špoljarec,
Igor Klarić, Luka Mikšaj i Mario Điđa.
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- Ovo je sada već tradicija. Zahvala domaćinima
na dobro organiziranom natjecanju i pripremi
streljane i okoliša kako bi nam bilo što ugodnije
ovdje. Nadam se kako će naš Lovni ured dobiti
mogućnost organizacije i županijskog natjecanja
jer je stvarno ova naša organizacija najbolja- s
ponosom je istaknuo načelnik Mato Čičak koji
je bio i dio pobjedničke ekipe LD Fazan Svibje.
Prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji osvojili su
strijelci Fazana iz Svibja, drugo mjesto pripalo je
LD Zec Oborovo, dok su treći bili strijelci Sokola

iz Stančića. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji
je bio strijelac LD Fazan Svibje Mario Genzić,
domaća uzdanica Stjepan Kirin bio je drugi, a
Matej Špoljarec treći.
Između ostaloga, održano je i natjecanje za fairplay gdje je najbolji bio Dubravko Štikavac, dok
je u pokretnom zecu pobjedu odnio Karlo Klarić.
Samo natjecanje pobudilo je i veliki interes javnosti koja je mogla uživati u odličnom lovačkom
gulašu. IĐ
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70 SUDIONIKA SPUSTILO SE SAVOM –
"ČUVAJMO I RAZVIJAJMO NJEZINE POTENCIJALE"

uristička zajednica Općine Rugvica, u
suradnji s udrugom „Joborovski kormorani“, održala je 3. srpnja turističkorekreativno-ekološko-edukacijsku manifestaciju, tradicionalni 11. Spust rijekom Savom.
Nakon prošlogodišnje stanke zbog pandemije
koronavirusa, savska je regata ove godine okupila 20-tak plovila s nešto više od 70 sudionika.
Sudionici regate su se okupili na popularnom
rugvičkom Otoku ljubavi, gdje su organizatori
pripremili doručak i kratki zabavni program.
Cilj ove manifestacije je povećanje svijesti o
očuvanju rijeke Save i njezinoj važnosti u ekosustavu. Uz to, manifestacija promiče nautički
i sportski turizam, popularizira samu rijeku kao
i Općinu Rugvicu sa svojim prirodnim, turističkim i gastronomskim obilježjima.
„Drago mi je što se ovoliko ljudi odazvalo na
ovogodišnju regatu. Izuzetno sam ponosan na
ovu regatu jer su udruga „Joborovski kormorani“ i TZ Rugvica odradili odličan posao i
organizirali sve ovo, te nas vratili u ona stara
normalna vremena. S obzirom na to da se epidemiološka situacije mijenja iz dana u dan, do
posljednjeg trenutka nismo bili sigurni hoće li
se regata biti održana. Vjerujem da je ovo samo
prva od mnogih manifestacija koje ćemo organizirati i održati ove godine“, kazao je načelnik
Općine Rugvica Mato Čičak, naglasivši važnost
same manifestacije u vračanju ljudi Savi.
„Zagrebačka županija obiluje mnoštvom rijeka i velikim vodenim bogatstvima. Među
njima je i rijeka Sava, a današnji dan pokazuje
koliki potencijal postoji na području općine
Rugvica, koja je netaknuti dio Save. Svakako
ćemo se truditi dodatno promovirati i ohrabriti
sve one ključne dionike koji će biti ključni za
razvoj Općine kao zanimljive turističke destinacije“, rekla je direktorica Turističke zajednice
Zagrebačke Županije Ivana Alilović.
„Start same regate je na popularnom rugvičkom Otoku ljubavi odakle se kreće, tokom
rijeke Save, prema Oborovu. Nakon što se
prođu sve njene ljepote duž općine Rugvica, cilj
regate je u Oborvu gdje je organizirano zajedničko druženje svih sudionika“, kazao je Ivan
Cepetić djelatnik Turističke zajednice Općine
Rugvica, naglasivši da je sve više mladih sudionika regate.
Jedan od stalnih gostiju regate je i gradonačelnik grada Dugo Selo Nenad Panian koji je i sam
ribič, te gaji veliku ljubav prema Savi. Citiravši
riječi pjesme Prljavog Kazališta, Sava mirno
teče naglasio je važnost rijeke za ovaj kraj: „Kao
što kaže pjesma Prljavog kazališta, Tek kada
pređem preko nje, tada znam ja sam kod kuće.
Moram se složiti da je Otok ljubavi raj na zemlji
i da ovu manifestaciju treba proširiti. Vjerujem
da će Općina Rugvica i ovaj otok postati centar
okupljanja ovog dijela Posavine“.
Na cilju su organizatori pripremili kratki edukativni program s ciljem revitalizacije rijeke Save
u živote mještana i turista. iđ
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