Gradonačelnik zaštićen kao lički
medvjed

“Nismo naljepnice, nismo divljaci i razularena rulja”, poručila je Luca Gašpar
Šako, dodajući kako se građanima iz dana u dan laže, krade i maže. Umjesto da
počnu dijalog, odgovorni se nisu pojavili među prosvjednicima nego naručuju
ranojutarnja policijska uhićenja. Govornica na protestu ispred sjedišta “Kotve” i
policije, dodala je svemu kako sugrađani ne odustaju od ostanka u porušenu
gradu, ali i upozorila Vladu RH da ne izigra povjerenje. Da izmjenom zakona o
obnovi osigura kompletnu, a ne samo konstrukcijsku obnovu domova stradalih, jer
će u suprotnom prouzročiti i novi prosvjed potlačenih na Markovu trgu.
Četrnaesti dan ožujka 2021., nedjelja, ostat će u kronologiji postpotresne hrvatske
nacionalne katastrofe i učestala kaosa na Banovini zabilježen kao miran i
obećavajući. U Brestu Pokupskom, prigradskom naselju razorene Petrinje,
potpisan je ugovor o gradnji 13 kilometara duga vodoopskrbnoga cjevovoda
vrijedna 10 milijuna kuna, koji će doprijeti sve do susjedne Male Gorice. Potpisnici
su u ime Hrvatskih voda bili tihi i samozatajni generalni direktor Zoran Đuroković
i bahato nesimpatični ministar gospodarstva, Tomislav Ćorić, kojega postojeći ili
međuvremeno otpušteni zaposlenici Nacionalnoga parka Krka i INA-Rafinerije
nate Sisak pamte po nezapamćenoj aroganciji.
Događaju je nazočio i 70-dnevni uniformirani stvaratelj sanacijskoga petrinjskoga
kaosa, gradonačelnik Darinko Dumbović, uz njega i nasljedni čelnik Savkina HNS-

a, aktualni predsjednik reformista, varaždinski župan i zamjenik predsjednika
Upravnoga vijeća Hrvatskih voda, Radimir Čačić, ne baš uspješni čelnik Coninga,
koji godinama iza vođenja gradnje auto-cesta, izlaska iz Vlade HR i mađarske
nesreće HNS-ova službenoga “lexusa”, ostajući pri vlasti, autoritativno komentira
politička aktualna događanja.

Privatni “Titan” gradskih komunalaca
Kako u prisustvu svoga sveznajućeg mentora i podržavatelja parlamentarne
saborske većine, kojem je prešao iz kluba RIS-a MB 365 pok. Milana Bandića, te
simpatizera Nele Slavice, baš i nije bilo prostora za autokratsko šerifovanje i
svađalaštvo, petrinjski je Darkec ostao miran. Bez zapodijevanja verbalne
kavge. A samo dan ranije, nakon mirnoga prosvjeda i novoga suočavanja sa njemu
“slučajnom Petrinjkom i čelnicom Mosta Lucom Gašpar Šako, koja ga mjesecima
prije strašnoga potresa u ime inicijative branitelja Petrinje proziva za
nekompetentnost i mutne poslove gradnje aglomeracije, za grad rupa, brbljavi je
samoživi i priprosti čovjek (tako ga opisuje novinar istraživač petrinjskih
uortačenih dugoprstića, Marin Vlahović – op. p.) dao primitivno udbašku izjavu
Hini.
Proglasivši neopravdanim podnošenje kaznene prijave Luce Gašpar Šako, zbog
brojnih korupciji prispodobivih nepravilnosti i sulude gradonačelnikove odluke o
mobilizaciji triju članica inicijative “Petrinjsko proljeće” u logistiku gradske
postrojbe Civilne zaštite, Dumbović uparađen u skupocjene jakne tvrdi da se radi
o manjem broju nezadovoljnika?! Nemajući nikakvih stvarnih ovlasti, ipak je
nastojao “mobilizirati” Drinku Mažić, Anu Rizmaul i Silviju Popović i tako ih
zaduživanjem za raspodjelu pomoći izolirati iz inicijative Petrinjskoga proljeća.
Nadalje paušalno zaključuje kako su nezadovoljnici odavno prešli granice dobra
ukusa vrijeđajući i optužujući, te da time stvaraju krivu sliku o stvarnom stanju.
“Među takvima su i osobe upitne reputacije koje već imaju svoje (policijske?)
dosjee…” Nesretnih udbaških navika osiljenoga gradonačelnika. Tako je govorio
obogaćeni i goropadni prvi službenik grada, čiji su sin Darko i snaha Nikolina u
svom poduzeću “Titan” iz 2015. – tendencioznom spregom s komunalnim
tvrtkama Petrinje – manipulacijama devet puta uvećali ukupan prihod do 8,5
milijuna kuna.

Šerif čista obraza i vlasništva
I dok je zbog svoje osobne izgubljenosti u vremenu i prostoru načelnika stožera
Civilne zaštite generala Tomu Medveda nazvao big bossom, koji se ispod oka
njemu podsmjehuje, valjda apsolutnom gospodaru Petrinje. Jedan aktivist iritiran
kaosom bezvlađa oslovio je Dumbovića “pi.kom”. Ovaj je opet prijetio “onim s
prstima u pekmezu”, “onima koji dolaze po obroke iako u kući imaju troje članova
s plaćama”, dok se na optužbe o pljački 150 tona građevnoga materijala
gradonačelnika i sumnjivih poduzetnika iz kriminalne skupine uopće ne osvrće.
Bivši bi ugostiteljski i pekarski obrtnik, dakle, rado brojio zalogaje nesretnih i
unesrećenih sugrađana, među kojima je i mnogo onih koji pamte trenutke
propasti i ne baš časne sanacije propalih Dumbovićevih obrta. Dosta je svjedoka
koji pamte i dijelove nezgodne povijesti dinastije Dumbović iz rubne Mošćenice,
ali Darkec drsko laže o “dva stoljeća privatnoga biznisa…” Štoviše, da nitko od
političara ne dolazi iz obitelji koja cijela živi od svoga rada. “Svoju imovinu svi
možemo opravdati u pet minuta. Naša imovina je transparentna…” Ili mu, u
najboljem slučaju, vjerovati ili pak sačekati pronalazak dva stoljeća starih listina
austrougarskih arhiva iz vremena bana Jelačića…

Laže, krade i maže
A subota, 13. ožujka, ostat će posebno zapamćena po prosvjedu Petrinjaca i
nepristojnu vokabularu Čačićeva političkoga šegrta. “Nismo naljepnice, nismo
divljaci i razularena rulja”, poručila je Luca Gašpar Šako, dodajući kako se
građanima iz dana u dan laže, krade i maže. Umjesto da počnu dijalog, odgovorni
se nisu pojavili među prosvjednicima nego naručuju ranojutarnja policijska
uhićenja. Govornica na protestu ispred sjedišta “Kotve” i policije, dodala je svemu
kako sugrađani ne odustaju od ostanka u porušenu gradu, ali i upozorila Vladu RH
da ne izigra povjerenje. Da izmjenom zakona o obnovi osigura kompletnu, a ne
samo konstrukcijsku obnovu domova stradalih, jer će u suprotnom prouzročiti i
novi prosvjed potlačenih na Markovu trgu. Poručila je također da poznate
kriminalce već danas treba uhićivati i procesuirati. Dodajmo ovom da je
govornica, koju je Dumbović zbog ratnoga progonstva nazvao slučajnom
Petrinjkom, pred mikrofonima i radio-televizijskim kamerama upozorio da ga se
kloni, jer on je valjda zaštićen poput ličkoga medvjeda.
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Neka im je vječna slava! Vama poštovani Dragovoljci i istinski branitelji, veliko
hvala!
ISTINA & DOMOVINA!

