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U srijedu, 21. rujna 2016.  
ispod Spomen ploče na 
Domu hrvatskih branite-
lja, uz polaganje vijenaca i 

paljenje svijeća obilježena je 25. 
obljetnica 1. bojne 111. brigade 
Zbora Narodne garde.
Dana 13. rujna 1991. godine na 

tom mjestu - u viškovskom domu, 
formirana je 1. bojna 111. brigade 
Zbora Narodne garde koja je 21. 
rujna iz Viškova krenula na svoju 
prvu borbenu zadaću. 

“Pripadnici brigade bili su naši 
susjedi, prijatelji, znanci koji su 

dali svoj doprinos obrani i stva-
ranju hrvatske države. Tu smo 
da odamo počast svima njima 
i njihovim obiteljima, za borbu 
i doprinos koji su dali u ratnim 
vremenima unaprijed znajući da 
je cijena visoka.” naglasila je Op-
ćinska načelnica Sanja Udović.

Obilježavanju je prisustvovala 
delegacija Općine Viškovo, Od-
bor za hrvatske branitelje i čla-
nove njihovih obitelji Općinskog 
vijeća Općine Viškovo, zapovjed-
nik brigade Tomislav Došen i bri-
gadni general i 1. zapovjednika 
111. brigade Sergio Rabar.

obilježena 
25. obljetnica 
1. bojne 111. 
brigade zbora 
narodne garde

Pripadnici garde bili su 
naši susjedi. prijatelji i 
znanci, koji si dali svoj 
doprinos u stvaranju 
hrvatske države

U četvrtak, 25. kolovoza 2016. svečano 
i dostojanstveno je obilježena 25. ob-
ljetnica ponosne i slavne 118. brigade 
ZNG-a Gospić.

Svečanost je počela polaganjem vijenaca 
i paljenjem svijeća kod centralnog križa u 
groblju u Gospiću, potom je slijedila pro-
cesija do gospićke katedrala za stjegovima 
RH, Ličko-senjske županije, Grada Gospića 
i 8 stjegova ešalona 118. brigade HV. Svetu 
misu za sve poginule i preminule pripadnike 
118. brigade kao i za sve poginule bran-
itelje u Domovinskom ratu, predvodio je 
Gospićko-senjski biskup Zdenko Križić. Na-
kon svete mise delegacije Predsjednice RH, 
Hrvatskog sabora, Vlade RH, Ministarstva 
obrane, Ministarstva branitelja, Ličko-senjske 
županije, Grada Gospića položile su vijence 
i zapalile svijeće kod centralnog spomenika 

za sve poginule hrvatske branitelje i civile u 
Domovinskom ratu. U ime Općine Viškovo 
svijeću je zapalio zamjenik Općinske načel-
nice Općine Viškovo Denis Mladenić koji je 
bio i službeni gost organizatora, a to su Grad 
Gospić i Klub branitelja 118. brigade ZNG-a.
U sklopu obilježavanja obljetnice, potpreds-
jednik Općinskog vijeća i izaslanstvo Udruge 
roditelja poginulih branitelja Primorsko- 
goranske županije položili su vijenac i zapalili 
svijeće kod spomenika šestorice branitelja po-
ginulih u mjestu Bilaj. Među njima i dva mlada 
viteza iz Općine Viškovo, Elio Vlah i Ive Stipa-
nović. Za vrijeme Domovinskog rata poginuo 
je 71 pripadnik brigade, a 294 su ranjena.
Nakon polaganja vijenaca, kroz grad su u mi-
mohodu od stadiona do Trga Stjepana Radića 
prodefilirali bivši pripadnici 118. brigade i to 
u 8 ešalona. Ispred svakog ešalona nošen je 

službeni stijeg tog ešalona, a potpredsjed-
nik Općinskog vijeća Općine Viškovo Luka 
Matanić, koji je u Domovinskom ratu bio 
zapovjednik jedne pristožerne postrojbe, 
imao je čast nositi ponosni stijeg ešalona svih 
pristožernih postrojbi 118. brigade ZNG-a. 
Na Trgu Stjepana Radića predan je prijavak 
izaslaniku Predsjednice RH umirovljen-
om generalu Mladenu Markaču, a potom 
je uslijedio službeni dio. Pozdravi i kratka 
obraćanja predsjednika Kluba 118. brigade 
ZNG-a umirovljenog pukovnika Paje Brkl-
jačića, delegaciji svih državnih i lokalnih 
izaslanstava. Nakon službenog dijela, na 
Trgu je nastavljeno druženje s građanima 
Gospića uz glazbu, i večeru na otvorenom.
Općina Viškovo je prepoznala važnost i 
doprinos brigade i financijski pomogla 
organi zatoru.

obilježavanje formiranja 118. brigade zbora narodne garde hrvatske vojske
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D
ragi mještani i mještanke,

i tijekom ovogodišnje 
Ma tejne, dvadeset i če-
tvrte po redu, naša opći-

na zajedno s brojnim udrugama 
i ostalim mještanima organizi-
rala je velik broj kulturnih, za-
bavnih i sportskih manifestacija 
kojima se, uz tradicionalna zbi-
vanja, svake godine pridružuju 
novi sadržaji.

Gospodarstvo - 
preduvjet razvoja
Drugu godinu zaredom, tijekom 
Matejne održava se Poduzetnički 
dan – ove godine pod visokim 
pokroviteljstvom Ministarstva 
poduzetništva i obrta RH, PGŽ, 
Hrvatske gospodarske komore, 
te Hrvatske banke za obnovu 
i razvoj – područni ured za 
Primorje i Gorski Kotar. Tijekom 
odvijanja poduzetničkog dana 
brojnim prezentacijama domaćih 
i stranih sudionika predstavljeni 
su alati za unapređenje po-
slovanja i pozicioniranje podu-
zetnika na tržištu, kao i nove 
marketinške mogućnosti. Iz 
prezentacija domaćina, vidjeli 
smo kako izgleda i gdje je Viškovo 
danas, te koji su i kakvi strateški 
planovi za sutra. Kao poticaj 
jačanju gospodarstva, domaćini 
su predstavili novi paket mjera 
za poticanje gospodarstva i 
smanjenje nezaposlenosti, a 
gosti iz mobilnog centra znanosti 
iz Slovenije prezentirali su „Hižu 
eksperimentov“. 

Razvoj gospodarstva i briga o 
djeci i mladima te briga o malom 

jagoda dabo, PREdSjEdNICa oPĆINSKog VIjEĆa

 i ovogodišnja matejna protekla je 
u znaku srca koje kuca kroz cijelu 
godinu za sve nas, noseći poruku 
da naučimo gledati i slušati jedne 
druge, ne samo očima i ušima nego 
i srcem.

Svi smo pozvani
u promjenu na bolje
čovjeku i njegovim životnim 
potrebama, prioriteti su našeg 
daljnjeg razvoja. 

Briga o djeci 
i mladima
Ovom prigodom ne bih go-
vorila o realizaciji brojnih ko-
munalnih projekata, počevši 
od poboljšanja i rekonstrukcije 
postojećih,  do gradnje novih, 
suvremeno opremljenih cesta, 
o izgradnji zadovoljavajuće 
vo do vodne mreže i početku 
izgradnje značajnih kapitalnih 
objekata kao što je nova škola, 
vrtić, jaslice i problemima 

koji ih prate. Život nije bajka, 
postoje problemi s kojima ćemo 
se morati uhvatiti u koštac i 
zajedno ih riješiti. Optimizam i 
vjera u bolje sutra prepoznatljiva 
je karakteristika naših mještana, 
pa u tom ozračju nastavljamo 
raditi i djelovati dalje.
U ovoj svečanoj atmosferi želim 
naglasiti nešto drugo. Izrazito 
sam ponosna i sretna što živim 
u takvom mjestu koje ima toliko 
puno uspješne i darovite djece: 
čak 2 učenika generacije i 29 
odličnih učenika, koji su tijekom 
svih osam godina školovanja 
postigli odličan uspjeh, 13 
učenika u školi Sveti Matej i 16 

učenika u drugim školama. Svi 
ti uspješni mladi ljudi su naš 
najveći zalog za budućnost.

Proslavljajući dan našeg zašti-
tnika svetog Mateja i na tragu 
njegovog evanđelja svi smo 
po zvani na promjenu nabolje, 
njegujući zajedništvo i ono što 
nas spaja, ne zaboravljajući da 
ljubav i zajedništvo nadilaze 
sve granice. Viškovo danas, to 
smo svi mi i samo zajedničkim 
snagama uz zalaganje svih nas 
mišlju i djelom, angažirajući 
svoje znanje, ali i srce i emocije, 
možemo izgraditi ljepše Viškovo 
za nas i buduće generacije.

I ovogodišnja Matejna je u znaku 
srca koje kuca kroz cijelu godinu za 
sve nas, noseći poruku da naučimo 
gledati i slušati jedne druge, ne 
samo očima i ušima nego i srcem.
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Svečana sjednica
Općinskog vijeća

Odličan uspjeh postigao rekordan broj učenika 

S
večana sjednica Općin-
skog vijeća Općine Viško-
vo uvijek je prigoda da se 
nagrade učenici genera-
cije, kao i učenici koji su 

tijekom svih osam godina ško-
lovanja postigli odličan uspjeh. 
Ove godine to je rekordan broj 
od 31 odličnog učenika, a Odlu-
ka o nagrađivanju učenika gene-
racije 2015./16. i odličnih uče-
nika donesena je na 26. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj 13. 
rujna 2016. Odlični učenici na-
građeni su novčanom nagradom 

u iznosu od 1.000,00 kuna, 
a učenici generacije novča-
nom nagradom u iznosu od 
3.000,00 kuna. Svi nagrađeni 
na poklon su dobili i knjige 
koje su im uručile predsjednica 
Općinskog vijeća Jagoda Dabo 
i Općinska načelnica Sanja 
Udović. 

Nagrade najljepšim 
okućnicama i 
balkonima
Osim toga, na području Općine 
Viškovo i ove godine provela 

se akcija uređivanja okoliša. 
Turistička zajednica Općine 
Viškovo raspisala je Natječaj za 
najljepše uređenu okućnicu i 
balkon koji je trajao od 1. svib-
nja do 30. lipnja. Stručno po-
vjerenstvo obišlo je, ocijenilo i 
fotografiralo prijavljene objek-
te i, na temelju ukupne ocjene, 
na Svečanoj sjednici Općine 
Viškovo 22. rujna 2016. dodi-
jelilo prigodne nagrade u dvije 

kategorije: za najljepše uređe-
ne okućnice  i balkone.
Prvonagrađenima dodijeljene 
su novčane nagrade u iznosu 
od 1.000,00 kn, drugonagra-
đenima nagrada u iznosu od 
700,00 kn, a trećeplasiranima 
iznos od od 400,00 kn.
Svim sudionicima zahvaljujemo 
što su prepoznali važnost akci-
je uređenja okoliša te se nada-
mo suradnji i sljedećih godina.

Nagrade za najljepše okućnice

svečana sjednica općinskog vijeća općine viškovo održana u 
prepunom šatoru, potvrdila je često naglašavanu krilaticu 
- djeca su naša budućnost - dva učenika generacije i čak 31 
učenik koji su osnovno školovanje završili s odličnim uspje-
hom
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D
rage mještanke i mještani,

proslavu blagdana svetoga Mateja 
službeno smo započeli svečanom sjed-
nicom Općinskog vijeća Općine Viško-
vo te tako slavljenički obilježili početak 

24. Matejne po redu, dana kada slavimo.

Slavimo sve dobro što smo učinili. Vrijedno smo 
radili pa slavimo sve naše uspjehe i projekte. 
Slavimo također i uspjehe naših poduzetnika, 
sportaša, učenika, studenata, uspjehe svih naših 
mještana. 

Za bolje sutra  
naše djece
„Od pogleda unatrag važniji je pogled naprijed“. 
I zaista jest. 
Moram reći, kad pogledam naprijed, vidim 
sliku Viškova kao uspješne, perspektivne i za 
život ugodne općine. Vidim moderno, uređeno 
Viškovo, prilagođeno promjenama, usmjereno 
rastu. Vidim lokalnu zajednicu i mještane koji 
zajedno surađuju, rade, stvaraju za naše bolje 
sutra. Za sutra naše djece. 
Na Poduzetničkom danu predstavili smo 
projekte kojima ćemo pokušati olakšati i 
potaknuti rast i razvoj poduzetništva. Radi se o 
9 mjera za poticanje gospodarstva i smanjenje 
nezaposlenosti, a time zapravo želimo pokazati 
da jedinice lokalne samouprave mogu utjecati 
na razvoj poduzetništva. Jer, ako razvoj po-

duzetništva temeljimo samo na odvažnosti 
poduzetnika, a ne i na jačanju poduzetničke 
infrastrukture, onda je teško očekivati da će 
poduzetnici u kraćem vremenu ostvariti veći 
uspjeh.

Otvoreni 
promjenama
U neposrednoj komunikaciji s našim mještanima 
i poduzetnicima vidim da su oni otvoreni 
promjenama te da razumiju kulturu stvaranja, 
razvoja i planiranja, što potvrđuje i podatak 
da se viškovsko gospodarstvo može pohvaliti 
pozitivnom bilancom još od 2010. godine.
Zahvaljujem svima koji su svojim radom i 
zalaganjem pomogli ostvarenju naših ciljeva i 
zadataka.

Naš je zadatak da i dalje naporno i ustrajno radimo 
i težimo odgovornom upravljanju zajednicom i 
stvaranju sredine u kojoj se sretnije i ugodnije 
živi.

Odluke  
općinskog vijeća
24. sjednica - 30. lipnja 2016.
• Izmjene i dopune Detaljnog 
plana uređenja DPU 8/športsko 
rekreacijska zona Halubjan (R-1)
• Izmjene i dopune Detaljnog 
plana uređenja Društveni centar 
Viškovo i park Milihovo 
• Urbanistički plan uređenja 
Osnovne škole Marinići i dijela 
naselja Blažići 
• Odluka o 1. izmjeni i dopuni 
Odluke o utvrđivanju popisa 
pravnih osoba od posebnog in-
teresa za Općinu Viškovo
• Odluka o izboru izvoditelja za 
održavanje javnih površina – 
staklarski radovi tijekom 2016. 
• Odluka o izboru izvoditelja za 
provođenje mjera dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije tije-
kom 2016. godine
• Natječaj za imenovanje 
ravnatelja /ravnateljice Javne 
ustanove narodne knjižnice i 
čitaonice Halubajska zora
• Izvješće o radu Općinske na-
čelnice Općine Viškovo za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2015. godine 
• Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Viškovo za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2015. godine
• Izvješće o izvršenju Programa 
godišnjeg održavanja ko mu-
nalne infrastrukture na području 
Općine Viškovo tijekom 2015. 
• Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture na po-
dru čju Općine Viškovo za 2015.
• Izvješće o izvršenju Pro-
grama gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim 
otpadom na području Općine 
Viškovo za 2015. godinu
• Izvješće o izvršenju Programa 
korištenja sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito iz-
građene zgrade u prostoru na 
području Općine Viškovo za 
2015. godinu
• Odluka o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav ci-
vilne zaštite na području Općine 
Viškovo
• Odluka o raspodjeli rezultata 
poslovanja ostvarenog u 2015. 
• 1. izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Viškovo za 2016. godinu 
i projekcije za 2017. i 2018. 
• 1. izmjena i dopuna Plana 
razvojnih programa za razdoblje 
2016. – 2018. godine

SaNja UdoVIĆ, NačElNICa oPĆINE VIŠKoVo

Na PoduzetNičkom daNu PredstavljeNo 9 mjera za 
PoticaNje gosPodarstva i smaNjeNje NezaPosleNosti, 
mjere kojima oPćiNa viškovo Nastoji PridoNijeti jača-
Nju PoduzetNičke iNfrastrukture i utjecati Na razvoj 
PoduzetNištva.

Zajedničkim snagama 

u bolje sutra

Nastavak na sljedećoj stranici
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• Odluka o 1. izmjenama i 
dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Općine Viškovo za 
2016.
• 1. izmjena i dopuna Programa 
gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na 
području Općine Viškovo za 
2016. 
• 1. izmjena i dopuna Programa 
godišnjeg održavanja 
komunalne infrastrukture 
na području Općine Viškovo 
tijekom 2016. godine
• 1. izmjena i dopuna 
Programa gradnje građevine 
za gospodarenje komunalnim 
otpadom za 2016. 
• Odluka o 8. izmjeni i dopuni 
Odluke o komunalnom 
doprinosu 
• Odluka o 1. izmjeni i dopuni 
Odluke o davanju suglasnosti 
za provođenje postupka javne 
nabave u 2015. godini 
• Odluka o 4. Izmjenama i 
dopunama Odluke o koefi-
cijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika

25. sjednica općinskog vijeća  
28. srpnja 2016. 
• Odluka o obustavi isplate 
sredstava za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Općine 
Viškovo Mirni Međimorec
• Odluka o obustavi isplate 
sredstava za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Općine 
Viškovo Sanjinu Božiću
• Odluka o obustavi isplate 
sred stava za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Općine 
Viškovo Milanu Paveliću
3. izmjena i dopuna Statuta 
Dječjeg vrtića Viškovo 
• Odluka o privremenom kori-
štenju javnih površina, zemljišta, 
uređaja, objekata i prostora 
u vlasništvu i na upravljanju 
Općine Viškovo radi političkog 
djelovanja i izborne promidžbe

26. sjednica općinskog vijeća  
13. rujna 2016.
• Odluka o 3. izmjeni i dopuni 
Plana mreže dječjih vrtića na 
području Općine Viškovo 
• Odluka o 2. izmjenama i do-
punama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Općine Viškovo za 
2016. godinu
• Odluke o imenovanju ra-
vnateljice Javne ustanove 
narodne knjižnice i čitaonice 
Ha lubajska zora
• Odluka o nagrađivanju 
učenika generacije 2015./16. i 
odličnih učenika

O pćinska načelnica Sanja Udović u utorak, 20. 
rujna 2016., u svom je uredu ugostila Saru 
Pešut i Lorenu Jurišić, svjetske prvakinje u 
kickboxingu.

Na svjetskom prvenstvu u kickboxingu za kadete 
i juniore koje je održano u Dublinu, Irska od 28. 
kolovoza do 3. rujna 2016. ove sjajne sportašice 
ostvarile su izniman uspjeh.

Lorena Jurišić je osvojila naslov u kategoriji Point 

fight za starije kadetkinje do 65 kg, a Sara Pešut 
naslov prvakinje u light contactu za starije ka-
detkinje do 50 kg.
“Obzirom na zaista zavidne rezultate, sretni smo 
što se Viškovo može pohvaliti čak dvijema prva-
kinje svijeta. Veseli nas što imamo sportaše čijim 
se rezultatima ponosimo, a cilj nam je i dalje fi-
nancijski pratiti naše uspješne sportaše i spor-
tašice”, naglasila je Općinska načelnica Sanja 
Udović.

Svečani prijem za dvije 
svjetske prvakinje u kickboxingu
Na svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u Dublinu Lorena Jurišić osvojila je naslov 
prvaki nje u kategoriji Point fight za starije kadetkinje do 65 kg, a Sara Pešut naslov 
prvakinje u light contactu za starije kadetkinje do 50 kg.

Općina Viškovo dodijelit će i ove godine stipendije učenicima srednjih škola i studentima koji imaju 
prebivalište na području Općine Viškovo najmanje dvije godine te koji su posljednja dva razreda 
osnovne škole završili s odličnim uspjehom, a upisuju se u prvi razred srednje škole, odnosno 
koji su prethodnu godinu srednje škole završili s odličnim uspjehom, a upisuju se u drugi, treći 
ili četvrti razred srednje škole odnosno studentima koji su posljednja dva razreda srednje škole 
završili s odličnim uspjehom ako se upisuju u prvu godinu studija kao i studentima koji su s odličnim 
uspjehom završili prethodnu godinu studija, a upisuju drugu, treću, četvrtu ili petu godinu studija.

Za učenike srednjih škola stipendija iznosi 300,00 kuna, za studente 500,00 kuna, dok studenti koji 
studiraju na sveučilištima izvan mjesta prebivališta dobivaju 700,00 kuna mjesečno.

Javni natječaj sa svim uvjetima natječaja i popis potrebne dokumentacije objavljen je na internetskim 
stranicama Općine Viškovo: www.opcina-viskovo.hr , te na oglasnoj ploči Općine Viškovo. 

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2016./2017. 
godine zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo zaključno do 31. listopada 2016. godine.

stiPeNdiraNje učeNika i studeNata
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U
petak 30. rujna 2016., 
u vremenu od 12,00 
do 14,30 sati u dvorani 
Osnovne škole „Sveti 

Matej“ Viškovo, na školskom 
igralištu i u Školskom eko 
vrtu održan je „Sajam 
mogućnosti“. Sajmu je pri-
sustvovalo 200 učenika 
četvrtih i petih razreda u 
pratnji mnogobrojnih ro-
ditelja. Ovo je treći po redu 
„Sajam mogućnosti“ održan 
na ovom području, čime je 
nastavljena provedba pre-
ventivnog programa „Za-
jedno više možemo“ kojeg 
od ožujka 2014. provodi 
Policijska uprava primorsko-
goranska u partnerstvu s 
općinom Viškovo,  uz veliku  
pomoć Udruge roditelja 
„Pokrenimo se”.

Kao i prethodnih godina 
učenici su imali priliku 
neposredno komunicirati 
s izlagačima iz različitih 
udruga i klubova, ali i aktivno 
sudjelovati u organiziranim 
sportskim i kulturnim na-
tje canjima. Uz nastupe ma-
žoretkinja, balerina i bo-
rilačkih skupina (judo, karate 
i taekwondoe) koji su se 
odvijali u sportskoj dvorani 
škole, na novoobnovljenom 
školskom igralištu natjecali su 
se sportski klubovi (odbojkaši, 
nogometaši, rukometaši, 
košarkaši), a u Školskom eko 
vrtu uređivale su se travnate 
površine i čistio se korov. 
Ispred škole su vatrogasci 
DVD “Halubjan” zainteresirali 
učenike prikazom svojih vježbi 
i vještina u gašenju požara.

3. sajam
mogućnosti

u Viškovu

Posjet policijskoj postaji
Policijska uprava primorsko-goranska prezentirala je svoj rad 
najmlađoj populaciji. Naime u ožujku ove godine učenici OŠ “Sveti 
Matej” posjetili su II. policijsku postaju Rijeka gdje su se upoznali 
s radnim okruženjem i načinom rada policije kako bi policiju 
prihvatili kao prijatelja pomagača tijekom procesa odrastanja. 
Odnos povjerenja policije i djece nastavio se razvijati i na „Sajmu 
mogućnosti“ kroz komunikaciju i prezentaciju policijskih vozila i 
tehnike, ali i demonstraciju igre i dresure poslušnosti, policijskog 
psa, njemačke ovčarke Adri.
Organiziranom preventivnom manifestacijom s prezentacijom 
brojnih aktivnosti kojima mogu ispuniti svoje slobodno vrijeme, 
postiže se jedan od glavnih ciljeva Sajma mogućnosti. Uz to, 
angažiranje predstavnika lokalne zajednice, kao i različitih udruga 
koje su zajedno s policijom sudjelovale u ovoj manifestaciji, 
ukazuju na zajednički trud svih u stvaranju pozitivnog okruženja 
za kvalitetnije odrastanje djece te njihovo aktivno uključivanje u 
život. 

Sajam mogućnosti, kojem je prisustvovalo dvje
stotinjak učenika održan je u suradnji Policij ske 
uprave, OpćineViškovo uz potporu Udruge rodi
telja Pokrenimo se.

Najavljujemo dolazak mobil-
nog šalterskog ureda MUP-a  
u Domu hrvatskih branitelja, 
Vozišće 3, Viškovo u slijedećim 
terminima:

mobilni šalter  
ureda policijske 
uprave u viškovu

Srijeda 
5. 10. 2016.

12.00 -14.30 

Srijeda 
2. 11. 2016.

12.00 -14.30

Srijeda 
7. 12. 2016.

12.00 -14.30

oBavijest mještaNima

Građani će imati priliku 
obaviti poslove prijave 
i odjave prebivališta i 
boravišta, ishoditi uvje-
renja o prebivalištu i 
matičnom broju građa-
na, podnijeti zahtjeve 
za osobne iskaznice, 
putovnice, vo zač ke do-
zvole, kao i za registra-
ciju vozila.

pozivamo sve mještane 
da u navedenom terminu 

iskoriste mogućnosti 
koje pruža prijenosni 

ured za upravne poslove 
te zahtjeve iz domene 

upravnih poslova podnesu 
u blizini svojih domova.
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P
rema nedavnim rezul-
tatima, Općina Viško-
vo ima najveći prirodni 
prirast u Republici Hr-
vatskoj, točnije na 100 

preminulih osoba rodi se prib-
ližno dvjesto tinjak djece, što 
predstavlja rijedak pozitivan 
primjer u moru negativnih trend-
ova. Općina Viškovo kontinuira-
no i naporno radi na poboljšanju 
standarda življenja na području 
općine, posebice osiguravanju 
uvjeta i brige za djecu. Pritom 
se misli prije svega na subven-
cioniranje boravka djece u us-
tanovama predškolskog odgoja, 
dodjele besplatnih udžbenika za 
osnovnoškolce, pomoć roditel-
jima učenika osnovnih škola za 
kupnju školskih knjiga, dodjela 
“poklon paketa prvašićima”, na-
građivanje školaraca koji su os-
novnoškolsko obrazovanje završi-
li s vrhunskim uspjehom i sličnim 
aktivnostima. Pored navedenoga 
aktivnosti na realizaciji projekta 
gradnje nove zgrade vrtića odvija-
ju se prema planu, čime će u pot-
punosti programi predškolskog 
odgoja biti usklađeni s najvišim 
standardima. 

Slijedom navedenog, u cilju osi-
guranja dodatnih smještajnih 
kapaciteta za smještaj djece u 
vrtić i jaslice, Općina Viškovo u 
kolovozu je započela s radovima 
na uređenju dodatnih prostori-
ja u postojećoj zgradi Dječjeg 
vrtića Viškovo. Radovi su završi-
li krajem rujna te je postojeća 
dvorana prenamijenjena u dvije 
zasebne prostorije s pripada-
jućim sanitarnim prostorom za 
provođenje. Radove je izvela 
tvrtka Barić gradnja zadruga za 
građevinarstvo iz Rijeke, a uku-
pna vrijednost radova iznosi 
oko 150.000,00 kuna (s PDV-
om). Uređenjem novih prostori-
ja omogućit će se upis dodatnih 

četrdesetak djece, od čega njih 
25 u redoviti vrtićki program, a 
15 u redoviti jaslički program. 
Rad u novim prostorijama 
započet će 2. studenog. Osim 
izvedenih radova, nabavljena je 
i nova oprema i namještaj za no-
vouređene prostorije čime će se 
omogućiti kvalitetan rad i briga 
za djecu.

Rad 
logopeda  
na području 
općine Viškovo 

O
d ove pedagoške godine 
Općina Viškovo financirat 
će rad logopeda koji će 

raditi s djecom predškolskog 
uzrasta. To se odnosi na 
djecu koja pri KBC-u Rijeka 
imaju dijagnosticiranu 
potrebu za logopedskom 
uslugom, a imaju prebivalište 
na području Općine Viškovo.
Logoped je osoba, 
edukacijsko rehabilitacijskog 
profila, koja se bavi 
prevencijom, otkrivanjem, 
dijagnosticiranjem i 
terapijskim radom s djecom 

i odraslima. Logoped je 
u mogućnosti raditi s 
djecom od najranije dobi 
(kritični period). Dijete jezik 
i govor usvaja postupno. 
U trećoj godini djeca bi 
pravilno trebala izgovarati 
samoglasnike i oko 10 
suglasnika, dok bi u petoj 
godini izgovor svih glasova 
trebao biti ispravan. 
Najčešći poremećaji i 
teškoće koji zahtijevaju 
stručnu pomoć logopeda su: 
poremećaj izgovora glasova 
(dislalije), usporeni razvoj 
govora, nedovoljno razvijen 
govor, poremećaji ritma i 
tempa govora (mucanje), 
posebne jezične teškoće, 
poremećaj čitanja i pisanja. 
Većina poremećaja nastaju 
u djetinjstvu zbog čega ih je 
potrebno rehabilitirati kako 
teškoće ne bi utjecale na 
buduće školovanje.
Kada se dijete uključi u 
logopedski tretman potrebno 
je uspostaviti suradnju 
s roditeljima, obzirom 
da rješavanje djetetovih 
poteškoća nije uvijek 
jednostavno i brzo. Zadatak 
roditelja je zadane vježbe (od 
strane logopeda) provoditi 
kod kuće kako bi se teškoće 
što prije uklonile.

dječji vrtić Viškovo

uređeNjem Novih 
Prostorija omogućit će se 
dodatNi uPis četrdesetak  
od čega Njih 25 u redoviti 
vrtićki Program, a 
15 u redoviti jaslički 
Program. 

Uređenje
DODatNIh PrOStOrIja 
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tečaj pripreme trudnica za porod  i roditeljsku funkciju

Z
aštita zdravlja žena jedan je od prioritetnih 
zadataka zdravstvene zaštite, a mjere za 
unaprijeđenje i očuvanje njihovog zdravlja, 
osobito u fertilno doba, spadaju u preven-

tivu visokog ranga.
U organizaciji Doma zdravlja primorsko goran-
ske županije ispostava Rijeka, a pod pokrovitelj-
stvom općine Viškovo  u prostorijama Dječjeg 
vrtića Viškovo, održan je tečaj pripreme trudnica 
za porod i roditeljsku funkciju.
Glavni ciljevi tečaja su smanjiti tjeskobu i straho-
ve trudnica te podučiti ih motoričkim i respira-
tornim vještinama kako bi se olakšao porod.
Kontakt osoba za dodatne informacije je gđa. 
Alenka Lučić: 0917657049

Predavanja i vježbe održani su u prostorijama Dječjeg vrtića Viškovo.

G
rad Rijeka dana 21. 
rujna 2016. preuzela je 
domaćinstvo nad mrežom 
CIVINET Hrvatska-Slo ve-
nija-jugoistočna Europa, 

mre žom gradova i drugih dionika 
koji se na području Slovenije i 
Hrvatske te Bugarske, Bosne 
i Hercegovine, Crne Gore, 
Makedonije i Srbije bave održivim 
planiranjem i upravljanjem mo -
bilnošću. Cilj mreže je prijenos 
znanja i dobre prakse te 
osmišljavanje zajedničkih pro-
j e kata kojima će se financirati 
buduće aktivnosti održivog 
prometa i bolje mobilnosti. Ulogu 
koordinatora djelovanja Mreže od 
1. rujna 2016. preuzeo je Grad 
Rijeka, s mandatom do 2020. 
godine, a Općina Viškovo također 
je učlanjena u mrežu CIVINET.

mobilnost 
koja pokreće 
gospodarstvo
Predstavljanje domaćinstva 
mrežom CIVINET održalo se 
u sklopu Europskog tjedna 
mobilnosti, koji se obilježava od 
16. do 22. rujna, a ovogodišnji 
moto je „Odaberite mobilnost 

Predstavljanje projekta Općine Viškovo u sklopu Eu-
ropskog tjedna mobilnosti

uvođenje sustava  
javnih bicikala u općini viškovo

sustavom javNih Bicikala 
PlaNira se omogućiti 
mještaNima oPćiNe 
viškovo korišteNje, kao 
dijela javNog Prijevoza, 
električNih i klasičNih 
mtB Bicikala, 
a moći će se Posuđivati Na 
staNici koja će se Nalaziti 
Na Parkiralištu 
milihovo. 

koja pokreće gospodarstvo“. 
Tom prigodom, u sklopu 
Europskog tjedna mobilnosti, u 
Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 
održana su i prigodna predavanja 
„O CIVINET mreži“ i „Ljubljana 
– zelena prijestolnica Europe“ 
Vlade Babiča i Deana Crneka te 
„Uvođenje sustava javnih bicikala 
u Općini Viškovo“ Zvonimira 
Vidovića.

Bicikli -  
dio javnog prijevoza
Općina Viškovo predstavila je 
projekt „Uvođenje sustava javnih 
bicikala u Općini Viškovo“ koji 
sufinancira Fond za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost, a kojim 
se planira omogućiti mještanima 
općine Viškovo korištenje, kao 
dijela javnog prijevoza električnih 
i klasičnih MTB bicikala koje će se 
moći posuđivati na stanici koja će 
se nalaziti na parkiralištu Milihovo.  
Bit će to prva u nizu  stanica koje 
se planiraju postaviti u sklopu 
realizacije sustava koji je planiran 
s više stanica za korištenje javnih 
bicikala na području općine, a isti 
se planira kao dio budućeg šireg 
sustava koji će se uspostaviti kao 

novi način povezivanja općina i 
gradova  Riječke aglomeracije.  
Realizacijom projekta planira se 
doprinijeti ukupnom smanjenju 
emisija CO2 u atmosferu, smanjenju 
prometnih gužvi te promociji 
kretanja kao zdravog načina 
života. Iako je u zemljama zapadne 
i srednje  Europe ovakav način 
javnog prijevoza i svakodnevnog 
putovanja postao svakodnevica, 
u našoj zemlji je tek u začetku, 
no iskustva onih jedinica lokalne 
samouprave koje su uvele takav 
sustav su izrazito pozitivna. U tom 
smislu Općina Viškovo se priključila 
ovom trendu čiji je konačni cilj 
razvoj održivog prometa i bolje 
mobilnosti u svakodnevici, uz 
istovremen doprinos osobnom 
zdravlju kori snika.        
Predavanju su između ostalih 
prisustvovali zamjenik grado-
načelnika Grada Rijeke Miroslav 

Matešić, pročelnik Odjela za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem Grada 
Rijeke Srđan Škunca, podžupan 
– zamjenik gradonačelnika Lju-
bljane Dean Crnek i dosadašnji 
koordinator mreže CIVINET 
Slovenija-Hrvatska-jugoistočna 
Europa, Vlado Babič iz Grada 
Ljubljane. 
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D
ana 20. rujna 2016. u 
sjedištu Primorsko-goranske 
županije svečano je pot-
pisan Sporazum o surad nji 

na provedbi projekta pove zivanja 
poslovne zone Kunfin u Općini 
Klana i radne zone Marišćina K-2 
u Općini Viškovo.

 Primorsko-goranska županija, 
Općina Klana i Općina Viškovo 
pokrenuli su projekt povezivanja 
poslovnih zona s planom ostvarenja 
zajedničkih gospodarskih ciljeva 
od kojih su najvažniji: poticanje 
gospodarskog rasta, jačanje in-
vesticijske i konkurentske spo  so-
bnosti podu zetništva na području 
Županije te osiguravanje pro-
stornih i infrastrukturnih uvjeta 

za nove poduzetničke investicije. 
Zajedničkim aktivnostima općine 
Klana i Viškovo planiraju smanjiti 
troškove gradnje i održavanja 
buduće zone i istovremeno 
zajednički nastupati prema 
budućim investitorima. 

Prema dosadašnjem interesu 
investitora i poduzetnika, pre-
poznata je njihova potreba za 
novim radnim zonama, kao i njihov 
interes za zonama u općinama 
Klani i Viškovo i to prvenstveno 
zbog povoljnih prostornih i 
prometnih pozicija zona, kao i 
opremljenosti infrastrukturom ko -
ja je neophodna za obavljanje 
djelatnosti. Na području novih 

radnih zona biti će niske cijene 
zemljišta, komunalnog doprinosa 
i komunalne naknade. Uz nove 
mjere i poticaje koje općine Klana 
i Viškovo kontinuirano provode, 
uz poduzetnički duh i klimu koje 
su tradicionalno prisutne u ovim 
dvjema općinama navedene 
nove radne zone privlačit će 
potencijalne ulagače. 

Radne zone Marišćina K-2 i Kunfin 
smještene su neposredno uz 
granicu općina Viškovo i  Klana, 
zapadno od Centralne zone za 
gospodarenje otpadom Marišćina 
i u neposrednoj blizini asfaltne 
baze »Marišćina«, a lokacija je 
povoljna budući da se uz nju 

nalazi infrastruktura neophodna 
za oba  vljanje djelatnosti i razvoj 
poduzetništva.

Cilj povezivanja je i stvaranje 
nove poslovne zone koja će 
svojom veličinom od oko 18 
hektara te izuzetnom prometnom 
povezanošću na domaću i 
europsku cestovnu mrežu i 
transportne koridore te dobrim 
položajem biti zasigurno novi 
potencijalni zamašnjak razvoja 
gospodarstva u županiji. Realizaciju 
ovoga značajnoga projekta u svim 
njegovim fazama sufinancirat 
će Primorsko-goranska županija 
koja će ujedno i voditi projekt te 
koordinirati zajedničke aktivnosti. 

RADNA ZONA MARIŠĆINA K-2 
u Općini Viškovo veličine je  nešto 
više od 7,5 ha i namijenjena je za 
gradnju proizvodnih, komunalnih, 
servisnih, skladišnih, skladišno 
prodajnih, uslužnih, istraživačko-
inovacijskim centara i sličnih 
poslovnih sadržaja. Također u ovoj 
zoni planirana je gradnja Centra za 
ponovnu uporabu i poduzetničkog 
inkubatora, u kojima ja planirano 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
i osoba koje spadaju u kategoriju 
teže zapošljivih, a po posebnim 
programima.  

Potpisan
sporazum  
o spajanju 

radnih zona
Marišćina 

u Viškovu i 
Kunfin u Klani

Projekt povezivanja poslovnih 
zona pokrenut s planom  
ostvarenja zajedničkih gospo
darskih ciljeva poslovne zone.

U SjEdIŠtU  
PRImoRSKo-goRaNSKE  

žUPaNIjE
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H
rvatske ceste d.o.o. Zagreb, Županijska 
uprava za ceste Primorsko-goranske 
županije i Općina Viškovo potpisale 
su sporazum o sufinanciranju sanacije 

raskrižja na križanju županijske ceste ŽC 5025, 
državne ceste D 427 i nerazvrstane ceste NC 
86 u naselju Marinići  kod skretanja za radnu 
zonu Marinići. 

Za sanaciju raskrižja Općina Viškovo je, prema 
sporazumu, izradila kompletnu projektnu 
do kumentaciju i riješila imovinsko-pravnu 
pripremu te ishodila izmjenu i dopunu potvrde 
glavnog projekta za državnu cestu D 427 kako 
bi se namjeravani zahvat mogao realizirati. 
Obveze ostalih sporazumnih strana  Hrvatskih 
cesta d.o.o. Zagreb i Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije jesu provedba  
postupka javne nabave za izbor izvođača radova 
te provođenje same sanacije i sufinanciranje 

radova i usluga.  Procijenjena vrijednost radova 
iznosi 2.021.305,00 kuna (s PDV-om), a dio 
investicije koji će sufinancirati Općina Viškovo 
sukladno sporazumu iznosi cca 615.000,00 
kuna. 
Početak sanacije ovoga raskrižja, na koje će 
se priključiti i odvojak s državne ceste naziva 
D 427, može se uskoro očekivati budući je 
navedena investicija planirana u proračunima 
svih potpisnika sporazuma te je pripremljena 
sva tehnička dokumentacija za provođenje 
postupka javne nabave koji je započeo tijekom 
listopada. 
Postojeće raskrižje, ko je je izuzetno prometno 
opterećeno, nedovoljne preglednosti i sasvim 
sigurno jedno od najopterećenijih u cijeloj 
Županiji, planira se urediti kao kružno. Cilj 
sanacije je  povećanje prometne sigurnosti 
na raskrižju samom geometrijom raskrižja te 

mjerama usporavanja prometa uz istovremeno 
povećanje  protočnosti prometa, a što se na 
ovome raskrižju pokazalo kao osobit problem. 
Također, znatno će se povećati sigurnost 
pješaka budući će se na svakom privozu 
izvesti pješački prijelazi i dijelom proširiti 
nogostupi uz prometnice.   Osim toga, planira 
se hortikulturno urediti središte raskrižja, za što 
je već izrađen projekt. 
Paralelno s navedenim radovima K.D. Vodovod 
i kanalizacija izvršit će radove na polaganju 
dijela sanitarnog kanalizacijskog kolektora 
u zoni raskrižja, koji je projektiran kao dio 
sustava  odvodnje iz projekta takozvane Riječke 
aglomeracije. 
U cilju povećanja prometne sigurnosti na 
prometnicama na  području  Općine Viškovo 
tijekom ove godine pokrenut je niz projekata 
na sanacijama raskrižja čijom realizacijom će 
ona postati protočnija i sigurnija za promet 
kako pješaka tako i vozila, a realizacija sanacije 
raskrižja za Radnu zonu Marinići zasigurno je 
jedan od  najznačajnijih.    

Potpisan
sporazum  
o sanaciji 
raskrižja 
Marinići 2
Sporazum o sanaciji potpisale 
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, 
Županijska uprava za ceste 
Primorskogoranske županije i 
Općina Viškovo

završeno proširenje  
javne rasvjete u ovoj godini 

U kolovozu su završeni radovi na proši-
renju javne rasvjete na području Općine 
Viškovo koje se svake godine realizira 
prema zahtjevima mještana. Cilj je omo-
gućiti bolju rasvijetljenost nerazvrstanih 
prometnica te osigurati sigurnije uvjete 
za pješake i vozače. 

U sklopu ovogodišnjeg proširenja po-
stavljeno je ukupno 10 novih betonskih 
stupova te 39 novih svjetiljki. Ukupna 
vrijednost izvedenih radova nešto je viša 
od 125.000,00 kn, a radove je izveo obrt 
Enigma E.I. iz Kostrene. 
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T ijekom ljeta okončani su radovi na izgradnji 
vodovodnog ogranka Viškovo prema Adri-
ametalu u naselju Mladenići, a u završnoj 
fazi su radovi na izgradnji sanitarnog kanali-

zacijskog kolektora i vodovodnog ogranka Gornji 
Jugi. 

U narednom periodu očekuje se početak radova 
na izgradnji vodovodnog ogranka Marčelji 100. 
Trenutno je u tijeku okončanje postupka javne 
nabave za izbor izvođača radova na koji se javio 

veći broj ponuditelja. Procijenjena ukupna vrijed-
nost radova je oko 1.600.000,00 kuna (s PDV-
om), u koje je uključen trošak stručnog i obračun-
skog nadzora te poslovi koordinatora zaštite na 
radu. 

Vodovodni ogranak Marčelji 100 dužine je cca 
620,00 m, a izgradnjom navedenog rješava se 
problem vodoopskrbe i osiguravanja potrebnih 
količina protupožarne vode u istočnom dijelu 
naselja Marčelji.

Gradnja vodovodne i
kanalizacijske  mreže
Nastavljene investicije izgradnje vodovodnih ogranaka na području općine. U za
vršnoj fazi su radovi na izgradnji sanitarnog kanalizacijskog kolektora i vodovodnog 
ogranka Gornji Jugi.

Općina Viškovo i Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb potpisale su Sporazum o 
gradnji pješačko-biciklističkog nathodnika preko državne ceste D427 

koji spaja naselje Valjani sa centrom Viškova. Temeljem Sporazuma Općina 
Viškovo je izradila projektnu dokumentaciju, ishodila građevinsku dozvolu 
za gradnju nathodnika te riješila  imovinsko-pravne odnose na trasi i izradila  
natječajnu dokumentacije potrebnu za provođenje postupka javne nabave. 

Obveza Hrvatskih cesta sukladno Sporazumu je provođenje postupka 
javne nabave, ugovaranje i financiranje radova te usluge kompletnog stručnog nadzora na izgradnji 
biciklističkog prijelaza te vođenje tijeka gradnje. Obzirom da je Općina Viškovo ovaj značajan projekt 
pripremila za realizaciju,  u narednom periodu očekuje se provedba javne nabave za ugovaranje 
radova te početak radova na izgradnji nathodnika. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je oko 
1.950.000,00 kuna.

Nathodnik je projektiran kao biciklističko-pješački širine prometnih traka 2,3 metara te će biti 
opremljen zaštitnim ogradama i javnom rasvjetom. Valja naglasiti da se ovaj objekt sastoji iz samog 
nathodnika raspona cca 15 metara korisne širine 2,3 metara te prilaznih rampi. 

Naime, izgradnjom navedene državne ceste došlo je do presijecanja postojećih prometnica čime 
je onemogućen direktan i brz prilaz pješaka, osobito školske djece iz naselja Valjani, Kulići i Sroki  
centru općine te školi, vrtiću i drugim javnim sadržajima. 

PotPisaN sPorazum o gradNji NathodNika valjaNi

USKoRo:

Puštanje 
u promet 
ceste d u 
blažićima

Krajem listopada bit 
će puštena u promet 

rekonstruirana cesta ceste 
D u Blažićima u naselju 
Marinići. Tehnički pregled 
izvedenih radova održan 
je 29. rujna 2016. te se 
očekuje skoro izdavanje 
uporabne dozvole. 
Cesta je dugačka 134,08 
m i predstavlja cjelinu 
prometnice koja od 
postojeće nerazvrstane 
prometnice Blažići na 
istočnoj strani, povezuje 

novu nerazvrstanu 
prometnicu na zapadnoj 
strani, te tako sačinjava 
novi sustav prometne 
mreže naselja Blažići, koja 
je projektirana oko lokacije 
nove škole u Marinićima.   
Ukupna površina 
građevinske čestice uznosi 
1.158 m². Normalna 
poprečna širina dijela 
puta obuhvaćenog 
rekonstrukcijom iznosi 4 m. 
Sastavni dio izgradnje ceste 
je i izgradnja vodovoda i 
hidrantske mreže  oborinske 
odvodnje te sustava javne 
rasvjete. Također u sklopu 
projekta izgrađen je i upojni 
bunar za zbrinjavanje 
oborinskih voda.  
Radove je izvela tvrtka 
Goran graditeljstvo 
d.o.o. Delinice, a ukupna 
vrijednost investicije je 
1.034.757,28 kuna u 
koju su uključeni troškovi 
izvođenja radova, stručnog 
i obračunskog nadzora te 
poslovi koordinatora zaštite 
na radu.

realizacijom projekta 
podići će se sigurnost 
pješaka u prometu, 
prvenstveno školske 
djece koja će imati 
siguran prijelaz preko 
državne ceste.
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U petak, 30. rujna 2016. 
 zamjenik Općinske 
načelnice Denis 
Mladenić i predsjednik 

Udruženja Obrtnika Viškovo-
Kastav-Klana-Jelenje Željko 
Blažić u svom mjesečnom 
obilasku poduzetnika na 
području Općine Viškovo 
posjetili su Trgovačko-
ugostiteljski obrt “Sunce” i 
Automehaničarsku radnju 
Grohovac.
“Kako bi se poduzetnicima 
osiguralo što stabilnije 
okru ženje, Općina Viškovo 
nastoji osluškivati potrebe 
poduzetnika. Upravo potak-
nuti time, u nastojanjima da 
pomognemo pri realizaciji 
poduzetničkih ideja, planova i 
projekata mjesečno obilazimo 
poduzetnike na području 
naše općine i u nesposrednoj 
komunikaciji razmjenjujemo 

informacije i upoznajemo se 
s poslovanjem svake tvrtke 
pojedinačno”, istaknuo je za-
mjenik Općinske načelnice 
Denis Mladenić.
Trgovačko-ugostiteljski obrt 
“Sunce” uspješan je i uvijek 
rado posjećen ugostiteljski 
objekt poznatiji pod 
nazivom Konoba Kume, a 
Damir Grohovac, vlasnik 
Automehaničarske radione 
jedan je od najpoznatijih 
poduzetnika na našem 
području koji 1982. nastavlja 
obiteljsku tradiciju i otvara 
vlastiti obrt koji uspješno 
posluje baveći se servisnim i 
prodajnim uslugama. 
Poduzetnici su bili izuzetno 
zadovoljni ovom inicijativom 
te su pohvalili nastojanja da 
im se pomogne u realizaciji 
ideja i stvori pozitivna su-
radnja. 

Obilaskom 
poduzetnika  

- do bolje 
suradnje

U sklopu Poduzetničkog dana 
2016. Općina Viškovo je 

22. rujna potpisala Ugovore 
o poslovnoj suradnji za kre-
ditiranje poduzetnika za 
2016. godinu s četiri poslovne 
banke, i to: Slatinska banka d.d., 
Privredna banka d.d. Zagreb, 
Zagrebačka banka d.d. i Kentbank 
d.d. Zagreb.
Poduzetnicima koji su regi-

stri  rani na području Općine 
Viškovo i koji planiraju 
ulagati na području Općine 
Viškovo, na raspolaganju je 
kreditni potencijal od ukupno 
2.500.000,00 kuna, a Općina 
Viškovo subvencionira kama-
tu na predmetne kredite 
sa 4 postotna poena i to u 
razdoblju korištenja, počeka i 
otplate kredita. Kamatna sto-

pa po navedenim kreditima 
ovisi o poslovnoj banci, te se 
iste za konačnog korisnika 
(ukalkulirana općinska sub-
vencija)  kreću u rasponu od 
1,8 do 2,5 postotna poena. 
S obzirom da su kamate 
vezane za vrijednost euribora, 
odnosno trezorskih zapisa 
Ministarstva financija, potrebno 
je voditi računa o njihovoj 

vrijednosti na dan izračuna. 
Zainteresirani poduzetnici mogu 
obrazac zahtjeva s popisom 
dokumentacije i ostalim prilo-
zima preuzeti s internetske 
stranice Općine Viškovo 
www.opcina-viskovo.hr, a rok 
za podnošenje zahtjeva je do 
iskorištenja kreditnog potencijala, 
a najkasnije do 30. studenog 
2016. godine.

Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić 
i predsjednik Udruženja Obrtnika Viškovo

KastavKlanaJelenje u redovnom obilasku 
poduzetnika

općina viškovo potpisala ugovore sa četiri  poslovne banke o poslovnoj suradnji za kreditiranje poduzetnika za 2016. 

Poduzetnički krediti

Posjet automehaničarskoj radnji “Grohovac”

Posjet Konobi “Kume”
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P lanirano je uvođenje 
devet mjera od kojih 
je neke moguće me-
đusobno kombinirati, a 

neke iskoristiti zajedno sa sličnim 
mjerama koje su na raspolaganju 
na nacionalnoj razini.

Subvencioniranje 
kamata na 
poduzetničke 
kredite
Jedna od mjera koja je i do 
sada postojala, međutim u 
ovom prijedlogu je izmijenjena 
u odnosu na dosadašnju, je 
mjera subvencioniranja kamata 
na poduzetničke kredite koju 
će moći ko ristiti poduzetnici 
koji imaju sjedište/adresu na 
području Općine Viškovo koji će 
ulaganje provesti na području 
Općine Viškovo te koji su 
ostvarili pravo na subvenciju 
kamata na poduzetnički kredit 
temeljem programa kreditiranja 
poduzetnika Primorsko-goranske 
županije, što je novina u odnosu 
na prethodne godine. Na taj 
način će poduzetnik ostvariti 
subvenciju od strane Primorsko-
goranske županije, dok će Općina 
Viškovo subvencionirati razliku 
između kamatne stope banke i 
subvencije kamatne stope koju 
osigurava Primorsko-goranska 

županija, čime taj poduzetnik 
ostvaruje beskamatni kredit. 
Mjera će biti podijeljena u dva 
dijela, poduzetništvo općenito 
te poduzetništvo u turizmu.

Nabava opreme i 
inventara
Manji gospodarski subjekti 
često zbog svog kapaciteta 
nisu u mogućnosti nabaviti 
opremu koja im je neophodna 
za daljnji razvoj, stoga je 
predviđena i potpora za nabavu 
opreme i inventara koja će 
se dodijeliti gospodarskim 
subjektima koji imaju sjedište/
adresu na području Općine 
Viškovo za opremu koja će 
biti instalirana i korištena na 
području općine i to u visini do 
35% nabavne vrijednosti (bez 
uključenog PDV-a), odnosno do 
maksimalnog iznosa od 9.000 kn.

Izrada projektne 
dokumentacije
Prilikom pokretanja novog 
poslovnog procesa često je 
potrebno osigurati odgovarajući 
poslovni prostor pri čemu 
troškovi projektne dokumentacije 
i ishođenja potrebnih dozvola 
predstavljaju značajan dio 
ukupne investicije, stoga je za 
privlačenje novih gospodarskih 
subjekata, ali i kao pomoć onima 

koji već posluju na području 
općine predviđena potpora za 
izradu projektne dokumentacije 
koju mogu ostvariti poduzetnici 
za izradu glavnih projekata za 
izgradnju objekata isključivo 
poslovne namjene na području 
Općine Viškovo, koje nisu 
namijenjene za daljnju prodaju i/ili 
zakup i to u visini do 35% troškova 
nabave dokumentacije (bez 
PDV-a), maksimalno 7.000 kuna.

Potpora za izradu 
mobilnih aplikacija
Jedan od uobičajenih ka-
nala komunikacije između 
poduzetnika i njihovog tržišta 
su web stranice, a posljednjih 
godina sve više poduzetnika 
se odlučuje na izradu mobilnih 
aplikacija koje omogućavaju 
izravniju komunikaciju s kli-
jentima, stoga je predviđena 
i potpora za izradu mobilnih 
aplikacija koja će se dodijeliti 
gospodarskim subjektima ko-
ji imaju sjedište/adresu na 
području Općine Viškovo i 

to u visini do 35% troškova 
nabave opreme (bez PDV-a), 
maksimalno 3.500 kuna.

Potpora za 
samozapošljavanje
Dodjela već poznatih potpora 
za samozapošljavanje na koje 
ostvaruju pravo nezaposlene 
osobe s prebivalištem ili stalnim 
boravkom (za strane državljane) 
na području Općine Viškovo, 
bez obzira na staž, zanimanje 
i kvalifikaciju, prijavljene u 
evidenciju Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje minimalno 

Novi paket 
mjera za 

poticanje 
razvoja 
gospo

darstva 

prijedlog ovih mjera, prije 
njihovog usvajanja bit će 
objavljen na službenim 
web stranicama općine 
viškovo te će u razdoblju 
otvorenog savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću 
biti omogućeno podnošenje 
prijedloga te korekcije prije 
donošenja programa od 
strane općinskog vijeća.
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tri mjeseca prije datuma 
podnošenja zahtjeva za potporu 
po ovom pozivu, koja će nakon 
dobivene potpore početi 
obavljati slobodnu djelatnost, 
odnosno koja će se nakon 
dobivene potpore zaposliti u 
poslovnom subjektu koji je 
već registriran ili koji će biti 
registriran na području Općine 
Viškovo, a u kojemu je korisnik 
potpore odgovorna osoba ili 
kojega je korisnik potpore vlasnik 
(u daljnjem tekstu: poslovni 
subjekt) u iznosu od 20.000 
kuna po korisniku planirana je i 
u 2017. godini.

Potpora za osnivanje 
novih gospodarskih 
subjekata
Planirana je i nova potpora 
za osnivanje novih gospo-
darskih subjekata koja će 
biti na raspolaganju novim 
poduzetnicima koji imaju 
adresu/sjedište na području 

Općine Viškovo, u iznosu od 
3.000 kuna, a koja se može 
koristiti za troškove otvaranja, 
nabave osnovnih sredstava i rad 
poslovnog subjekta.

Potpora za 
zapošljavanje
Poduzetnicima će biti na 
raspolaganju i potpora za 
zapošljavanje na neodređeno 
vrijeme nezaposlenih osoba 
s prebivalištem ili stalnim 
boravkom (za strane državljane) 
na području Općine Viškovo, bez 
obzira na staž, dob, zanimanje 
i kvalifikaciju, prijavljenih u 
evidenciju Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje minimalno devet 
mjeseci prije datuma podnošenja 

zahtjeva za potporu po ovom 
pozivu i u iznosu od:
- adresa/sjedište podnositelja 
zahtjeva i mjesto rada osobe 
za koju ostvaruje pomoć je 
područje Općine Viškovo – 
1.000 kuna mjesečno
- adresa/sjedište podnositelja 
zahtjeva i mjesto rada osobe za 
koju ostvaruje pomoć je izvan 
područja Općine Viškovo – 500 
kuna mjesečno.
Programom stručnog osposo-
bljavanja Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje mladim je 
osobama omogućeno stjecanje 
praktičnih znanja, a zbog 
pristupačnosti mjere iskorištava 
je veliki broj poduzetnika. Me-
đutim, nerijetko se te mlade 
osobe nakon završetka stručnog 
usavršavanja ne uspijevaju za-
posliti u gospodarskom su bjektu 
u kojemu su obavile stručno 
osposobljavanje te postaju ne-
zaposlene. Radi poticanja za-

pošljavanja tih osoba, odnosno 
nastavka odnosa započetog pri 
poslodavcu, predviđena je potpora 
za zapošljavanje mladih osoba 
nakon stručnog usavršavanja, 
mjera kojom se subvencionira 
trošak plaće (bruto II), a koju 
ostvaruje podnositelj zahtjeva 
za zapošljavanje na neodređeno 
vrijeme nezaposlenih osoba 
s prebivalištem ili stalnim 
boravkom (za strane državljane) 
na području Općine Viškovo, 
bez obzira na zanimanje i 
kvalifikaciju, uz uvjet da su 
mlađe od 29 godina te koje 
se nalaze i bile na stručnom 
osposobljavanju, a od završetka 
kojeg nije prošlo više od 6 
mjeseci, prijavljene u evidenciju 

ne  zaposlenih te nisu bile 
zaposlene s redovnom plaćom u 
prethodnih 6 mjeseci.
Potpora u trajanju od 12 mjeseci 
predviđena je na sljedeći način: 
- adresa/sjedište podnositelja 
zahtjeva i mjesto rada osobe 
za koju ostvaruje pomoć je 
područje Općine Viškovo – 
2.000 kuna mjesečno
- adresa/sjedište podnositelja 
zahtjeva i mjesto rada osobe 
za koju ostvaruje pomoć nije 
područje Općine Viškovo – 
1.000 kuna mjesečno.

Jedinstveni poticaji 
za zapošljavanje 
stipendista
Općina Viškovo ulaže preko 
četvrtine proračuna u sustav 
odgoja i obrazovanja i to 
počevši od predškolskog odgoja 
i obrazovanja, financiranja nad-
standarda osnovnoškolske djece 

i studenata do osiguravanja 
stipendija učenicima i studentima, 
također potiče nezaposlene 
osobe na samozapošljavanje, 
odnosno postojeće poduzetnike 
na rast i pojačano zapošljavanje 
nezaposlenih osoba s područja 
Viškova, međutim poznato je 
da i izvrsni učenici i studenti, 
unatoč standardnim poticajima 
nerijetko teško pronalaze prvo 
zaposlenje stoga je osmišljena 
vjerojatno jedinstvena mjera 
u Republici Hrvatskoj koju 
mogu iskoristiti poduzetnici 
koji će zaposliti na neodređeno 
vrijeme nezaposlene osobe 
s prebivalištem ili stalnim 
boravkom (za strane državljane) 
na području Općine Viškovo, 

bez obzira na zanimanje i 
kvalifikaciju, uz uvjet da su 
bivši stipendisti Općine Viškovo 
koji su stipendiju ostvarivali za 
cijelo razdoblje obrazovanja za 
pojedinu stručnu spremu uz 
ostvareni prosjek ocjena tog 
razdoblja od minimalno 4,5.

Potpora u trajanju od 12 mjeseci 
predviđena je na sljedeći način: 
- adresa/sjedište podnositelja 
zahtjeva i mjesto rada osobe 
za koju ostvaruje pomoć je 
područje Općine Viškovo:
• osoba sa završenim sre dnjo-

školskim obrazovanjem – 
50% troškova plaće (bruto 
II), maksimalno 3.000 kuna 
mjesečno

• osoba sa zvanjima ste če-
nim po programima viso-
koškolskog obrazovanja – 
50% troškova plaće (bruto 
II), maksimalno 4.500 kuna 
mjesečno 

- adresa/sjedište podnositelja 
zahtjeva i mjesto rada osobe za 
koju ostvaruje pomoć nije po-
dručje Općine Viškovo:
• osoba sa završenim 

srednjoškolskim obrazovanjem 
– 50% troškova plaće (bruto 
II), maksimalno 1.500 kuna 
mjesečno

• osoba sa zvanjima ste-
čenim po programima 
visokoškolskog obrazovanja 
– 50% troškova plaće (bruto 
II), maksimalno 2.250 kuna 
mjesečno 

Ovom potporom Općina Viškovo 
održava kontinuitet u otvaranju 
novih mogućnosti djeci koje 
prati u njihovom razvoju, 
počevši od najmlađe dobi 
kroz sufinanciranje poticajnih 
programa odgoja i obrazovanja, 
preko poticanja izvrsnosti su-
stavom stipendiranja, stva-
rajući im uvjete za stjecanje što 
kvalitetnijeg formalnog obra-
zovanja te, preuzimajući brigu 
o njihovom zapošljavanju, kao 
kvalitetnih ljudskih poten-
cijala koje je tijekom formalnog 
obrazovanja poticala na izvr-
snost, zaokružujući pri tome 
cijeli proces od brige i poticanja 
na razvoj najmlađe djece sve 
do omogućavanja njihovog za-
pošljavanja.
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ŠTO NAM 
PRORACUN ZA 
2017. GODINU 

GOVORI O 
RAZVOJNOM 

PRAVCU 
OPCINE 

VIŠKOVO?

S
vake godine općinska načelnica pripremi 
prijedlog proračuna koji, prije nego što 
ga započne izvršavati, usvaja Općinsko 
vijeće. Prijedlog proračuna za naredno 

razdoblje je spreman i upućen je Općinskom 
vijeću na usvajanje. 
Što možemo očekivati u budućem razdoblju, 
ukoliko Općinsko vijeće prihvati prijedlog 
proračuna općinske načelnice? Proračunom 
za 2017. godinu i projekcijama proračuna za 
2018. i 2019. godinu stvaraju se pretpostavke 
za realizaciju svih najavljivanih aktivnosti i 
projekata, kao i nastavak, odnosno okončanje 
započetih. 

Poticajne mjere za
razvoj gospodarstva
Zadatak lokalne samouprave nije stvaranje 
poduzetnika, međutim poticanje kreativnih 
osoba na poduzetnički put, pomaganje mikro 
i malih poduzetnika u ranim fazama razvoja 
svakako je nešto što za nekoliko godina stvara 
zdravu poduzetničku bazu kojoj je onda 
potrebno omogućiti odgovarajuće prostorne 
uvjete i kvalitetnu infrastrukturu za daljnji rast. 
Općina Viškovo je na Poduzetničkom danu 
predstavila devet mjera za poticanje rasta 
gospodarstva i smanjenje nezaposlenost, od 
kojih je svakako najizdašnija, ali i najučinkovitija, 
subvencija plaća novozaposlenim bivšim 
stipendistima Općine Viškovo, čime općina, 
motivirajući učenike i studente na izvrsnost 
dodjelom stipendija, zatvara cijeli proces 
njihovog obrazovanja olakšavajući im 
pronalazak prvog zaposlenja i nudeći pritom 
prije svega lokalnim poduzetnicima mlade 
stručnjake koji su svoje sposobnosti već 
dokazali kroz cjelokupni proces obrazovanja. 
Za provedbu mjera za poticanje rasta 
gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti 

u prijedlogu proračuna za 2017. godinu 
predviđeno je gotovo 1.000.000 kuna.
Dosadašnja ulaganja u novu poduzetničku 
zonu Marišćina, rezultirat će u 2017. godini 
ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju 
komunalne infrastrukture i pripremu platoa 
čime će poduzetnicima u budućnosti biti na 
raspolaganju izravnane površine, spremne 
za gradnju, s dostupnom infrastrukturom 
i u isključivom vlasništvu Općine Viškovo. 
Također, ove je godine potpisan sporazum 
s Općinom Klana i Primorsko-goranskom 
županijom o spajanju dvaju susjednih zona, 
Marišćine i klanjskog Kunfina, čime će se 
osigurati zajednička infrastruktura i prednost 
većih raspoloživih površina. U tu svrhu, Općina 
Viškovo u 2017. godini započinje s izmjenom 
urbanističkog plana uređenja RZ Marišćina. 
U toj je zoni planiran i poduzetnički inkubator 
i reuse centar, centar ponovne uporabe, gdje 
će prikupljeni, odbačeni, a još upotrebljivi 
stari namještaj, odjeća i sl. preinakama 
ponovo plasirati na tržište. Praksa je da se u 
takvim centrima zapošljavaju teže zaposlive 
skupine ljudi, osobe s invaliditetom i trajno 
nezaposlene osobe starije dobi. U 2017. 
godini započinjemo s izradom idejnog projekta 
zgrade u kojoj će biti smješten inkubator i 
reuse centar, koji će imati i coworking prostor 
koji će biti na raspolaganju inicijativama koje 
tek započinju svoj poduzetnički put.

Briga o djeci i mladima
Općina Viškovo iz svog proračuna izdvaja 
preko 15.000.000 kuna za brigu o djeci, dakle 
preko četvrtine proračuna. To se nastavlja 
i u narednom razdoblju. Izdašna subvencija 
ekonomske cijene, zbog koje roditelj plaća 
samo 400 kuna mjesečno smještaj u vrtiću, a 
700 u jaslicama, jedna je od najviših u Republici 
Hrvatskoj i jednaka je za sve polaznike. Ove 

smo godine proširili kapacitet vrtića za dvije 
obrazovne skupine i omogućili smještaj na 
Viškovu za novih 40 polaznika. Sljedeće godine 
krećemo u ishođenje građevinske dozvole 

za novu zgradu jaslica čime će se znatno 
povećati jaslički kapacitet, a posredno i vrtićki. 
Od ove godine je u našem vrtiću roditeljima 
na raspolaganju i logoped. S obzirom na 
status eko vrtića, za sljedeću godinu u našem 
vrtiću pripremamo program lokalnog obroka, 
prema kojem će se svake godine u obrocima 
povećavati udio namirnica proizvedenih kod 
lokalnih proizvođača. Planirana su i sredstva 
za božićno-novogodišnje poklone djeci. Za 
buduće mame osiguravamo tečaj za trudnice, 
a za nove roditelje pomoć za nabavu opreme 
za novorođenčad.

Ograničeni kapacitet zgrade osnovne 
škole znatno utječe na smanjen standard 
osnovnoškolskog obrazovanja stoga je 
izgradnja nove zgrade škole jedan od 

Općina Viškovo je 
u Hrvatskoj, a i šire, 
najpoznatija po
jakom poduzetništvu i brizi o 
djeci, čime upravo negativni 
trendovi rasta gospodarstva 
i nataliteta na razini 
Hrvatske, u Viškovu postaju 
pozitivni i predstavljaju dvije 
najizraženije komparativne 
prednosti Općine Viškovo.

V

/
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prioriteta na području Općine Viškovo. Iako 
je osnivač škole Primorsko-goranska županija, 
zbog brže realizacije projekta općina je, 
uz financijsku potporu županije, preuzela 
izradu projektne dokumentacije i imovinsko 
pravnu-pripremu, izrađeni su idejno rješenje 
i idejni projekt, postupak ishođenja lokacijske 
dozvole je u tijeku, a tijekom ove godine 
započinje postupak nabave za izradu glavnog 
projekta. Tijekom 2017. godine ishodit će se 
građevinska dozvola, a započet će i radovi 
na pripremi terena. Neovisno o novoj školi, 
općina i u narednom razdoblju osigurava 
sredstva pomoći za programe OŠ Sveti Matej. 
U 2017. nastavljamo s dodjelom besplatnih 
udžbenika učenicima osnovnih škola. Također, 
predviđena su sredstva i za stipendije 
učenicima i studentima, sufinanciranje 
prijevoza studentima, poklon pakete prvašima, 
kao i sufinanciranje produženog boravka.

Socijalna skrb
Osiguravamo i sredstva za financiranje prava iz 
područja socijalne skrbi, pa tako i u narednom 
razdoblju nastavljamo s financiranjem prava 
na besplatnu dohranu dojenčadi, prava na 
besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima, 
prava na besplatnu marendu i ručak učenika 
osnovnih škola, prava na subvenciju troškova 
za pomoć i njegu u kući, prava na pomoć za 
podmirenje troškova stanovanja, prava na 
pomoć za podmirenje troškova električne 
energije, prava na oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade, prava na pomoć za 
troškove javnog prijevoza, prava na pomoć 
za pogrebne troškove, prava na subvenciju 
troškova komunalnih usluga, prava na pomoć 
za prijevoz osoba sa invaliditetom, prava na 
pomoć za podmirenje troškova pričuve, prava 
na besplatan produženi i cjelodnevni boravak 
u osnovnim školama te pravo na pomoć 
roditeljima učenika osnovne škole za kupnju 
školskih knjiga (koje se ne nalaze u kompletu 
besplatnih udžbenika). Nedavno je proveden 
nadzor od strane Ministarstva socijalne 
politike i mladih, a inspektor je zaključio 
da Općina Viškovo sa susjednim lokalnim 
samoupravama osigurava znatni nadstandard 
u odnosu na ostatak Hrvatske. U 2016. godini 
su, uz mjere HZZ-a, na području općine 
kućanstvima pomagale gerontodomaćice, što 
će biti omogućeno i u 2017. godini ukoliko HZZ 
nastavi s provedbom mjera. Za područje Općine 
Viškovo organizirana je već nekoliko godina 
jedinstvena mjera, tzv. posudionica medicinskih 
pomagala, sustava razmjene pomagala koje 
nabavlja i održava općina, a koja su dostupna 
osobama koje zbog svog zdravstvenog stanja 
imaju potrebu za korištenjem antidekubitalnih 
madraca, medicinskih kreveta, invalidskih 
kolica i sl. U prijedlogu proračuna za socijalnu 
skrb i zdravstvenu zaštitu planirali smo gotovo 
3.000.000 kuna.

Briga o starijim i  
nemoćnim osobama
Briga o starijim i nemoćnim osobama, osim 
kroz sustav socijalne skrbi i zdravstvene 
zaštite, ostvaruje se i kroz financiranje rada 
Udruge umirovljenika, ali i kroz osiguravanje 
sredstava za poklon-bonove koje sve osobe 
starije od 75 godina dobiju povodom božićno-
novogodišnjih blagdana. Za 2017. godinu 
predviđeno je sufinanciranje dnevnog boravka 
u domovima za starije i nemoćne za sve osobe 
starije od 65 godina.

Razvoj civilnog društva
Razvoj civilnog društva jedan je od razvojnih 
pravaca Općine Viškovo. Na području Općine 
Viškovo registrirano je stotinjak udruga kojima 
su na raspolaganju sredstva u visini od preko 
1.700.000 kuna. Sufinanciraju se programi 
onih udruga koji imaju jasno iskazane ciljeve i 
mjerljive rezultate rada od utjecaja na lokalnu 
zajednicu.

Sportski objekti
U 2017. godini planirana su znatna ulaganja u 
sportske objekte i to preko 2.500.000 kuna, 
pa uz građevinske radove vezane uz drenažu 
pomoćnog igrališta NK Halubjan koji započinju 
u 2016. godini, za 2017. godinu planirano je 
postavljanje umjetne trave u vrijednosti od 
1.500.000 kuna te uređenje svlačionica. 
Također planiran je početak radova na 
proširenju boćališta BK Marinići. Od projektne 
dokumentacije planirana je studija temeljem 
koje će se istražiti mogućnosti izgradnje nove 
sportske dvorane u zoni Halubjan putem 
javno-privatnog partnerstva.

Kultura i nematerijalna 
baština
Niti kultura nije zanemarena u 2017. godini, 
naime, krajem 2016. i početkom 2017. 
godine bit će završena cjelokupna projektna 
dokumentacija za dva kapitalna projekta 

vezana uz kulturu na području općine; 
Interpretacijski centar Ronjgi i Zavičajna 
kuća zvončara, oba vezana uz nematerijalnu 
baštinu pod zaštitom UNESCO-a, a planiran 
je i početak rekonstrukcije Doma Marinići. 
S obzirom na najavljene mogućnosti 
financiranja oba projekta (ICR i ZKZ) iz 
sredstava namijenjenih Urbanoj aglomeraciji 
Rijeka, moguće je da će radovi na oba projekta 
započeti već u 2017. godini, za što su vlastita 
sredstva sufinanciranja planirana u prijedlogu 
proračuna za naredno razdoblje. 

Razvoj turističkih djelatnosti
Osim što su vezani uz kulturu, In ter-
pretacijski centar Ronjgi i Zavičajna ku-
ća zvončara predstavljaju temeljne pro-
jekte na području turizma, čime će se 
materijalizirati dugogodišnje pripreme, a 
uz postojeću mrežu šetnica i biciklističkih 
staza te niz manifestacija, zaokružit će se 
turistička priča Općine Viškovo koja će 
započeti upravo u Ronjgima, tj. u sportsko-
rekreacijskoj zoni koja će se djelomično 
urediti već u 2016. godini, a cjelokupno 
uređenje s postavljanjem stanice javnih 
bicikala i odmorišta za kampere planirano je 
u sljedećem trogodišnjem razdoblju. 

Suvremena prometna 
rješenja
Po pitanju prometa, uz novouređeni rotor 
u Marinićima, tijekom 2017. godine bit će 
pušten u promet i rotor na skretanju za 
Plodine na kojem će biti i spoj na cestu D427. 
U 2017. godini i centar Saršona dobiva novo 
kružno raskrižje. Također, tijekom sljedeće 
godine realizirat će se izgradnja spoja na 
spojnu cestu Brnasi-Dovičići i pristupni put u 
Benčanima te rekonstrukcija potpornog zida 
u Ferencima, kao i nastavak izgradnje novih 
upojnih bunara. Sljedeće godine planirana je 
i izgradnja nathodnika Valjani, a u narednom 
proračunskom razdoblju bit će izrađena 
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i projektna dokumentacija za nathodnik 
Marčelji.  U narednom razdoblju planiran je 
nastavak izrade projektne dokumentacije za 
cestu Vozišće-Marčelji, kao i Vozišće-groblje, 
sve nakon ishođenja lokacijske dozvole, 
odnosno nakon okončanja žalbenih postupaka. 
Također, planiran je i dovršetak izrade ceste 
Mladenići-Saršoni, za koju je, s obzirom da su 
gotovo u potpunosti riješeni imovinsko-pravni 
postupci, rekonstrukcija prve faze, Mladenići-
Ronjgi, planirana u narednom proračunskom 
razdoblju. 
Ove godine je započet postupak nabave, a 
samo postavljanje prve stanice za sustav javnih 
bicikala na parkiralištu Milihovo, planirano je 
za kraj 2016., odnosno početak 2017. godine. 
Naime, sredinom 2017. godine, otvaranjem 
ceste D427, tzv. viškovske zaobilaznice, bitno 
će se rasteretiti promet kroz Viškovo te će do 
izražaja doći upravo sustav javnih bicikala koji 
je zamišljen kao alternativa javnom prijevozu, 
s obzirom na vertikalu  sustava, odnosno na 
planirane stanice u Marčeljima, na Milihovu 
i u Marinićima, na kojima će mještanima 
biti na raspolaganju obični i elektrobicikli 
kojima će se moći kretati do Marinića te 
koristiti dostupni javni prijevoz na Hostima, 
te povratno. Horizontala sustava predstavlja 
turistički pravac Ronjgi—Milihovo—Halubjan, 
odnosno vezu između Ronjgi, kao ishodišne 
turističke točke, centra Viškova i Zavičajne 
kuće zvončara.

Uređenje javnih površina
Značajna sredstva su planirana i za uređenje 
javnih površina. Započet će izrada projektne 
dokumentacije za parkiralište iza zdravstvene 
stanice, kao i uređenje stuba koje povezuju 
Milihovo i trg, što je i uvjet za drugu, konačnu 
fazu uređenja trga koja je također planirana 
u sljedećem trogodišnjem razdoblju. U Ma ri-
nićima je planirano i uređenje javne površine 
uz rotor, formiranjem parkirališta i mini tržni-
ce. Već niz godina je pravilo da uređujemo 
minimalno jedno dječje igralište godišnje, pa 
to nastavljamo i u narednom razdoblju.

Kanalizacijske mreže i 
rekonstrukcije vodovodnih 
ogranaka
Sljedeće godine započinje projekt izgradnje 
kanalizacijske mreže i rekonstrukcije 
vodovodnih ogranaka u sklopu projekta 
aglomeracije Rijeka, dok će se za onu 
izgradnju/rekonstrukciju vodovodnih ogra-
naka koji nisu uključeni u taj projekt ,osigurati 
sredstva od nekoliko milijuna kuna godišnje. 
Tijekom 2017. godine riješit ćemo problem 
oborinske odvodnje na području Vozišća, a 
planirana je i izrada projektne dokumentacije 
za rješavanje oborinske odvodnje na području 
Marinića.
U 2017. godini započet će radovi na završetku 
započete faze izgradnje groblja, što će osigurati 

dodatnih stotinjak grobnih mjesta, a slijedi i 
nastavak izrade projektne dokumentacije za 
novu fazu izgradnje.

Održavanje sustava 
komunalne infrastrukture
Uz nove projekte u komunalnom sustavu, 
prijedlogom proračuna se planiraju i sredstva 
za tekuće i investicijsko održavanje sustava 
komunalne infrastrukture u dijelu održavanja 
nerazvrstanih cesta sa zimskom službom, 
javnih površina i javne rasvjete te groblja u 
iznosu od gotovo 6.000.000 kuna.

Javni prijevoz
Ovogodišnje poboljšanje standarda javnog 
prijevoza, posebno vezano uz učenike OŠ Ivan 
Zajc i mještane koji žive na potezu od Garića 
do Saršona, nastavit će se i sljedeće godine 
daljnjim korekcijama vožnji koje povezuju 
najsjevernije dijelove općine s centrom 
Viškova.

Protupožarna zaštita
Sustavi protupožarne zaštite, financiranjem 
DVD-a Halubjan i JVP Grada Rijeke, kao i 
razvijanje vlastitog sustava civilne zaštite, 
osiguravaju sigurnost u slučaju mogućih 
ugroza, za što je planirano 850.000 kuna.

Zaštita okoliša i 
gospodarenje otpadom
Sustav zaštite okoliša i gospodarenja 
otpadom i u 2017. godini donosi novine. U 
2017. godini započinje s radom reciklažno 
dvorište u RZ Marinići, jedno od prvih 
u županiji, koje će biti dostupno našim 
mještanima, a za otklanjanje posljedica 
manje savjesnih mještana, osigurana su 
sredstva i za sanaciju divljih deponija. 
Sljedeće godine nastavit će se akcija „Moje 
Viškovo bez azbesta“, što će osim pokrivanja 
troškova zbrinjavanja azbesta zbog čega 
će azbest biti propisno zbrinut, ukoliko se 
na nacionalnoj razini vrati sufinanciranje 
zbrinjavanja azbesta, djelovati poticajno 

na vlasnike objekata za daljnju zamjenu 
salonitnih krovova.

Komunalne djelatnosti
U 2016. godini započelo je s radom Komunalno 
društvo Viškovo koje je od komunalnih 
djelatnosti sredinom godine preuzelo 
održavanje mjesnog groblja. U sljedećoj godini 
je planirano preuzimanje održavanja javnih 
površina i javne rasvjete, a krajem godine 
izvršit će se priprema za preuzimanje i dijela 
zimske službe. U narednom trogodišnjem 
razdoblju koje je pokriveno ovim prijedlogom 
proračuna, ovisno o strategijama koje će se 
donositi na nacionalnoj razini, naše će se 
komunalno društvo pripremiti i za preuzimanje 
djelatnosti prikupljanja otpada. Rastom 
društva i u konačnici preuzimanjem svih 
planiranih djelatnosti, postići će se zacrtana 
sinergija resursa i ostvariti viši standard, ali i 
veća fleksibilnost u održavanju komunalne 
infrastrukture.

Prostorno-planska 
dokumentacija
I na kraju, planirano proračunsko razdoblje 
obilježit će izmjene u području prostorno-
planske dokumentacije, naime, u 2017. godini 
planirane su pripremne aktivnosti vezane uz 
izmjene Prostornog plana uređenja Općine 
Viškovo, temeljnog razvojnog programa 
svake lokalne samouprave.
Niz izazova skriven je u aktivnostima i 
projektima planiranim u prijedlogu proračuna 
za 2017. godinu i projekcijama za 2018. 
i 2019. godinu, a za rješavanje kojih je 
potrebna prije svega stabilnost prihoda 
lokalne samouprave te stabilan zakonski 
okvir koji će osigurati provedbu planiranih 
projekata, dok je na lokalnoj razini nužna 
pronicljivost članova predstavničkog tijela u 
prepoznavanju predloženih ključnih prioriteta 
Općine Viškovo prilikom donošenja osnovnog 
provedbenog akta općine za sljedeće tro-
godišnje razdoblje.
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O
d ove jesni uvedeni su novi 
autobusni polasci na linijama 
u Općini Viškovo čime je 
nastavljena praksa povećanja 

standarda javnog prijevoza putnika 
na području općine Viškovo. 
Analizirana je, i ovim izmjenama 
ostvarena, bolja povezanost 
između pojedinih naselja i centra 
Viškova u tako da mještani mogu 
svoje svakodnevne potrebe 
ostvariti na kvalitetniji način. 
Također posebno je analizirana 
pokrivenost linijama koje su vezane 
za javni prijevoz školske djece.  
Od proljeća produljena je linija 17 
Viškovo-Milohni-Juraši-Bezjaki-
Petrci-Viškovo pa školski autobus 
prolazi naseljima Trtni i Juraši čime 
je djeci iz tih naselja omogućen 
siguran dolazak i odlazak iz škole. 
Novina od školske godine 2016./ 
2017. je izmjena voznog reda za 
liniju br. 20 koja je počevši od 5. 
rujna 2016. na polasku br. 22 Š iz 
Rijeke počela prometovati preko 
Škurinja kao linija 19. Do ove 
izmjene došlo je kako bi se djeci s 

područja Viškova koja pohađaju 
OŠ Ivan Zajc osigurala dodatna 
mogućnost povratka iz škole u 
13,30 sati. Ova izmjena analizirana 
je u suradnji s Osnovnom školom 
Ivan Zajc i KD Autotrolej d.o.o. 
tijekom proljeća ove godine kada 
je nakon upisa, utvrđena potreba i 
trend porasta broja djece upisanih 
u školu. 
Od ove godine također se pristupilo 
osi guravanju poprečne mobilnosti 
putovanja našim mještanima ta-
ko da je izmjenama na liniji 11 
ostvarena bolja povezanost kako 
s centrom grada Rijeke tako i 
centrom Viškova. Iako je početkom 
ove godine ova linija pojačana 
s tri nova polaska, od jeseni se 
planira novo povećanje standarda 
produljenjem linije na ukupno 7 
polazaka/povrataka što je znatno 
povećanje broja linija u oba smjera. 
Izmjena voznog reda dio je nove 
organizacije javnog prijevoza 
pu   tnika u smislu mogućnosti 
presjedanja na druge linije i 

mobilnosti putovanja između 
pravaca linija 11 (Rijeka – Drenova 
– Saršoni – Garići) i linija 19-20-21 
(Rijeka – Pehlin/Tibljaši – Marinići – 
Viškovo – Marčelji) koje se do sada 
nije moglo ostvariti u znatnijoj mjeri. 

Novi vozni red  
linije 11
Od 24. listopada 2016. primjenjuje 
se novi vozni red linije 11 kojim se 
ostvaruje bolja povezanost naselja 
Skvažići, Benčani, Saršoni, Zorzići, 
Klići, Garići, Ronjgi, Biškupi, Brtuni, 
Bujki i Mladenići s centrom Viškova. 
Uvedenim izmjenama iz Rijeke će 
u 5:40, 6:00, 8:25, 10:10, 16:10, 
18:20 i 20:10 polaziti autobusi koji 
će voziti sve do Viškova i pri tome 
proći kroz Lokvu, Saršone i Gariće 
što do sada nije bio slučaj.
U povratku iz Garića će u 6:10, 
6:30, 9:05, 10:45, 16:50, 18:55 
i 20:45 polaziti autobusi koji će 
voziti sve do Rijeke i pri tome proći 
kroz Viškovo, Saršone i Lokvu što 

također do sada nije bio slučaj. 
Time je našim mještanima koji 
koriste liniju 11 omogućeno da npr. 
iz naselja Saršoni svoje putovanje 
prema zapadnim na seljima u općini 
Viškovo i gradu Rijeci ostvare 
presjedanjem u Viškovu na linije 19, 
20, 21 te skrate vrijeme putovanja. 
Također se sada može u znatnijoj 
mjeri putovati u suprotnom smjeru, 
odnosno s pravca linija 19, 20, 21 
presjedanjem na liniju 11 putovati 
u smjeru naselja Saršoni te dalje do 
Drenove, Kozale i centra Rijeke. 
Navedene promjene naši su mje-
štani već prepoznali, a osobito 
školska djeca pa prema povratnim 
informacijama prijevoznika iste se 
koriste u očekivanom opsegu. 
Novi vozni redovi i obavijesti 
o promjenama objavljeni su na 
web stranicama Općine Viškovo 
i Komunalnog društva Autotrolej 
d.o.o. Rijeka. 

od ove jeseni novi autobusni polasci

K
ako bismo potaknuli 
razvoj humanizma i to-
lerancije, te osjetljivosti 
za potrebe drugih, su osje-

ćanje i međusobno pru žanje 
potpore, organizirali smo još 
jednu humanitarnu akciju u koju 
su se nesebično uključila djeca, 
odgojitelji i roditelji.
U sklopu Matejne bila je 
otvorena Malikova slastičarna, 
u kojoj su se nudili razni kolači 
i slastice koje su pripravili djeca, 

odgojitelji i roditelji. 
Cilj ove akcije bio je priku-
pljanje pomoći za našeg su-
mještanina Matiju Katalinića, 
šesnaestogodišnjeg mladog 
spor  taša koji boluje od malignog 
tumora kosti. Akcija je bila vrlo 
uspješna, a najviše nas veseli 
entuzijazam i dobra volja djece i 
roditelja. Zahvaljujemo svima koji 
su na bilo koji način sudjelovali 
u ovoj akciji, a Matiji želimo da 
pobijedi u ovoj utakmici.

dječji vrtić malik:  humanitarna akcija za matiju 

Promjene voznog reda pridonijeli su boljoj povezanosti pojedinih mjesta na podru čju 
općine boljoj povezanosti s Rijekom. Najveće prednosti i bolju mobilnost putovanja 
osjetila su školska djeca i mladi.

Crveni križ Općine Viškovo

darivanje i recikliranje odjeće i obuće
Zbog sve učestalijih pitanja povodm 
darivanja stare odjeće podsjećamo 
mještanje da svu ispravnu odjeću i obuću 
za nošenje, s koju žele darivati mogu 
dostaviti u prostorije Crve nog križa (is-
pod pro storija ambulante).

Samo onu odjeću za koju smatrate da nije 
pogodna za nošenje odlažite u kontej-
nere predviđene za tu na mjenu, jer - odjeća i obuća odložena u 
kontej nere - namijenjena je recikliranju.
Mole se mještani da ne ostavljaju robu pred vratima društva, 
već da se obrate na kontakt telefon:  
Natalija Mladenić 091 574 6516.

Sistematski pregled sluha u prostorijama
Crvenog križa
Besplatni siste matski pregled sluha održava se 16. i 17. stude-
noga 2016. u prostorijama Crvenog križa općine Viškovo u vre-
menu od 15 do 18 sati.
Kontrola sluha besplatna je za mještane općine Viškovo.
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TurisTička zajednica općine viškovo

Smotra mažoretkinja

Ženski pjevački zbor Marinići i njihovi gosti

Izložbe

R
aznovrstan kulturni, sportski i zabavni 
program priredile su u povodu matejne 
Turistička zajednica Općine Viškovo i 
udruge s područja općine. Slavlje, koje 

se odvijalo od 17. do 26. rujna obuhvatilo je 
četrdesetak programa. Brojne udruge, dječji 
vrtići, kulturno umjetnička društva i razni drugi 
predstavili su svoje sportske, vjerske, zabavne, 
kulturne i humanitarne programe.
Početak slavlja u subotu, 17. rujna označili su 
umirovljenici i to izložbom svoga člana Vladimira 
Provči akril na platnu održanom u prostorijama 
udruge. Istoga dana na igralištu u Brnasima 
snage su odmjerili seniori NK Halubjana i  NK 
Naprijed. U nedjelju, Svetim misama, u Crkvi Sv. 
Mateja označen je početak duhovnog slavlja, 
odnosno prvi dan Trodnevnice, dok je večernji 
program obilježio nastup KUD-a Halubjan 
te zbora iz Ilirske Bistrice “Zvon”. Sljedećeg 
dana programu se pridružuje i DV Viškovo 
sve popularnijim eko radionicama za najmlađe, 
nakon čega i Matica hrvatske, predstavljanjem 
novog broja Ljetopisa općine Viškovo. 
Na dan zaštitnika Viškova Sv. Mateja 21. rujna 
u Župi Sv. Matej  održala se proslava dana 
Sv. Mateja i misa predvođena fra Goranom 
Rukavinom – papin misionar milosrđa i župnik 
u Topuskom, istoga dana Dječji vrtić „Zvončica“ 
organizirao je radionicu i druženje s korisnicima 
doma za starije i nemoćne „Vitanova“, a pjevnu 
misu KUD „Halubjan“ održao je u župi Sv. 
Matej. U večernjim satima program se odvijao i 
u viškovskom domu, gdje su ljubitelji čakavštine 
uživali u komediji „Bjutiful Merika“ u izvedbi 
Udruge Domoljub 1909.
U četvrtak, 22. rujna, ispred OŠ Sveti Matej i DV 
Viškovo, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, 
Aktiv darivatelja krvi Viškovo i Društvo Crvenog 
križa Viškovo prezentirali su Zdravstveno 
edukativni program. Dan je obilježio i novi 
program Poduzetnički dan. U poslijepodnevnim 
satima delegacije Općine Viškovo i udruga 
položili su vijence na centralni križ, prisjećajući 
se s pijetetom svih koji su dali živote za našu 
domovinu, a u večernjim satima pod šatorom 
na Milihovu održana je svečana sjednica 
Općinskog vijeća.
Petak, 23. rujna obilježila su sportska natjecanja 

matejna 2016

Raznovrstan 
kulturno-zabavni program

umirovljenika, šahovska simultanka, te koncert 
Ženskog pjevačkog zbora Marinići s gostima.
Subota je započela natjecanjem u košnji za 
muškarce i žetvi za žene u organizaciji Delavske 
katedre IMR, slijedili su: ženski odbojkaški turnir, 
u organizaciji OK Sveti Matej 06, Kušćić dečje 
Matejni i izložba umjetničkih slika u organizaciji 
Udruge likovnih amatera „Braća Baštijan“, te 
predstavljanje raku tehnike i izložba keramike, 
dok se Dječji vrtić Malik proslavi pridružio 
humanitarnom prodajom kolača „Malikova 
slastičarna“, a održan je i 4. halubajski cross u 
organizaciji Udruge roditelja „Pokrenimo se“.
Posebnu atrakciju i ove  godine predstavljala je 
smotra mažori timova i limene glazbe, na kojoj je 
nastupilo deset mažori timova iz cijele Hrvatske, 
a u večernjim satima, Kulturno-umjetnički 
program u viškovskom domu, održao je SKD 
Prosvjeta pododbor Viškovo.
Zadnjeg dana matejne ‘16 uz razne sportske 
turnire (ženski košarkaški, međunarodni ženski 
boćarski, košarkaški turnir i turnir u elektronskom 
pikadu) održane su i dvije folklorne manifestacije 
35. mantinjada pul Ronjgi, a nakon svečane mise, 
održana je 10. međunarodna smotra folklora 
„Viškovsko prelo“. I ovoga puta manifestacija u 
organizaciji KUD-a Izvor, zabilježila je iznimno 
veliki broj sudionika i gostiju. 
Za to vrijeme na parkiralištu iza općinske zgrade 
Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-
Jelenje organi ziralo je natjecanje u kuhanju 
lovačkog kotlića, a Halubajski zvončari  natjecanje 
u potezanju konopa.
U danima vikenda od 23.-25. rujna u šatoru na 
parkiralištu Milihovo održali su se koncerti Halida 
Bešlića, Opće Opasnosti i Joleta. Koncerte su 
pohodile tisuće obožavatelja od mladih pa do 
onih starijih i svi su uživali u odličnoj atmosferi 
koja je vladala na Viškovu.

Turistička zajednica Općine Viškovo zahvaljuje svim sponzorima, donatorima, 
poslovnim partnerima, poduzetnicima, udrugama, institucijama i pojedincima koji su 
se odazvali pozivu za sudjelovanjem na manifestaciji „Matejna. 

Smotra mažori timova - središtem Viško-
va defilirale su: Halubajske mažoretkinje, 
twirling in mažoretni klub pet elementov 
Slo. bistrica, twirling-mažoretni klub sveta 
nedjelja, Porečke mažoretkinje, mažor-
etkinje grada Crikvenice, mažoretkinje 
dubrovčan, desinićke mažoretkinje, Ra-
dobojske mažoretkinje, Halubajke Viškovo
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drugi poduzeTnički dan

Sportska događanja

Kušćić dečje Matejni

U četvrtak, 22. rujna 2016. u šatoru na parki-
ralištu Milihovo održan je drugi Poduzetnički 
dan na Viškovu. Posjetitelji i poduzetnici imali 
su priliku poslušati korisna predavanja i pre-
zentacije, ali i dobiti potrebne informacije na 
brojnim info štandovima.
Na otvorenju Poduzetničkog dana potpisani 
su ugovori  o suradnji s više poslovnih banaka 
za kreditiranje poduzetnika. Općina Viško-
vo predstavila je devet mjera za zapošlja-
vanje od kojih se neke već provode, dok su 
druge nove, pokrenute s ciljem da se olakša 
zapošlja vanje poduzetnicima, a mladima 
pruži prilika za stalnim zaposlenjem. Tijekom 
predavanja naglasak je stavljen na nove mar-
ketinške mogućnosti, i vještine. Bilo je go-
vora o storytellingu, vizualnom brandiranju 
i virtualnoj stvarnosti. Razvijanje znatiželje i 
radoznalosti je sam početak uspjeha, a sve to 
počinje od rane dječje dobi, s tim je započe-
la Hiša eksperimentov iz Slovenije koja kroz 
igru i eksperimente dokazuje da se naj-
lakše uči. Kao govornici i sugovornici bili su 
ugošćeni ABC Akcelerator iz Slovenije, Udru-
ga Crane – hrvatska mreža poslovnih anđela 
i Udruga Mrak-mreža za razvoj kreativnosti. 
Tvrtka Uljanik Tesu Elektronika je predstavila 
inovativne električne bicikle, dok je docenti-
ca Ankica Đukić predstavila prototip vozila 
budućnosti – bicikl na vodik, s kojim započi-
nje novo doba ekoloških vozila. U pauzama 
su se predstavile zdravim i ukusnim zalogaji-
ma predstavile i mlade poduzetnice, Andrea 
Dujmešić Kopić s smoothiem, Doris Vlaković 
s zdravim obrokom i Alenka Tvrtko vić ener-
getskom zdravom pločicom. 
Podršku Poduzetničkom danu su dali Min-
istarstvo poduzetništva i obrta, Primor-
sko-goranska županija, Hrvatska gospodar-
ska komora te HBOR – Hrvatska banka za 
obnovu i razvitak.
- Želimo pokazati da jedinice lokalne 
samouprave mogu utjecati na razvoj po-
duzetništva. Jer, ako razvoj poduzetništva 
temeljimo samo na odvažnosti poduzetnika, 
a ne i na jačanju poduzetničke infrastrukture 
onda je teško očekivati da će poduzetnici u 
kraćem vremenu, ostvariti veći uspjeh. Od 
pogleda unatrag, važniji je pogled naprijed.- 
poručila je Općinska načelnica Sanja Udović.

Održana korisna predavanja i 
prezenta cije za poduzetnike i one koji 
će to tek postati. Potpisani ugovori 
o suradnji s poslovnim bankama za 
kreditiranje poduzetnika.

35. mantinjada pul ronjgi

Poduzetnički dan
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3. mjesto najljepša okućnica: Nina Predović

1. mjesto - Najljepši balkon: Mirjana Klobas

Volonterskom akcijom koja je 
održana u 27. kolovoza 2016. u 
organizaciji Turističke zajednice  
Općine Viškovo i Udruge Dra-

godid održana je prva radionica obnove 
suhozida oko kalića Kapitovac u blizini sela 
Milohni u Viškovu.
Kalić Kapitovac udaljen je četiristo metara 
od seoske ceste te do njega nije moguć 
pristup automobilom. Velika potreba za 
vodom u prošlosti je rezultirala izgradnjom 
lokvi da bi se u njoj sačuvala voda koja 
se sa strmih pobočja slijevala i čuvala 
za napoj stoke. U prošlosti su ga koristili 
prvenstveno mještani obližnjih sela Mi-
lohni, Jugi, Kapiti. 
Nepropusni sloj gline omogućava za-
državanje vode da ne otječe u podzemlje, 
a suhozid sa stepenicama za pristup lokvi 
vrijedna je kulturno-graditeljska baština 
koju moramo sačuvati za budućnost.

Važna sistematičnost  
u održavanju
Uz članove Udruge Dra godid volonterskoj 
akciji pridružili su se i ostali zainteresirani 
volonteri te vatrogasci iz DVD-a Halubjan 
Viškovo. 
Grga Frangeš iz Udruge Dragodid je 
naglasio da će akcija biti vrlo zahtjevna 

te će se morati provesti u nekoliko etapa, 
jer je suhozid jako razrušen. Također 
je bitno, naglašava Grga Frangeš, i 
održavanje same lokve i vode u njoj kako 
bi bila bistrija jer neodržavanjem lokva 
se pretvara u baru, kao što je slučaj s 
Kapitovcem. Sistematičnim volonterskim 
radom, Kapitovac će kroz nekoliko godina 
zablistati novim sjajem.
   U blizini kalića Kapitovac nalazi se šetnica 
Milohni koju će se obogatiti dodatnim 
sadržajem, dok će se kod Kapitovca do 
kraja godine postaviti stolovi i klupe te, 
uz podršku Općine Viškovo, i info tabele 
i putokazi kojima će se objasniti značaj i 
uloga Kapitovca u povijesti.
Ovim putem TZO Viškovo zahvaljuje svima 
na uloženom trudu u volonterskoj akciji.

obnavljanje suhozida 
kalića kapitovac

Obnavljanje suhozida - 
doprinos očuvanju vrijedne 
kulturne baštine našega kraja

održano snimanje s halubajskim zvončarima za travel channel 

B lue Sky Adriatic, koji u suradnji s kolegama iz SAD-a na području Hrvatske 
trenutno priprema snimanje putopisnog serijala Booze Traveler, snimao je u 

svibnju u Ronjgima. 
Ovaj putopisni serijal prati putovanja Jacka Maxwella koji u zemljama širom svijeta 
istražuje običaje, tradiciju, proizvodnju i konzumiranje alkoholnih pića. Ovom 
prilikom posvetili su se zvončarima, njihovoj tradiciji i običajima. Emisija se emitira na 
programu Travel Channel.
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1. mjesto- najljepše uređena  okućnica: Mario Tadić

2. mjesto - NajljEPša okućnica: Dubravka Žigo

2. mjesto - najljepši balkon: tomaić Seka

održan izbor za najljepše uređenu 
okućnicu, balkon, autohtonu 
arhitekturu i poseban detalj općine 
viškovo

N
a području općine Viškovo i 
ove je godine provedena akcija 
uređivanja okoliša. Turistička 
zajednica Općine Viškovo 

raspisala je natječaj za najljepše 
uređenu okućnicu, balkon, autohtonu 
arhitekturu i poseban detalj koji je 
trajao od svibnja do 30. lipnja. Stručno 
povjerenstvo obišlo je, ocijenilo i 
fotografiralo prijavljene objekte i na 
temelju ukupne ocjene dodijeljene su 
22. rujna 2016. prigodne nagrade u 
dvije kategorije: za najljepše uređene 
okućnice i balkone. 

Nagrađeni na Izboru za najljepše 
uređenu okućnicu su: 
1. mjesto: Mario Tadić, nagrada u 
iznosu od 1.000,00 kn
2. mjesto: Dubravko Žigo, nagrada u 
iznosu od 700,00 kn
3. mjesto: Nina Predović, nagrada u 
iznosu od 400,00 kn

Najljepše uređen balkon: 
1. mjesto: Mirjana Klobas, nagrada u 
iznosu od 1.000,00 kn
2. mjesto: Davorka Tomaić, nagrada u 
iznosu od 700,00 kn
3. mjesto: Marina Ostojić, nagrada u 
iznosu od 400,00 kn
Turistička zajednica Općine Viškovo 
čestita pobjednicima te zahvaljuje 
svima na sudjelovanju u izboru 
najljepše uređenih okućnica i balkona. 

Mario Tadić - 
najljepše uređena 
okućnica, a
najljepše uređen 
balkon Mirjane 
Klobas

3. mjesto - najljepši balkon: Marina Ostojić
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  TurisTička zajednica općine viškovo

Ljetni pljusak

Kastav Blues Festival u ronjgima

Kastav Blues Festival, kao 
jedinstvena manifestacija ovoga 
profila, okuplja eminentna svjetska 
imena blues glazbene scene. 

Nastala je u čast Philadelphia Jerry Ricksa, 
jednog od najeksponiranijih predstavnika 
tradicionalnog bluesa (country-blues) 
i posljednje živuće veze s tzv. prvom 
generacijom blues glazbenika. Uspješnu 
manifestaciju Kastav Blues Festival devetu 
godinu za redom organizirali su TZ Kastav, 
TZ Viškovo, Općina Matulji, TZ Čavle, TZ 
Kostrena i Udruga Hal uz brojne pokrovitelje 
i sponzore. 

Blues u Ronjgima
Sjajna atmosfera obilježila je još jednu 
večer ovogodišnjeg izdanja Kastav Blues 
Festivala, u sklopu koje su u Ronjgima 
nastupile domaće snage Riccardo Staraj 
& “Midnight Blues Band” te američko, 
talijansko, senegalsko, hrvatska kombinacija 
“Ty Le Blanc 4tet“.
Na pozornicu su se prvo popeli Riccardo 
Staraj & “Midnight Blues Band” te su 
publici predstavili domaći blues. Riccardo 
Staraj jedan je od najaktivnijih kvarnerskih 
blues-glazbenika. Realizirao je velik broj 
događanja na području Kvarnera i Istre, 
a surađuje s brojnim izvođačima jazza i 
bluesa, glumcima, performerima, slikarima 
i fotografima. Od 2012. godine nastupa s 

Midnight blues bendom, u sklopu čega 
predstavlja svoje knjige i nosače zvuka.
Nakon njih na pozornicu su stupili „Ty 
Le Blanc 4tet“ koji su zapalili publiku u 
prohladnoj ljetnoj večeri repertoarom 
sastavljenim od skladbi bliskih američkom 
jugu, bluesu i jazzu. Ty Le Blanc američka 
glazbenica afričkih i francuskih korijena 
dolazi iz Louisiane, SAD te se stilski kreće 
u domeni američke R&B glazbe s utjecajima 
bluesa te rocka i popa. Publika u Ronjgima 
je sve srdačno dočekala, rasplesano uživala 
u zvucima te s ogromnim pljeskom otpratila 
izvođače do nekog skorog viđenja. 

Sudeći po uistinu dobroj posjećenosti i 
zainteresiranosti možemo s nestrpljenjem 
iščekivati sljedeću godinu i još jedan veći, 
bolji i jedinstveni festival ovoga tipa u 
Hrvatskoj.

kastav bules festival
događaj koji se pamti

Sjajna atmosfera i 
oduševljena publika obilježile 
su još jedno izdanje Kastav 
Blues Festivala. 

nova manifestacija u organizaciji tzo viškovo

LJETNI PLJUSAK 

U srpnju je održana nova manifestacija 
u organizaciji Turističke zajednice 
općine Viškovo pod imenom „Ljetni 

pljusak“. Manifestacija je održana 16. 
srpnja na središnjem Trgu ispred crkve sv. 
Matej. 
Manifestacija je zamišljena kao dodatni 

kulturni događaj tijekom sezone, orga-
niziranje koncerta na otvorenom s 
nastupima hrvatskih glazbenika.
Ove godine manifestaciju je svojim na-
stupom uveličao Antonio Krištofić koji je uz 
pratnju Katje Budimičić održao koncert na 
Trgu u centru Viškova. 
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Ljetni pljusak

šterne izvor života u širolima

šterne izvor života u Globićima

Šterna u Globićima bila je mjesto 
prve ovogodišnje zabavno-

scensko-poetske večeri u sklopu 
manifestacije „Šterne – izvor života“ 
koja je održana u subotu, 4. lipnja 
2016. godine.
Mještani naselja Globići i njihovi gosti 
imali su prilike uživati u nastupu Tare 
i Davida Peloze koji su za sve prisutne 
izveli dva poznata instrumentala 
obrađena za sintesajzer i akustičnu 
gitaru. Prigodne stihove pripremili 
su Mići čakavaci OŠ Sveti Matej, te 
Ivan Rudanović Mali Kosićev koji je 
uz recitacije iz vlastitih knjiga rekao i 
nekoliko riječi o selu Globići. Martina 
Majerle uz pratnju Aleksandra 
Valenčića za kraj večeri održala 
je mini koncert koji je uveličao 
manifestaciju.
Druga ovogodišnja zabavno-scensko-
poetska večer u sklopu manifestacije 
„Šterne-izvor života“ održala se u 
Širolima, u subotu, 18. lipnja 2016. 
godine.
Mještani naselja Široli i njihovi gosti 
imali su prilike uživati u nastupu 
pjesnikinje Vlaste Sušanj i njezinog 
unuka Svena Sušnja, Dramske sekcije 
Udruge Domoljub 1909 koja je izvela 
nekoliko skečeva te mini koncertu 
Tamare Brusić uz pratnju Roberta 
Grubišića.
Zahvaljujemo mještankama i mje-
štanima naselja Globići i Široli na 
prekrasnoj dobrodošlici i njihovom 
trudu prilikom organizacije mani-
festacije, kao i pripremi domaćih 
slastica za sve posjetitelje ma ni-
festacije.

šterne - 
izvor života
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usTanova ivan maTeTić ronjgov

Glagoljioca iskazana glinom

U
vanjskim prostorima Spomen 
doma Ivana Matetića Ronjgova 
9. i 10. rujna 2016. održana je 
1. kolonija umjetničke keramike. 

Slijedeći suvremene pravce u umjetničkoj 
keramici, na prvoj koloniji poznati hrvatski 
umjetnici svojim su radovima u raku tehnici 
predstavili neizostavni dio našeg kulturnog 
identiteta - glagoljicu. 
Materijal radionice bio je glina, tehnika raku, a 
tema glagoljica. I jedno i drugo odvelo nas je u 
povijest, u tradiciju, jer što nas bolje povezuje 
s prošlošću, nego iskonski rad u kojem se ruke 
spajaju s glinom, zemljom, vodom i vatrom. 
S druge strane, glagoljica osim što ima 
svoje značenje i mjesto kao pismo, svojom 
oblikovnom vizualnošću nosi svoju poetiku 
blisku našem čovjeku, skriva u sebi naznake 
kraja i čvrstoću kamena.  
Koliko mjesto bogato tradicijom i nasljeđem 
može biti inspirativno, istaknula je i 
povjesničarka umjetnosti mr. sc. Jasna Rotim 
prilikom otvorenja izložbe umjetničkih radova, 
održane 10. rujna, naglasivši da se izložba nije 
predstavila samo kao umjetnička, iako naravno 
nosi sve karakteristike koje su za to potrebne, 
već ima snažniji i jači karakter kroz koji nas 
uči govoreći o važnom i neizostavnom dijelu 
prošlosti koja je temelj i na čijem iskustvu 
krećemo dalje i koju kao takvu moramo 
očuvati. “Gledajući ove radove, kao da čujem 
glazbu, tihe note istarske glazbene ljestvice 
sačuvane tu između nas, utkane u kraj”.
Umjetnici koji su prezentirali svoj rad 
vrsni su keramičari, priznati kod nas i u 
svijetu, dobitnici mnogih stručnih nagrada i 
priznanja: to su Danijela Pičuljan, Snježana 
Pokos-Vujec iz Varaždina, Vesna Osojnički 
iz Čakovca, Sandra Ban iz Skrada, a iz 
Rijeke Bruno Paladin i Boris Roce, koji je 
ujedno i umjetnički voditelj ove kolonije. 
Suženost tematike i tehnike umjetnicima 
nije predstavljala ograničenja već, naprotiv, 
otvorila im je mnoge mogućnosti te tako 
imamo priliku sagledati radove koji su 
vrlo autentični i svojstveni, radove koji 
su inspirirani ovim krajem i boravkom, ali 

isto tako nose i individualnu notu svakog 
umjetnika ponaosob. Na tragu tradicije, 
u prepletu gline i slova, kroz čaroliju 
iznenadnog i brzog djelovanja zraka i vode 
na vrućem materijalu, nastali su objekti, 
skulpture i slike vrlo suvremeni i svježi, 
kvalitetnog i cjelovitog ozračja. Iako nastali 
u svega par dana, oni u sebi nose cjelokupno 
znanje i vještinu autora koji su svoj rad 
stjecali godinama spajajući u njemu tradiciju, 
suvremene pomake i svoj talent koji daje 
onaj neizostavni umjetnički začin djelu koje 
nastaje.
Prema riječima ravnatelja Ustanove 
Darka Čargonje, ovaj projekt ostvaren 
je zahvaljujući sredstvima Ministarstva 
kulture RH, a u sklopu projekta Valorizacije 
i promocije glagoljice, započetog 2015. 
godine. Nadovezujući se na osnovnu 
aktivnost – očuvanje autohtonog glazbenog 
izričaja, županijska Ustanova “Ivan Matetić 
Ronjgov” pažnju javnosti usmjerila je na još 
jednu specifičnost, odnosno nematerijalno 
kulturno dobro – pismo. Riječ je o dva 
segmenta glazbi i jeziku - koji u potpunosti 
određuju, odnosno odražavaju duh naroda, 
njegovu kulturu, povijest i identitet.  

postava umjetničkih radova u keramici 
ubrzo je dobila novi epilog. Narodna 
knjižnica i čitaonica Halubajska zora, 
atraktivnu postavu približila je svojim 
korisnicima i ostalim posjetiteljima te 
se izložba umjetničkih radova poznatih 
hrvatskih umjetnika mogla razgledati u 
Središnjoj knjižnici Marinići do 15. listopada 
2016.

1. kolonija umjetničke 
keramike u ronjgima 

Izložba kao potvrda 
neiscrpnosti teme - 
nematerijalna kulturna 
baština - danas i sutra 
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Izložba 1. kolonije umjetničke keramike u ronjgima 

Sudionici 1. kolonije umjetničke keramike 

Nastup MPZ “ronjgi” u šibeniku

m ješoviti pjevački zbor 
„Ronjgi“ pod ravnanjem 
maestra Darka Čargonje 
sudjelovao je u Šibeniku 

28. svibnja 2016. na drugom 
izdanju festivala ADRIA CANTAT - 
međunarodnom natjecanju zborova 
u folklornoj glazbi te osvojio zlatnu 
nagradu u kategoriji A5-Nacionalne 
folklorne glazbe. Na manifestaciji je 
u organizaciji Šibenskog pjevačkog 
društva „Kolo“ i Hrvatske udruge 
zborovođa, a uz potporu Grada Šibenika 
u Hrvatskom narodnom Kazalištu u 
Šibeniku sudjelovalo 36 zborova iz 
Hrvatske, Slovenije i Austrije s gotovo 
900 pjevača. Time je šibenski festival 
postao jednim od najvećih i najbrojnijih  
u Hrvatskoj.
MPZ „Ronjgi“ broji oko 40 članova, a u 5 
godina postojanja nastupio je na mnogim 
koncertima te ostvario zapažene 
rezultate u zemlji i inozemstvu. Osnovu 
repertoara čine skladbe temeljene na 
istarsko-primorskom melosu, zatim 
narodne i duhovne skladbe, crnačke 
duhovne pjesme te razne obrade 
popularnih pjesama.  
Na natjecanju u Šibeniku zbor je 
interpretirao Matetićeve skladbe „Ča 
je more“ (Mantinjada i tanac), „Bašku“ 
(iz kantate „Bašćanska ploča“) Dušana 
Prašelja,  „Zahvalnicu“,  Franje Dugana 
ml., i na rodnu „Farandine moj“. Svojom je 
kvalitetnom i temperamentom izvedbom 
Zbor oduševio prisutne kao i članove 
ocjenjivačkog suda kojeg su činili Branko 
Starc, Bojan Pogrmilović te Rudolf 
de Beer sa sveučilišta Stellenbosch iz 
Južnoafričke Republike. Svojim drugim 
natjecateljskim na stupom u Šibeniku 
MPZ „Ronjgi“ pokazao je visoku razinu 
kvalitete izvedbe koju je prepoznao i 
stručni žiri te su u svojoj kategoriji dobili 
zasluženo zlatno priznanje.

mješoviti pjevački zbor ronjgi

Zlatna nagrada 
na festivalu  
„adria cantat“  
u šibeniku
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N
alazimo se na početku 
nove pastoralne godine 
i na početku slavlja „Go-
dine prenošenja vjere“ u 

Riječkoj nadbiskupiji i župi.
Godinom prenošenja vjere Crk-
va želi pobuditi nadahnuće da 
se vjera ispovijeda u punini i s 
obnovljenim uvjerenjem, s pou-
zdanjem i nadom. Jer vjera raste 
kada se živi kao iskustvo primlje-
ne ljubavi i kada se prenosi kao 

Godina prenošenja vjere
Vjera je način življenja s Gospodinom. Bog nam je dao vjeru da mu se možemo pri
bližiti, da ga možemo upoznati i ljubiti. U vjeri je potrebno svakodnevno rasti kao što 
raste čovjek. 

iskustvo milosti i radosti.
Takvo iskustvo vjere pozvani 
smo kao Crkva priopćavati u 
obitelji, kroz župnu katehezu 
kao i vjeronaukom u školi.

Što je vjera?
Vjera je temeljna riječ koja 
obilježava život kršćana. Ona 
označava jedno od prvotnih ljud-
skih iskustava. Dolazi od latinske 
riječi credere – cor dare, dati 

srce, vezati srce uz nekoga.
Vjera nas oblikuje od samog poč-
etka našeg života. Počeli smo 
vjerovati gledajući lice naše majke 
ili  oca, starije braće i sestara, ljudi 
iz okoline. I riječi smo učili vjeru-
jući onima koji su nam ih govorili.
Kardinal Carlo Maria Martini 
piše: „Vjera je kao penjanje uz zid, 
teško uspinjanje na planinu. Posto-
je trenuci vrtoglavica, osjećaja da 

ćete pasti, ili straha da ste izgubili 
trag. Možete se iznenada naći u 
oblaku magle ili iznenadne oluje; 
postoje dani teških tama u koji-
ma više ne znamo koji je naš cilj 
prema kojemu je dobro ići. Izne-
nada, međutim, sve nestane, baš 
kao magla u planinama. Važno je 
ostati čvrsto uz stijenu, držati se 
traga puta koji se još uvijek mogao 
vi djeti, usprkos teškoćama, jer je 
narav vjere vjerovati drugome.“ 
Čovjek se daru vjere može samo 
otvoriti. Izvor i pokretač vjere 
je sam Bog. Čovjek je primatelj 
vjere te kao takav u činu vjere 
konkretizira svoju urođenu 
sposobnost da vjeruje bezuv-
jetno i slobodno. Tu je jednos-
tavno na djelu ona tajanstvena 
milost koja u čovjeku proizvodi 
preobrazbu nutrine koja je inače 
nezamisliva bez djelovanja Bož-
jeg duha u čovjeku.
Kako to krhko znanje i iskustvo 
prenijeti drugima? Iskustvo po-
kazuje da je stariji naraštaj sve 
manje sposoban prenijeti vjeru 
na mlađi naraštaj. 
Situacija u kojoj živimo poziva nas 
na novi govor i prenošenje vjere.
Na početku ove pastoralne 
i školske godine, uprimo po-
gled u Isusa Krista „Početnika 
i Dovršitelja vjere“ (Heb 12,2). 
Neka nas on učini živim znakom 
njegove prisutnosti u svijetu.

Vaši svećenici Ivan i Josip  

SVEtKoVINE I blagdaNI
Subota, 24. 12. ’16. Badnjak: Misa zornica u 6.30, polnoćka za djecu u 21 sat i za odrasle polnoćka u 24 

sata

Nedjelja, 25. 12. ’16. božić: Mise u 8, 10, 11.30, i 18 sati

Ponedjeljak, 26. 12. ‘16. Sv. Stjepan: Mise u 8, 10 i 18 sati (Misa u domu za starije i nemoćne “Vita Nova” u 16 sati)

Utorak, 27. 12.  ’16. sv. ivan: Misa samo u 7.30 sati (Početak blagoslova obitelji)

Petak, 30. 12. ‘16. sveta obitelj: Misa samo u 7.30 sati

27.-30. 12. ‘16. Misa samo u 7.30 sati (Blagoslov obitelji prema posebnom rasporedu)

Subota, 31. 12. ‘16. Misa samo u 7.30 i 18 sati (U 18 sati svečana misa zahvalnica za proteklu godinu)

Nedjelja, 1. 1. ‘17. nova godina: Mise u 8, 10, 11.30 i 18 sati

Petak, 6. 1. ‘17. sv. tri kralja: Mise u 8, 10 i 18 sati (U 10 sati blagoslov vode)

Četvrtak, 2. 2. ‘17 svijećnica: Mise u 7.30 i 18 sati (blagoslov svijeća)

Petak, 3. 2. ‘17. Sv. blaž: Mise u 7.30 i 18 sati (blagoslov grla)

Subota, 11. 2. ‘17. gospa Lurdska: Mise u 7.30 i 18 sati - Dan bolesnika
U 18 sati misa u crkvi s podjelom bolesničkog pomazanja za teže bolesnike
Misa u domu za starije i nemoćne “Vita Nova” u 16 sati

Srijeda, 1. 3. ‘17. čista srijeda - pepelnica Mise u 7.30 i 18 sati (obred pepelj enja na svim misama)

Godina 
prenošenja vjere

Gospodine, umnoži 
nam vjeru!

(Lk 17,5)
Svečana misa na blagdan sv. Mateja, 21. 9. 2016. 

Zupa svetoga 
Mateja

V



31

glasnikViskovo
općine

D ana 20. 9. 2016. va Resto-
rane Ronjgi pred stavjen 
je deveti svezak Ljetopisa 
općine Viškovo.

Tradicionalno, za vreme Matejni, 
Ogranak Matice hrvatske 
va Viškove sako drugo leto 
predstavja novi Ljetopis va ken 
je popisano ča se je dogodilo 

Predstavjanje novega broja 
ljetopisa općine Viškovo 
održano je va punoj sale 
Restorana Ronjgi. Program 
predstavjanja uveličala Klapa 
mistrage

Matica  
hrvatska 
Ogranak u 
Viškovu

Predstavjen ljetopis općine Viškovo
va pasane dve leta, a poseban 
interes vavek izazovu Crtice z 
prošlosti, prilog va ken se po 
domaći opišuju familije, živjenje, 
neke zanimjivosti i specifičnosti 
pojedineh sel.
Do sad su opisane cele Srokova, 
Brnasova i Saršonska županija, 
a va ovisten broje je dofinjena 

Marčejska ka je bila započeta 
još va 4. sveske va ken su 
opisani Marčeji i Mavri. Va 9. 
sveske su opisani Garići, Klići, 
Benaši, Globići, Čapili, Zorzići, 
Marićeva Draga i Ronjgi. Podatki 
su prikupjale i obdelale Vidojka 
Lučić i Marina Frlan - Jugo pa su 
one, uz glavnu urednicu Doris 

Brusić, i predstavile novi broj va 
punoj sale Restorana Ronjgi. Za 
lepši ugođaj pobrinula se Klapa 
Mistrage. 
Program je zakjučen z podje-
lun primjerki Ljetopisa pred-
stavnikon Općini i članon familij 
ke su va oven broje obdelane. Da 
se člani Ogranka MH nisu strudili 
od ovega zahtjevnega projekta, 
pokažuje i najava desetega 
sveska va ken će na red prit 
Blažićeva županija.

KUD 
IZVOR

K
ulturno umjetničko društvo 
„Izvor“ Viškovo organi ziralo 
je 25. 09. 2016., povodom 
obilježavanja sv. Mateja za-

štitnika naše župe, 10. međuna-
rodnu smotru folklora pod nazi-
vom „Viškovsko prelo“. Na smotri 
je sudjelovalo deset društava iz 
različitih regija Republike Hrvat-
ske i Slovenije: KUD „Čiče“ iz 
Novo Čiča, KUD Hrvata Bosne 
i Hercegovine iz Rugvice, KUD 
“Palična“ iz Seve rina, KUD 
“Kršanski ljiljani“ iz Kršana, KUD 
„Veseli posavljaci“ iz Zagreba, 
Folklorni ansambl „Dr. Ante  
Starčević“ iz Gospića, Akadem-
sko kulturno-umetničko društ-
vo „Kolo“ iz Kopra, KUD “Sveti 
Anto“ iz Buja, Zavičajni  klub 
„Slavonija“ iz Rijeke i, narav no, 
domaćini KUD “Izvor“, Vi škovo. 
Osim navedenih društava na 
smotri su nastupile i naše neza-
obilazne pjevačke grupe „Braća 
Begić“ i „Izvornja čka duša“. 
Želimo istaknuti da je to veliki 
kulturni događaj za našu općinu 
gdje se može vidjeti ljepota 

10. međuna rodna smotra folkora

i bogatstvo narodnih nošnji i 
običaja Hrvata iz gotovo svih 
krajeva Lijepe naše i Bosne i 
Hercegovine, ali i drugih naro-
da.  Da deset godina nije malo i 
da vjerujemo u budućnost ovog 
Društva dovoljno govori broj 
mladih kojih je svakim danom 
sve više i koji pokazuju interes 
za ovim oblikom izvanškolskih 
aktivnosti, što se pokazalo i na 

ovoj smotri. Toga svega ne bi 
bilo bez podrške Općine Viško-
vo, tj. načelnice Sanje Udović, 
PGŽ, TZ Općine Viškovo i, na-
ravno, župe Sv. Matej, odnosno 
žu pnika monsi njora Ivana Niko-
lića. Također želimo zahvaliti na 
podršci OŠ „SV. Matej “ Viško-
vo, Humanitarno-organizacij-
skom odboru „Komušina“, UBH 
Prsten PGŽ, našim sponzorima 

i dr. Članovi društva posebno su 
zahvalili dopredsjednici Slavi ci 
 Erceg na velikom trudu i za laganju 
za društvo u proteklih 10 godina, 
te joj je ovom prilikom dodijeljen 
i prigodan dar. Osim organizira nja 
smotre folklora, čla novi KUD-a 
„Izvor” nastupali su ove godine na 
nekoliko smotri u Hrvatskoj i Bos-
ni i Hercegovini, a do kraja godine 
planiraju i nastupe u  Slavoniji.

deseta smotra obilježena nastupom deset društava iz Hrvatske, bosne i Hercegovine te slo-
venije. Prigodan dar, kao posebna zahvala na desetogodišnjem trudu uručena Slavici Erceg. 
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V
eć tradicionalno peri-
odično pratimo dje lo vanje 
Limene glaz be Marinići. 
Mogli bismo kronološki 

navesti uobičajene nastupe 
kojima ne samo da održavamo 
tradiciju i prepoznatljivost, već 
potičemo glazbeno stvaralaštvo 
i amaterski rad uopće. Početkom 
godine već nastupom na Antonji 
te u povorci Halubajskog ka-
rnevala Limena glazba otvorila 
je dane karnevala i pusne zabave 
uz tradicionalni Marškarani 
koncert u Domu Marinići. 
Nedugo zatim, u suradnji sa 
prof. glazbene kulture Ivanom 
Marčeljom OŠ Sv. Matej i 
potporom njezinog ravnatelja 
Josipa Crnića, glazbeni ci su 
izveli promotivno edukacijski 
koncert svirajući neke od 
najvećih hitova Lady Gage, 
Katy Perry Bon Jovia i ostalih 
zvijezda popularne glazbe u cilju 
poticanja i afirmacije mladih. 
Odlično raspoloženje i trud 
glazbenika nagrađen je velikim 
pljeskom. 

Već u ranim jutarnjim satima 1. 
maja glazbenici su budnicama 
obilježili Praznik rada svirajući 
u mnogim dijelovima općine 

Nastupom na ljetnoj maškaranoj balinjeradi oduševili brojne turiste 

Limena  
glazba  
Marinici

Ljubav prema glazbi  
i entuzijazam

N
a Boćarskom jogu Marinići 9. srpnja 2016. 
održan je Prvi međunarodni boćarski hu-
manitarni turnir “Korak naprijed za Tonči-
ja” s ciljem prikupljanja novčanih sredsta-

va za liječenje dvadesetidvogodišnjeg Antonija 
Šebelje, člana Boćarskog kluba Marinići, velikog 
sportaša i aktivnog člana naše zajednice. 

Naime, u srpnju 2015. Antonio je doživio nesreću 
ozljedivši vrat i leđnu moždinu što ga je dovelo 
do trenutne dijagnoze tetraplegije. No njegova 
želja za oporavkom i korakom naprijed nikada 
nije popustila, što je i potaknulo inicijativu 
Boćarskog kluba Marinići kao i širu zajednicu, 
na okupljanje, organizaciju i pružanje pomoći 
Antoniju u njegovoj borbi.
U organizaciju su se spremno uključile i druge 
lokalne udruge: Mažoretkinje Halubajke, Udruga 
Marčeji i Limena glazba Marinići, a podržali su ih 

i Općina Viškovo i Turistička zajednica Viškovo. 
Program Humanitarnog boćarskog turnira 
započeo je već rano ujutro svečanim otvorenjem. 
Nastupile su Mažoretkinje Halubajke i Limena 
glazba Marinići te Dječji vrtić Viškovo, pod 
vodstvom Antoniovih odgajateljica iz djetinjstva 
- tete Ane i tete Sekane, s plesnim i recitacijskim 
točkama. U 17 sati započeli su i dodatni 
turniri u kartama i pikadu. Tijekom cijeloga 
dana mažoretkinje su hostesirale uz kutije za 
dobrovoljne priloge te zauzvrat dijelile majice s 
natpisom “Korak naprijed za Tončija“. Donacijom 
od 50,00 kn svatko je dobivao pravo natjecati se 
u parovima u kartama i pikadu. U 18 sati igrači su 
nastupili i u povlačenju konopa. Turnir je trajao sve 
do 21,00 h kada su održana svečana proglašenja 
i podjela medalja. A, medalje većine pobjednika 
u boćama, pikadu i kartama našle su se Antoniju 

Viškovo, te završnim nastupom 
na glavnoj pozornici u Ronj gima. 
Slijede zatim nastupi u Studeni, 
Milihovu i Kupljenovom gdje 
je na smotri puhaćih orkestara 
Limena glazba Marinići još jednom 
predstavila svoja ostvarenja i 
domaći melos. Nakon nastupa 

održan je okrugli stol predsjednika 
i dirigenata svih orkestara sa ciljem 
zbližavanja i unapređenja ove 
manifestacije. 

Djelovanje glazbe imalo je ove 
godine i humanitarni karakter, pa 
su glazbenici održali kratki nastup 

s ciljem pomoći gosp. Antoniju 
Šebelji. Na poziv Mažoretkinja 
Grada Opatije, Limena glazba 
sudjelovala je po prvi puta na 
„Ljetnoj maškaranoj Balinjeradi“ 
u Opatiji. Ovaj događaj oduševio 
je mnogobrojne turiste i obogatio 
turističku ponudu. Dugogodišnja 
suradnja udruga mogućnost je 
i prilika predstavljanja Limene 
glazbe Marinići, neizostavnog 
kulturnog subjekta ovih prostora. 
Nakon ljetne stanke Limena glazba 
Marinići svojim je nastupom 27. 
kolovoza 2016. na 30. obljetnici 
„Dana piva“ u Karlovcu održala 
koncert svirajući popularne 
skladbe domaćih i stranih 
glazbenika.

Dugogodišnji rad, dostignuća 
i ostvarenja ova amaterska 
udruga može zahvaliti ponajviše 
u entuzijazmu članova i njihovoj 
ljubavi prema glazbi. Nadam se 
da će i potpora Općine Viškovo 
pratiti očuvanje ove tradicije. 

Prvi međunarodni humanitarni boćarski turnir

Voditelj-dirigent Savo Ivković

⁄
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Natječući se u pet kategorija na 
državnom prvenstvu Halubajke 

osvojile četiri srebra 

Udruga  
Halubajke

N
a regionalnom prvenstvu u Poreču 
Halubaj ke Viškovo plasirale su se ove 
godine na državno prvenstvo koje je 
održano 28. svibnja 2016. u Sisku. 
Natječući se u pet kategorija Halu-

bajke su izborile četiri srebrne medalje i 4. 
mjesto s najmlađim uzrastom – kadetima, koje 
su po prvi put nastupile na natjecanju.
Osim medalja kojima su se okrunile naše 
mažoretkinje u njihovim rukama zasjala su 
i tri velika pehara kao potvrda za njihov rad 
i trud. Halubajke su se na natjecanju pred-
stavile u pet kategorija: duo – seni ori koje su 
otplesale Tajana Kovačević i Matea Knežević 
te osvojile drugo mjesto, tradicionalna ko-
reografija – seniori, moderna koreografija – 
seni ori i defile – seniori, također su im donijeli 

drugo mjesto, te tradicionalna koreografija – 
kadeti četvrto mjesto.

Na europskom prvenstvu
Postignućem na državnom natjecanju 
plasirale su se na europsko prvenstvo, koje se 
ove godine održavalo u Crikvenici i osvojile 5. 
mjesto u kategoriji defile-seniori, te 6. mjesto 
u kategoriji moderna koreografija-seniori. 

Veliko zadovoljstvo je bilo zaplesati uz na-
jbolje mažoret klubove u Europi, te biti jedan 
od predstavnika Hrvatske na tako velikom 
događaju.

Slijede pripreme za nadolazeće natjecanje 
u 2017. godini, gdje se nadamo dobrim 
rezultatima kao i ove godine.

Četiri 
puta 

srebrne

upisi

Pozivamo sve djevojke i djevojčice od 4 
do 25 godina, koje nam se žele pridružiti 
u našem radu, plesu, natjecanjima,  
karnevalima i druženjima, da nam se 
pridruže na upisima.

Svaku srijedu  
17:30-21:00  
u Domu kulture u Marinićima 
kontakt broj:  
095 920 46 41 Matea

svi sa jedNom željom i 
jodNom vizijom - ugledati 
korake svog PrijateljaKorak naprijed za tončija

oko vrata, što je bio vrlo emotivan trenutak 
koji je obilježio povezanost, podršku, 
velikodušnost i ljubav igrača i njihovog 
prijatelja Antonija Šebelje. „Svaki sudionik 
ovih turnira jako dobro poznaje našeg 
Tončija i rado se priključio ovoj akciji“, rekla 
je Marija Denić, predsjednica Mažoretkinja 
Halubajki i suorganizatorica turnira. Emo-
tivnih trenutaka zaista nije nedostajalo. 
Nakon proglašenja pobjednika, nastavilo 
se u zabavnom ritmu. Do kasnih večernjih 
sati sudionici su se zabavljali isprva uz Veli 
bend - bend Antoniovih bliskih prijatelja čija 
je „sopnjada“ poznata po privatnim feštama 
i rođendanima, a koji su se toga dana prvi 
puta javno okupili upravo radi njega te ga 
iznenadili s nekoliko dragih im, zajedničkih 
pjesama. Zatim je uslijedio i PUMPA BAND 
koji je održao veselu atmosferu i ludi provod 

sve do jutra. Tijekom cijele noći kutija s 
donacijama nalazila se ispred pozornice na 
što je band često podsjećao prisutne.
„I više sam nego zadovoljan organizacijom 
i odazivom ljudi koji su me došli podržati i 
poduprijeti te mi pomoći prikupiti sredstva 
za liječenje“, rekao je Antonio Šebelja pod 
dojmom i sa željom da ponovno stane na 
svoje noge.
Te je večeri prikupljen iznos od 45.000,00 kn 
u donacijskoj kutiji namijenjen Antonijovom 
liječenju u Moskvi, dok je cijela akcija trajala 
do 9. kolovoza 2016., do kada je postojala 
mogućnost uplate na žiro račun.

Velika većina nas hodanje uzima zdravo 
za gotovo, ne osjećajući zahvalnost na toj 
mogućnosti. A Antonio ima samo jednu 
želju i jednu viziju – hodati.

Prepun jog u Marinićima tog je dana izrazio 
tu istu želju i istu viziju – ugledati korake 
svog prijatelja Tončija.
Podrške su tu. Vizije su tu.  
Tonči, samo naprijed! 
Vidimo se u šetnji i na joggingu!

Tatjana Udović
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Održana redovna 
godišnja skupština 
U vedroj i opuštenoj atmosferi 
1. travnja 2016. održana je 
redovna skupština u restoranu 
„Mladenka“ na Vozišću. 
Uz delegate, na sjednici su 
sudjelovali i gosti, među kojima 
Anđelko Manestar – predsjednik 
Matice umirovljenika PGŽ, 
Boris Jelušić i Josip Jardas – 
predstavnici Udruge umirovljenika 
Kastav i dr. Jagoda Dabo – 
predsjednica Općinskog vijeća 
Općine Viškovo. Minutom šutnje 

odana je počast umrlim članovima 
Udruge i svim poginulim hrvatskim 
braniteljima. Voditeljica skupštine 
Zorka Rubeša pozdravila je sve 
nazočne te predložila dnevni red 
skupštine koji je jednoglasno 
prihvaćen. Slijedi čitanje izvješća 
o radu, financijskog izvješća, te 
izvješća o posmrtnoj pripomoći 
u proteklom razdoblju kao i 
utvrđenog program rada za 
narednu godinu. Nakon kratke 
rasprave izvješća i program rada 
za 2017. godinu jednoglasno su 
usvojeni.

Briga o zdravlju  
članova Udruge
Vodimo posebnu brigu o svakom 
članu, a na prvom mjestu su stariji 
i nemoćni, koje organizirano 
posjećujemo, jer starost donosi 
siromaštvo, bolest i usamljenost.
Također vodimo brigu o 
organizaciji boravka svojih 
članova u toplicama – 

brojne aktivnosti  
udruge
UDRUGA UMIROVLJENIKA 
VIŠKOVO NASTAVLJA S 
BROJNIM AKTIVNOSTI
MA: OMASOVLJENJE 
ČLANOVA, DRUŽENJA, 
IZLETI, SPORTSKI SUSRE
TI, SUDJE LOVANJE NA 
KARNEVALU, POSJETA 
BOLESNIH ČLANOVA, 
MEDICINSKE VJEŽBE ZA 
SPRJEČAVANJE OSTEO
POROZE, RUČNA MASAŽA 
U PROSTORU UDRUGE, 
TERAPIJE ZA PROKR
VLJENOST ORGA NIZMA, 
BESPLATNI PRAVNI 
SAVJETI, IZLOŽBA SLIKA, 
ODMOR U TOPLICAMA 
UZ FIZIKALNU TERAPIJU. 

sudjelovanje na karnevalima

Trideset maskiranih članova sudjelovalo je u povorci na 
Halubajskom karnevalu u Viškovu, te na karnevalima na 
Pehlinu, u Crikvenici i Puli.
Za sudjelovanje u programu uručene su zahvalnice, a po 
završetku programa  upriličen je i domjenak za sve sudionike 
programa.

desetodnevni paket aranžman 
uz organizirani prijevoz 
autobusom za banju Vrućicu 
Teslić i Topusko. Sve pogodnosti 
umirovljenika ostvarujemo u 
dogovoru s organizatorima iz 
toplica.

Sportski susreti 
umirovljenika
Sportski susreti umirovljenika 
postali su već tradicionalni i to u 
disciplinama boćanje, kartanje 
(muški i ženske) te pikado 
(ženske). Na susretima sudjeluju 
udruge Kastva, Matulja, Opatije i 
Jelenja. Organizator susreta snosi 
troškove natjecanja.
Zidove naših prostorija krase 
zahvalnice, priznanja, pehari i 
medalje.

Skupni izleti po 
Hrvatskoj i inozemstvu
U protekloj godini organi zirali 
smo tri druženja uz kulturno-
umjetnički program, 10 izleta 
diljem Lijepe naše, te dva izleta 
u inozemstvo, a sve sa svrhom 
i ciljem druženja i upoznavanja 
brojnih lokaliteta, kao što 
su razgledavanja kulturno-
povijesnih i turističkih ljepota 
naše domovine.
Prilikom izleta, Udruga je, koliko 
je to bilo moguće, snosila trošak 
autobusnog prijevoza, a sve sa 
svrhom da što više članova,  uz 
brojne aktivnosti, zadrži na okupu.
Usprkos smanjenim sredstvima 
iz proračuna Općine, nastojat 
ćemo realizirati sve aktivnosti 
koje su zacrtane programom.
Zahvaljujemo svim donatorima 
koji su nas financijski poduprijeli.

  

druženje 
povodom 
dana žena

maTejna 
2016.

među ‑
narodni 

dan 
sTarijih 
osoba 

Više od 100 
žena svečano 
je obilježilo 

8. mart – 
međunarodni 

dan žena u 
domu „češka 

beseda“. 
dvorana je bila 
popunjena do 

posljednjeg 
mjesta.

Pozdravne 
riječi i riječi 

dobrodošlice 
umirovljenicima 

je uputila 
predsjednica 
Udruge. Uz 

veselu glazbu 
plesalo se do 
kasno u noć. 

17. rujna u 9,00 
sati u prostoru  

Udruge 
otvorena je 
izložba slika 

(akril na platnu) 
umirovljenika 

Vladimira 
Provčija.

23. rujna  u 
domu hrvatskih 

branitelja  
organizirali smo  
sportski susret 
umirovljenika 
uz financijsku 

potporu 
donatora. 
Svečanom 
otvorenju 

susreta  
pridonijela je 
i tamburaška 

sekcija Udruge.
Pobjednici 

su nagrađeni 
peharima i 
medaljama, 
uslijedilo je 

druženje i ručak 
u maretinoj 

konobi.

U domu 
hrvatskih 

branitelja 8. 
listopada u 

19,30 održan 
je koncert 

mirjane bobuš 
uz prigodan 
domjenak, i 

besplatan ulaz. 
Izlet za Krapinu 
dogovoren je za 

15. listopada. 

dRUžENjE I 
IzlEtI

Druženje pod 
maskama

muggia – šop-
ing i razgled

Sajam cvijeća u 
portdenone
Izlet u Istru: 

Vodnjan
Druženje 

povodom 8. 
marta

brodom po 
Kvarneru:

Novigrad – 
brtonigla

Sportski su-
sreti Ma tice 

umirovljenika 
PGŽ 

na Platku.
Tijekom 

listopada 
posjećujemo 
teže bolesne 

i počasne 
članove  u 

njihovim 
domovima 
te one koji 
se nalaze u 
domovima  

za starije  
   osobe.

Zorka Rubeša

ak
ti

vn
os

ti

Udruga umirovljenika Viškovo
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Prema zacrtanom planu članovi UAB-a 
Viškovo krenuli su 10. rujna 2016. na izlet 

u Kočevje u Sloveniji. Krenuli su ranim jutrom 
standardnom rutom od Kosi do Marinića, da bi 
zatim nastavili put prema Brodu na Kupi, koji 
nas je dočekao oblačnim vremenom i prilično 
svježim zrakom. No, to nam nije pokvarilo 
raspoloženje, koje se još više popravilo nakon 
kave popijene u kafiću u središtu Broda. 
Prešavši granicu nastavili smo putovanje 
Slovenijom prema Kočevju, uz sve ljepše 
vrijeme, promatrajući lijepe predjele i vrlo lijepo 
uređene okućnice u selima uz cestu.
Tijekom putovanja naša voditeljica 
Ružica upoznala nas je s poviješću kraja i 
njegovih žitelja Kočevara. Kočevari su bili 
Nijemci protjerani iz Njemačke prije cca 
300 godina te prisilno nastanjeni u ovom 
kraju, gdje su boravili do 1941. kada su 
ih ponovno protjerali, ovog puta Talijani. 
Više se nisu vraćali u ovaj kraj, ali su svojim 
boravkom ostavili dosta tragova u njegovom 
gospodarstvu. Prije Kočevja pridružio nam se 
domaćin Franzi Šego te smo prema njegovom 
savjetu, nastavili putovanje dužim, ali ljepšim 
putem za Kočevski Rog.
U planini Kočevski rog posjetili smo bazu – 
20. logor slovenskih partizana koji je djelovao 
od 1942. do 1945.  godine. Logor nikad nije 
bio otkriven, iako se nalazio jedva 1-2 km od 
talijanskih i njemačkih garnizona. U logoru je 
boravilo najviše slovensko vojno i političko 
rukovodstvo, a u nekim vremenima u njemu 

je boravilo i do 180 ljudi. S djelovanjem logora, 
odnosno životom u logoru upoznao nas je 
gospodin Jože, kustos muzeja.
Na povratku prema autobusu položili smo 
ikebanu na spomenik šestorice slovenskih 
heroja. Nakon ručka u Kočevju, u pratnji 
prijatelja Francija svratili smo u mjesto Kočevska 
Reka. Mjesto je središte područja koje je bilo 
zatvoreno za posjetioce od 1945. do 1990. 
godine. Vodič nas je ovom prilkom upoznao i sa 
stvaranjem slovenske vojske, mjestu na kojem 
su održavali vježbe, a na kojem je povremeno 
vježbala i hrvatska vojska.

U neposrednoj blizini spomenika partizanima i 
žrtvama 2. svjetskog rata nalazi i crkva svetog 
Janeza Krstnika (Ivana Krstitelja). Crkva je 
izgrađena 1995. i posebnog je arhitektonskog 
rješenja, s čim nas je pobliže upoznao mjesni 
župnik.
Na povratku smo se zaustavili u selu Banja 
Loko, gdje je poginuo narodni heroj Zdenko 
Petranović – Jastreb (Kapelski kresovi) te 
smo u znak pažnje na spomen ploču položili 
mali vijenac i krenuli put Delnica te, nakon 
kraćeg zadržavanja u Lovačkom domu, 
krenuli kući.

izleti uz druženje - prilika 
za upoznavanje povijesti

gabrijel treći  na državnom kadetskom prvenstvu

U Trogiru je od 20. do 26. 
lipnja 2016. odigrano ša-

hovsko kadetsko prvenstvo 
Hrvatske za 2016. Igralo se u 
osam skupina (do 9, 11, 13 i 15 
godina – M+Ž). 

Ukupno 229 natjecatelja borilo se 
tijekom šest dana za 24 medalje. 
Naš predstavnik, Gabrijel 
Mažuran, i ovoga puta bio vrlo 
uspješan. Ujedno je i najbolje 
plasirani od četiri predstavnika 
Primorsko-goranske županije u 
toj na tjecateljskoj skupini.

Ova godina je bila vrlo 
osjetljiv korak u njegovom 
natjecateljskom razvoju jer je 
prešao u stariju grupu, do 13 
godina. U najbrojnijoj skupini 
od 60 natjecatelja, gdje je 
dobar dio njih iskusniji, odigrao 
je i ove godine vrlo učinkovito, 
tako da nije dozvolio da se 
taj prijelaz odrazi na njegov 
rezultat. Bodovno je ponovio 
prošlu godinu, kada je također 
osvojio 7 bodova iz 9 kola (6 
pobjeda, 2 remija i 1 poraz). 
I taj jedini poraz se dogodio 

u nastojanju da bude prvak, 
kada je odbio ponudu remija i 
u jednakoj poziciji forsirao igru 
na pobjedu jer mu je „dosadilo 
stalno biti drugi ili treći“. Nakon 
tog poraza u 6. kolu morao je 
dobiti sve 3 zadnje partije da bi 
došao do medalje (među njima 
i Marina Tomljanovića iz Senja) 
s kojim je na kraju podijelio 
2.-3. mjesto, ali je Marin ipak 
2. jer se računa tzv. Buholtz, 
a ne međusobni susret. Da 
je rezultat itekako vrijedan, 
potvrđuje činjenica da je 

nekoliko šampiona iz prijašnjih 
godina „potonulo“ na tablici. 
Kontinuirano biti na četiri 
nacionalna prvenstva u vrhu 
i osvajati srebrne i brončane 
medalje potvrda je njegovog 
talenta, ali i stalnog rada na 
šahovskom razvoju. Podizanje 
kvalitete igre je jedini put da 
se dođe i do šampionske titule 
(kada se neke stvari jednostvno 
poklope). Također, ono što mu 
ustvari najviše nedostaje, jest 
igranje ponekog jakog turnira 
tijekom godine.

šahovski klub viškovo

Udruga antifašista 
i antifašistickih 
boraca Opcine 
Viškovo

⁄

V
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P
ravi iskorak u uobičajenoj 
gastronomskoj ponudi na 
našem području napravili 

su Mario Vulić i Dijana 
Mihelčić Živanović. Naime, u 
ugostiteljskom objektu brze 
prehrane, u središtu Viškova 
na adresi Viškovo 122 (pored 
Perutnine Ptuj) od ovogodišnje 
Matejne, osvanula je zanimljiva 
ponuda bosanskih specijaliteta.

- Malo smo se zaigrali, maštali – 
ističu naši sugovornici – željeli 
smo zajedno napraviti nešto 
novo, a kao zaljubljenici u pite 
i sarajevsku baščaršiju, mjesto 
susreta i druženja, ali želeći 
ponuditi nešto originalno – 
odlučili smo se za bosanske pite. 
Kao pravi zaljubljenik u pite, 
prisjećajući se djetinjstva, Mario 
ističe kako je uvijek maštao o 
jednom takvom restorančiću u 
kojem će se nuditi pite prema 

originalnom receptu. Upravo 
stoga inzistiramo na prirodnim 
namirnicama, a svi naši do-
bavljači su mala obiteljska go-
spodarstva i obrtnici, mini 
mljekare i slično, a treba reći i da 
zapošljavamo šest djelatnika.
I san je posao stvarnost, ponuda Dva 
anđela, ukoliko je jednom probate, 
nikoga neće ostaviti ravnodušnim, 
raznovrsne pite izrađene od 
domaćeg vučenog tijesta punjene 
su različitim nadjevima od bureka 
(pite s mesom), krompiruše, 
šarenog bureka, sirnice, zeljanice 
do pite s jabukom.    
Kvalitetu projekta prepoznao 
je i HBOR, odobrivši njegovo 
financiranje. – što nam je izuzetno 
drago, jer predstavlja dodatni po-
ticaj i motivaciju za daljnji razvoj 
naše djelatnostnosti, ali i potvrdu 
drugim ulagačima da se uz puno 
truda, ljubavi i rada može uspijeti.

Nova ugostiteljska ponuda u središtu 
Viškova

Dva anđela: boSANSKE PITE

- oKUSI KoJI SE PAMTE 

N
ovootvorena trgovina 
Milkica, smještena  na 
adresi Viškovo 8, pored 
vinarije i cvjećarne 

Palma, svojom raznovrsnom 
ponudom mnogima će olakšati 
potragu za modnim dodacima, 
ali i raznim drugim artiklima, 
poput: torbica, školskih i 
putnih torbi, novčanika, 
kišobrana, remena, tunika, 
majica, šešira, i slično, za 
kojima potraga najčešće 

oduzima mnogo vremena. 
Poticaj za otvaranjem trgovine 
došao je upravo iz stvarne 
potrebe stanovnika ovog 
kraja, ističe gospođa Milka 
Fucks, vlasnica trgovine s 
istom ponudom i u Rijeci, 
a  čiji su redoviti kupci već 
godinama upravo stanovnici s 
područja Viškova.
I što drugo reći, nego da ovaj 
poduzetnički korak, sigurni 
smo, neće proći nezapaženo.    

Raznovrsna ponuda torbica, školskih i putnih tor-
bi, novčanika, kišobrana, remena, tunika, majica, 
šešira do raznog nakita.

NoVoTVorENA TrgoVINA

Milkica
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stomatološka ordinacija višnja Popović
vrši upis pacijenata za zdravstvene usluge preko 
zdravstvene iskaznice (hzzo)

Stomatološka ordinacija Višnja Popović, dr. med. 
dent. Na adresi Vozišće 5 Viškovo (zgrada VTC 3. 
kat liftom ili stepenicama uz Addiko bank na 1. kat)
vrši upis pacijenata za zdravstvene usluge preko 
zdravstvene iskaznice (HZZO).
zainteresirani se mogu javiti na telefon: 
ord: 051/258-689
mob: 0989701854
Radno vrijeme ordinacije:
Ponedjeljak, srijeda i četvrtak poslijepodne: 
13:00 do 20:00 sati
Utorak i petak ujutro:
7:30 do 14:30

o b av i j e s t i

Adent ordinacija dentalne medicine
vrši upis novih pacijenata osiguranih preko hzzo-a 
Ana Sunko Glažar, dr. med. dent. nakon više 
od deset godina iskustva otvorila je ordinaciju 
dentalne medicine Adent, na adresi Viškovo 16, 
Viškovo (kraj Doma zdravlja).
Obavještavamo vas o mogućnosti upisa novih 
pacijenata osiguranih preko HZZO-a (broj 
pacijenata ograničen).
Zainteresirani se mogu javiti na mob: 098 170 00 55
RadNo VRIjEmE: Ponedjeljak i četvrtak: 13-20,30 
                                  Utorak, srijeda, petak:   7-14,30 
Svaka treća subota u mjesecu radna.

a
partmani Amos su mirna oaza za 
odmor za cijelu godinu. Nalaze se 
na adresi Mladenići 18,Viškovo 

200 m od centra Viškova ili, za mali 
orijentir, iznad igraonice Madagaskar.
- S radom smo započeli prije godinu 
dana. Prve goste smo dobili 4. rujna 
prošle godine. Za jedne početnike 
koji su u ovaj posao ušli onako bez 
ikakvoga znanja, odrađenim poslom 
smo vrlo zadovoljni. - Ističu Danica 
i Mato, vlasnici apartmana, koji se 
nalaze u sklopu obiteljskoga doma.
- Imamo 4 smještajne jedinice ukup-
noga kapaciteta 13 + 8 (pomoćnih) 
ležajeva. Dva su trosobna apartmana 
cca 95 m2, a dva su jednosobna cca 75 

m2. Apartmani su prostrani, kompletno 
opremljeni svime potrebnim.
Kod nas postoji mogućnost iznaj-
mljivanja apartmana i na jedan dan.
U dosadašnjem radu imali smo goste 
iz nekoliko europskih i izvaneuropskih 
zemalja kao i domaćih gostiju. 
Ono što nas čini sretnima je naš 
zadovoljan gost, a njihovo za do-
voljstvo vidimo po ponašanju i po 
recenzijama koje ostave u našoj knjizi 
utisaka i recenzijama preko booking.
com-a.

Viškovo - turistička destinacija

amos aPartmaNi
mladeNići 18
51216 viškovo
tadic.mato.daNica@gmail.com
moB.095 905 5800 – daNica
moB. 095 911 1837 – mato
fB  - amos aPartmaNi viskovo
www.aPartmaNi-amos.com

Apartmani AMoS

oDMor zA cIJELU goDINU
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P
edesetu obljetnicu završet-
ka osnovne škole u Viškovu 
proslavila je generacija koja 
je školske klupe npustila 

1965./1966. Godine. Nakon sus-
reta pred školskom zgradom bivši 
učenici ponovno su sjeli u školske 
klupe. i oživjeli uspomene na bez-
brižne dane djetinjstva. Godišnjicu 
su svečano proslavili: Anđelka  Biro 
– Mladenić, Anton  Galjanić, Mi-

rjana  Frlan – Saršon, Neda  Host 
– Srok, Sekana  Host – Grbac, 
Sonja  Ilijev – Drnjević, Nada  Ju-
retić – Udović, Boris  Krivičić, Vlas-
ta  Lenac – Mulac, Alenka  Lučić 
– Miculinić, Mladen  Lučić, Žarko 
Lučić, Desanka  Marčelja, Ivanka  
Marčelja, Mladen  Matejčić, Zvon-
ko  Milić, Vladimir  Mladenić, Mi-
roslav  Pešćica, Jasenka  Petrc 
– Medvedić, Mladen  Rubeša,  

Slavko  Starčević, Nedjeljko  Širo-
la, Dinka  Simčić – Jelovica, Željko  
Filčić, Vazmoslav  Tibljaš, Filčić  
Boris. Druženju nisu prisustvovali: 
Vladimir Benaš, Miroslav Benaš, 
Ivica  Lohinjski, Marinko Marčelja, 
Veljko  Petrc, Branko  Šepić.

Osim nekadašnjih učenika prisutni 
su bili i njhovi tadašnji nastavnici: 
Mira Mladenić, Lucijana Trinajstić, 

Hrvoje Trinajstić i Franjo Jardas.

Prisjetili su se i svojih kolega koji više 
nisu među njima: Ljubice Bezjak, 
Renata Francetića,  Zdenka Katića, 
Marina Petrca, a na grob preminule 
razrednice Milene Laginja položili 
su buket cvijeća.Sjećanje na dane 
provedene u školskim klupama 
uz ugodno druženje obnovili su u 
Restoranu “Mladenka”. 

Obilježili 
pedesetu 

obljetnicu 
završetka 
osnovne 

škole

generacija učenika 
koja je završila osnovnu 
školu  1966. godine

Javna ustanova 
narodna knjiznica i 

citaonica “Halubajska 
zora”

K
reativne likovne radionice obilježile su 
rad Knjižniice. U proljeće mladi polazn-
ici radionica igrali su se različitim ma-
terijalima i bojama da bi osmislili svoju, 

posebnu proljetnu livadu. Studentica Lara 
pomno je pratila njihov rad i pomagala u 
našim kreativnim zamislima. Tijekom ljetnih 
igraonica veselo, bez ljutnje, poigrali su se 
uz društvenu igru „Čovječe, ne ljuti se!, a na 
kreativnim jesenskim radionicama tehnikom 

pointilizma dočarali su simbole jeseni.

Izložbe i predstave
U Središnjoj knjižnici u Marinićima po-
stavljena je izložba radova  nastalih na 1. 
koloniji umjetničke keramike u Ronjgima, 
održane na temu promicanja nematerijalne 
kulturne baštine “Glagoljica iskazana glinom”. 
Umjetnički voditelj keramičke kolonije Boris 
Roce okupio je renomirane umjetnike kera-

mičare koji su svoje radove izradili u raku 
tehnici. Izložba se mogla razgledati u radnom 
vremenu Knjižnice do 15. listopada.
Obilježavanju Matejne Knjižnica se i ove 
godine pridružila već tradicionalnim pro-
gramom-organizaciom predstave u Domu    
hrvatskih branitelja, a brojna publika u dvo-
rani uživala je  u predstavi-komediji “Bjuti-
ful Merika” u izvedbi Udruge ”DOMOLJUB 
1909″ iz Rukavca.

v

v

Kreativne 
radionice

za 
najmlađe 
korisnike
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www.halubajska-zora.hr

Beletristika za odrasle
allEN, Sarah addison: PRVI 
mRAZ Novi roman autorice 
bestselera prema New York Timesu, 
u kojemu se pojavljuju likovi iz 
njezine, čitateljima omiljene knjige, 
Čarobni vrt. Dok se temperatura 
u Bascomu u Sjevernoj Karolini 
spušta, a lišće počinje padati, žene iz 
obitelji Waverley postaju nemirne. 
Prelako se zaljubljuju, pozornost 
im odvlače neznanci srebrnih očiju 
i čine zanimljive pogreške. Kad se 
pojavi neočekivani gost i dirne u 
srce njihove obitelji, sve je teže 
ostati bistre glave… 
mcNaUgHt, judith: Kao U RajU 
Elizabeth groficu od Havenhursta, 
uz iznimnu ljepotu odlikuju rijetka 
nježnost i silovita hrabrost. No 
njezin je ugled uništen kada ju 
pripadnici visokog društva vide u 
naručju Iana Thorntona, zloglasnog 
kockara i izopćenika iz društva.... 
Suđeni jedno drugome, no sve-
jedno oprezni spram uzajamnih 
motiva, Elizabeth i Ian upuštaju 
se u ples sumnje i strasti koji u 
iskušenje dovode njihovu nesretnu 
ljubav. Kada ih trnoviti put tajni 
od londonskih salona dovede do 
zagonetnih škotskih visoravni, 
Elizabeth mora saznati istinu: je li 
Ian u srcu tek nemilosrdni lovac na 
bogatstvo? 
maNSEl, jill: tRI NEVjERojatNE 
StVaRI o tEbI Sjajna priča koja 
će navesti čitatelje da žive život 
punim plućima svake sekunde… 
Sudbine ovih triju djevojaka i 
njihovih partnera ispreplest će 
se u nezaboravnu romantičnu 
priču o darivanju organa i o tome 
da darivati organ znači podariti 
nekome novi život. „Eksplozija 
humora i ljubavnih zapleta s 
likovima koje ćete obožavati.“ Heat 
lEgaRdINIER, gilles: SUtRa 
PREStajEm! Koja je najveća 
glupost koju ste učinili u životu? Kao 
i svi ostali, naša junakinja Julie ih je 
u životu napravila masu. No, sve to 
nije ništa, apsolutno ništa, prema 
suludim stvarima koje će izvesti da 
bi se približila tom čovjeku u čiju 
tajnu sada želi proniknuti…

stručna književnost
KRIzmaNIĆ, mirjana: o žI Vo-
tINjama I NjIHoVIm ljUdIma 
Poučna i zabavna knjiga koja će 
razveseliti mnoge ljubitelje životinja 
i vlasnike kućnih ljubimaca, ali 
i otkriti im nove činjenice o 
suživotu s njima. U knjizi se otkriva 
koliko je druženje sa životinjama 
blagotvorno za naše emocionalno 
i fizičko zdravlje te kako djeluje na 
odnose u obitelji i društvu. 
bUčEVIĆ, ana: U VoRtEXU 
oStVaRENIH žElja Knjiga će 
vam otkriti tehnike koje će Vam 
pomoći privući sreću i obilje u vaš 
život. Vortex je vrtlog energije u 
kojem se nalaze sve želje i snovi 
pojedine osobe. Autorica Ana 
Bučević poručuje čitateljima da su 
na ovom svijetu da bi bili sretni, 
zadovoljni i ispunjeni, a emocije su 
te koje govore nalazi li se netko na 
dobrom putu ili pak ne privlači ono 
što želi. Na osnovu svog životnog 
iskustva i brojnih radionica koje je 
održala na temu Zakona privlačenja 
čitateljima nudi metode i odgovore 
kako kreirati vlastitu stvarnost.
dr. dISPENza, joe: StVoRItE 
NoVo ja, Oslobodite se sputa-
vajućih navika i obrazaca i 
izgra dite svoju novu stvarnost 
Želite li promijeniti naviku, ali ne 
uspijevate? Želite li stvoriti novo 
„ja“? Dr. Joe Dispenza objašnjava 
da su naše navike povezane s 
našim mozgovima te kako ih pro-
mijeniti. Biblija je koja će vas na-
učiti „da postanete tvorac svoje 
sudbine“. 

dječja književnost
KINNEY, jeff: gREgoV dNE-
VNIK, Snježna groznica Greg 
Heffley je nadrapao. Netko je 
uništio školsku imovinu, u tijeku 
je ozbiljna istraga, a naš nesretni 
žgoljavac glavni je osumnji-
čeni. Ali on je nevin… barem 
donekle… Prema ocjenama odu-
ševljenih poklonika, riječ je o 
dosad najzabavnijem nastavku 
Gregovog dnevnika. 
PIlIĆ, Sanja: maŠa I KazalI-
ŠtE Maša voli ići u kazalište, ali 

mjesec hrvatske knjige  – akcije
besplatan upis za:

- nezaposlene (uz predočenje potvrde sa Hrv.  
zavoda za zapošlj.) – od 15. 10. do 15. 11.

- prvašiće (od početka školske godine do 15. 11.)
- srednjoškolce – od 15. 10. do 15. 11.

književne večeri
20. 10.  –  predstavljanje  knjige <psi> anonimnog autora Erosa         
u 19 h      Središnja knjižnica Marinići 
27. 10.  – predstavljanje knjige za’atar Priče s bliskog istoka,
u 19 h      autora Hrvoja Ivančića, Središnja knjižnica Marinići
3. 11.    – Besede i riječi – predstavljanje djela domaćih autora:
u 19 h      Vilme Knežević i  Miodraga Rudanovića,  Središnja
                 knjižnica Marinići

izložba
Nebo nad Kvarnerom – izložba umjetničke fotografije autora 
Željka V. Šepića, Središnja knjižnica Marinići (15. 10. - 15. 11.)

likovna radionica
Izrada veselih straničnika – za osnovnoškolce – Središnja 
                                                knjižnica Marinići,  12. 11. 
posjeti – grupni posjeti predškolaca i osnovnoškolaca 
               na lokaciji Viškovo 15 i Marinići 9

neka djeca baš i nisu ljubitelji 
zanimljivih predstava pa će ih 
Maša morati nagovoriti na po-
sjet kazalištu i uvjeriti ih da će 
se dobro zabaviti, a ponešto i 
naučiti.

kutak za roditelje
mooRE-mallINoS, jennifer: 
Kad VIdEoIgRICE PREUzmU 
KoNtRolU Video vampiri po-
novo napadaju! Nitko ne zna 
bolje od Zlatka Novaka da ni 
u čemu ne treba pretjerivati, 
pogotovo kad je riječ o video 
igricama. Opsjednut pobjeđivan-
jem, Zlatko Novak postaje nova 
žrtva video vampira. Ne samo 
da su iz njega isisali vrijeme i 
energiju nego su ga pretvorili u 
zombija s blijedim licem tupog 
pogleda.  
mooRE-mallINoS, jennifer: 
Kad NatjECaNjE PoStaNE 

OPAsNA IGRA napokon je do-
šlo ljeto što znači da će David i 
njegova obitelj uskoro krenuti 
na put prema svojoj vikendici 
i jezeru gdje provode praznike 
plivajući i pecajući. Tamo ga 
čekaju njegovi prijatelji koji vole 
igru izazova. Iako je sve započelo 
kao bezopasna i smiješna zabava, 
čini se da je ovoga ljeta prerasla u 
jako opasnu igru… 
mooRE-mallINoS, jennifer: 
Kad SE zaNEmaRE INtER-
NEtSKa PRaVIla Računala 
su zakon! Ne samo da na njima 
možeš pronaći informacije o 
svemu i svačemu što ti padne na 
pamet, već se možeš i dopisivati s 
nepoznatim ljudima putem inter-
neta. Ali, kao i za sve super stvari, i 
za računala postoje broj na pravila 
koja bi svi, a pogotovo djeca, tre-
bala poštivati, iako to ponekad 
ne rade….

VRatItE zaboRaVljENE KNjIgE  - mI PRaŠtamo 
zaKaSNINU - od 8.11. do 15.11.

Priredila: Branka Miočić, ravnateljica
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... „Saki neka stori svoju dužnost, saki neka svoj talent 
stavi va službu svojega naroda i njegove duhovne ili 
materijalne kulture!“ 

Ivan Matetić Ronjgov


