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Poštovane mještanke i mještani,

zajedno smo stigli do još jednog rođen-
dana naše Općine.
I na ovaj, 23. rođendan naše Općine 
možemo reći da su snažan demografski 
razvoj, visok natalitet, vitalnost stanov-
ništva, razvoj i efikasnost gospodarstva, 
te transparentnost rada glavni pokaza-
telji po kojima nas prepoznaju. Općina 
smo u koju se još uvijek rado dolazi i 
ostaje. Mlado stanovništvo i velik broj 
djece predškolskog i školskog uzrasta 
traže specifičan pristup, ulaganja u novu 
školu, vrtić, jaslice, prateće sportske 
dvorane, igrališta, knjižnice, kulturne 
ustanove, sportske objekte.... Gotovo 
trećina proračuna usmjerena je ka zado-
voljavanju potreba djece i mladih. Una-
toč krizi, uspjeli smo osigurati i poticati 
održivi razvoj, gospodarstvo i jačanje 
konkurentnosti. I dalje smo veliko gra-
dilište, posebno u području realizacije 
programa i projekata komunalne infra-
strukture.

Jedinstvo različitosti 
Možemo reći, Viškovo je kao brza rijeka 
koja stalno raste i buja i samo zahvalju-
jući dobroj strategiji, donesenim odlu-

Viškovo, poput brze rijeke, stalno raste i buja
deMOGrafskI razVOj, VIsOkI natalItet, razVOj I efIkasnOst GOspOdarstVa GlaVnI sU pOkazateljI UspješnOstI OpćI-
ne VIškOVO. GOtOVO trećIna prOračUna UsMjerena je ka zadOVOljaVanjU pOtreba djece I MladIh.

RIJEč PREDSJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA JAGODE DAbO: 23. ROĐENDAN OPĆINE VIŠKOVO

kama prilagođenim potrebama stanov
ništva te sinergijom djelovanja izvršne i 
predstavničke vlasti, uspjeli smo joj tra-
sirati put i iskoristiti tu veliku snagu brze 
rijeke za opće dobro. to nije lako, za to 
je potrebno znanje, vještina i politička 
volja, kako pojedinaca, tako i cijele upra-
ve i Općinskog vijeća, koje čine vijećnici 
različitih ideologija i svjetonazora, koji 
su unatoč razlikama bili jedinstveni u 
donošenju brojnih odluka vezanih na 
rješavanje konkretnih životnih problema 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠKOVO

• Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo
• Odluka o visini iznosa novčane nagrade za životno djelo
• Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo
• Odluka o visini iznosa novčane godišnje nagrade 
• Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za  

2015. godinu.
• Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za  

2015. godinu.
• Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj katego-

riji Općine Viškovo  za  2015. godinu
• Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj katego-

riji  Općine Viškovo  za  2015. godinu.
• Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje  sportašice i 

sportaše Općine Viškovo za  2015. godinu
• Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti: 

koji muče naše mještane, a vode općem 
boljitku.
neizmjerno smo ponosni na sve što smo 
uspjeli ostvariti, ali i svjesni brojnih iza-
zova na koje trebamo odgovoriti, kako 
bi viziju razvoja i sve strateške planove 
predviđene za budućnost i realizirali. Mi 
to možemo, mi to hoćemo i znamo kako 
to ostvariti uz podršku svih vas, dragi 
naši mještani. 
neka nam je svima sretan 23. rođendan 
naše Općine.

hitne intervencije na divljim deponijima tijekom 2016. godine
• Odluka o izboru izvoditelja  za obavljanje komunalne djelat-

nosti: Održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona i 
staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 
igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta 
koje prolaze kroz naselje, košnja trave i uklanjanje granja uz 
nerazvrstane ceste, zaštita bilja i suzbijanje nepoželjne vege-
tacije za 2016. godinu

• Odluka o izboru izvoditelja  za obavljanje komunalne djelatno-
sti: Upravljanje i održavanje  objekata i uređaja javne rasvjete 
za ra svjetljavanje javnih  površina, javnih cesta koje prolaze 
kroz naselje i nerazvrstanih cesta  na području općine Viškovo 
u  2016. godini

• Odluka o izboru izvoditelja  za održavanje i postavljanje ilumina-
cije i dekoracije za božić, novu godinu i karneval za 2016. godinu

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo –  usluga 
čišćenja groblja tijekom 2016. godine

21. sjednica Općinskog vijeća (10. ožujka 2016.)
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Ulaganje u mladost - siguran put u budućnost

boris radović  beli dobitnik nagrade za životno djelo Godišnja nagrada uručena je mons. Ivanu nikoliću

fotografije: foto Matej

• Odluka o izboru izvoditelja  za održavanje groblja Viškovo – 
hortikulturni radovi tijekom 2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja  za obavljanje komunalne djelatnos-
ti: veterinarsko – higijeničarske usluge (hvatanje i zbrinjavanje 
pasa i mačaka lutalica, higijeničarska služba, sterilizacija pasa 
i mačaka, veterinarsko – zdravstveni nadzor) tijekom 2016. 
godine

• Odluka o III. Izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika

• program javnih potreba za obavljanje djelatnosti hrvatske gor-
ske službe spašavanja – stanica rijeka Općine Viškovo za 2016. 
godinu

22. sjednica Općinskog vijeća (30. ožujka 2016.)

• Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja 
sportskorekreacijske zone i dijela naselja u ronjgima

• Odluka o namjeni poslovnog prostora
• zaključak o prihvaćanju programa rada savjeta mladih Općine 

Viškovo
23. sjednica Općinskog vijeća (18. travnja 2016.) 

• Odluku o izboru izvoditelja  za održavanje groblja Viškovo – 
elektroradovi tijekom 2016. godine

• Odluku o izboru izvoditelja  za održavanje horizontalne prometne 
signalizacije tijekom  2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja  za održavanje vertikalne prometne 
signalizacije tijekom 2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje dječjih igrala i opreme 
tijekom 2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja  za održavanje na javnim površinama 
– vodoinstalaterski radovi tijekom 2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo  –  
vodoinstalaterski radovi tijekom 2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo – 
bravarski radovi tijekom 2016. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje na javnim površinama 
– bravarski radovi tijekom 2016. godine

povodom dana Općine Viškovo, u petak, 15. travnja 2016. 
u restoranu ronjgi održana je svečana sjednica Općinskog 
vijeća Općine Viškovo na kojoj su dodijeljene nagrade i pri-
znanja Općine Viškovo.
nagrada za životno djelo ove godine pripala je borisu ra-
doviću  belom, za cjelokupno postignuće koje predstavlja 
izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Viškovo. 
Godišnja nagrada Općine Viškovo pripala je mons. Ivanu 
nikoliću koji je svojim radom i djelovanjem značajno pri-
donio napretku i promicanju ugleda Općine Viškovo.
titule najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa ove godine 
ponijeli su: lorena jurišić, članica kickboxing kluba „sušak“ 
i taekwondo kluba „rijeka“ i Marin jotanović, član triatlon 
kluba „rival“ i biciklističkog kluba „rijeka“ te rukometni 
klub Viškovo i twirling klub Viškovo.
na sjednici je premijerno prikazan film o ostvarenjima 
i planovima Općine Viškovo, dok su o  proteklom radu i 

predstojećim planovima govorile predsjednica Općinskog  
vijeća jagoda dabo i općinska načelnica sanja Udović. 
brojni uzvanici Viškovu su zaželjeli sretan 23. rođendan i 
još puno uspjeha. 

dOdIjeljene naGrade I prIznanja OpćIne VIškOVO - naGrada za žIVOtnO djelO prIpala je bOrIsU radOVIćU - belOM, 
dOk je dObItnIk GOdIšnje naGrade žUpnIk žUpe sV. Matej MOns. IVan nIkOlIć, te naGrade najUspješnIjIM spOrtašIMa: 
lOrenI jUrIšIć, MarInU jOtanOVIćU, rUkOMetnOM klUbU VIškOVO I twIrlInG klUbU VIškOVO.

SVEčANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠKOVO

najuspješniji sportaši i sportske ekipe
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23. ROĐENDAN OPĆINE VIŠKOVO – SANJA UDOVIĆ, NAčELNICA OPĆINE VIŠKOVO

Uvjeti za sretan i zadovoljan život mještana – vizija viškova
napraVIlI sMO MnOGO, alI je jOš pUnO IzazOVa pred naMa. sVe je tO MOGUće saMO našIM zajednIčkIM djelOVa-
njeM I Uz pOdrškU Mještana, stOGa dOprInesIMO stVaranjU bOljeG OkrUženja za našU bUdUćnOst I bUdUćnOst 
naše djece.

Drage mještanke i mještani,

dan Općine Viškovo je dan posvećen 
svima nama mještanima Viškova, 
posvećen našoj lokalnoj zajednici te 
našim udrugama. svi mi zajedničkim 
naporima doprinosimo stvaranju kva-
litetnog ozračja za svakodnevni život 
naših mještana i lokalnog gospodar-
stva. samo zajedno možemo ostvariti 
viziju Viškova kao dinamične zajednice, 
s niskom stopom nezaposlenosti, po-
godnom za poslovanje malih i srednjih 
poduzetnika i mjestom izvrsnih komu-
nalnih i obrazovnosocijalnih usluga. 
naša vizija je nastaviti graditi Viškovo 
kao lokalnu zajednicu s osiguranim 
najboljim uvjetima za sretan i zadovo-
ljan život naših mještana.
prošle su 23 godine od dana kada smo 
1993. godine postali samostalna opći-
na i puno se toga promijenilo u ovom 
razdoblju. počeli smo kao općina sa 
sedam tisuća stanovnika, a danas smo 
narasli na više od šesnaest. Ovakav brzi 
demografski rast uvijek nosi i velike 
razvojne izazove. demografski trendovi 
u našoj općini, na našu sreću, sasvim 
su oprečni demografskim problemima 
i boljkama s kojima se danas suočava 
hrvatska. Od činjenice da smo trenut-
no najmnogoljudnija hrvatska općina, 
puno je važnija činjenica da smo općina 
s najviše sklopljenih brakova i jedna od 
općina s najvećim natalitetom u repu-
blici hrvatskoj. U proteklih godinu dana 
na svijet je došlo oko 200 novorođenih 
Viškovljana, za čije roditelje smo osi-
gurali naknade za opremu njihovih no-
vorođenih beba. djeca i njihovo sretno 
djetinjstvo uvijek su bila u središtu naše 
pozornosti. stoga smo, svjesni još uvi-
jek teške ekonomske situacije mnogih 
roditelja naših malih sumještana, i ove 
godine osigurali sufinanciranje vrtića 
i škola za više od 750 djece. besplatni 
udžbenici, financirani iz općinskog pro-

računa, dočekali su na klupama viškov-
ske osnovnoškolce. prošle godine uoči 
Matejne, učenici su dobili malu školsku 
sportsku dvoranu, a od ove školske 
godine uživaju na terenima za mali no-
gomet, mali rukomet, košarku, odbojku 
te za  atletiku na novouređenom škol-
skom igralištu. 
planiramo dugoročno i već sada jasno je 
da moramo učiniti sve kako bismo osi-
gurali kvalitetnu brigu za djecu koja do-
laze u razdoblju pred nama pa nam slije-
de dva velika projekta: izgradnja novog  
vrtića i nove osnovne škole. stoga smo 
dovršili idejno rješenje za novi, ener-
getski održiv vrtić na tri etaže u kojem 
će svoje mjesto naći stotinjak naših 
mališana. također je završeno i idejno 
rješenje i idejni projekt za novu nisko-
energetsku školu sa sportskom dvora-
nom u Marinićima. 
U godini koja je pred nama dobrobit 
djece ostaje u središtu naših aktivnosti 
upravljanja općinom. planiramo ob-
noviti i osuvremeniti dječje igralište u 
srokima i prilagoditi ga posebno djeci s 
invaliditetom i smanjenom pokretljivo-
šću, a uredit ćemo i košarkaško igralište 
u donjim jugima. 

Ulaganja u sportske objekte
Općina jasno prepoznaje i važnost 

sporta za zdravlje svakog čovjeka pa 
smo za projekt nove sportske dvorane 
otkupili zemljište i dovršili idejni pro-
jekt. Ova dvorana, u sportskorekrea-
cijskoj zoni halubjan, višenamjenska je 
građevina, koja će imati i komercijalne i 
javne sadržaje. znam da će se mnogi od 
vas razveseliti kada čujete da smo kre-
nuli i s pripremama za modernizaciju i 
uređenje objekta nogometnog kluba. 
Izrađeno je idejno rješenje za svlačio-
nice, a za uređenje pomoćnog igrališta 
nk halubjana, postavljanjem umjetne 
trave po standardu fIfae, započela je 
izrada projektne dokumentacije.
boćanje je naša tradicija koja snažno 
živi i danas u našem kraju te smo ener-
getski obnovili i sanirali fasadu zgrade 
boćarskog kluba halubjan, uredili i dio 
unutrašnjosti zgrade u Marinićima, za 
čiju rekonstrukciju je u tijeku priprema 
projektne dokumentacije.
 
Kultura i tradicija - ključna mjesta 
budućeg turističkog razvoja
O razvoju našeg zavičaja razmišljamo 
strateški, stoga kulturu i našu tradiciju 
vidimo kao ključna mjesta budućeg 
turističkog razvoja. dva strateška pro-
jekta, koja prepoznaju iznimnu važnost 
njegovanja tradicije, su izgradnja Inter-
pretacijskog centra ronjgi i zavičajne 
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U ponedjeljak, 2. svibnja 2016. boćar-
ski savez primorskogoranske župa-
nije u kongresnoj dvorani hotela ja-
dran upriličio je primanje za istaknute 
boćarice i boćare. nagrađene su dvije 
boćarice bk Marinići, nives jelovica i 
Marta Marčelja za impresivne sport-
ske rezultate kojima se ponosimo.
priznanje je dobila i Općina Viškovo, 
kao jedinica lokalne samouprave koja 
ulaže u sportske, pogotovo boćarske 
objekte te skrbi za svoje sportske ko-
lektive.

za rad tri boćarska kluba koja djeluju 
na području općine Viškovo, od ko-
jih je jedan prvoligaš, prošle godine 
osigurano je oko 270.000,00 kuna. 
Osim toga, u prošloj godini energet-
ski je obnovljena i sanirana fasada 
zgrade boćarskog kluba halubjan te 
uređen i dio unutrašnjosti zgrade u 
Marinićima, za čiju rekonstrukciju je 
u tijeku priprema projektne doku-
mentacije. 
također, općina Viškovo u 2015. go-
dini bila je jedan od domaćina svjet-

Općina Viškovo primila priznanje Boćarskog saveza 
Primorsko-goranske županije
na prIManjU za IstaknUte bOćarIce I bOćare, za IMpresIVne spOrtske rezUltate naGrađene sU dVIje 
bOćarIce bk MarInIćI, nIVes jelOVIca I Marta Marčelja.

kuće zvončara. Od obje ove turističke 
atrakcije očekujemo značajne pozitivne 
učinke na povećanje turističke atraktiv-
nosti i prepoznatljivosti Viškova.  

Razvoj komunalne infrastrukture
zbog ubrzanog razvoja i rasta broja 
stanovnika naše općine, svake godine 
imamo velika ulaganja u komunalnu 
infrastrukturu. U prošloj godini tako 
smo izgradili 4 km vodovoda u naselji-
ma Gornji i donji jugi, kosi, Mladenići, 
ferenci, Vozišće, Garići i lučinići. U ovoj 
godini nastavljamo s gradnjom vodovo-
da prema adriametalu, Gornjim jugima 
i Marčeljima. Ulagali smo i u cestovnu 
infrastrukturu pa smo dovršili izgradnju 
pristupne ceste u poslovnoj zoni ark 
Mihelić i ceste u lučićima, a započeli 
gradnju ceste na spojnu cestu brnasi 

dovičići i ceste d u blažićima. asfalti-
rano je preko 2.732 kvadratna metra tj. 
četiri nove ulice, a određene prometnice 
smo stabilizirali i izgradnjom potpornih 
zidova i odvodnjom oborinskih voda. U 
naselju Marinići  dobili smo i prvi rotor 
u općini, a u pripremi je projektna do-
kumentacija i za drugi u tom naselju. 
kvaliteti naše komunalne infrastrukture 
i usluge doprinijet će i novoosnovano 
komunalno društvo Viškovo. 
Od dovršetka izgradnje državne ceste d 
427 koja spaja rijeku i riječku obilazni-
cu s Viškovom, a čija dionica kroz našu 
općinu iznosi  7,6 kilometara, Općina 
očekuje značajno smanjenje prometa 
kroz središte mjesta, a time i rješavanje 
sadašnjih prometnih gužvi.   
počeli smo s izgradnjom reciklažnog dvo-
rišta u radnoj zoni Marinići, a za projekt 

vrijednosti 1,5 milijuna kuna uspjeli smo 
osigurati 80% pomoći od strane fonda 
za zaštitu okoliša i energetske učinko-
vitosti. ne skrivamo naše zadovoljstvo 
završetkom sanacije deponija Viševac i s 
nestrpljenjem očekujemo početak sana-
cije crne jame sovjak. U cijelom postup-
ku pripreme dokumentacije budno smo 
štitili interese mještana i općine Viškovo 
te smo u postupku izrade studije utjecaja 
na okoliš uputili niz prijedloga na studiju, 
od kojih je većina usvojena, a neki od njih 
će se još dodatno razmotriti. 
napravili smo mnogo, ali je još puno 
izazova pred nama. sve je to moguće 
samo našim zajedničkim djelovanjem i 
uz vašu podršku. naše udruge, mještani, 
zaposlenici i svi mi zajedno doprinosimo 
stvaranju boljeg okruženja za našu bu-
dućnost i budućnost naše djece. 

skog prvenstva u boćanju te je pro-
stor boćarskog kluba u Marinićima 
tom prilikom ugostio najbolje boćare 
svijeta. na taj način, ne samo da se 
promovira boćanje kao tradicionalni 
sport, već i sama općina Viškovo.
"boćanje je naša tradicija. tradicija 
koja snažno živi i danas u našem 
kraju. Upravo zbog toga, kontinui-
rano ulažemo u sportske objekte te 
podržavamo naše sportaše i sporta-
šice", naglasila je Općinska načelnica 
sanja Udović.
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Započeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta
recIklažnO dVOrIšte U sklOpU radne zOne MarInIćI U VIškOVU prVI je U nIzU prOjekata kOje OpćIna planIra realIzIratI U 
narednOM razdObljU, a kOjI se OdnOse na pOstUpanje s OtpadOM I zaštItU OkOlIša. IzMeđU OstalOG, planIra se IzGrad-
nja reUse centra kOjI IMa za cIlj sManjItI kOlIčInU Otpada na načIn da se prOMOVIra pOnOVna UpOtreba stVarI. 

Općina Viškovo započela je radove na 
izgradnji reciklažnog dvorišta u sklopu 
radne zone Marinići u Viškovu. Ukupna 
vrijednost ugovorenih radova i opreme te 
stručnog nadzora i koordinatora iznosi ne-
što manje od 1.265.000,00 kn s pdVom.
sredstva za realizaciju projekta reciklaž-
nog dvorišta osigurali su Općina Viškovo i  
fond za zaštitu okoliša i energetsku učin-
kovitost koji će financirati projekt u visini 
do 80% opravdanih troškova investicije. 
Ostatak od 20 posto investicije osigurat 
će Općina Viškovo, koja je za potrebe reali-
zacije ovoga ekološkog projekta osigurala 
zemljište te ishodila građevinsku dozvolu.
U cilju osiguranja ekološkog načina zbri-
njavanja posebnih vrsta otpada, Općina 
Viškovo jedna je od prvih jedinica lokalne 
samouprave u primorskogoranskoj župa-
niji koje će započeti s izgradnjom reciklaž-
nog dvorišta, što je i propisano zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom. 
prvi je to u nizu projekata koje Općina 
planira realizirati u narednom razdoblju, 
a koji se odnose na postupanje s otpadom 
i zaštitu okoliša. Između ostalog, planira 
se izgradnja reUse centra koji ima za cilj 
smanjiti količinu otpada na način da se 
promovira ponovna upotreba stvari.  
Izvođač radova je tvrtka Goran graditelj-
stvo d.o.o. iz delnica, stručni nadzor obav-
ljat će tvrtka dekOM d.o.o. iz delnica, a za 
koordinatora zaštite na radu imenovana je 
tvrtka tIM d.o.o. iz rijeke. projekt je izradio 
glavni projektant Marino štefan iz tvrtke 
adriaprojekt d.o.o., rijeka.
cilj poduzimanja svih dosadašnjih aktiv-
nosti uz rad reciklažnog dvorišta je omo-
gućavanje mještanima da na pristupačan, 
ekonomski i ekološki prihvatljiv način 
zbrinu otpad nastao u kućanstvima, sma-
njenje onečišćenja okoliša te u konačnici 
osiguranje bolje kvaliteta života u čistom 
okolišu.  
po okončanju izgradnje reciklažnog dvo-
rišta, koje se očekuje tijekom jeseni 2016., 
mještani općine će u isto moći odložiti 

Moja općina Viškovo bez azbesta
MještanI - prIdrUžIte se akcIjI zaMjene azbestnIh krOVOVa I fasada U 
sVrhU zdraVOG žIVljenja I OčUVanja OkOlIne

Općina Viškovo uključit će se u projekt "za-
mjena azbestnih krovova i fasada", pokrenut 
na inicijativu Udruge Moj otok.
U sklopu projekta „Moja Općina Viškovo bez 
azbesta“ mještanima će se sufinancirati za-
mjena azbestnih krovova na području Općine Viškovo. 
U svrhu informiranja mještana o mogućnostima sufinanciranja, predstavnici 
Udruge Moj otok održat će prezentaciju 14. lipnja 2016. u domu hrvatskih 
branitelja s početkom  u 18.30 sati. 
sponzori/donatori daju poticaj od 8 do 16 kn/m2, a dio sufinancira i Općina. 
Ulaz je besplatan te pozivamo sve zainteresirane da dođu.

sirovine iz otpada poput metala, plastike, 
stakla, papira i kartona, odjeće i tekstila, 
elektroničkog i električnog otpada, glo-
maznog otpada, namještaja i  stakla te  
iskorištene akumulatore, baterije, otpad-
na ulja, otapala, boje i lakove koji će se, po 
zaprimanju u dvorištu, predati ovlaštenim 
sakupljačima  koji će prikupljeno zbrinuti 
na siguran i ekološki prihvatljiv način. 
Mještanima će i dalje biti omogućen bes-

platan odvoz glomaznog otpada grajfe-
rom te odvoz kontejnerom prema zahtje-
vima i rasporedu odvoza. 
također, u sklopu reciklažnog dvorišta 
planira se omogućiti i vršenje povrata am-
balaže za koju se plaća naknada za povrat, 
a za što će se zatražiti suglasnost fonda. 
navedenim mještanima se želi osigurati 
jednostavniji povrat ambalaže za koju se 
plaća naknada.

KOMUNALNA PRObLEMATIKA
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sukladno predloženom programu 
rada direktora, nastavljene su ak-
tivnosti u prijavama komunalnog 
društva u neophodne registre jav-
nih tijela, izrada smjernica, plana 
rada, programa zapošljavanja i 
ostalih neophodnih akata kojima se 
omogućuje nesmetan rad društva.
Uređen je poslovni prostor u okviru 
općinske uprave na adresi Vozišće 
3, gdje će se nalaziti uprava društva. 
U tijeku je informatičko opremanje 

prostora te spajanje s programskim 
sustavom Općine.
sve tekuće aktivnosti i rad društva 
uskoro će se moći pratiti na web 
stranicama pod registriranom do-
menom www.kdviskovo.hr., na 
kojima će se redovito objavljivati 
sve novosti i aktualnosti od interesa 
za rad društva i mještana Općine 
Viškovo.
U slijedeća tri kvartala 2016. godine 
rad društva odvijat će se kroz pre-

uzimanje dijela komunalnih usluga 
od strane ugovornih tvrtki sukladno 
registriranim djelatnostima i pred-
viđenim uslugama društva te dobi-
vanja svih potrebnih dozvola za rad. 
najprije će se pružati komunalne 
usluge održavanja javnih i zelenih 
površina sa čišćenjem i pranjem 
istih, poslovi održavanja groblja, te 
čišćenje poslovnih objekata Općine i 
proračunskih korisnika.

Aktivnosti Komunalnog društva viškovo d.o.o.  
za komunalne djelatnosti

U naselju Marčelji, završeni su radovi u ulici Ilovca na sanaciji 
oborinske odvodnje županijske prometnice ž5025 Viškovo – 
klana.
Uslijed oštećenja postojeće upojne građevine prilikom jačih 
kiša na predmetnoj lokaciji dolazilo je učestalo do poplavlji-
vanja dijela kolnika te otežavanja prometovanja tim dijelom 
ceste. Ovaj problem najviše su osjetili mještani Viškova i kla-
ne te drugi vozači koji svakodnevno koriste ovu vrlo prometnu 
cestu.
radovima na sanaciji oborinske odvodnje izveden je novi 
oborinski kolektor te izvršena sanacija postojećeg upojnog 
bunara  s cestovnim ispustom radi povećanja kapaciteta 
upojnosti .
nakon sanacije sustava oborinske odvodnje, pristupilo se 
uređenju pločnika čime se bitno povećava sigurnost kretanja 
pješaka uz prometnicu, pogotovo uz autobusnu čekaonicu, 
koja se nalazi u neposrednoj blizini. na navedenoj lokaciji pla-

nira se u narednom periodu, u suradnji s nadležnim službama 
izvesti novi pješački prijelaz.
rješavanje ovoga problema ostvareno je suradnjom Općine 
Viškovo i županijske uprave za ceste primorskogoranske 
županije, koja je upravitelj predmetne prometnice i koja je 
osigurala sredstva za sanaciju.
U općini Viškovo ističu da su u rješavanju ovoga problema 
doprinijeli i mještani općine koji su vlasnici zemljišta, a koji 
su na zemljištu omogućili izvođenje radova. tako su mještani 
i prilikom rješavanja ovoga problema, kao i u velikom broju 
dosadašnjih slučajeva, ustupanjem zemljišta dali zaista velik 
doprinos rješavanju komunalnih problema, osobito promet-
nih, na čemu im zahvaljujemo.
cilj ove, kao i sličnih sanacija uočenih prometno problematič-
nih lokacija u konačnici je povećanje sigurnosti prometovanja 
pješaka i vozila te osiguravanja optimalnih uvjeta na kolniku u 
svim vremenskim uvjetima.

Završeni radovi na sanaciji oborinske odvodnje 
županijske prometnice Ž5025 u naselju Marčelji
prIlIkOM jačIh kIša na OVOM dIjelU ceste UčestalO je dOlazIlO dO pOplaVljIVanja dIjela kOlnIka. rješaVanje prObleMa 
OstVarenO je sUradnjOM OpćIne VIškOVO I žUpanIjske UpraVe za ceste prIMOrskO-GOranske žUpanIje, kOja je OsIGUrala 
sredstVa za sanacIjU, a rješaVanjU prObleMa dOprInIjelI sU I VlasnIcI zeMljIšta na čeMU IM zahValjUjeMO.
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Započeo novi ciklus izgradnje vodovodnih ogranaka

Općina Viškovo kontinuirano ulaže u 
razvoj sustava vodoopskrbe i hidrantske 
mreže radi osiguranja kvalitetnije vodo-
opskrbe i protupožarne zaštite naselja u 
cilju poboljšanja komunalnog standarda  
mještana i pravnih osoba na području 
općine. tijekom 2015. godine završe-
na je gradnja 8 vodovodnih ogranaka 
ukupne duljine 3,83 kilometara, te je u 
ovoj godini započeo novi ciklus gradnje.
U 2016. godini započeli su radovi na 
izgradnji vodovodnog ogranka „Viškovo 
prema adriametalu“ ukupne dužine 519 
m koji će riješiti problem vodoopskrbe 
dijela naselja Mladenići i Viškovo, a pla-
nira se izgradnja vodovodnog ogranka 
„Marčelji 100“ ukupne dužine 620 m i 
vodovodnog ogranka i gravitacijskog 
sanitarnog kolektora otpadnih voda 
„Gornji jugi 44/144a“ ukupne dužine 
310 m.
Gradnjom ceste d427 u čijem trupu 
se gradi sanitarni kolektor stvoreni su 
preduvjeti da se pojedina naselja mogu 
priključiti na sustav javne odvodnje 
otpadnih voda, a gravitacijski sanitarni  
kolektor otpadnih „Gornji jugi 44/1
44a“ je prvi koji će se izgraditi. naime u 
sklopu gradnje državne ceste d427 gra-
di se i pristupni put za kuće Gornji jugi 
44/144a koji je presječen izgradnjom 
navedene ceste. Gradnju pristupnog 
puta financira tvrtka hrvatske ceste dok 

VODOVODNI OGRANCI NA PODRUčJU OPĆINE VIŠKOVO

izgradnju vodovoda i sanitarnog ko-
lektora kd Vodovod i kanalizacija d.o.o. 
rijeka i Općina Viškovo.
Obzirom da je intencija Općine Viškovo 
u što većoj mjeri obuhvatiti proširenje 
vodovodne mreže, a predmetni vodo-
vodni ogranci iziskuju velika financij-
ska sredstva, nedostajuće vodovodne 
ogranke Općina Viškovo je kandidirala 
za sufinanciranje hrvatskih voda u sklo-
pu projekta eIb i ceb „financiranje vod-
nokomunalne infrastrukture“.
za projekt eIb i ceb su prijavljeni sljedeći 
vodovodni ogranci:

 perčevo, ukupne dužine 448 m
 pogledVrtače, ukupne dužine 515 m
 naselje klići, ukupne dužine 377 m
 ronjgi, ukupne dužine 630 m

 Vozišće 4861, ukupne dužine 222 m
 lučići, zorzići i novi dio zorzići, 

ukupne dužine 478 m
 Garići (petrolejska), ukupne dužine 

221 m.
prijavljeni projekt prošao je formalnu 
kontrolu kojoj je utvrđeno da zadovolja-
vaju kriterijima natječaja te se očekuje  
odluka o odobrenju sredstava za sufi-
nanciranje projekta. Ukupna vrijednost 
ovoga projekta sa svim troškovima 
gradnje je oko 6 milijuna kuna.    
projekt izgradnje vodovodne mreže na 
području općine provodi kd Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. rijeka, koje zajedno s 
Općinom Viškovo i hrvatskim vodama 
d.d. sufinancira izgradnju vodovodnih 
ogranaka.

Općinske službe dostupnije mještanima

Od ponedjeljka 11. travnja 2016. pisarnica Općine Viš-
kovo započela je s radom u novouređenom poslovnom 
prostoru u prizemlju zgrade Općine (prostor u kojem se 
prije nalazila fIna).

ponedjeljkom i srijedom: 8,30  11,00 i 15,00  16,00
Utorkom: 13,00  18,00
četvrtkom:  8,30   11,00
petkom se stranke ne primaju.

Osim pisarnice, od 9. svibnja 2016. u navedenom prostoru 
rade i komunalni redar/uprava groblja te viši savjetnik za 
zdravstvo i socijalnu skrb, prema sljedećem uredovnom rad-
nom vremenu za stranke:

U tIjekU sU radOVI na IzGradnjI VOdOVOdnOG OGranka „VIškOVO preMa adrIaMetalU“, a planIra se IzGradnja OGranka 
„MarčeljI 100“ I VOdOVOdnOG OGranka I GraVItacIjskOG sanItarnOG kOlektOra OtpadnIh VOda „GOrnjI jUGI 44/1-44a“ 

ponedjeljkom i srijedom: 8,30  11,00 i 15,00  18,00
Utorkom: 13,00  18,00
četvrtkom:  8,30   11,00
petkom se stranke ne primaju.

preMještanjeM OpćInskIh slUžbI - pIsarnIca, kOMUnalnI redar/UpraVa GrOblja te VIšI saVjetnIk za zdraV-
stVO I sOcIjalnU skrb U prIzeMnI prOstOr zGrade, OMOGUćena je bOlja UslUGa te Olakšan prIstUp OsO-
baMa sManjene pOkkretljIVOstI
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Održavanje zelenih površina

U sklopu godišnjeg održavanja zelenih 
površina na području Općine Viškovo, 
trenutno se izvode aktivnosti na re-
dovitoj košnji trave uz prometnice i na 
parkovnim površinama. 
U svibnju je, uz tekuće održavanje hor-
tikulturnih površina, planirana i zamje-

na sezonskog cvijeća i sadnja ljetnica 
na cvjetnim gredicama na području 
općine. 
svakodnevno se izvode ostali horti-
kulturni radovi: odstranjivanje korova, 
okopavanje, orezivanje živice i grmova, 
izgrabljivanje površina od suhe tra-

ve, lišća i smeća. predmetne radove 
izvodi tvrtka andrita d.o.o. kostrena, 
temeljem Ugovora o održavanju javnih 
zelenih površina, pješačkih zona i sta-
za, trgova, parkova, dječjih igrališta i 
javnih prometnih površina te dijelova 
javnih cesta koje prolaze kroz naselje.

Općina Viškovo, jedinstveni upravni odjel, poziva sve 
mještane Općine Viškovo, udruge i grupe mještana da 
se aktivno uključe u program uređenja javnih površi-
na dostavljajući svoje prijedloge komunalnih zahvata 
na svojem području za 2017. godinu (uređenje zelenih 
površina, izgradnja dječjih igrališta, uređenje parkirnih 
površina, postava autobusnih nadstrešnica i sl.).
programom uređenja Općina Viškovo želi omogućiti 
mještanima neposredno sudjelovanje u rješavanju ko-
munalnih problema i poboljšanju kvalitete življenja, te 
potaknuti partnerski odnos Općine i mještana u zado-
voljenju potreba u lokalnoj zajednici, kroz osobni an-
gažman i aktivno sudjelovanje u projektima dovodeći 
do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne 
zajednice.  
program uređenja će obuhvatiti predložene projekte od 
strane udruga i grupa građana koji uključuju doprinos 
zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije), koji 
neposredno doprinose unapređenju kvalitete života, koji 

imaju realan pristup rješavanju problema.
kriteriji za ocjenjivanje projektnih prijedloga su jasno 
utvrđeni i detaljno opisani problemi i potrebe lokalne 
zajednice, detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti 
do ostvarenja utvrđenih ciljeva, sudjelovanje lokalne 
zajednice u provedbi projekta (minimum 10% ukupne 
vrijednosti projekta izraženo kroz volonterski rad, spon-
zorstva, donacije), vrednovanje uspješnosti i održivosti 
projekta, te inovativnost u pristupu rješavanja problema. 
također uvjet za prihvatljivost projekta je da se predlo-
ženi projekt nalazi na površini koja je u vlasništvu Općine 
Viškovo. 
zainteresirani prijavitelji trebaju ispuniti propisani obra-
zac prijave koji će se moći preuzeti sa internetske strani-
ce Općine Viškovo www.opcinaviskovo.hr na kojima će 
biti objavljeni svi detalji programa.   
Općina Viškovo osigurati će  tehničku potporu za pripre-
mu, pisanje i izradu projekta (obrazac za prijavu), kao i 
ostalu potrebnu stručnu pomoć i savjete. 

program uređenja javnih površina 
na području općine Viškovo

Javni poziv 

hORTIKULTURNI RADOVI

Uz tekUće OdržaVanje hOrtIkUltUrnIh pOVršIna U sVIbnjU je planIrana I zaMjena sezOnskOG cVIjeća I sadnja 
ljetnIca na cVjetnIM GredIcaMa na pOdrUčjU OpćIne. 
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sukladno Odluci o sufinanciranju 
redovitog programa pred školskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo 
(„službene novine primorskogoran-
ske županije“ broj: 4/14. i „službene 
novine Općine Viškovo“ broj 3/15.) 
zahtjevi za sufinanciranje boravka dje-
ce u jaslicama i vrtićima zaprimat će se 
u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 
(prostor bivše fInae), u razdoblju  od 
1. srpnja do 8. kolovoza 2016. godi-
ne.
pravo na sufinanciranje ostvaruju 
roditelj/i ukoliko dijete i oba roditelja 
(izuzev roditelja koji nije u braku) imaju 
prebivalište u Općini Viškovo, ukoliko 
je ta ista adresa evidentirana i na Po-
reznoj upravi i ukoliko nemaju iskaza-
no dugovanje prema Općini Viškovo.

Poklon-paketi prvašićima
kao i prijašnjih godina, Općina Viškovo 
će i za školsku godinu 2016/2017., 
prvašiće darivati poklon paketima sa 
školskim priborom neophodnih  za 
početak  školovanja i to na način da će 
Osnovna škola „sveti Matej“ dostaviti 
popis svih prvašića upisanih u Osnov-
nu školu „sveti Matej“, dok će prvašiće 
s prebivalištem na području općine 
Viškovo, koji su upisani u osnovne 

ODGOJ I ObRAZOVANJE

Programi sufinanciranja predškolskog odgoja i školskog 
obrazovanja

škole izvan područja općine Viško-
vo morati prijaviti roditelji nakon 
objavljenog javnog poziva u mjesecu 
srpnju 2016. Prilikom prijave roditelj 
je dužan priložiti dokumentaciju koja 
će biti navedena u javnom pozivu.

Nagrađivanje odličnih učenika/ca i 
učenika/ca generacije 2015./2016.
Općina Viškovo će i ove godine na-
graditi učenike/ce koji su u svih osam 
godina osnovne škole postigli odli-
čan uspjeh te učenike/ce generacije 
2015./2016. godine s prebivalištem 
na području Općine Viškovo. popis 
učenika koji ostvaruju to pravo, a za-
vršili su Osnovnu školu „sveti Matej“, 
Viškovo, Općini će dostaviti škola.
Učenici/ce koji su takav uspjeh postigli 
u osnovnim školama izvan područja 
Općine Viškovo također ostvaruju pra-
vo na nagradu te će se trebati prijaviti 
na javni poziv koji će biti objavljen 
nakon dodjele svjedodžbi, početkom 
mjeseca srpnja 2016. i dostaviti 
potrebnu dokumentaciju koja će biti 
navedena u javnom pozivu. 

besplatni udžbenici i pomoć rodite-
ljima učenika osnovne škola za kup-
nju školskih knjiga za školsku godinu 
2016./2017.
• Općina Viškovo  je za školsku godinu 

2016./2017. osigurala besplatne 
udžbenike na kojima se ne koriste 
ostala nastavna sredstva za sve uče-
nike čiji roditelji imaju prebivalište u 
Općini Viškovo te im je ta adresa ista 
kao adresa evidentirana u poreznoj 
upravi i ukoliko nemaju iskazano 
dugovanje prema Općini Viškovo. 
Mogućnost podnošenja zahtjeva 
roditelji će imati od 1. do 20. srp-
nja 2016. godine  ukoliko su ured-
no vratili udžbenike koje su dobili 
prošle školske godine u pisarnicu 
Općine Viškovo, Vozišće 3 (prostor 
bivše fInae). 

• pravo na novčanu pomoć roditeljima 
učenika osnovne škole za kupnju 

Sve detaljne obavijesti i informa-
cije o podnošenju zahtjeva bit će 
pravovremeno dostupne na inter-
netskoj stranici Općine Viškovo: 
www.opcina-viskovo.hr te se ko-
risnici upućuju da dnevno prate  
navedenu internetsku stranicu 
Općine kako bi o svemu bili na 
vrijeme obavješteni.

školskih knjiga sukladno Odluci o 
posebnim oblicima pomoći („služ-
bene novine primorskogoranske 
županije“ broj 49/12.) ostvaruju i za 
školsku godinu 2016./2017. rodite-
lji učenika osnovne škole iz obitelji 
koja ispunjava jedan od dva uvjeta:
 uvjet prihoda sukladno članku 
13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine 
Viškovo („službene novine pri-
morsko goranske županije“ broj 
52/11.) te iznosi za dvočlanu obitelj 
do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 
2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 
3.000,00 kn. ako obitelj ima više od 
4 člana, cenzus prihoda za svakog 
člana se povećava za 500,00 kn.
 ako obitelj ima troje ili više školske 
djece.

zahtjev za ostvarivanje prava na po-
moć roditeljima učenika osnove škole 
za kupnju školskih knjiga za školsku 
godinu 2016./2017. roditelj ima mo-
gućnost podnijeti u periodu od 16. 
kolovoza do 30. rujna 2016.
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besplatna školska marenda, sufinan-
ciranje i besplatni produženi boravak 
te besplatni javni prijevoz učenika
Pravo na besplatni i sufinancirani 
produženi i cjelodnevni boravak 
učenika u osnovnim školama, be-
splatnu školsku marendu i besplatni 
javni prijevoz učenika za školsku 
godinu 2016./2017. roditelji mogu 
ostvariti ukoliko ispunjavaju uvjete 
iz Odluke o socijalnoj skrbi i Odluke 
o posebnim oblicima pomoći te uko-
liko podnesu zahtjev za ostvarivanje 
predmetnog prava u periodu od 16. 
kolovoza do 10. rujna 2016. Ukoliko 
se zahtjevi predaju iza ovog roka, 
pravo će se moći ostvariti od mjese-
ca u kojem je zahtjev predan pa do 
kraja školske godine 2016./2017., uz 
uvjet da je zahtjev predan do 10-tog 
u mjesecu.
pravo na sufinanciranje produženog 

i cjelodnevnog boravka u osnovnim 
školama (50% troška rada nastavnog 
osoblja) ostvaruje roditelj za učenika 
ukoliko roditelj i učenik imaju prebiva-
lište na području općine Viškovo.
pravo na besplatni produženi i cjelod-
nevni boravak u osnovnim školama 
ostvaruje roditelj za učenika ukoliko 
roditelj i učenik imaju prebivalište na 
području općine Viškovo i ako njihova 
obitelj ispunjava uvjet prihoda suk-
ladno odredbama Odluke o socijalnoj 
skrbi te ukoliko je udomljeno dijete ili 
dijete pod brigom skrbnika.
pravo na besplatnu marendu u os-
novnim školama ostvaruje roditelj 
za dijete ako ispunjava uvjet prihoda 
sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i 
ako ispunjava poseban uvjet sukladno 
odredbama Odluke o socijalnoj skrbi 
(dijete hrvatskog ratnog vojnog inva-
lida iz Domovinskog rata, djeca ratnog 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan Općina
donirala sredstva za nabavku opreme za prvu pomoć 

U utorak, 26. travnja 2016. u Vatroga-
snom domu u srokima općinska načel-
nica sanja Udović uručila je medicinsku 
opremu za prvu pomoć dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu halubjan. Opremu 
je u ime Društva, uz zahvale, preuzeo za-
povjednik sanjin blažević.
Obzirom da dVd halubjan sudjeluje u 
svim aktivnostima Općine Viškovo kao 
potpora u osiguranju manifestacija, a 

imajući u vidu povećani rizik od ozljeđiva-
nja ili drugog neželjenog događaja, Op-
ćina Viškovo osigurala je sredstva za na-
bavku defibrilatora, boca za kisik, nosila i 
druge opreme za pružanje prve pomoći u 
ukupnom iznosu od 30.579,95 kuna.
Osim toga, krajem 2015. godine članovi 
dVda halubjan, podjelom kalendara 
skupljali su donacije za vatrogasno 
društvo. tom prigodom prikupili su 

5.040,00 kuna koje su utrošene za na-
bavu prijenosnog agregata za struju 
koji će biti na korist svim mještanima 
Općine Viškovo.
„sigurna sam da će sva spomenta opre-
ma imati utjecaja na učinkovitost rada 
vatrogasnog društva, no moja je želja da 
se što manje koristi na intervencijama, 
a što više na vježbama“, napomenula je 
općinska načelnica sanja Udović.

i civilnog invalida rata, udomljena 
djeca te djeca pod brigom skrbnika i 
dijete samohranog roditelja sukladno 
odredbama zakona o socijalnoj skrbi i 
Obiteljskog zakona.
pravo na besplatnu marendu ostva-
ruje i učenik s posebnim potrebama i 
teškoćama u razvoju koji pohađa za to 
posebno organiziranu školu koji ima 
produženi boravak.
pravo na besplatan javni prijevoz 
ostvaruje učenik iz obitelji koja ispu-
njava uvjet prihoda sukladno Odluci o 
socijalnoj skrbi te ako ispunjava pose-
ban uvjet sukladno odredbama Odlu-
ke o socijalnoj skrbi (dijete hrvatskog 
ratnog vojnog invalida iz Domovin-
skog rata, djeca ratnog i civilnog inva-
lida rata, udomljena djeca te djeca pod 
brigom skrbnika i dijete samohranog 
roditelja sukladno odredbama zakona 
o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona.
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Odbor za hrvatske branitelje i savjet 
mladih Općine Viškovo organizirali su u 
ožujku 2016. drugo po redu predavanje 
za učenike 7. i 8. razreda Oš „sv. Matej“, 
na temu „da se ne zaboravi“, sa ciljem 
zaštite digniteta Domovinskog obram-
benog rata. predavanje u domu hrvatskih 
branitelja održali su umirovljeni brigadir 
stanislav linić, zamjenik predsjednika 
hčz i umirovljeni bojnik luka Matanić, 
predsjednik Odbora za hrvatske branite-
lje. predavanje je koordinirano s ravnate-
ljem Oš „sv. Matej“ josipom crnićem, koji 
je sa suradnicima prisustvovao predava-
nju i općinskom načelnicom, čiji je izasla-
nik, zamjenik načelnice denis Mladenić, 
pozdravio prisutne.
brigadir linić istaknuo je kako je domo-
vinski rat svakako najznačajniji događaj 
u novijoj hrvatskoj povijesti. bitno je s 
ovakvim povijesnim odmakom reći činje-
nice koje razlikuju agresora i žrtvu i bitno 
je, kroz objektivan prilaz, razbiti neke 
predrasude. počevši izlaganje od zavr-
šetka drugog svjetskog rata, nastojao je 
učenicima prikazati kako su kroz nekoliko 
faza stvoreni politički i ostali preduvjeti 
za osamostaljenje hrvatske. Vukovar, kao 
strategijska prekretnica Domovinskog 
rata, mjesto stradanja i točka koja osli-
kava svu patnju nove države hrvatske, 
treba biti mjesto na kojem će se naći svi 
stradalnici jer Vukovar to zaslužuje. linić 
smatra kako hrvatski branitelji, taj ogro-
man neiskorišteni intelektualni i fizički 
potencijal, upravo kroz ovakva predava-
nja trebaju mladim naraštajima pričati 
istinu o domovinskom ratu.
luka Matanić, predsjednik Odbora za 
hrvatske branitelje, sukladno naslovu 
predavanja, istaknuo je samo neke bitne 
datume, žrtve i cijenu u obrani i oslobo-
đenju samostalne, demokratske i neovi-
sne hrvatske, koje se ne smiju zaboraviti, 
uvažavajući da učenici u školi uče kroz 
nastavu o značajnim datumima i prazni-
cima koje obilježavamo. da se hrvatska 
nije sama napala i da je na hrvatsku izvr-

Da se ne zaboravi

ODbOR ZA hRVATSKE bRANITELJE I SAVJET MLADIh OPĆINE VIŠKOVO 

šena velikosrpska i srbočetnička agresija 
potpomognuta tzv. jna, da je u hrvatskoj 
počinjen zločin i genocid od strane agre-
sora, da je svaka stopa slobodne domo-
vine natopljena krvlju hrvatske mladosti, 
govore neki od pokazatelja koje ne smije-
mo zaboraviti:
od početka agresije 1991. do oslobađa-
nja rh 1995. u domovinskom obrambe-
nom ratu:

 ubijeno oko 16 000 osoba
- ranjeno 37 000
 silovano oko 2000 žena
 raseljeno – prognano oko 260 000 

hrvata
- kroz velikosrpske logore prošlo 30 000 

osoba
 preko 1000 branitelja i civila vode se ne-

stalima i njihova sudbina je nepoznata
 porušeno 14 bolnica, 122 katoličke 

crkve
 otkriveno 156 masovnih grobnica (naj-

veća i najpoznatija Ovčara)
  porušeno i teško oštećeno preko 200 

tisuća objekata
- ratna šteta procijenjena na oko 32 mi-

lijarde eura 
U borbi za Vukovar hrvatskih oružanih 
snaga  protiv velikosrpskih oružanih snaga 
i tzv. jna u trajanju od 3 mjeseca ubijeno 
je oko 4000 pripadnika hrvatskih oružanih 
snaga i civila od čega 86 djece, na grad je 
palo više od 6,5 milijuna granata. oku-
pacijom Vukovara 18. studenog 1991. iz 
vukovarske bolnice odvedene su 264 osobe 
koje su masakrirane, ubijene i pokopane 
na masovnoj grobnici Ovčara. Među ubi-
jenima je 16godišnji Igor kačić, čiji je otac 
poginuo u borbi za Vukovar prije okupacije. 
zbog svega navedenoga, Vukovar je simbol 
zajedništva, prkosa i obrane rh,  a okupiran 
18. studenog 1991.  
Pad Vukovara 18. studenog s ponosom na 
hrabrost hrvatskih branitelja, ali i tugom 
za poginulima, obilježavamo kao dan 
sjećanja i odavanja pijeteta svim žrtvama 
domovinskog rata Rh.
također ne smijemo zaboraviti da je 4. ko-

lovoza 1995. započela Vojnoredarstvena 
operacija (VrO) „Oluja“ sa ciljem oslobo-
đenja okupiranog teritorija hrvatske. U 
borbama protiv velikosrpskih oružanih 
snaga oslobođeno je 10,400 četvornih km 
ili 18,4% do tada okupiranog teritorija rh. 
hrvatska vojska i policija pokazale su svoju 
sposobnost i spremnost. Velikosrpska po-
litika odustala je od daljnjih borbi protiv 
Oružanih snaga rh i tako pristala na mirnu 
reintegraciju hrvatskog podunavlja. prvi 
predsjednik republike hrvatske dr. franjo 
tuđman podigao je 5. kolovoza 1991. hr-
vatski stijeg na kninskoj tvrđavi, što je zna-
čilo da je hrvatska neovisna, demokratska 
i slobodna država.
Vojno-redarstvenu operaciju „oluja“ s 
ponosom slavimo 5. kolovoza kao dan 
pobjede, dan domovinske zahvalnosti i 
dan hrvatskih branitelja.
na kraju, učenicima je istaknut doprinos 
hrvatskih branitelja iz općine Viškovo, 
Primorja, Gorskog kotara, otoka i Istre koji 
su se od prvoga dana uključili u obranu i 
oslobođenje domovine, od kojih se većina 
borila na ličkom kao i na drugim ratištima 
diljem hrvatske.
bez obzira na sve navedeno i nenavedeno, 
na sve žrtve i patnje, na sve boli i muke, 
predavanje je zaključeno porukom „opro-
stiti da, nikada zaboraviti“, a potom je 
uslijedilo niz pitanja od strane učenika koji 
su vrlo pažljivo slušali kratko, realno, ali i 
emocionalno predavanje.

PrEDAVANJE O DOMOVINSKOM rATU UčENIcIMA OSNOVNE ŠKOLE ODrŽALI SU UMIrOV-
LJENI BrIGADIr STANISLAV LINIĆ I UMIrOVLJENI BOJNIK LUKA MATANIĆ.
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Godina božjeg milosrđa

Prozvan je “apostolom ispovjedaonice” 
zbog gotovo 40 godina svakodnevnog 
ispovijedanja, ponekad i više od deset sati 
dnevno! rijeke ljudi dolazile su k njemu s 
jednim ciljem: izmiriti se s Bogom i ljudi-
ma! Dan uoči svoje smrti, u vrijeme naj-
veće ljetne sparine ispovijedao je bez pre-
daha, pretvorivši svoju bolesničku sobicu 
u ispovjedaonicu. Izdvojili smo sedam 
misli ovog neumornog Božjeg radnika 
i istinskog poznavatelja ljudskih srdaca 
koje nam svima mogu biti na korist! 
1. Naš Gospodin nam je čvrsto obećao da 

će biti širokogrudan u svojoj providnos-
ti kada se budemo trudili s njegovom 
milošću vršiti svoje dužnosti. Potrudi-
mo se dakle da budemo djelotvorni 
vjernici; potom će nadoći Providnost. 

2. Kada ljudska osoba koja ima vjeru živi 
prema Evanđelju i, usprkos krhkosti, 

na svetkovinu tijelova crkva svečano slavi svoje najveće 
bogatstvo. slavi i zahvaljuje bogu što je crkvu oboga¬tio 
darom svoje nazočnosti. to je bogatstvo koje nije moguće 
mjeriti zemaljskim mjerilima. to je bogatstvo bog sam, Isus 
uskrsli koji živ i nazočan u kruhu i vinu u svakoj misi. crkva 
slavi euharistiju i radosno zahvaljuje bogu za bogatstvo 
koje nije u materijalnom posjedovanju nego u Isusu kristu. 
svetkovina tijelova u crkvi i svakom vjerniku želi obnoviti i 
učvrstiti vjeru da je najveće bogatstvo crkve u euharistiji i 
u daru božje trajne prisutnosti u kruhu i Vinu. tijelovo želi 
ojačati crkvu u njezinoj spremnosti da od tog bogatstva 
živi da se trajno bogom svojim hrani, riječju božjom nadah-
njuje i duhom njegovim jača. bez toga crkva nije kristova crkva. na ovaj blagdan 
crkva slavi dar euharistije svečanim procesijama. crkva izlazi iz crkava u javni život 
obogaćena mudrošću božje riječi, nahranjena kristovim tijelom i krvlju. tijelovska 
procesija nije izvanjska manifestacija nego je i to vjernički ispit nas kršćana koliko 
su vjerni bogu. na kraju svete mise svećenik kaže: “Idite u miru”. to znači nastaviti 
živjeti s bogom u svakodnevnici. crkva je zajednica koja je od svog učitelja primi-
la nalog da ide u društvo i javni život. nije njezino mjesto da ostane zatvorena u 
crkvama ili, kako bi rekli, u sakristijama. budite žive pokaznice koje ćete životom 
svjedočiti i pokazivati krista u našoj župi i obiteljima. 

blaGdan tIjelOVa, četvrtak, 26. svibnja 2016.
Mise u župi: u 8, 10 i 18 sati (nakon mise u 10 sati bit će tijelovska procesija 
našim mjestom) 

slavlje sakramenta krizme
 

slavlje svete krizme bit će u subotu 
11. lipnja 2016. u 10 sati

nastoji se pokoravati Gospodnjim za-
konima, poput Krista jeca i pati u bri-
gama i bolovima ljudskog života, tada 
se prikazuje i žrtvuje Bogu Ocu kao 
prihvaćena i draga žrtva. 

3. Pođite na pričest. Idite na pričest s vje-
rom… Nije otrov, nego lijek koji može 
izliječiti svaku bolest. Svjetlo je misli; 
snaga u slabostima, utjeha i ublaženje 
u svim mukama; zalog je buduće slave. 

4. Tko traži na sve načine izbjegavanje 
patnja i neizbježnih kušnja života, 
nema kršćanskog duha; to ne znači 
prihvaćanje vlastitog križa i ići za Isu-
som, nego izbjegavati ga. Zato, ono 
što se trpi jer se nije moglo izbjeći, neće 
imati zasluga. 

5. Uvijek se trudi da budeš vjernik, tako-
đer kada budeš u društvu svojih kolega 
i usred svih zbivanja u životu. 

6. Uvijek ostaje istina da se ni list ne miče 
bez Božje volje. Koliko su veća njegova 
iskušenja, toliko je bliže Božje obodre-
nje. Dakle, blizu je utjeha koju želi vaše 
srce. 

7. Što više radimo u životu na ovoj zemlji, 
više zasluga stječemo za nebo i više 
doprinosimo za spasenje duše. Mjesto 
na nebu nitko nam neće oduzeti. 

sV. leOpOld - MIsIOnar MIlOsrđa: 7 saVjeta sV. leOpOlda MandIća O tOMe 
kakO UVIjek žIVjetI U bOžjeM dUhU.

Tijelovo - blagdan euharistijske 
Isusove prisutnosti

ŽUPA SV. MATEJA VIŠKOVO  

Ljetni raspored misa i uredovnog 
vremena
U petak, 1. srpnja 2016. prelazimo 
na ljetni raspored svetih misa, a to 
znači da ćemo radnim danom kroz 
srpanj i kolovoz imati svete mise 
samo ujutro u 7.30 sati, a nedjeljom 
u 8, 10 i 19 sati.

Uredovno vrijeme tijekom srpnja i 
kolovoza 2016.
prije podne: utorak i petak od 8.00 
do 9.30 sati | tel.: 256 – 862
U slučaju sprovoda, posjeta boles-
niku… obratite se na:
Mob.: 091 200 95 44  župnik 
| Mob.: 091 895 54 70  župni vikar

blagdan Velike Gospe
15. 08. 2016.  mise u župi 8,00 i 10 
sati.
blagdan sv. Roka
16. 08. 2016.  mise u crkvi u 7.30 
sati, na groblju u 19 sati.
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Dan općine udruge obilježile izložbama, turnirima i 
folklornim programima
pOseban ObOl ObIlježaVanjU dana OpćIne dalI sU dječjI VrtIćI, OrGanIzIraVšI nIz prOGraMa ne saMO za djecU, 
neGO I za rOdItelje.

DAN OPĆINE VIŠKOVO 2016. (11.- 22. TRAVNJA) 

za komediju "ljubav na prvi pogled"  tražilo se mjesto više 

prezentacija judo kluba rijeka

parićevanje drv po starinski 

Obilježavanje rođendana Općine Viš-
kovo udruge su i ove godine popratile 
prigodnim programima. Ipak, ovogo-
dišnjoj proslavi obol su dali najmlađi, 
za što su se pobrinuli vrtići koji djeluju 
na ovom području. I početak programa 
obilježili su upravo programi za dje-
cu. naime, obilježavajući ujedno i 20. 
obljetnicu postojanja dječji vrtić Viško-
vo organizirao je višednevni program 
s nizom zanimljivih događanja – od 
izložbi, predavanja za roditelje i struč-
njake, likovnih igraonica, ekokutka do 
svečanog programa i predstave. 
programima za najmlađe i njihove rodi-
telje pridružili su se i dječji vrtić loptica 

s programom radionice na temu „ro-
ditelji i dječja igra“, održanom u srijedu 
13. travnja u domu u Marinićima te 
dječji vrtić „zvončica“ koji je u sportskoj 
dvorani Oš „sveti Matej“ u subotu, 16. 
travnja održao jubilarne 10. sportske igre. 
Udruge su dan općine popratile već 
tradicionalnim sportskim i kulturnim 
manifestacijama: Udruga likovnih 
umjetnika amatera „braća baštijan“ 
Viškovo mještanima se predstavila 
novom postavom umjetničkih slika 
svojih članova, izložbom pod nazivom 
„ekspresija“. Otvorenje izložbe održano 
je u utorak, 12. travnja u prostorijama 
Vtca, a prigodni program pjesmom je 

uveličala klapa Mistrage. Iste večeri u 
prepunom domu hrvatskih branitelja 
održana u organizaciji narodne knjižni-
ce i čitaonice halubajska zora. održana 
je komedija kazališta „lectirum“ iz za-
greba „ljubav na prvi pogled“.
U četvrtak, 14. travnja, predstavnici 
Općine, Općinskog vijeća i brojnih 
udruga, polaganjem vijenaca i palje-
njem svijeća na groblju Viškovo odali su 
počast svima koji su na oltar domovine 
položili svoje živote. 
sljedećeg dana, svečanom sjednicom 
Općinskog vijeća u restoranu ronj-
gi, svečano je obilježen 23. rođendan 
 Općine Viškovo te su uručene općinske 

boćarski turnir u organizaciji bk halubjana  
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kUd Izvor  lijepom našom

10. sportske igre namijenjene najmlađima

nagrade i priznanja. kulturnozabavni 
dio programa udruge su obilježile fol-
klornim sadržajima: folklorna baština 
lijepe naše u organizaciji kUda „Izvor“, 
a svečanim programom skd prosvjeta 
pododbor Viškovo.
nije nedostajalo ni sportskih događa-
nja. U povodu dana Općine boćarski 
klub „halubjan“ od prve godine njezi-
nog postojanja ovu svečanost obilje-
žava boćarskim i kartaškim turnirom u 
briškuli i trešeti. dvodnevni turnir svake 
godine tradicionalno okuplja boćare 
susjednih gradova i općina. Uslijedili su 
i ostali sportski sadržaji: nemotarije na 
jogu u organizaciji Udruge "halubajke" 
Viškovo, biciklistička utrka, nogometne 
utakmice mlađih i starijih morčića nk 
halubjana i nk krka, turnir u pikadu te 
šahovski turnir. U nizu sportskih sadrža-
ja mještanima se predstavio i judo klub 
kvarner iz rijeke.
pomalo s nostalgijom udruge su se pri-
sjetile nekadašnjeg načina života i rada 

 "parićavanje drv po starinski" održano 
je u organizaciji udruge "Marčeji". na-
tjecanje u kopanju za muškarce i sadnji 
za žene u organizaciji delavske katedra 
Ustanove „Ivan Matetić ronjgov“, a 
uvijek aktualnu problematiku, akcijom 
prikupljanja otpada „ne dvoji – odvoji“ 

program je upotpunio i krizni ekosto-
žer Marišćina.
završetak programa označen je u su-
botu 22. travnja i to obilježavanjem 25. 
obljetnice Ogranka Matice hrvatske 
Viškovo i koncertom mješovitog pje-
vačkog zbora kUda "halubjan".

Izložba slika Udruge braće baštijan "ekspresija" u Vtcu

svačana manifestacija  skd prosvjete 

nemotarije na joge
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drugu godinu zaredom, sukladno svom programu rada, turistička zajednica 
Općine Viškovo raspisala je i natječaj za izbor crteža karakterističnog motiva 
Općine Viškovo,
natječaj je bio anoniman i tijekom trajanja natječaja crteže je prijavilo šest 
vrtića sa 46 radova.
članovi povjerenstva za izbor crteža karakterističnog motiva Općine Viškovo, 
u sastavu mr. sc. branko kukurin, zdenka cetina, prof. i direktorica tz Viškovo 
Marina jurić, jednoglasno su ocijenili najuspješnijim sljedeće crteže:

• dV Mali princ  Mihael šutalo: halubajski zvončar
• dV Maza  Grupni rad: šetnja našim krajem  dvojezična slikovnica
• dV Viškovo  lucia karić: halubajski zvončar

autori crteža nagrađeni su na manifestaciji „Majevica“ priznanjima i poklon 
bonovima za kupnju crtaćeg i slikarskog pribora.

Turistička zajednica Općine Viškovo čestita nagrađenima i zahvaljuje svima 
na sudjelovanju.

Izbor fotografija karakterističnog motiva općine viškovo

sukladno svom programu rada turistička zajednica Općine 
Viškovo objavila je natječaj za izbor fotografija karakteristič-
nog motiva Općine Viškovo, koji je bio otvoren do 20. travnja 
2016. godine.
na natječaj, koji je bio anoniman, prijavilo se 8 sudionika s 
38 radova. U opusu natjecatelja zastupljeni su mnogi vidovi 
fotografskog izričaja, od urbanog pejzaža, portreta u slo-
bodnom prostoru, preko snažnih prirodnih pejzaža, pa sve 
do apstraktnih i fantastičnih fotografija.
članovi povjerenstva u sastavu mr. sc. branko kukurin, zden-
ka cetina, prof. i direktorica tz Viškovo Marina jurić, jedno-

Izbor crteža karakterističnog 
motiva općine viškovo

glasno su donijeli odluku o pobjednicima: 

1. mjesto: Vid Višnjić, fotografija „šumski put“ osvojila je  
nagradu u iznosu 1.000,00 kn

2. mjesto: aleksandar tomulić, fotografija „trening“ 
osvojila je nagradu u iznosu 800,00 kn

3. mjesto: siniša barčić, fotografija „Mići zvončar“ osvo-
jila je nagradu u iznosu 500,00 kn

Turistička zajednica Općine Viškovo čestita pobjednicima 
i zahvaljuje svima na sudjelovanju.

na području općine Viškovo i ove godine provodi se akci-
ja uređivanja okoliša. turistička zajednica Općine Viškovo 
raspisuje natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i 
uređenu autohtonu arhitekturu (šterna, poseban detalj). na 
natječaj spomenute objekte mogu prijaviti stanovnici Općine 
Viškovo, bez obzira na vlasništvo. Već nagrađeni mještani ne 
mogu se prijaviti dvije (2) godine od pobjede na natječaju. 
stručno povjerenstvo obići će prijavljene objekte te ih 
ocijeniti i fotografirati i na temelju ukupne ocjene dodije-
liti prigodne nagrade u tri kategorije: za najljepše uređene 

okućnice, balkone i uređenu autohtonu arhitekturu/poseban 
detalj/poseban doprinos. za svaku kategoriju određene su tri 
nagrade, odnosno poklon bon:

 prvo mjesto:  1000,00 kuna
 drugo mjesto:  700,00 kuna
 treće mjesto :   400,00 kuna

prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno u prostorijama 
turističke zajednice Općine Viškovo, telefonom ili faxom na 
broj: 257¬591 ili emailom: info@tzviskovo do 30. lipnja 
2016. godine.

Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon 
i autohtonu arhitekturu na području općine viškovo

U kOnkUrencIjI Od 38 fOtOGrafIja prIstIGlIh na natječaj kOMIsIja nIje IMala laGan zadatak OdabratI najUspješ-
nIje

Šetnja našim krajem - Grupni rad (dV Maza) 
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Majevica - Fešta od mladega leta
ManIfestacIjU pOsVećenU tradIcIjI, OčUVanjU kUltUrnO-pOVIjesne baštIne, kUhInje I starInskIh ObIčaja halU-
bajskOG kraja I OVe GOdIne ObIlježIle brOjne starInske IGre.

s ciljem oživljavanja starih običaja, oču-
vanja kulturnopovijesne baštine i tra-
dicije našega kraja, u nedjelju, 8. svibnja 
održana je osma po redu manifestacija 
„Majevica“ u organizaciji turističke za-
jednice i Općine Viškovo. 
Ovogodišnju „Majevicu“ obilježile su 
mnogobrojne starinske igre poput 
skakanja u vrećama, pogađanja lonca 
zatvorenih očiju, potezanja konopa, ba-
canja potkova, turnira u boćanju drve-
nim boćama, penjanja na stup po pršut. 
Vrijedni učenici Ugostiteljske škole iz 
Opatije prezentirali su domaću hranu, 
a najmlađi su mogli uživati u vožnji ko-
čijom i raznim društvenim igrama. za-
bave nije nedostajalo uz klapu Mistrage, 
danie la benija & d´beni band.  

za sve posjetitelje turistička zajednica 
osigurala je besplatni ručak, kapuz i fa-
žol.
na izložbi proizvođača autohtonih 
proizvoda Udruženja obrtnika Viškovo 
kastavklanajelenje nudili su se 
med, proizvodi od meda, voćne rakije, 
suveniri, igračke, ukrasi, ručni radovi te 
proizvodi od lavande i ljekovitoga bilja.
također je organiziran i turistički razgled 
općine Viškovo uz stručnog vodiča pla-
ninarskog društva, te su mještani imali 
priliku doživjeti Općinu Viškovo na za-
nimljiv, turistički način.
na ovogodišnjoj „Majevici“ predstavili 
su se svojim programima i stvaralaš-
tvom: Matica hrvatska Viškovo, narodna 
knjižnica i čitaonica „halubajska zora“, 

dječji vrtić „Viškovo“, boćarski klub 
„halubjan“, Udruga likovnih umjetnika 
amatera „braća baštijan“, kunpanija z 
halubja, Osnovna škola „sveti Matej“, 
halubajske mažoretkinje, halubajke 
Viškovo, delavska katedra i udruga „be-
lica", Udruga roditelja „pokrenimo se" i 
Ugostiteljska škola Opatija.

Majevica je i ove godine privukla veliki broj posjetitelja Uvijek atraktivno penjanje na stup

domaća hrana Ugostiteljske škole Opatija Vožnja kalesinom  atrakcija za najmlađe



Međunarodni „world cleanup“ dan 
jedna je od najvećih svjetskih eko-
loških aktivnosti u kojima sudjeluju 
zajednice diljem svijeta. U hrvatskoj 
se kao dio svjetske akcije „world 
celanup 2016“ odnosno globalnog 
pokreta „let's do it!“ održava zele-
na čistka, jedan dan za čisti okoliš. 
petu godinu za redom kampanji se 
pridružila Općina Viškovo i turistička 
zajednica općine Viškovo.

Zajedničkim snagama
turistička zajednica općine Viškovo 
svim sudionicima osigurala je sred-
stva za rad, zaštitne rukavice i pVc 
vreće. U suradnji s udrugama i mje-

Eko akcija „Zelena čistka 2016.“
OpćIna VIškOVO I tUrIstIčka zajednIca OpćIne VIškOVO UVIdjele sU VažnOst OVe kaMpanje te akcIjOM žele pOdIćI 
sVIjest Mještana O njIhOVOj UlOzI U stVaranjU I načInU OdlaGanja Otpada te pOtIcanjU pOzItIVnIh prOMjena.

štanima u petoj zelenoj čistki čistio  
se okoliš, šetnice, šuma od skretanja 
prema studeni, pa prema naselju 
Marčelji, kalić kapitovac, kao i druge 
javne površine. eko akcija je održana 
7. svibnja uz pomoć brojnih volon-
tera te članova udruga s područja 
Općine Viškovo: planinarsko društvo 
Viškovo, dVd halubjan, ksesM, Oš 
„sveti Matej“, savjet mladih Općine 
Viškovo, skd prosvjeta, MO Marče-
lji, zaposlenici tz Viškovo te Općine 
Viškovo kao i brojni mještani.
Otpad na koji smo naišli bio je uisti-
nu raznolik, gume, boce, namještaj, 
građevinski otpad... 
zajedničkim snagama učinili smo da 

naša općina u ovim lijepim proljetnim 
danima i sama procvjeta. svi zajedno 
učinili smo je ljepšom! 
Veliko hVala svim sudionicima i 
našim sponzorima pekari Matej, 
restoranu ronjgi i gospodinu. ljubi 
Vranješu.
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košnja i čišćenje područja kapitovac dio 
je ovogodišnje akcije zelena čistka koja je 
održana 7. svibnja 2016. uz volontersko 
sudjelovanje članova udruga s područja 
Viškova kao što su pd Viškovo, dVd ha-
lubjan, savjet mladih Općine Viškovo, 
službenici Općine Viškovo, skd prosvjeta, 
tz Viškovo i mještani.
tijekom akcije zelena čistka kesM i MO 
Marčelji čistili su područje od skretanja 
prema studeni pa prema Marčeljima.
kapitovac  lokva (kalić) nalazi se u dubo-
koj vrtači pokraj sela Milohni u općini Viš-
kovo. Udaljen je oko četiristo metara od 
šetnice Milohnibezjaki te do njega nije 
moguć pristup automobilom. Velika po-
treba 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.
lokvu kapitovac u prošlosti koristili su 
prvenstveno mještani obližnjih sela Mi-
lohni, jugi, kapiti, tuhtani, ali i škrlji, bani, 
jurčići. nepropusni sloj gline omogućava 
zadržavanje vode da ne otječe u podze-
mlje, a uređeni suhozid sa stepenicama 
za pristup lokvi vrijedna su kulturno 
graditeljska baština koju je potrebno sa-
čuvati za budućnost. 
šumski prilazni put kroz male parcele 
omeđene suhozidom dovode nas do 

prilaza te se strmom stazom spuštamo u 
trideset metara duboku vrtaču gdje nas 
očekuje obzidana lokva (kalić) zarasla 
bjelogoričnim drvećem. kameni suhozid 
koji okružuje samu lokvu na nekoliko 
je mjesta srušen te u području samog 
pojilišta raste nekoliko stabala koji svo-
jim korijenom narušavaju dio lokve. šire 
okruženje lokve koje je interesantno za 
uređenje zaraslo je drvećem, a ima i sru-
šenih stabala koje je potrebno ukloniti te 
na rubnim dijelovima urediti porušene 
suhozide.
prilazni šumski putovi zarasli su travom te 
je na pojedinim dijelovima onemogućen 
prolaz zbog porušenih stabala i grmlja te 
prilazni put u samu vrtaču na pojedinim 
mjestima s razrušenim kamenim stepe-
nicama. Intervencije na prostoru bile  bi 
minimalne, te bi se otklonilo samo ono 
što narušava sam okoliš (suho granje, po-
rušena stabla, pokupilo smeće i dr.).

Kapitovac - buduća šetnica i odmorište
prvi obuhvat zahvaća radove unutar su-
hozida same lokve koja je u promjeru cca 
30 m te bi bilo potrebno očistiti granje 
i kamenje koje se nalazi u vodi. slijedi 
rezanje raslinja unutar suhozida lokve i 
njegovo uklanjanje te uređenje suhozida 
koji je na nekoliko mjesta srušen. 

drugi obuhvat su radovi u okruženju 
same lokve do 50 m udaljenosti od sa-
mog suhozida koji okružuje lokvu. tu je 
potrebno očistiti stare otpale suhe grane. 
nakon toga slijedi košnja cjelokupnog 
terena, popravljanje i uređenje suhozida. 
Uređenjem tog područja dobiva se kva-
litetna površina za postavljanje klupa i 
stolova. 
Vrlo važno je i uređenje poučne staze sa 
nekoliko infotabli, na kojima se može 
prikazati značaj kalića u prošlosti za 
okolno stanovništvo, pružiti informacija 
o suhozidima, ali i biljnom i životinjskom 
svijetu. 
treći obuhvat poslova je uređenje i obi-
lježavanje prilaznog puta iz pravca sela 
Milohni. planira se postavljanje info ta-
ble na kojoj bi se objasnio toponim i zna-
čaj kapitovca. s osam putokaznih tabela 
obilježilo bi se siguran dolazak do same 
lokve. Uređenjem  odmorišta kapitovca 
zaštitit će se dio prirodnopovijesnog 
nasljeđa, očuvati prirodne ljepote krajo-
lika te prostor pretvoriti pogodnim za niz 
outdoor aktivnosti. šetnica Milohni koja 
se nalazi u neposrednoj blizini obogatit 
će se dodatnim sadržajem i poboljšati 
ukupna ponuda na području općine 
zanimljiva planinarima, šetačima i izlet-
nicima.

Kalić Kapitovac zasjao u novom ruhu
zahValjUjUćI radU VrIjednIh VOlOntera članOVa UdrUGa s pOdrUčja VIškOVa, djelatnIka OpćIne I Mještana 
OčIšćenO je pOdrUčje OkO kalIća, čIMe je Označena prVa faza Uređenja OVe prIrOdne Oaze. 
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načelnica Općine Viškovo sanja 
Udović i direktorica turističke zajed-
nice Općine Viškovo Marina jurić po-
sjetile su sve privatne iznajmljivače 
na području Općine Viškovo. 
U 2015. godini zabilježeno je 13 
pružatelja ugostiteljskih usluga u 
domaćinstvu koji raspolažu sa 66 

Posjet iznajmljivačima s područja općine

U četvrtak 12. svibnja 2016. u vijećnici Općine Viškovo u 
saršonima održana je edukativna radionica "turistički iz-
najmljivači i oni koji to žele postati". 
edukacija je bila namijenjena svim iznajmljivačima, kao i 
onima koji s tom djelatnošću tek planiraju započeti. 
predavanje o trendovima, mogućnostima, zakonskoj 
regulativi i obvezama pružatelja usluga u domaćinstvu 
održao je nedo pinezić  predsjednik zajednice obiteljskog 
turizma hrvatske gospodarske komore. 
na radionici je bilo riječi o turizmu na području općine 
Viškovo, važnosti uređenja okoliša apartmana i kuća za 

tIjekOM prOšle GOdIne zabIlježen je pOrast prIVatnIh IznajMljIVača na pOdrUčjU OpćIne VIškOVO. načelnIca 
OpćIne I raVnateljIca tz VIškOVO sVIM prIVatnIM IznajMljIVačIMa UrUčIle sU sadnIce cVIjeća.

kreveta, i jednu tvrtku koja raspolaže 
s ukupno 13 kreveta. 
U 2016. godini očekuje se porast 
broja privatnih iznajmljivača, a suk-
ladno tome i raspoloživih kreveta, te 
se očekuje i porast u dolascima i no-
ćenjima turista na području općine 
Viškovo.

Održana edukativna radionica namijenjena 
turi stičkim iznajmljivačima

tijekom posjeta privatnim iznaj
mljivačima načelnica općine i di-
rektorica tz Viškovo podijelile su 
sadnice cvijeća kako bi mogli urediti 
okućnice za početak sezone te svima 
zaželjele puno uspjeha u radu i dobru 
turističku sezonu.

odmor, ulozi interneta u poslovanju i marketingu, eVisitoru 
– informacijskom sustavu za prijavu i odjavu turista, pro-
gramu konkurentnosti turističkog gospodarstva. 

Obavijest
Informacije o zanimljivostima i  
događanjima u lipnju i srpnju 
pogledajte na www.tz-viskovo.hr

4. lipnja 2016. - Globići u 19 sati  

18. lipnja 2016. - Široli u 19 sati

4. - 8. kolovoza 2016.

Šterne - izvor života

edUkatIVna radIOnIca Održana s cIljeM UpOznaVanja tUrIstIčkIh IznaljMljIVača I sVIh kOje tO žele pOstatI s MO-
GUćnOstIMa razVOja tUrIstIčkIh UslUGa, zakOnskIM reGUlatIVaMa I UlOGOM Interneta U razVOjU djelatnOstI.

Kastav blues festival
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prOGraM kOjI UkljUčUje predaVanja U OsnOVnOj škOlI, Odlazak djece U pOlIcIjskU pOstajU te dIstrIbUcIjU edUka-
tIVnOG MaterIjala prOVOdI se U partnerstVU pOlIcIjske UpraVe prIMOrskO-GOranske I OpćIne VIškOVO.

posjetom 93 učenika iz četiri odjeljenja 
četvrtih razreda Oš „sveti Matej“ Viško-
vo II. policijskoj postaji rijeka, uspješno 
je provedena prva komponenta „Mogu 
ako hoću 1“ (Mah1) preventivnog  
programa „zajedno više možemo“.
Učenici su stigli autobusom u pratnji 
učiteljice rine afrić, a podršku im je 
došao pružiti i ravnatelj škole josip 
crnić. drage goste dočekao je pomoć-
nik načelnika policijske postaje Milan 
Gržin i kontakt policajac Marijan Geci, 
a predavanju je prisustvovala i općinska 
načelnica sanja Udović.
nakon predavanja učenici su obišli 
prostor policijske postaje, a duže su se 
zadržali u prostorijama za prepozna-
vanje i za zadržavanje, te kroz igru učili 
o osnovama policijskog postupanja i 
kriminalističkog istraživanja. razgledali 
su i policijsko vozilo, a za uspomenu na 
druženje s policijom podijeljen im je pri-
ručnik „Moj podsjetnik“.
Učenicima petog razreda Oš ˝sveti 

Mogu ako hoću i Prevencija i alternativa

Matej˝ Viškovo održano je predavanje 
kroz prezentaciju i zanimljive primjere 
kontaktpolicajca Marijana Gecija. tije-
kom predavanja učenici su aktivno su-
djelovali u raspravi na temu zlouporabe 
alkohola i droga te pokazali odlično zna-
nje. Objašnjeno im je i što oni, kao malo-
ljetne osobe, mogu učiniti u određenim 
situacijama kako bi se zaštitili i pobrinuli 
za vlastitu sigurnost, kao i načini na koje 
mogu dobiti pomoć od policije, ali i biti 
od pomoći policijskoj upravi.

na kraju predavanja učenici su dobili 
uvid u daktiloskopiju, tj. način uzimanja 
i proučavanja otiska prsta te im je po-
dijeljen letak pod nazivom Moj otisak 
prsta, s popisom svih korisnih kontakt 
brojeva.
program koji uključuje predavanja u 
osnovnoj školi i odlazak djece u policij-
sku postaju te distribuciju edukativnog 
materijala provodi se u partnerstvu 
policijske uprave Primorsko-goranske 
i Općine Viškovo, koja financira projekt.

USPJEŠNO PROVEDENI PROGRAMI

Uvježbavanje pripadnika postrojbe 
civilne zaštite i povjerenike cz Općine 
Viškovo izvršeno je 30. travnja 2016. s 
ciljem kontinuiranog uvježbavanja za 
potrebe sustava zaštite i spašavanja. 
Uvježbavanje je obuhvatilo teoretsku 
i praktičnu obuku sukladno programu 
osposobljavanja državne uprave za za-
štitu i spašavanje. Ovogodišnja vježba 
izvršena je s ciljem uvježbavanja pruža-
nja logističke potpore dVdu halubjan 
za slučaj većih požara na otvorenom 
području.
Ovo je bila treća vježba za pripadnike 
postrojbe civilne zaštite opće namjene, 
a prva za povjerenike civilne zaštite. 
povjerenici su imenovani koncem 2015. 
njih ukupno četrnaest, i to po jedan 
povjerenik i jedan zamjenik za svako od 
sedam naselja općine. 
Uvježbavanje su proveli gđa lenjinka 

Uvježbavanje postrojbe civilne zaštite i povjerenika cZ

juričić Mamilović, predstavnica dUzsa 
i pripadnici dVda halubjan na čelu sa 
zapovjednikom dVda sanjinom blaže-
vićem. pripadnici postrojbe su prvi puta 
imali priliku upoznati se s novonabavlje-
nim defibrilatorom i ostalom medicin-
skom opremom koju je financirala Opći-
na Viškovo za potrebe dVda halubjan. 
U neformalnom razgovoru općinske 

načelnice sanje Udović, načelnika sto-
žera zis i zamjenika denisa Mladenića 
i zapovjednika dVda halubjan zaklju-
čeno je da će se prilikom nabave opre-
me za potrebe civilne zaštite oprema 
predati na čuvanje i korištenje dVdu 
halubjan te će se po potrebi koristiti 
kako za potrebe dVda tako i postroj-
be cza.

IZ RADA OPĆINE 
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U prepunom atriju pomorskog i povije-
snog muzeja u rijeci 13. travnja, skladbe 
ovogodišnjeg obljetničara, maestra pra-
šelja svojim izvedbama dočaralo je čak 
devet zborova. svečani koncert otvorili 
su združeni zborovi, koji su pod vod-
stvom darka čargonje izveli Matetićevu 
istarsku narodnu himnu „draga nam je 
zemlja“. Uslijedili su nastupi pojedinih 
zborova, koji su mahom izvodili praše-
ljeve skladbe.
pod vodstvom saše Matovine ženski 
pjevački zbor “Učka” Matulji izveo je 
skladbe cviće mi polje pokrilo i Mamma 
mia, pod vodstvom doris kovačić uslije-
dile su izvedbe riječkog komornog zbo-
ra “Val” rijeka pjesama po ten moren i 
Vapor plovi, te djevojačkog zbora “josip 
kaplan” rijeka l’ anello che t’ ho dato i 
sedam dana. djevojački zbor “josip ka-
plan” i ženski pjevački zbor “Učka”  ta-
kođer pod vodstvom saše Matovine zer-
man đovanin. Moški pevski zbor “srečko 
kumar” kojsko pod ravnanjem bogdana 
kralja oduševio je izvedbama dve ko-
roške narodne, ker so tiste i spi, spi, spi, 
spala bom. Mješoviti pjevački lovački 
zbor “Matko laginja” klana, pod diri-
gentskim vodstvom nedjeljke srebovt 
izveli su Mi smo lovci i zora rudi, dok je 
Mješoviti pjevački zbor “jeka primorja” 
rijeka  s dirigentom: Igorom Vlajnićem 
izveo dijelove prašeljeve čakavske suite, 
lipa mladost moja, kety i briškula.
Mješoviti pjevački zbor “ronjgi”, pod 
ravnanjem darka čargonje izveo je če-
tiri stavke bašćanske ploče (kantata za 

zbor, sole i recitatora uz instrumentalnu 
pratnju), Molitva, baška, Molitva sv. 
lucije i amen, uz solistički nastup Igora 
Vlajnića, klavirsku pratnju tanje butković 
– Verzon i recitatora Vladimira pernića. 
združeni zborovi, pod dirigentskom pa-
licom dušana prašelja izveli su jednu od 
njegovih posljednjih skladbi ave Mariju, 
uz klavirsku pratnju nine kovačić, violine 
bernarda balaža, te violončela petre ko-
vačića, dok je zbor Opere hnk “Ivana pl. 
zajca” rijeka, dirigent: Igor Vlajnić, izveo 
trsatski spomen  kantata za zbor i reci-
tatora uz instrumentalnu pratnju  nine 
kovačić na klaviru i recitatorice edite 
karađole. 
završetak koncerta označen je u tradi-
cionalnom duhu Matetićevih dana  za-
jedičkim nastupom zborova uz pjesmu 
"krasna zemljo, Istro mila" Matka brajše 
rašana.
Koncert glazbe i mladosti
Obilježavajući dan škole, druge večeri  

Matetićevih dana nastupili su učenici 
Glazbene škole Ivana Matetića ro-
njgova rijeka sa gostima glazbenim 
školama: blagoja berse i Vatroslava 
lisinskog iz zagreba, Ivana Mate-
tićaronjgova pula,  franje kuhača 
Osijek i Umjetničke škole luke sorko-
čevića dubrovnik. prikladnim sklad-
bama, predstavili su se učenici klavira, 
violine, saksofona, harmonike, flaute, 
violončela, gitare, roga i solo pjevanja. 
prikazavši lijepe umjetničke dosege i 
ozbiljnost u pristupu izvedbama, pu-
blika Mramorne dvorane pomorskog i 
povijesnog muzeja u rijeci, ispratila ih 
je srdačnim pljeskom.

Učenici glazbene škole u Ronjgima
kao što je to i običaj, Matetićevi dani 
završili su u spomen domu u ronjgima. 
U ugodnoj atmosferi i uz film o životu 
Ivana Matetića ronjgova završeni su 18. 
Matetićevi dani.

Svečani koncertom obilježen 85. rođendan maestra Prašelja

19. MATETIĆEVI DANI 13.-15. TRAVNJA

deVet zbOrOVa - prašeljU za rOđendan. najljepšI rOđendanskI pOklOn  - MatetIćeVI danI OVe sU GOdIne bIlI 
pOsVećenI sVOM začetnIkU.
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na Večeri pul Matetićevega ognjišća u petak, 11. ožujka 
2016. u glazbenoj slušaonici Ustanove "Ivan Matetić ronj-
gov" održana je promocija novog studijskog albuma sve-
stranog glazbenog umjetnika brune krajcara. album naziva 
'Istraditional', koji na moderan način približava arhaično 
istarsko netemperirano pjevanje široj publici. album je uz 
autor predstavio recenzent dušan prašelj. 
bruno krajcar već dvadesetak godina radi i kao glazbeni 
urednik, radijski voditelj i novinar radio pule, kao producent, 
etnomuzikolog i studijski glazbenik, koji se dugi niz godina 
bavi proučavanjem istarske narodne baštine, ali i njezinom 
valorizacijom putem vlastitih skladbi za što je višestruko 
nagrađivan. samostalno je kao kantautor do sada objavio 
osam nosača zvuka.
bruno krajcar u svojoj je glazbenoj čaroliji spojio tradiciju i 

Spoj tradicije s modernim ritmovima
U GlazbenOj slUšaOnIcI UstanOVe "IVan MatetIć rOnjGOV" predstaVljen nOVI stUdIjskI albUM - IstradIcIOnal, 
sVestranOG GlazbenOG UMjetnIka brUne krajcara.

Koncert i zbirka zborskih 
skladbi u čast Josipu Kaplanu 
zbIrka "sUnce na kVarnere" ObjaVljena je pOVOdOM 
dVadesete GOdIšnjIce sMrtI jOsIpa kaplana I desete 
ObljetnIce zbOra MladIh kOjI je pO njeMU dObIO IMe. 

koncertno predstavljanje notnog izdanja izbora zborskih 
skladbi josipa kaplana "sunce na kvarnere" okupio je u Mra-
mornoj dvorani pomorskog i povijesnog muzeja znatan broj 
štovatelja djela ovog značajnog skladatelja. zbirka skladbi 
"sunce na kvarnere" sadrži 25 njegovih zborskih skladbi za 
mješovite i ženske zborove, koje će zasigurno obogatiti re-
pertoar mnogih hrvatskih zborova.
svečanim koncertom i promocijom knjige, održanim 2. svib-
nja 2016. obilježena je dvadeseta godišnjica smrti josipa 
kaplana i deseta obljetnica zbora mladih koji je po njemu 
dobio ime. Izdavači zbirke su Ustanova I. M. ronjgov i pzM 
josip kaplan, a urednica izdanja je doris kovačić.
josip kaplan je bio skladatelj i zborovođa, rođen je u slo-
veniji, ali je najveći dio svog života proveo u rijeci radeći u 
Glazbenoj školi i na Učiteljskom fakultetu te u područnom 
odjelu Glazbene akademije. njegov dugogodišnji rad sa 
zborovima svrstava ga u zborske skladatelje, a s obzirom da 
je fokus njegovog djelovanja bio usmjeren na mlade, razlog 
je zašto se riječki zbor prozvao upravo po njemu. preminuo 
je 1996. godine te je sahranjen u lovranu u kojemu i danas 
živi njegova obitelj.
Osim pjevačkog zbora mladih koji je izveo šest kaplanovih 
skladbi, kao poseban gost nastupio je trio Osor, koji je izveo 
dvije kaplanove skladbe: "bodulski tanac" i " alboni".

glazbu s latino ritmovima, rockom, popom, jazzom i 'skuhao' 
izuzetno djelo  album 'Istraditional' kojemu je dao i simbo-
ličan podnalov "croatian music identity". 

U Glazbenoj slušaonici spomen doma u ronjgima 27. travnja 
predstavljena je knjiga IGrI Mala zavičajna čitanka (s primje-
rima iz poezije drage Gervaisa)" autorice doc. dr. Vjekoslave 
jurdana, objavljena u izdanju sveučilišta jurja dobrile u puli i 
Ustanove "Ivan Matetić ronjgov".
autorica se osvrće na zavičaj u književnom i odgojnom obra-
zovanju i na stvaralaštvo drage Gervaisa, pjesnika Istre i hr-
vatskog primorja, kao i na samu dijalektalnu poeziju unutar 
hrvatske dječje književnosti. savjetuje i odgojiteljicama te 
nastavnicima koje njegove pjesme i kako odabrati unutar 
zavičajne književnosti. autorica je intervjuirala i odgojiteljice 
iz dječjih vrtića iz lovrana, Matulja i Opatije vezano za njihov 
rad u smislu zavičajne nastave, vidjevši koliko učestalo i koli-
ko ozbiljno se bave stvaralačkim opusom Gervaisa u vrtićima.

Predstavljena knjiga Igri - 
autorice Vjekoslave Jurdane

knjIGa je I sVOjeVrsnI prIrUčnIk naMIjenjen OdGOjIte-
ljIMa, strUčnjacIMa, nastaVnIcIMa, alI I sVIMa OnIMa 
kOjI žele saznatI neštO VIše O zaVIčajnOj knjIžeVnOstI,"
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JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I čITAONICA “hALUbAJSKA ZORA”

rujana jeger je svoju knjigu “bez dlake 
na jeziku“ poučno, duhovito i teatralno 
predstavila u središnjoj knjižnici Marini-
ći. knjiga je korisna, a svakako zanimlji-
va i zabavna ne samo vlasnicima, prija-
teljima i ljubiteljima pasa nego i onima 
koji psa nemaju ili razmišljaju o tome 
da ga nabave. autorica je unaprijed 
upozorila da se ne radi o sterilnoj knjizi 
lingvističkopolitički korektnih i šturih 
savjeta o postupanju sa psom, nego ima 
i te kako sočnih tema o kojima vlasnici 
pasa ne „ćakulaju“ u parkovima bez 
rumenjenja. Vrlo duhovito pročitala je 
ulomke i iz zbirke kolumni pod nazivom 
"hod po rubu" koji karakteriziraju, izvr-
sna zapažanja, inteligencija, ali i leprša-
vost. Ono što autoricu izdvaja od drugih 
kolumnistica je izvanredna duhovitost i, 
posebno, autoironija… kako je kritična 
prema svima oko sebe, još je kritičnija 
prema samoj sebi.

Knjiga se voli od malih nogu

polaznici radionice ususret Uskrsu

U središnjoj knjižnići Marinići dV Viškovo je za svojih 20 godina stvaralaštva 
postavio izložbu „bušić suncu“.

promocija knjige bez dlake na jeziku

Gradskoj knjižnici u puli. stručna posje-
ta Gradskoj knjižnici u labinu oduševila 
je knjižničarke iz pGž jer knjižnica ima 
mnoge posebnosti, poput monografije 
rudarstva na zidu od kišnih kapi do spo-
ja nekadašnjeg prostora sa suvremenim 
tendencijama u knjižničarstvu.

Komedija Fadila hadžića Ljubav na 
prvi pogled
U dvorani doma hrvatskih branitelja u 
utorak, 12.4. bilo je premalo sjedećih 
mjesta za sve koji su došli pogledati ko-
mediju. U nizu životnih situacija glumci, 
prepoznatljivi iz naših telenovela, izma-
mili su mnoštvo osmjeha na lica gleda-
telja.
U produkciji kazališne grupe lectI-
rUM iz zagreba, u režiji zorana Mužića, 
uprizorena je komedija fadila hadžića 
ljubav na prvi pogled. 
Uredno, fino, pitko, onako kako to samo 
fadil hadžić zna, glumci Matija prskalo 
u ulozi Marije trkulja Gazivoda i zijad 
Gračić kao kosta bandula, su nas zaba-
vili, nasmijali i nakratko “odmaknuli” od 
stvarnosti.

Noć knjige - pričaonica u ogranku 
Viškovo
noć knjige, manifestacija koja petu go-
dinu zaredom daje poticaj kulturi čita-
nja i svemu onome što knjiga predstav-
lja ili treba predstavljati u suvremenom 
društvu, obilježili smo i u našoj knjižnici 
– pričaonicom za djecu „cmoljac zna! – 
gdje stanuje knjižnica“. Ispred Ogranka 
Viškovo, na travnjaku, nekoliko djece 
slušalo je priču željke Vrbančić „cmoljac 
zna!“ i priču „sretna kućica“ autorice 
karmen delačpetković. druženje smo 
nastavili u knjižnici. 
spomenimo da je noć knjige održana 
22. 4. u više od 219 gradova i mjesta 
diljem hrvatske. bila je u znaku obilje-
žavanja dviju velikih obljetnica u svjet-
skoj književnosti: 400 godina od smrti 
williama shakespearea i Miguela de 
cervantesa i 100. godišnjici od prvog 
objavljivanja priča iz davnine Ivane brlić 
– Mažuranić.

Kreativne radionice
na kreativnoj radionici ususret Valen-
tinovu ljubav je bila svuda oko nas. Od 
rola toaletnog papira oblikovali smo 
srca koja smo lijepili na papir u mašto-
vite oblike. Glinamolom smo izvježbali 
ručice i prste i svijećnjake oblikovali u 
srca.
Ususret Uskrsu oslikavali smo i crtali 
pisanice, zečice i koke. ljubičasti krep 
papir izrezali smo na trake. svaku traku 
smo rezali na rezance koje smo drvenim 
štapićima motali u zavijutke. Od rola 
toaletnog papira, akrilnih boja i šljokica 
uz puno truda i još više mašte nastala su 
naša čarobna stabla te visibabe.

Sajam dječje knjige
na sajmu dječje knjige u puli organiza-
tori su se i ove godine potrudili da knjiž-
ničarima ponude niz zanimljivih preda-
vanja i radionica, koje su se održavale u 

priredila: branka Miočić, ravnateljica
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noć knjige 2016. održala se diljem 
lijepe naše u petak 22. travnja, uoči 
svjetskog dana knjige i autorskih prava, 
a na dan hrvatske knjige! slavili smo 
dvije velike obljetnice – 400 godina od 
smrti williama shakespearea i Miguela 
de cervantesa i stotu  godišnjicu prvog 
objavljivanja „priča iz davnine" Ivane br-
lićMažuranić.
 
U najmnogoljudnijoj školskoj knjižnici 
primorskogoranske županije družili 
smo se na matineji noći knjige, gdje 
smo na kavi „ugostili“ dragu nam spi-
sateljicu Ivanu brlićMažuranić! točno 
je sto godina prošlo od nastanka „priča 
iz davnine“ pa smo iskoristili okruglu 
obljetnicu ne bi li u prijatnom druženju 
„dočarali“ našoj svevremenskoj Ivani što 
se događa u književnosti danas, kakve 
se različitosti i novine kriju u knjigama 
našeg vremena te kako današnji mali 
čitatelji doživljavaju knjige i književnost.
U uvodnom dijelu programa učiteljica 
jadranka novak predstavila je svoju naj-
noviju taktilnu slikovnicu „ružno pače“ 
i ujedno nas počastila poučnom pričom 
o slikovnicama koje se čitaju dodirom i 
spoznavanju svijeta u kojem žive djeca 
s oštećenjem vida. nastavili smo igro-
kazom „bijeli klaun“, koji također govori 
o različitosti, o dječaku koji je daltonist. 
Igrokaz je pripremila jasmina Mamula, 
prof., voditeljica školske dramsko 
scenske skupine, a glumili su učenici 

7. i 8. razreda. šlag na kraju uvodnog 
dijela programa bio je poučan igrokaz 
„rođendanska svađa“, koji su napisale 
laura i Maria iz 3. c, a „nešto malo“ im 
je u pripremi pomogla učiteljica stela 
štrković.
slijedile su kreativne radionice na kojima 
smo Ivani brlićMažuranić pisali pisma i 
priče, crtali i izrađivali stripove u kojima 
smo prikazali današnji svijet, ali i svijet u 
kojem bismo željeli živjeti – svijet u ko-
jem je različitost bogatstvo! 
sudjelovali su učenici prvog, trećih, petih 
i sedmih razreda s učiteljicama (jadran-

Noć knjige 2016. u OŠ „Sveti Matej“ „Na kavi s Ivanom B. Mažuranić“

OSNOVNA ŠKOLA SVETI MATEJ, VIŠKOVO

priredila: jasminka bertović  
pupić, prof., školska knjižničarka

ka, Gordana, liljana, stela, Ivana, Irena, 
tanja, jelena). Organizatori(ce) matineje 
noći knjige 2016. u našoj školi bile su 
nezamjenjiva jasmina Mamula, profe-
sorica hrvatskoga jezika i književnosti i 
(hostesa) jasminka bertović pupić, škol-
ska knjižničarka. 
Više o svemu što se događalo u našoj 
školskoj knjižnici, ali i u knjižnicama 219 
gradova i mjesta diljem hrvatske, može-
te saznati i na stranici nocknjige.hr

do druženja u noći knjige 2017. 
– čItaj da ne Ostaneš bez teksta!

stO GOdIna nakOn nastanka „prIča Iz daVnIne“ U prIjatnOM drUženjU UčenIcI 
sU „dOčaralI“ kakO današnjI MalI čItateljI dOžIVljaVajU knjIGe I knjIžeVnOst.
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dječji vrtić Malik u mjesecu travnju obilježio je i proslavio 25 
godina rada kao prvi privatni vrtić u Općini Viškovo. Vrtić je 
započeo s radom 1991. godine s jednom odgojnom skupinom, 
a od 2005. djeluje u novoizgrađenom objektu s dvije odgojne 
skupine.
Vrtić njeguje obiteljski pristup djeci i roditeljima, a odgoju dje-
ce pristupa se savjesno, s puno ljubavi i znanja, pružajući djeci 
osjećaj sigurnosti, pripadnosti i poštovanja.
Obilježavanje 25 godina rada, započelo je danima otvorenih 
vrata vrtića, u sklopu kojih je organiziran sportski, kreativni i 
eko dan. kroz mnoštvo aktivnosti, radionica i druženja roditelji, 
djeca i zaposlenici obilježili su ovu veliku obljetnicu, a proslava 
je završena puštanjem 25 balona u zrak i slavljeničkom tortom.

prvi privatni vrtić na području općine obilježio 25. rođendan
DJEčJI VRTIĆ "MALIK"

VrtIć njeGUje ObIteljskI prIstUp djecI I rOdIteljIMa, a OdGOjU djece prIstUpa se saVjesnO, s pUnO ljUbaVI I znanja, 
prUžajUćI djecI Osjećaj sIGUrnOstI, prIpadnOstI I pOštOVanja.

Obilježavanju dana Općine Viškovo pridružio se i Ogranak 
Matice hrvatske koji je, u suradnji s pjevačkim zborom „ha-
lubjan“, 22. travnja 2016. u domu hrvatskih branitelja pri-
godnom svečanošću obilježio 25 godina svoga djelovanja u 
Viškovu. 
na samom početku programa minutom šutnje odana je po-
čast preminuli članovima i suradnicima Ogranka, a zatim je uz 
projekciju niza fotografija podsjećeno na aktivnosti tijekom 
proteklog razdoblja. posebno je naglašena uloga Ogranka 
Mh u ponovnom pokretanju djelovanja knjižnice i čitaonice 
u Viškovu o čemu je govorila i ravnateljica „halubajske zore“, 
prof. branka Miočić. nakon što je ostvaren prvi cilj – osnovana 
knjižnica, Ogranak je pokrenuo niz kulturnih aktivnosti koje 
uključuju izložbe, predavanja, kazališne predstave itd. tako-
đer redovito održava sjećanje na zaslužnike s područja općine 
Viškovo pa su tako tijekom godina pokrenute razne inicija-

tive: obnova spomenploče na kući obitelji baštijan, sudjelo-
vanje u stručnom skupu o svećeniku jakovu Marčelji, tiskanje 
„kitice mažurani“ Ive jardasa. Izdavačka djelatnost usmjerena 
je na očuvanje jezičnog i kulturnog identiteta, ali podupire i 
standardnojezičnu djelatnost. Iz cjelokupnog djelovanja iz-
dvojen je rad na ljetopisu kao projekt od iznimne kulturne i 
povijesne važnosti za općinu Viškovo.
drugi dio programa bio je posvećen uspomeni na berta luči-
ća, pisca rođenog u Globićima, koji je jedan od pokretača ka-
stavskog kulturnog leta. presjek lučićevog lirskog i dramskog 
stvaralaštva predstavljen je u suradnji s Maticom hrvatskom iz 
kastva, a sudjelovali su i bivši članovi amaterske dramske sku-
pine „Istarska vila“. O književnoj i kulturnoj vrijednosti stvara-
laštva berta lučića govorio je mr. sc. branko jani kukurin.
cjelokupni program uveličao je pjevački zbor „halubjan“ i 
njegovi gosti kUd „lovor“ iz lovrana i kUd „jelena“ iz dramlja.

Svečano obilježena 25. obljetnica djelovanja 

U poslovnici zagrebačke banke Viškovo održana je izložba 
dječjih radova.

OGRANAK MATICE hRVATSKE U VIŠKOVU

prIsjećajUćI se prOteklOG razdOblja pOsebnO je naGlašena UlOGa MatIce U pOnOVnOM pOkretanjU 
djelOVanja knjIžnIce. dIO prOGraMa bIO je pOsVećen UspOMenI na berta lUčIća.



ŽENSKI PJEVAčKI ZbOR MARINIĆI

Svečano obilježili trideset godina neprekidnog djelovanja
ObIlježaVajUćI značajanU ObljetnIcU U prOsIncU prOšle GOdIne, zahValnIce za VjernOst zbOrU UrUčene sU čla-
nIcaMa kOjI sU aktIVne Od prVOG dana djelOVanja ženskOG pjeVačkOG zbOra: MIrjanI bačIć, dUšankI frlan, sOnjI 
fIlčIć, anđelkI paVlIn, ljerkI prpIć , bOsIljkI tIbljaš I VasIlIjI tIbljaš.

tradicionalnim koncertom u domu 
Marinići u prosincu prošle godine žen-
ski pjevački zbor Marinići proslavio je 
tridesetu obljetnicu neprekidnog dje-
lovanja. Upornost, trud i rad pjevačica 
ujedinjeni  su u zajedništvo ne samo 
pjevačica, već i vjerne im publike.
tradicionalni božićnonovogodišnji 
koncert započeo je najčešće izvođe-
nim skladbama, kao zahvala publici 
na dugogodišnjoj podršci.  naglasila 
je predsjednica ljerka prpić  pitajući 
ujedno  kako u par riječi sažeti trideset 
godina djelovanja? 
 Gledajući u brojkama, zabilježile smo 
oko 750 nastupa, organizirale 28 izlož-
bi, a ono drugo?  da li je bilo uzbudljivije 
voziti se na nastupe u vojnom autobusu 
po ličkim vrletima, gdje vas od svjetlu-
cave bjeline snijega zaboljele oči ili  
promatrati velebna zdanja rima, beča, 
san Marina?
je li bilo svečanije pjevati misu u tek ob-
novljenoj ličkoj crkvi ili u veličanstvenoj 
crkvi svetog jerolima u rimu? pjevale 
smo po domovima za starije osobe i 
napuštenu djecu, u crkvama i sveča-
nim dvoranama širom lijepe naše i 
okolice. naš repertoar je sastavljen od 
svih vrsta pjesama, tako da možemo 
nastupati u svim prilikama. pjevajući  
širile smo kulturu i običaje našeg kraja  
kao i cijele hrvatske. kroz zbor su prošle 
52 članice, neke su se zadržale kraće, 

neke duže, a neke i trideset godina. 
U međuvremenu zbor je promijenio 
pet voditelja. prvi, Mladen postavio je 
čvrste temelje, a sadašnji Mladen vrši 
nadogradnju. sada često nastupamo 
kao združeni ženski zbor Marinići i 
"korezin" čavle. 
Ugostile smo mnoge zborove, gosto-
vale u mnogim mjestima, održavale 
suradnju s udrugama na području naše 
općine, kao i širom zemlje. primile smo 
puno zahvala i priznanja, pa i od naše 
općine.
Otkako je ženski pjevački zbor Marinići 
registriran kao Udruga, predsjednica 
mu je gđa. ljerka prpić. Vrijedno je spo-
mena da zbor ima sedam članica koje 
su u zboru od samoga osnutka, kojima 
su ovom prigodom uručene posebne 
zahvale za dugogodišnje djelovanje u 

zboru. sponzorima, udrugama i poje-
dincima s kojima zbor dugo i uspješno 
surađuje. 
Druženje uz pjesmu
sudjelovanje u zboru predstavlja dugo-
godišnje druženje i prijateljstvo. činje-
nica da u zboru djeluje čak sedam žena, 
koje su članice zbora trideset godina, 
predstavlja potvrdu da su zadovoljne, 
jednako kao što je i predsjednica za-
dovoljna njihovim radom. ljerka prpić 
objašnjava da se druženje članica pre-
tvorilo u jednu potrebu: „jednostavno, 
kada dođe vrijeme za probu, mi ostav-
ljamo sve i idemo na probu ne razmiš-
ljajući. zbor je postao naš način života. 
zbor tradicionalno posjećuje starije 
osobe, te su ove godine za dan žena 
svojim nastupom obradovale štićenike 
doma Vitanova u Marinićima, redovita 
je njihova suradnja s udrugama s po-
dručja općine  uveličale su godišnju 
skupštinu Uaba, polaganje vijenaca na  
viškovskom groblju...
najznačiji ovogodišnji nastup svakako 
predstavlja koncert održan 15. ožuj-
ka u zagrebu za paneuropsku uniju, 
kojom prigodom su nastupile sa žen-
skim zborom "korezin", a o uspješnom 
nastupu najbolji svjedoči i upućen im 
poziv za nastup u beču, o čemu ćemo, 
nadamo se ubrzo moći i izvještavati u 
Glasniku.
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DJEčJI VRTIĆ VIŠKOVO

brOjnI prOGraMI bIlI sU pOsVećenI razVOjU sVIjestI O brIzI za OkOlIš I OdržIVOM razVOjU. 

raznovrsni programi vrtiću za prvih dvadeset godina

dvadesetu godišnjicu postojanja dječji 
vrtić Viškovo obilježio je nizom raznovr-
snih pograma. 
s obzirom da je od 2015. vrtić uključen u 
program Međunarodne ekoškole, drugi 
dan proslave, 12. travnja obilježen je 
upravo otvorenim danom ekovrtića za 
svu djecu, roditelje i ostale zainteresira-
ne posjetitelje. 
cilj međunarodnog ekoprograma je 
poticanje razvoja svijesti o održivom 
razvoju i brizi za okoliš i to uključivanjem 
odgoja i obrazovanja za okoliš u sve se-
gmente odgojno obrazovnog sustava i 
njegova primjena u svakodnevnom radu 
s djecom.

Izložbe i predstave
U jutarnjim satima za javnost je bila 
otvorena  „Izložba poticaja od pedagoški 
neoblikovanog i recikliranog materijala“ 
kako bi se pokazalo što se sve može izra-
diti od otpadnog materijala, a ujedno 
doprinosi i smanjenju otpada u našem 
okolišu. na hodnicima vrtića ponuđeno 
je i mnoštvo edukativnih ekopoticaja i 
igara na temu otpada, zdrave prehrane, 
vode i zaštite oralnog zdravlja. za svaku 
od tema ponuđeni su i ekokvizovi kako 

bi djeca, zajedno s roditeljima, na zaba-
van način mogla iskušati svoje znanje u 
ekotemama.

Dvadeset dječjih želja za vrtić 
U srijedu, 13. travnja, u jutarnjim 
satima djeca dječjeg vrtića Viškovo 
posjetila su načelnicu općine sanju 
Udović, kako bi joj izrekla 20 dječjih 
želja za 20. rođendan. na popisu dječ-
jih želja našao se i trampolin te su se 

djeca na popodnevnom svečanom 
programu povodom proslave vrtića 
nemalo iznenadila kad im je načelni-
ca poručila da će im ispuniti tu želju i 
vrtiću pokloniti trampolin! načelnica 
se osvrnula i na izjave drugih mališana 
pa je dijete koje je izrazilo želju postati 
načelnikom pozvala da joj se pridruži 
na pozornici i uručila mu prigodno 
priznanje. načelnica je istaknula i kako 
je vrtić preseljenjem u novi objekt 

Tko može ostvariti naše želje? - pitala su se 
djeca i svoje želje za 20. rođendan uručila 
su općinskoj načelnici.  
evo što su napisali:
 Ona ima neke važne dokumente.
 nije stroga, hrabra je.
 Ona mora biti dobra jer brine o građanima
 za načelnicu je važno da ima oči po cijeloj 

glavi, da sve vidi.
 Odlazi na neke važne sastanke i priča o 

važnim stvarima, o novcu.
 stalno je vani i gleda da li se netko svađa
 za nju radi načelnik, ali ona je glavna.

Tko može ostvariti naše želje? 



Sveobuhvatnija programska aktivnost viškovskog ogranka
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Proslavljana slava  
srpsko kulturno društvo “prosvjeta” 
pododbor Viškovo je u četvrtak, 14. 
01. 2016. u domu hrvatskih branite-
lja u Viškovu proslavila slavu društva 
svetog Vasilija Velikog.
proslava je započela svečanom sjed-
nicom skd “prosvjete” pododbor 
Viškovo. sve prisutne upoznali su s 
odrađenim programima u 2015. i s 
planom rada za 2016. godinu.
U 2015. godini realizirana su 22 pro-
grama, a neki od njih su proslava pra-
voslavnog badnjaka, krsna slava, dan 
žena, dan općine Viškovo, promocija 
knjige Obrada z. Maleša “sjeti se, 
čovječe”, Matejna, pjesnički susreti 
pjesnika i prijatelja srpske nacionalne 
manjine u republici hrvatskoj, na-
rodno prelo i  šahovski turnir. Orga
nizirana putovanja u pulu, petrovu 
goru, banja luku, Vrginmost, Gomirje 
i beograd.
U sklopu društva djeluje  muška i ženska 
pjevačka sekcija, pjesnička, kulinarska i 
šahovska sekcija te redakcija biltena 
“naša riječ”. pjevačka sekcija imala je 
mnogobrojne nastupe, a redakcija bil-
tena izdala je šesti broj.  programi se fi-
nanciraju iz proračuna Općine Viškovo, 
primorskogoranske županije, savjeta 
za nacionalne manjine u republici hr-
vatskoj i članarine pododbora Viškovo. 
krsnu slavu i pravoslavnu novu go-

dinu domaćinima čestitao je protu-
jerejstavrofor Mićo kostić koji je i 
blagoslovio slavsku trpezu. 
prisustvovali su protujerejstavrofor 
Mićo kostić, zamjenk župana primor-
skogoranske županije petar Mamul, 
pročelnik Ureda županije Goran petrc, 
zamjenik načelnice Općine Viškovo 
denis Mladenić,  zamjenik župana 
karlovačke županije i član Glavnog 
odbora skd “prosvjete” siniša ljubo-
jević,  predsjednica kordinacije skd 
“prosvjete” za Gorski kotar i kordun 
sanja klipa, povjerenik skd “prosvje-
te” pododbor rijeka gospodin jovica 
radmanović i predstavnici Vijeća srp-
ske nacionalne manjine riječkog pr-
stena i primorskogoranske županije.
 
Proslavljen 6. rođendan 
zajedničkim angažmanom skd “pro-

SKD “PROSVJETA” PODODbOR VIŠKOVO

svjeta” pododbor Viškovo i skd “pro-
svjeta” pododbor rijeka organizirali 
su jednodnevni izlet u Istru povodom  
rođendana pododbora Viškovo. 
lijepog jutra 27. 02. 2016. na put je 
krenulo 150 ljudi. članovi su posje-
tili kulturne znamenitosti gradova 
Motovun i rovinj. predivno poslije-
podne proveli su u barbarigi gdje su 
svoje druženje nastavili uz uživanje u 
prirodnim ljepotama Istre. sve što je 
lijepo, kratko traje pa tako i ovaj izlet. 
po prvi put pododbori “prosvjete” iz 
Viškova i rijeke organizirali su zajed-
nički izlet za članove oba pododbora, 
a putovanju su prisustvovali i zamje-
nik načelnice Općine Viškovo denis 
Mladenić, zamjenik predsjednice OV 
Općine Viškovo Goran janković i vjeć-
nici VsnM grada kastva, grada Opati-
je, općine čavle i općine Viškovo.

dobio moderan i inovativan prostor, 
a kako bi zadovoljili i potrebe roditelja 
za vrtićem, najavila je izgradnju novog 
objekta. ravnateljica Ingrid lončarić 
nadovezala se konstatacijom da se u 
vrtiću kontinuirano nastoji stvarati po-
ticajno i osnažujuće okruženje te pritom 
navela brojne aktivnosti i programe 
koje vrtić provodi  poput programa  za 
roditelje „rastimo zajedno“, savjeto-
vališta za roditelje, kraćih programa ( 
„Mame i bebe“, „rano učenje engleskog 
jezika“, „sportska igraonica“, „likovna 
igraonica“, „katolički vjerski odgoj“) te 
programa Međunarodne ekoškole. ta-

kođer se osvrnula na postignuća vrtića 
u prethodnih nekoliko godina (nagrada 
“Ivan filipović“, nagrađeni dječji likovni 
radovi, izdanja više slikovnica i cda...).

Eko-himna
svečani program završen je prvom 
javnom izvedbom ekohimne dječjeg 
vrtića Viškovo.
U četvrtak, 14. travnja u dvorani vrtića 
dramska skupina odgajatelja odigrala je 
predstavu za svu djecu iz dječjeg vrtića 
Viškovo pod nazivom „kapetan nina“ 
u dva termina. U popodnevnim satima 
dramska skupina odgajatelja poklonila 

je izvedbu predstave za svu ostalu djecu 
koja nisu polaznici dV Viškovo.
U jutarnjim satima u petak, 15. travnja 
održan je otvoreni dan likovne igraoni-
ce. na hodnicima vrtića i u dvorani bili su 
ponuđeni brojni poticaji za zajedničko 
druženje i igru roditelja i djece poput 
slušanja priče „nezadovoljna bubama-
ra“, velikog papira i tempera te raznih 
drugih tehnika. 
završetak tjedna vrtića i proslave 20. 
obljetnice dječjeg vrtića Viškovo obi-
lježen je i zajedničkom milenijskom 
fotografijom svih radnika i djece dV 
Viškovo.



AKTIV DObROVOLJNIh DARIVATELJA KRVI OPĆINE VIŠKOVO

Dodijeljene plakete jubilarnim darivateljima krvi
na GOdIšnjOj skUpštInI UdrUGe UrUčene sU plakete dObrOVOljnIM darIVateljIMa krVI za jUbIlarnIh 125, 100, 75 I 50 
darIVanja. za OVaj hValeVrIjedan I hUManI čIn UrUčenO je UkUpnO petnaest plaketa.

CRVENI KRIŽ VIŠKOVO

na redovnoj godišnjoj skupštini crve-
nog križa Viškovo održanoj  25. ožujka u 
domu hrvatskih branitelja Viškovo izvje-
šće o radu u protekloj godini podnijela je 
zamjenica predsjednice Mira cetina. ra-
znovrsna je lepeza aktivnosti kojima se 
članice bave, od onih osnovnih  pomoći 
potrebitima, sudjelovanja u akcijama 
dobrovoljnih darivanja krvi, do pomoći 
pri održavanju brojnih manifestacija na 
području naše općine (pust, Majevica, 
Matejna, biciklističke utrke, sportske 
igre i sl.), međutim zajednički nazivnik 
uvijek je isti  humanost prije svega.
 Iako se trenutno pripremamo za 
sportsko natjecanje, koje se održava u 
domu crvenog križa u rijeci, nastav-
ljamo s našim redovnim aktivnostima. 
pri tome nam je od posebne važnosti 

Kada pomaganje 
predstavlja radost

pomoć mještana, koji svojim donaci-
jama potpomažu naš rad i olakšavaju 
život brojnih obitelji kojima je pomoć 
neophodna  naglašava u našem raz-
govoru predsjednica Mladenić, uputivši 
ovom prigodom riječi zahvale obitelji 
Marković iz klići, koja je donirala stolicu 
"karolinu" i pelene.

Potražnja za ortopedskim pomagalima
posebno je velika potreba za ortoped-
skim pomagalima, napominje natalija 
Mladenić, te se pozivaju svi koji mogu 
ustupiti ortopedska pomagala da pripo-
mognu onima kojima je pomoć itekako 

Mole se mještani da ne ostavljaju robu 
pred vratima društva, već da se za sve 
obrate na kontakt telefone: 
natalija Mladenić 091 574 6516 
i zvijezda saršon 091 5879975.

potrebna. također molimo da se prili-
kom dostave odjeće i obuće pripazi da 
darovana roba bude prethodno oprana.
 pozivajući ujedno sve zainteresirane, 
naročito mlađe osobe, da im se pridruže 
i svojim sudjelovanjem pridonesu hu-
manitarnom radu, posebno zahvaljujem 
našim aktivisticama na njihovoj nese-
bičnoj pomoći.
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U petak, 25. ožujka 2016. u domu hr-
vatskih branitelja Gradsko društvo cr-
venog križa rijeka i aktiv dobrovoljnih 
darivatelja krvi Općine Viškovo održali 
su redovnu godišnju skupštinu na kojoj 
su dodijelili plakete i zahvalnice dobro-
voljnim darivateljima krvi.
na skupštini, kojoj je prisustvovao i za-
mjenik općinske načelnice denis Mla-

denić, uručene su plakete dobrovoljnim 
darivateljima krvi za 125, 100, 75 i 50 
darivanja, ukupno je 15 osoba nagra-
đeno za ovaj hvalevrijedan humani čin. 
priznanja su dobili: Vitomir brancella, 
Miroslav Mihalić, Mustafa šehu, bruno 
antolović, damir dodić, željko hodak, 
Milan Marincel, Ivan tomičić, stipe 
turudić, stjepan antunović, Mesud ho-

rozović, željko ponjavić, nenad siladić, 
josip tihi i zorko Vrus. 
Izuzetan značaj dobrovoljnom darivanju 
krvi daje činjenica što krv nije moguće 
proizvesti na umjetan način. jedini izvor 
krvi kao lijeka je čovjek. 
stoga svi mi, kada nam zatreba krv kao 
lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim 
darivateljima krvi. hvala im!
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program rada Uaba Općine Viškovo za 
2016. usvojen je na sjednici Izvršnog 
odbora 22. prosinca 2015. tradicijski pro-
gram temelji se na odredbama statuta ko-
jim su utvrđeni ciljevi i djelatnosti Udruge. 
najvažnije stavke programa odnose se na 
očuvanje i njegovanje tradicija antifašiz-
ma i antifašističke borbe i suprostavljanje 
omalovažavanju tekovina nOba i njenih 
sudionika te očuvanje od zaborava zna-
čajnih događaja i datuma antifašističke 
borbe naših ljudi u našem kraju i šire.
Obveza Udruge je očuvanje spomeničke 
baštine odnosno spomen obilježja kojih na 
području općine ima više od 30, a vezana 
su za događaje i ličnosti iz nOba, oču-
vanje sjećanja i pijeteta prema osobama 
koje su pale i izgubile život u otporu protiv 
fašističkih osvajača. Obveza Udruge je i 
izražavanje pijeteta prema žrtvama iz do-
movinskog rata.
zadatak je Udruge da se bori protiv recidi-
va fašizma te protiv novih oblika fašizma 
koji se sve više javljaju u današnjem druš-
tvu. najvažniji je zadatak omasovljenje 
Udruge, koja trenutno broji 210 članova, 
mlađim članovima koji će nastaviti rea-
lizaciju zacrtanih ciljeva i širenje istine o 
teškim danima u našem kraju za vrijeme 
otpora protiv fašista kako se ne bi dogodi-
lo prekrajanje povijesnih činjenica.
neke od važnijih aktivnosti Udruge u 2016. 
su sljedeće:
 Izborna skupština održana 29. svibnja, na 
kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruge.
 sudjelovanje članova na 72. međuna-
rodnoj komemoraciji lipa pamti dana 30. 
travnja, uz polaganje vijenca na spomen 
obilježje.
- polaganje vijenca na spomenik povodom 
oslobođenja Viškova i rijeke 3. svibnja.
 proslava dana mladostiradosti u ku-
mrovcu 29. svibnja, tradicionalno je obi-
lježavanje važnog datuma iz života josipa 
broza tita.
 posjet Idriji i partizanskoj bolnici franja 
4. lipnja, zajedno s učenicima Oš „sveti 
Matej“ Viškovo (grupa naprednih povje-
sničara).

Očuvanje i njegovanje tekovina antifašizma

UDRUGE ANTIFAŠISTIčKIh bORACA I ANTIFAŠISTA OPĆINE VIŠKOVO

jedan Od zadataka UdrUGe je I OčUVanje spOMenIčkIh ObIlježja na pOdrUčjU OpćIne.

Mladen hero novi 
predsjednik

 dana 29. travnja 2016. održana je 
Izborna skupština Udruge uz prisu-
stvo zamjenika načelnice Općine 
Viškovo denisa Mladenića te gosti-
ju iz Uaba čavle, kastva i Opatije.
na skupštini je izabran Izvršni od-
bor od 15 članova te nadzorni od-
bor od 3 člana i 3 zamjenika.
kako prema statutu Udruge ru-
kovodstvo bira Izvršni odbor, na 
sjednici Izvršnog odbora održanoj 
6. svibnja 2016. za predsjednika je 
izabran Mladen hero, za dopred-
sjednika leo Mavrić, za tajnika 
zvonko sušanj, a za blagajnika da-
liborka Udović. 
Uz spomenute, za dvogodišnji 
mandat u Izvršni odbor izabrani su: 
zdravko cetina, Vasiljko Matetić, 
branko Marčelja,   branka detan, 
bruno Mladenić, ružica karmel, 
branka leidl, dina Markovski,  
Milan jokić, Ivanka juretić i zoran 
host.
U nadzorni odbor izabrani su:  
nada trinajstić,  Viktorija Matetić 
i  Milutin frlan te njihovi zamjenici: 
dragica Miljenović, senka srok i 
Marina petrc tomić.

povodom 3. svibnja, dana oslobođe-
nja Viškova, članovi Udruge antifa-
šističkih boraca i antifašista Općine 
Viškovo zajedno s predstavnicima 
Općine Viškovo, položili su vijenac 
na centralnog spomenobilježja  
žrtvama fašističkog terora u Viškovu 
te buket cvijeća ispred biste narod-
nog heroja ovoga kraja Vitomira 
širole paje.
Ovim činom odana je počast za 394 
žrtve stradale u nObu s područja 
Viškova i okolnih mjesta.

 za dan antifašističke borbe 22. lipnja, 
na najznačajnija spomen obilježja u op-
ćini postavit će se ikebane i vijenac na 
centralni spomenik u parku ispred groblja 
i buket ispred biste Vitomira širole paje. 
Istog dana sudjelovat će se na proslavi na 
legendarnom tuhobiću. Uoči dana antifa-
šističke borbe članovi Udruge posjetit će 
i darovati skromnim poklonima bolesne i 
starije od 85 godina.
 za dan domovinske zahvalnosti 5. ko-
lovoza položit će se ikebana na spomenik 
poginulima u domovinskom ratu na gro-
blju Viškovo.
 međunarodna komemoracija žrtvama 
logora Gonars u Italiji. Istog dana položit 
će se vijenac na spomenik ispred groblja 
na Viškovu.

Počast žrtvama
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Manifestacija prIpreMa, pOzOr, sad! koja 
svake godine ima sve više sudionika i koja je 
naišla na odobravanje svih dobnih skupina 
mještana Viškova i okolice, osmišljena je 
kao djelić uključivanja u globalni projekt 
poticanja zdravog života i  fizičkih aktivnosti 
ljudi. dobro je poznato kako je boljka mo-
dernog čovjeka, osobito mlađih naraštaja, 
boravak u zatvorenim prostorijama sa  sve 
manje fizičkih aktivnosti i uživanja u prirodi. 
Upravo iz tih razloga, ovim malim prilogom, 
planinarsko društvo Viškovo u suradnji s tu-
rističom zajednicom pokušalo je doprinijeti 
poticanju sumještana na fizičku aktivnost, 
ali i obogatiti turističku ponudu općine 
Viškovo te uz boravak u prirodi pridonijeti  
socijalizaciji i potaknuti druženje mještana 
različite životne dobi.
pješačenje šetnicama i pješačkim stazama 
Općine Viškovo pod motom prIpreMa, 
pOzOr, sad! organizirano je dva puta 
tjedno tijekom travnja. Vremenske prilike 
su bile blagonaklone te su se sve planirane 
rute organiziranih šetnji uspješno odra-
dile, uz sudjelovanje trideset do pedeset 
sudionika po šetnici. sudionici šetnji  nisu 
se dali pokolebati niti u situacijama kada 
su se crni oblaci prijetećim prisustvom 
nadvili na predviđene rute. Veliki broj su-
dionika i sve veći broj upita zainteresiranih 
za sudjelovanje,  poticaj su organizatorima 
za nastavak ove hvalevrijedne akcije i ubu-
duće.
pješačenje se održavalo srijedom i petkom 
uz stručno vodstvo vodiča planinarskog 
društva Viškovo koje je omogućilo da sve 
šetnje prođu u duhu dobre organizacije, bez 
neugodnosti i eventualnih nepredvidivih 
situacija. polazak svih šetnji dogovoren je 
za 18.00  parkiralište Milihovo (neizbježno 
okupljalište i polazište svih organiziranih 
izleta u Viškovu). tijekom travnja Milihovo 
je dva puta tjedno postalo neizbježna de-
stinacija zaljubljenika u prirodu  jer ugodne 
šetnje u dobrom društvu garancija su zado-
voljstva.
šetnje su se održavale u opuštenoj i veseloj 

atmosferi pri čemu se uz stručno vodstvo 
stjecala  fizička kondicija, ali se ujedno i 
kroz prigodne priče vezane uz pojedine 
dijelove posjećenih punktova upoznavalo 
s tradicijom halubja, načinom života žitelja 
ovog kraja, nekad i sad.  Uživanje u krajoli-
cima koje pružaju posjećene šetnice,  rosna 
predvečerja ranog  proljeća i poneki zalazak 
sunca učinili su druženja još privlačnijima. 
nažalost, često se zaboravi da nije uvijek 
nužno otići daleko od vrata svojih domova  
da bi se uživalo u prirodi i prekrasnim krajo-
licima, a ujedno i iskoristilo dan da se učini 
nešto za sebe i živi u skladu s prirodom. 
Upravo ovakvim manifestacijama pomaže 
se poketanju promjena.
destinacije, koje su predstavljale sastavne 
dijelove organiziranih ruta, a posebno ih 
moramo izdvojiti i za preporučiti su svima 
koji žele upoznati naš kraj su slijedeće:

Lončeva griža 
 greben koji dijeli kastavštinu i Grobinštinu 
jedna je od destinacija koju svakako mora-
mo preporučiti. Mnogima je, nažalost,  još 
uvijek nepoznata. lončeva griža smještena 
je iznad sela skvažići, i osmišljena je kao sa-
stavni dio poučne staze koja govori o jednoj 
od tradicija ovog kraja – o klesarima i kava-
derima, a sam vrh osmišljen je kao muzej na 
otvorenom u kojem su izloženi eksponati 
starih alata korištenih za obradu kamena. 
sama lokacija obogaćena je i radovima 
slikara amatera okupljenih u Udruzi braća 
baštijan koji daju posebnu draž samom 
ambijentu i pružaju neočekivani dašak um-

PLANINARSKO DRUŠTVO VIŠKOVO I TURISTIčKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

održane šetnje pod motom: priprema, pozor, sad!
planInarskO drUštVO VIškOVO U sUradnjI s tUrIstIčkOM zajednIcOM OpćIne VIškOVO U tOkU Mjeseca traVnja I OVe GOdIne 
OrGIanIzIralO je ManIfestacIjU pOd MOtOM: prIpreMa, pOzOr, sad! 

piše: tea sušanj

jetnosti u surovom kamenom okruženju. 
sam vrh lončeve griže pak pruža još jedno 
bogatstvo, a to je prekrasan pogled na ci-
jeli  akvatorij kvarnera, obogaćen vijencem 
zelenih padina Učke i ćićarije, dok sam gre-
ben dijeli geografsko područje kastavštine 
i Grobinštine, te istovremeno  povezuje 
zelenilo planina Gorskog kotara  i  velebit-
skih vrhunaca s plavetnilom neba i mora. 
nezaboravan obol dojmljivom vidikovcu 
daje i boravak na ovom lokalitetu u trenut-
ku zalaska sunca koji mami posjetioca da 
zastane na tren, predahne na klupicama 
postavljenim na samom vrhu griže kako bi 
udahnuo punim plućima i dublje proživio 
čaroban sklad blagodati prirode koja ga 
okružuje. dva koraka od naselja i užurba-
nog prometa, a tako daleko od užurbane 
svakodnevice.

Šetnica Plešivac
  svakako se može preporučiti  sumještani-
ma i posjetiteljima koji su zagovornici laga-
nih šetnji bez napora. šetnica je dužine 8,6 
km i svojim položenim te dobro ugaženim 
i označenim stazama pogodna je za sve 
dobne skupine. šetnica povezuje naselja  
Marčelje i tibljaše, vrlo je blaga,  s najvišim 
vrhom plešivac  (429 m nadmorske visine). 
prilikom pješačenja često se može naići i 
na zaljubljenike u biciklizam koji svakim 
danom sve više koriste blagodati ovih 
šetnica koje su osobito pogodne za bijeg 
u vrelim ljetnim  danima kada šuma svojim 
zelenilom daje dašak osvježenja i zaklon od 
sunca.
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Kalić Kapitovac
– otkriće ovogodišnjih šetnica za mnoge 
sudionike. Uz otkrivanje mnogobrojnih sta-
za koje mnogi mještani Viškova sudionici 
šetnica nisu nikad ili nisu od mladosti po-
sjetili,  snažan utisak  na mnoge je  ostavio 
upravo posjet kapitovcu. za mnoge je po-
sjet kapitovcu bio pravo otkriće te ih je sam 
posjet loklalitetu vratio u neka druga vre-
mena kada je voda iz ovog kalića povezivala 
ljude iz cijele kastavštine i okolice. dolazili 
su ljudi iz klane, studene, kastva, tuhtana, 
Viškova i iz okolnih sela jer se život ovog 
kraja temeljio na bavljenju stokom i obrađi-
vanju poljoprivrednih površina. korištenje 
vode s ovog lokaliteta za potrebe stoke, 
ali i za svakodnevne potrebe kućanstava, 
okupljalo je ljude na ovom mjestu. kapito-

vac je bilo mjesto gdje su se sklapala nova 
poznanstva i prve ljubavi, ali i činilo razne 
dječje nepodopštine. duh okupljanja ljudi 
okolnih područja upravo oko ovog kalića 
vratio je posjetitelje u vrijeme života naših 
nonića. turistička zajednica Viškovo, na 
našu sreću, uspjela je prepoznati potencijal 
ovog lokaliteta te ga je uvrstila u planove 
za budućnost. planira se i uređenje ovog 
trenutno devastiranog lokaliteta i krčenje 
prilično zaraslih šumskih staza te obnova 

predstavnici kiparske udruge „Mato 
tijardović Viškovo“ – petero učenika 
i voditelj rajko srok i ove su godine 
sudjelovali na Međunarodnoj kolo-
niji mladih ernestinovo.
tema kolonije mladih održane u 
travnju, nosila je kreativan naslov  
peti element, a da je ideja bila "pun 
pogodak" jasno su posvjedočili na-
stali radovi, pri čemu su djeca poka-
zala svoju kreativnost i domišljatost 
u kreaciji zadane teme.
predstavnici kiparske udruge sudje-
lovali su i na Majevici. Ovom prigo-
dom dvojica starijih polaznika Mate 
Mrša i Manuel Malikić, koji su dubo-
rez u potpunosti savladali, radili su 
svaki jedan zahtijevniji rad. njihovu 
umješnost u izradi duboreza potvr-
dili su i nastali radovi, a rad Mate 
Mrše "posljednja večera" privukla je 
veliki interes posjetilaca.
krajem svibnja mladi će se kipari 
novim radovima predstaviti i na 
"proljeću u ronjgima". 

DELAVSKA KATEDRA USTANOVE "IVAN MATETIĆ RONJGOV"KIPARSKA UDRUGA "MATO 
TIJARDOVIĆ" VIŠKOVO

na koloniji 
mladih u 
ernestinovu Delavska katedra nastavlja njegovanje 

tradicionalnih običaja i radova. nakon 
natjecanja u kopanju i sadnji krumpira, 
održanih povodom dana Općine, usli-
jedilo je uvijek atraktivno uživanje u 
kuhinji naših starih. 
predstavljanje nekadajne zimske hrane 
halubja također je održano povodom 
dana Općine, a izlagačice su se pobri-
nule za prave zimske recepte i uspješnu 
degustaciju: 
Mimica sušanj: kiseli kapuz s fažolom 
i palentu kumpiricu, bojana Marčelja: 
repa i fažol i palenta kompirica, Mira 
ćuća: sarma sa rebrima i savijača sa si-
rom, đurđica frlan: fažol na padelu, lo-
vorka lučić: ječmik i fažol, anka jardas: 
pašta i fažol, Vedrana saršon – svinjski 
gulaš s kapusom i palenta obična.

Majevica i ljetna hrana
Vrijedne domaćice na Matejevici su se 
predstavile ljetnom kuhinjom i to:
Mimica sušanj: njoki i gulaš od divljači i 
slatki njoki: Mimica sušanj (2) kompir na 
gulaš i koch, Mira ćuća: rižot s piletinom 
i mešana salata, pohane tikvice i šnicel 
pohani, bosiljka tibljaš: Mošnjice va 
safte i fritule, Ivanka juretić: slatki njoki s 
marmeladun i koch, đurđica frlan: pašta 
salsa i supice, anka jardas: friški kapus s 
krpicami i pita od jabuk, lovorka lučić: 
pašta i kompir i fritule, bojana Marčelja:  
Maneštra z mošnjicami i kuglof.
Ovim ciklusom završen je prvi dio pro-
grama - napominje voditelj Delavske 
katedre rajko srok te nadodaje da je u 
planu objedinjavanje recepata i izrada 
kvalitetne kuharice nekadajne hrani 
halubja, koju namjerava predstaviti za 
sljedeći veliki općinski blagdan, Matej-
nu.

Jelo po nekadajnu - zimska i ljetna 
hrana naših starih

oštećenih suhozida i kamenih podesta koji 
su nekad služili kao terasasti prilazi. prilazi 
su napravljeni kako bi se olakšalo korištenje  
vode za pranje rublja i napoj stoke. Obnova 
kalića trebala bi pretvoriti samu destinaciju 
u jednu od atrakcija i nezaobilazih punkto-
va koji bi šetnice Viškova trebali povezati u 
lijepu priču. 
blizina rijeke i Opatije,  šetnja  šumom na 
10 minuta vožnje od gradske vreve i  asfal-
ta, iznjedruju Viškovo kao nezaobilaznu 
destinaciju za ugodan boravak u prirodi. 
nadamo se da ćete nam se pridružiti  pri-
likom slijedeće organizacije sličnih manife-
stacija te samim time  obogatiti  druženja 
svojim prisustvom i na taj način doprinijeti 
da svojim malim korakom napravimo  veli-
ki korak povratku prirodi.           do vidova.
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U četvrtak, 7. travnja 2016., u prizemlju 
nastavnog zavoda za javno zdravstvo 
primorskogoranske županije svečano 
je otkrivena bista prof. dr. sc. kajeta-
nu blečiću, začetniku zdravstvenog 
odgoja naroda i afirmacije primarne 
zdravstvene zaštite na području rijeke 
i riječke okolice. čast otkrivanja biste 
pripala je županu primorskogoranske 
županije zlatku komadini, a o životu 
i radu kajetana blečića govorio je dr. 
Vjekoslav bakašun. Ovaj svečani čin 
uveličali su brojni uvaženi gosti i člano-
vi obitelji kajetana blečića.
tekst o djelovanju i ulozi dr. blečića u 
pokretanju primarne zdravstvene za-
štite na području kastavštine objavljen 

DAN ZDRAVLJA U DOMU ZDRAVLJA U RIJECI ObILJEŽEN JE OTKRIVANJEM bISTE PROF. DR. SC. KAJETANU bLEčIĆU

Kastavski velikanovjekovječen rukama Borisa Sušnja

je u prethodna dva nastavka u Glasniku 
Općine Viškovo. autor teksta je zlatko 
krašković.
bista ovog znamenitog liječnika i in-
telektualca izlivena jeu zagrebačkoj 
ljevaonici pri akademiji primijenjene 
umjetnosti, a autor biste je naš sumje-
štanin boris sušanj. široko poznat kao 
profesionalni fotograf i kroničar Viš-
kova, odnosno svetoga Mateja, boris 
sušanj već niz godina bavi se i slikar-
stvom, pa i kiparstvom. 
 Iako moram priznati da me oduvijek 
privlačila ta tehnika, ljubav prema 
radu s glinom rodila se sasvim slučajno 
prije šest godina, kada me je prijatelj 
zamolio da mu izradim kip njegovog 

roditelja. I tako je počelo... Obzirom na 
zahtjevnost ove tehnike, učlanio sam 
se i u riječku udrugu kipara. zajedno 
radimo, izmjenjujemo iskustva, zajed-
nički odlazimo i na izložbe, ne samo u 
hrvatskoj već i u susjedne zemlje, naj-
češće u Italiju.
I ideja o izradi biste kajetana blečića 
nastala je sasvim spontano. pozna-
vajući ga i cijeneći njegov rad, boris je 
započeo izradu biste, koja je prvo pred-
stavljena članovima obitelji dr. blečića, 
a zahvaljujući pozitivnom odjeku i po-
dršci ravnatelja doma zdravlja, bista 
još jednog kastavskog velikana, obli-
kovana rukom halubajca, našla je mje-
sto u predvorju riječkog doma zdravlja.  

crteži 
karakterističnog 
motiva općine 
Viškovo

halubajski zvončar 

Mihael Šutalo Luka Karić

• DV Mali princ - Mihael Šutalo
• DV Viškovo - Lucia Karić
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nakon šest godina djelovanja kao 
mjesto namijenjeno dječjim rođen-
danskim proslavama, od travnja ove 
godine prostor, smješten na adresi Vo-
zišče 73 nudi nove sadržaje namijenje-
ne najmlađim članovima naše općine. 
Igraonica fUnfUn, vlasnice  Veronike 
trošelj, igraonica je u kojoj roditelji s 
povjerenjem mogu dovesti djecu na 
sat  dva ili ga povjeriti na čuvanje 
tijekom svog radnog vremena, o čemu 
svjedoči i radno vrijeme (6,3017,30) 
prilagođeno zaposlenim roditeljima. 

Igraonica FUN - FUN 

prostor igraonice, predviđen za dva-
desetak djece (od 1 do 10 godina), 
uređen je didaktičkim pomagalima, 
igračkama za najmlađe, ali i one nešto 
starije  obećavaju djeci raznovrsnu 
zabavu, a za školarce  produženi 
boravak, uz originalnu ponudu  mo-
gućnost preuzimanja djece iz škole, 
te boravak djeteta u igraonici dok se 
roditelji ne vrate s posla.

Radionica talijanskog jezika
 posebnu zanimljivost predstavlja i 

dodatna ponuda, a to  je održavanje 
radionice talijanskog jezika, namije-
njena djeci od 5 do 7 godina, što se 
pokazalo vrlo zanimljivo roditeljima 
čija se djeca upisuju u talijansku školu.  

IGRAONICA FUN -FUN
Vozišće 73, Viškovo
098/1849 878
095/90 99 524
igraonica.funfun@yahoo.com
facebook: funfun igraonica

Obrtnici, iskoristite mogućnost opskrbe električnom ener-
gijom po nižim cijenama, temeljem sporazuma hrvatske 
obrtničke komore i područnih obrtničkih komora s hEP 
opskrbom.

prema izračunu hep Opskrbe, na primjeru jednog tipičnog 
obrtnika, s godišnjom potrošnjom 6.000 kwh, moguće je ušte-
djeti od 520 do 1.800 kuna, ovisno o trenutnom opskrbljivaču, 
odnosno je li obrtnik korisnik zajamčene usluge ili je odabrao 
opskrbljivača. 

sama ušteda ovisi o visini i načinu potrošnje, a preciznu uštedu, 
svaki obrtnik može saznati pozivom na besplatan telefon hep 
Opskrbe 0800 5255.

Niže cijene struje za članove HOK-a

potrebna dokumentacija su: zahtjev za sklapanje ugovora s 
hep Opskrbom i potvrda o podmirenom komorskom doprino-
su.
potvrdu o podmirenom komorskom doprinosu član hOka 
može dobiti u svome matičnom udruženju obrtnika ili u po-
dručnoj obrtničkoj komori.

UDRUŽENJE ObRTNIKA VIŠKOVO-KASTAV-KLANA-JELENJE: ObAVIJEST ObRTNICIMA
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dare, tessa: nOć predaje susanna finch 
lijepa je i svestrana mlada žena koja u pre-
krasnoj Vretenastoj Uvali ugošćuje mlade 
dame: povučene, stidljive, boležljive ili one 
razočarane u ljubavi. U toj uvali nema raz-
vratnika ili ambicioznih časnika, samo svježi 
morski zrak, očaravajuća priroda i .....
santIaGO, Mikel: pOsljednja nOć U tre-
MOre beachU Glavni junak prvijenca su-
vremenog baskijskog autora je peter harper, 
priznati skladatelj koji se nakon mučnog ras-
pada braka povukao u kuću na plaži tremore 
beach u Irskoj kako bi pronašao unutarnji mir 
i izgubljenu inspiraciju. 
laGercrantz, david: štO nas ne UbIje 
nastavak slavne trilogije "Millennium" sti-
ega larssona. Ubojstvo vodećeg svjetskog 
stručnjaka na području umjetne inteligencije 
fransa baldera pokrenulo je lanac istraga 
i neočekivanih otkrića u koja su upleteni 
švedska tajna policija, ruska mafija, hakeri, 
industrijski špijuni, američka agencija za 
nacionalnu sigurnost i velika američka kom-
pjutorska kompanija.
McIntOsh, d. j. – anđeO Iz raja triler o 
podrijetlu anđela i stvarnoj lokaciji izgub-
ljenoga rajskog vrta. d. j. McIntosh izazvala 
je pravu buru na književnoj sceni već svojim 
prvijencem babilonska vještica. kritika je 
hvalila njezino temeljito povijesno istraživa-
nje i odlično pisanje. anđeo iz raja treći je i 
posljednji roman u mezopotamskoj trilogiji o 
johnu Madisonu, gizdavom trgovcu umjetni-
nama iz new Yorka. 
ballantYne, lisa: cesta IskUpljenja 
Oprost je najslađi oblik osvete… Margaret je 
duboko potresena prometnom nesrećom 
koju je jedva preživjela. Ostala je zarobljena 
u automobilu koji je svaki čas mogao eksplo-
dirati, no neki ju je nepoznati muškarac s je-
zivim ožiljcima na licu spasio i potom odmah 
nestao. 
french, nicci: djeca četVrtka dva zločina, 
razdvojena naraštajima… prije više od dva-
deset godina, tinejdžerica frieda u vlastitom 
je domu doživjela okrutan napad. nitko joj 

priredila: branka Miočić, ravnateljica
www.halubajskazora.hr

nije vjerovao – ni policija, ni majka, ni prija-
telji. napustila je rodni grad, postala poznata 
psihoterapeutkinja, ali tada joj je na vrata 
zakucala stara školska prijateljica. traži po-
moć za svoju kćer koja tvrdi da je napadnuta 
u svome domu. 
kaY, Guy Gavriel: IspOd neba U ovoj epskoj 
priči iz pera jednog od najutjecajnijih pisaca 
fantastike, dolaze do izražaja sve njegove 
kvalitete – široka paleta likova na platnu zbi-
vanja koja određuju sudbine naroda...
MUtIć, saška a: dOVOljnO dObra, zagrep-
čanka 40 godina poslije nastavlja se sudbina 
glavne junakinje Glumčeve zagrepčanke. Od 
oca branislava Glumca i majke saške Mutić 
novorođena Marijana nosi sa sobom traume 
iz prvoga dijela svojega života, ali začudnom 
upornošću i sustavnošću bori se sa svim pro-
blemima koje život neumoljivo nosi.
IVanIšeVIć, Ivica; VUjIčIć, Marina: OtpUsnO 
pIsMO Glavna junakinja odlučila je okupiti 
nekadašnje kolege iz razreda i organizirati 
proslavu 30. godišnjice mature, a stvarni je 
povod tom njezinom angažmanu želja da 
stupi u kontakt s nekadašnjom ljubavi iz raz-
reda, dozna gdje je on sada i što radi, ali i da 
razjasni neke stare nedoumice.

|  STRUčNA ZA RODITELJE, NAS-
TAVNIKE, ODGAJATELJE

kUrnIk, zdravko: zabaVna MateMatIka
knjiga sadrži zabavne zadatke (matematičke 
minijature) koji prate i dopunjavaju program 
matematike u višim razredima osnovne i 
nižim razredima srednje škole. zadaci su 
problemski, pisani u obliku malih duhovitih 
pričica iz svakidašnjeg života..
rade, renata: Mala djeca s kOMUnIkacIj-
skIM teškOćaMa 1 sve češće se susrećemo 
s malom djecom koja kasne u jezičnogo-
vornom razvoju, koja imaju poteškoća u 
socijalnoj komunikaciji, te poteškoća u do-
življavanju svijeta oko sebe. Udubljena u neki 
svoj svijet takva djeca zahtijevaju drugačiji 
pristup poticanja govornog razvoja. 
schaefer, claudia: pOtIcanje djece pre-
Ma OdGOjnOj MetOdI MarIje MOntessOrI 

prvi dio priručnika govori kako se razvijaju i 
uče mala djeca te kakve su im potrebe i in-
teresi. drugi dio knjige sadrži ideje kako obli-
kovati djeci primjerenu okolinu u jaslicama i 
predškolskim ustanovama pa se tu razmatra 
poželjan profil odgajatelja i oprema prostora, 
daju kriteriji za izbor vježbi i materijala te na-
vode primjeri vježbi. 
O brIen, dominic: brzI UM pisano za čitate-
lje svih dobi i sposobnosti, iznimno duhovita, 
sadržajna i poučna knjiga sadrži sve što tre-
bate znati da biste usavršili pamćenje i posti-
gli najbolje rezultate u životu i poslu. Otkriva 
tajne naših skrivenih mentalnih sposobnosti. 
praktičan i razumljiv priručnik koji će vam 
olakšati pamćenje, učenje i život.
jOVanOVIć, Gorana: ja saM zadOVOljan 
rOdItelj! (I kakO tO pOstatI?) knjiga je 
nastala kao rezultat dugogodišnjeg i veoma 
bogatog iskustva u radu sa osnovcima i nji-
hovim roditeljima. kroz svoj rad autorica je 
imala priliku uočiti mnogobrojne izazove od-
gajanja, suočavati se s njima i iznaći veoma 
uspješna rješenja, na zadovoljstvo i roditelja 
i djece i svojih kolega nastavnika.
kadUM, sandra; hOzjan, dejan: darOVI-
tOst U nastaVI "Monografija" predstavlja 
dinamičan kompozit i sintezu naučno 
relevantnih argumentacija dvaju pedagoš-
kopsiholoških konstrukta – darovitost i 
nastava. Monografija daje kritičku analizu 
teorijskih stajališta i u metodičkom pogledu. 
koncepcijska stilizacija monografije je novo 
slovo u pedagoškoj azbuci u oblasti darovi-
tosti koja se može koristiti u svako vrijeme i 
svakom mjestu u školskom ambijentu, kao 
osnova proširenju znanja o darovitosti u 
nastavi." (izvadak iz recenzija)

MATURANTI,

SVE ŠTO VAM TREbA 
ZA USPJEŠNO POLAGANJE 
MATURE 
MOŽETE POSUDITI 
U KNJIŽNICI!

|  bELETRISTIKA ZA ODRASLE
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trening, fotografija aleksandra tomulića  
 2. mjesto na natječaju tz Općine Viškovo
za izbor fotografije karakte rističnog 
motiva Općine Viškovo 2016.

Mići zvončar, fotografija siniše baračića  
3. mjesto na natječaju tz Općine Vi škovo 
za izbor fotografije karakte rističnog  
motiva Općine Viškovo 2016.

karakteristični 
motivi

karakteristični 
motivi



AZBESTNE KROVOVE U OPĆINI VIŠKOVO!

Više informacija na:
Udruga „Moj otok“ – Punat
tel.: 051 855-855; mob.: 098 212-715
e-mail: mojotok@mojotok.info
www.mojotok.info

UKLONIMO
Azbestni krovovi i fasade mogu imati štetne posljedice za zdravlje

UDRUŽIMO SE I UKLONIMO AZBEST IZ ŽIVOTNE OKOLINE!

Udruživanjem:
 smanjujemo cijenu nabave i rada uz osiguravanje sufinanciranja od strane Općine Viškovo,
  osiguravamo pravilno  zbrinjavanje tog ekološki opasnog otpada, uz poticaj naših sponzora 

do 16,00 kn/m2 skinutog azbesta
  pridonosimo očuvanju zdravlja i stvaramo ljepši ugođaj, a općinu Viškovo učinimo  

poželjnijom turističkom destinacijom.

Predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova održat će se
14.06.2016. godine u Domu hrvatskih branitelja u 18.30 sati. 
Proizvodi sponzora bit će izloženi ispred dvorane jedan sat prije prezentacije.

i

Ulaz slobodan. DOĐITE!

Općina Viškovo

Općina 
Viškovo

MOJA OPĆINA VIŠKOVO BEZ AZBESTA!  
Pridružite nam se jer zajedno smo jači!


