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Uvodna riječ

D

rage mještanke i mještani,
pred nama je sunčano i toplo proljeće, a s njim i
novi broj Glasnika. Nakon povratka s obveznog
rodiljnog dopusta, zajedno sa svojim timom, s još većim ela
nom nastavljam raditi na realizaciji projekata od važnosti za
mještane općine Viškovo.
Iza nas je proslava 24. rođendana Općine Viškovo. Kako i
priliči jednom velikom rođendanu, proslavili smo ga uz brojne
programe naših vrijednih udruga i mještana. I ovoga puta, kao
i uvijek do sada, susretom s vama dragi mještani slušala sam
vaše potrebe, probleme, sugestije i dobronamjerne kritike. To
mi je uvijek bila i bit će misao vodilja.
Svojim djelovanjem posebno sam nastojala olakšati život
mladim obiteljima, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za bolji život sadašnjim i budućim generacijama. U ovo predizborno
vrijeme čitam mnoge komentare da nismo dovoljno dobro,
brzo i kvalitetno radili. Mogu reći da je vrijeme svakako pre
brzo prošlo za sve što smo željeli učiniti. Sigurna sam da ste
primijetili da je Viškovo tijekom gotovo čitavog mog mandata
bilo jedno veliko gradilište. I još uvijek jest. Realizirali smo
mnoge velike projekte, ali u svojim rukama i srcima već drži
mo nove. Velike, male i od životne važnosti za naše Viškovo.

Uz vašu podršku sigurni smo da ćemo ih realizirati. Kao što
znate, ovo je moj rodni kraj. Budite sigurni, želim da Viškovo
bude mjesto mogućnosti svim mještanima; poduzetnicima,
radnicima, udrugama, roditeljima, umirovljenicima, studenti
ma, školarcima, kao i onim najmlađima.
Da su ljudi naša snaga potvrđuje i obilježavanje 100. bro
ja našeg Glasnika. Tijekom više od dva desetljeća izlaženja,
Glasnik, koji rado čitate stizao je u vaše domove i informirao
vas o svim događanjima na području naše općine kao i o radu
općinske uprave. Moram zahvaliti svojim zamjenicima, svim
zaposlenicima Općine, svim suradnicima, udrugama, ustano
vama, vrtićima, školi, knjižnici, Turističkoj zajednici, Komunal
nom društvu Viškovo kao i vijećnicima te članovima odbora.
Zaista hvala svima koji su utkali djelić sebe u Viškovo, u rast,
razvoj i napredak našega kraja.
Na kraju, hvala svima vama, dragi mještani, na trudu, na energiji, na doprinosu. Znam da živimo toliko ubrzanim tempom da
ponekad velike stvari i ljepote prođu pored nas nezapažene.
Želim vam da uživate sa svojim najmilijima u svakom lijepom
danu koji dolazi.
Vaša Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec.
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Natalija Mladenić - dobitnica nagrade za životno djelo

Godišnja nagrada uručena je Ljilji Ivkić

Svečana akademija povodom 24. rođendana općine viškovo

Uručena općinska priznanja i nagrade

P

ovodom 24. rođendana
Općine Viškovo u petak, 21.
travnja 2017., u restoranu
Ronjgi održana je svečana
akademija na kojoj su uručena
javna priznanja Općine Viškovo i
nagrade najboljim sportašima.
Svečanoj akademiji prisutvovao je
Župan gosp. Zlatko Komadina koji
ističe Općinu Viškovo kao jednu od
općina s najjačim poduzetništvom
u državi, a koja ima puno perspektive i mogućnosti za daljnji
razvoj.
Uz pregled ostvarenih i planiranih
aktivnosti, svečana akademija bila
je prilika za uručenje općinskih
nagrada. Najboljim sportašima
Općine Viškovo za 2016. godinu
proglašeni su Sara Pešut i Patrik
Martinović. Nagrada za najbolju
sportsku ekipu Općine Viškovo za
2016. godinu u ženskoj kategoriji
pripala je Odbojkaškom klubu
“Sveti Matej”, dok je u muškoj
kategoriji kao najbolja sportska
ekipa u 2016. godini proglašen
Rukometni klub “Viškovo”.
Predsjednica Udruge umirovljenika
Viškovo Zorka Rubeša primila
je Plaketu Općine Viškovo, a
Godišnjom nagradom Općine
Viškovo
za
2016.
godinu
nagrađena je gđa. Ljilja Ivkić.
Nagradu za životno djelo dobila
je gđa. Natalija Mladenić za
vođenje Crvenog križa Viškovo
i dugogodišnji humanitarni rad
jer je svojim radom i djelovanjem
pridonijela napretku i promicanju
ugleda Općine Viškovo.

i srednju školu pokrenuli smo
program besplatnih udžbenika za
osnovnoškolce.

Odlučni u
provođenju
projekata

Uz čestitke dobitnicima nagrada
Općine Viškovo, načelnica općine
Viškovo Sanja Udović istaknula je
da je Dan općine posvećen svim
mještanima Viškova i lokalnoj zajednici…
Podsjetivši na obećanja data na
početku mandata istaknula je
brojne ostvarene ili tek započete
projekte: - S ciljem da se olakša
život mladim obiteljima Izmijenili
smo odluku o subvencijama za
smještaj djece u dječjim vrtićima i
izjednačili cijenu za roditelje. Cijena
vrtićkog programa sada je jedna od
najnižih u RH. Po donošenju novog
Zakona o udžbenicima za osnovnu

Kako bismo olakšali postupak
legalizacije
objekata
našim
mještanima, ali i s ciljem poticanja
daljnjih investicija na našem
području smanjili smo visinu
komunalnog doprinosa sa 70 na
45 kn. Na početku ovog mandata
realizirali smo projekt proširenja
groblja u vrijednosti od preko 3,5
milijuna kuna koji će zadovoljiti
potrebe za sljedećih 10 godina.
Od značajnih infrastrukturnih
projekata koje smo realizirali potrebno je istaknuti nerazvrstane
ceste Brnasi-Dovičići, cestu D
u Blažićima, cestu prema DPU
Ark Mihelić. U suradnji sa ŽUCom uredili smo prvo raskrižje

Najuspješniji sportaši i sportašice
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Uz pregled ostvarenih i planiranih
aktivnosti, svečana akademija bila
je prilika za uručenje općinskih
nagrada: Nagrada za životno djelo
pripala je Nataliji Mladenić, godišnju
nagradu Ljilja Ivkić, a plaketu Zorka
rubeša.
Najboljim sportašima Općine Viškovo
za 2016. godinu proglašeni su Sara
Pešut i Patrik Martinović. Nagrada
za najbolju sportsku ekipu Općine
Viškovo za 2016. godinu u ženskoj
kategoriji pripala je Odbojkaškom
klubu “Sveti Matej”, dok je u muškoj
kategoriji kao najbolja sportska
ekipa u 2016. godini proglašen
Rukometni klub “Viškovo”.
kao kružno, tj. rotor Marinići 1.
Realizirali smo 1. fazu uređenja trga
ispred crkve, na viškovsken Brege.
Župi smo osigurali kapitalnu pomoć
za uređenje crkve Sv. Mateja i
zajedno obilježili 150 godina
od posvećenja crkve. Izgradili
smo preko sedam kilometara
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vodovodnih ogranaka i pripremili
projekte vodovodne i kanalizacijske
mreže u vrijednosti preko 120
milijuna kuna. Na rotoru Marinići
2 upravo se izvode radovi na
vodovodno-kanalizacijskoj mreži.
Izvori za izgradnju vodovodnokanalizacijske mreže osigurani
su u okviru riječke aglomeracije
odnosno iz sredstava EU. U protekle
četiri godine značajna sredstva smo
uložili u pripremu projekata kako
infrastrukturnih tako i kapitalnih.
Samo u imovinsko pravnu pripremu
uložili smo preko sedam milijuna
kuna. Kupljena su zemljišta
potrebna za izgradnju jaslica
odnosno vrtića, škole, Zavičajne
kuće
halubajskih
zvončari,
sportske dvorane, rekonstrukcije
prometnica. U ove četiri godine
smo u otkup zemljišta, ulaganja
u kapitalne i ostale građevinske
objekte, izgradnju i rekonstrukciju
prometnica i javnih površina,
prostorne planove i pripremu
projekata uložili preko 35 milijuna
kuna, a u izgradnju vodovodne
mreže preko 12. Naše KD Viškovo
već je proslavilo svoj prvi rođendan i
predanim radom zaposlenika dobilo
pohvale i čestitke naših mještana.
Nedavno smo završili i radove
na prvoj fazi uređenja pomoćnog
igrališta NK Halubjan koje će do
ljeta dobiti umjetnu travu. Sa svim
dosadašnjim ulaganjima vrijednost
imovine Općine Viškovo danas
iznosi preko 330 milijuna kuna.

Patrik Martinović
Općina Viškovo pripremila je
mnogobrojne zahtjevne i dugotrajne projekte koji će biti na
ponos svim mještanima. Njihovom
realizacijom omogućit će se
daljnji razvoj i rast našeg kraja,
čemu težimo bez obzira na već
sada dosegnutom gospodarskom
kapacitetu koji je prepoznat diljem
naše zemlje. U nastojanju da još više
osnažimo gospodarstvo pokrenuli
smo inovativni Program poticanja
razvoja gospodarstva i smanjenja
nezaposlenosti u obliku potpora za
samozapošljavanje i zapošljavanje,
za zapošljavanje mladih osoba
nakon stručnog usavršavanja i
bivših stipendista Općine Viškovo.
U ovoj godini za mjere poticanja
poduzetništva osigurali smo milijun
kuna.
Strateški ćemo poticati razvoj
turizma kroz dva ključna turistička

Zorki Rubeša - plaketa Općine Viškovo
proizvoda za pozicioniranje Viškova kao destinacije zanimljive
turistima zaljubljenicima u kulturnu
baštinu. Zavičajne kuće zvončara
i Interpretacijskog centra Ronjgi.
Kao takvi kandidirani su u Urbanu
aglomeraciju Rijeka. Iznimno sam
zadovoljna što je Općina Viškovo
ušla u sastav Urbane aglomeracije.
Odmah po raspisivanju natječaja
biti ćemo spremni ove projekte
prijaviti i vrlo brzo ih realizirati.
U našoj općini snaga je i u brojnosti
te involviranosti mještana u svakodnevni život. Općina će i dalje
rasti. Odlučni smo ulagati trud,
riskirati i donositi odluke. Uvijek
možemo i moramo bolje… i tom
cilju smo predani!
Uz želju za napretkom u narednom
razdoblju, sigurna sam, zajedno
ćemo provesti pripremljene i
planirane projekte. Ključno je

odmah po dobivanju građevinske
dozvole započeti izgradnju jaslica
i vrtića i nove škole Marinići.
Uz puštanje u promet državne
ceste D 427 prioritetno ćemo
rješavati prometnu infrastrukturu
mreže županijskih i nerazvrstanih
cesta. Zajedno ćemo pronaći
način optimalne realizacije svega
nabrojanog.
Od
srca
zahvaljujem
svim
mojim suradnicima i stručnom
timu, svim zaposlenicima naše
općine, poslovnim partnerima,
poduzetnicima, članovima udruga i
svim našim mještanima na energiji
i trudu uloženom u našu zajednicu.
Zahvaljujem se i vijećnicima koji
su jednoglasno podržali čak 70%
pripremljenih odluka. Svi mi
zajedno doprinosimo stvaranju
boljeg okruženja za našu budućnost
i budućnost naše djece.

LO K A L NI I Z B ORI 2 017.
01 7.
U nedjelju, 21.
svibnja 2017.
godine održat
će se:
- izbori za
članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne
i područne
(regionalne)
samouprave
- izbori za
općinske
načelnike,
gradonačelnike
i župane te njihove zamjenike.

Na temelju članka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine" br: 144/12., 121/16.) Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Viškovo donosi

5.

Biračko mjesto broj 5. (320) u: OŠ “Sveti Matej”,
Vozišće 13, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Mladenići, Vozišće, Široli, Dovičići, Brnasi

6.

Biračko mjesto broj 6. u: OŠ “Sveti Matej”, Vozišće
13, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Gornji Jugi, Donji Jugi, Milohni, Biškupi, Brtuni, Bujki,
Trtni

7.

Biračko mjesto broj 7. u: “Vatrogasni dom”, Gornji
Sroki 53, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Ferenci, Kosi, Donji Sroki, Kulići, Valjani

8.

Biračko mjesto broj 8. u: “Vatrogasni dom”, Gornji
Sroki 53, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Gornji Sroki, Pešćićići

9.

Biračko mjesto broj 9. u: “Stara škola Marčelji”,
Marčelji 89, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Marčelji, Klići, Garići, Mavri, Ilovca, Melišća, Vršak,
Vrtače, Pogled, Benaši

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
Za područje OPĆINE VIŠKOVO određuju se biračka mjesta:
1.

2.

Biračko mjesto broj 1. u: “Dom Marinići”, Marinići 9,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Petrci, Blažići, Stupari, Lučinići, Mučići, Kapiti
Biračko mjesto broj 2. u: “Dom Marinići”, Marinići 9,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Straža, Štefani, Bezjaki, Plasi kbr. 1, 2 i 3.
Turkovo kbr. 44, 46, 46a, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 57A,
58, 58A, 59, 60 i 62.

3.

Biračko mjesto broj 3. u: “Dom Marinići”, Marinići 9,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Marinići, Draga, Trampov breg

4.

Biračko mjesto broj 4. u: OŠ “Sveti Matej”, Vozišće 13,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Furićevo, Juraši, Viškovo
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10. Biračko mjesto broj 10. u: “Stara škola Saršoni”,
Saršoni bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
Saršoni, Benčani, Globići, Lučići, Marićeva draga,
Ronjgi, Skvažići, Zorzići
Predsjednica:
Branka Ježek Mjedenjak, dipl. iur.

općine

glasnikViskovo
raZgovor S povodom:

Sanja Udović, načelnica općine viškovo

Planirano
poticanje
razvoja
prioriteti razvoja usklađeni su s potrebama
mještana, od brige o mladim obiteljima, izgradnje
vodovoda i kanazacije do paketa mjera za poticanje
poduzetništva.

Razgovarala:
Doris Brusić

O

pćina viškovo od svoga je osnutka doživjela intenzivne promjene.
U proteklih dvadesetičetiri godine viškovo je od malog mjesta
na periferiji rijeke preraslo u stanovništvom najmlađu i ujedno
najveću hrvatsku općinu, s razvijenim poduzetništvom. ništa u
životu nije samo crno niti samo bijelo, tako razvoj otvara nove
probleme, nove zadatke, krize, ali i izazove. iako ključna odgovornost u
donošenju odluka svake jedinice lokalne samouprave pripada općinskom vijeću, najveća odgovornost, naročito u osmišljavanju i provođenju
određenih mjera, odgovornost je načelnika, kao glavnog predstavnika
lokalne vlasti i izvršnom tijelu. U proteklom četverogodišnjem mandatu
funkciju načelnice općine viškovo obnaša Sanja Udović, dipl. oec. koja
je na ovu funkciju stupila nakon dugogodišnjeg sudjelovanja upravo u izvršnoj vlasti općine viškovo, isprva kao članica poglavarstva, a potom i
zamjenica načelnika.
jedna od prvih mjera koje ste poduzela kao načelnica na početku vašeg
mandata bila je usmjerena upravo na najmlađu populaciju i njihove
roditelje, odnosno povećano sufinanciranje smješataja djece od strane
općine viškovo. koje su rezultate polučile te mjere?

Želja mi je bila olakšati život mladim obiteljima koje su se, suočene s
problemima švicarskog franka i niskim plaćama, teško nosile s troškovima
života u kojima je značajan dio otpadao na plaćanje dječjeg vrtića i troškove
školovanja djece.
Općinsko vijeće prihvatilo je predloženo povećanje subvencija za smještaj
djece u dječjim vrtićima i izjednačavanje cijene za roditelje te je cijena
vrtićkog programa sada 400 kn, a jasličkog 750 kn i predstavlja jednu od
najnižih u RH. Također sam, čim je donesen novi Zakon o udžbenicima
za osnovnu i srednju školu, predložila i program besplatnih udžbenika za
osnovnoškolce. U želji da olakšam legalizaciju objekata našim mještanima,
ali i da potaknem daljnje investicije na našem području predložila sam i
smanjenje visine komunalnog doprinosa sa 70 na 45 kn/m3.
U kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje nove škole i kada možemo
očekivati početak rada nove škole?
Već je otkupljeno zemljište, izrađen Urbanistički plan uređenja, zatim idejni
projekt te ishodovana suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja,
dok je ugovaranje izrade glavnog projekta upravo u tijeku. S gradnjom se
planira započeti odmah po dobivanju građevinske dozvole, a u novi objekt
će se djeca moći upisati za dvije godine.
Za transparentan rad općina viškovo primila je 2015. godine i priznanje
instituta za javne financije, o čemu se konkretno radilo?
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Naše mještane
kontinuirano i
transparentno
informiramo o
radu općinske
uprave i
Proračunu
putem brošure
“Proračun u
malom”, ali i pravovremenim informacijama na općinskom portalu. Osim
toga, pokrenula sam i aktivnosti na približavanju rada općinske uprave
našim mještanima, pa su dio uprave i pisarnica preseljene u prizemlje kako
bi bile lakše dostupne starijim i osobama s invaliditetom kao i majkama
s dječjim kolicima. Prilagođeno je radno vrijeme, uvedeno je digitalno
zaprimanje zahtjeva i obavijesti o preuzimanju rješenja putem sms-a,
uveden je servis ZAKRPAJ.TO za prijavu komunalnih problema, nastavljeno
je informiranje mještana putem web portala, općinskog glasila, pokrenuto
je izdavanje Službenih novina, a komunikaciju s našim mještanima sam
održavala i putem Facebook-a.
poseban problem već godinama predstavlja rješavanje niza komunalnih i
infrastrukturnih pitanja. koji su bili prioriteti njihova rješavanja?
U ove četiri godine smo u otkup zemljišta, ulaganja u kapitalne i ostale
građevinske objekte, izgradnju i rekonstrukciju prometnica i javnih
površina, prostorne planove i pripremu projekata uložili preko 35 milijuna
kuna, a u izgradnju vodovodne mreže preko 12 milijuna kuna.
U definiranju prioriteta prvenstveno sam osluškivala naše mještane,
njihove potrebe. Značajna sredstva smo uložili u pripremu projekata, kako
infrastrukturnih tako i kapitalnih. Samo u imovinsko-pravnu pripremu
uložili smo preko sedam milijuna kuna. Kupljena su zemljišta potrebna
za izgradnju jaslica odnosno vrtića, škole, Zavičajne kuće halubajskih
zvončara, sportske dvorane, rekonstrukcije prometnica.
Od infrastrukturnih projekata kao prioritete sam postavila izgradnju
vodovodne i kanalizacijske mreže, rekonstrukcije raskrižja na glavnim
(županijskim) prometnicama, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih
nerazvrstanih cesta. Tako smo u protekle četiri godine izgradili nerazvrstane
ceste Brnasi-Dovičići, cestu D u Blažićima, u Lučićima, cestu prema DPU
Ark Mihelić. U suradnji sa ŽUC-om uredili smo prvo raskrižje kao kružno, tj.
rotor Marinići 1, upravo su započeli radovi na rotoru Marinići 2, a do kraja
godine izvest će se i u Saršonima. U pripremi su još tri projekta kružnih
raskrižja. Izgradili smo preko sedam kilometara vodovodnih ogranaka i
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pripremili projekte vodovodne i kanalizacijske mreže u vrijednosti preko 120
milijuna kuna. Na rotoru Marinići 2 upravo se izvode radovi na vodovodnokanalizacijskoj mreži. Izvori za izgradnju vodovodno-kanalizacijske mreže
su osigurani u okviru riječke aglomeracije odnosno sredstava EU.
Realizirali smo proširenje groblja u vrijednosti preko 3,5 milijuna kuna i
ono će zadovoljiti potrebe za sljedećih deset godina, a već sljedeće godine
krenut će se s nastavkom proširenja.

Poticanje poduzetništva

na koji način po vašem mišljenju jedinica lokalne samouprave može i
treba poticati razvoj poduzetništva na svom području?
Na drugom Poduzetničkom danu prošle godine predstavila sam devet
mjera za poticanje poduzetništva i novog zapošljavanja. U ovoj godini
za mjere poticanja poduzetništva osigurali smo milijun kuna i odmah po
raspisivanju Javni poziv je pobudio veliko zanimanje naših poduzetnika
i mještana zainteresiranih za samozapošljavanje. To je potvrda da smo
ponudili kvalitetne mjere.

Kulturna baština - u službi turizma

razvoj općine usmjerili ste i na područje turističke djelatnosti, kakvi su
po tom pitanju izgledi općine viškovo?
Kao dva ključna turistička proizvoda za pozicioniranje Viškova kao
destinacije zanimljive turistima koje zanima kulturna baština definirali
smo izgradnju Zavičajne kuće zvončara i Interpretacijski centar Ronjgi.
Oba projekta imaju građevinsku dozvolu i razrađene koncepte postava i
instalacija. Kao takvi, kandidirani su u Urbanu aglomeraciju Rijeka. Iznimno
sam zadovoljna što je Općina Viškovo ušla na moj prijedlog u sastav Urbane
aglomeracije i sigurna sam da ćemo odmah po raspisivanju natječaja biti
spremni ove projekte prijaviti i vrlo brzo ih realizirati.

Utvrđena vizija razvoja općine

jesu li po vašem mišljenju postavljeni kvalitetni temelji za daljnji razvoj
općine viškovo?
Općinsko vijeće usvojilo je Strateški razvojni program Općine Viškovo do
2020. godine, koji sam predložila. U njemu je napravljena detaljna analiza,
utvrđene su prednosti i nedostaci kao i vizija razvoja Općine Viškovo. Za
cilj u daljnjem razvoju je postavljen gospodarski i turistički razvoj, podizanje
kvalitete života s naglaskom na omogućavanje osobnog i profesionalnog
rasta i razvoja svakom građaninu.
Provedena je Analiza stanja u prostoru i temeljem nje predložila sam i

odluke općinskog vijeća
31. sjednica - 2. ožujka 2017.
• Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane
aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine
• Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju sigurnosti na području Općine
Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
• Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske
službe spašavanja - Stanice Rijeka Općine Viškovo za 2017. godinu
• Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje
prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
• Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju posebnog programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje
provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu
s teškoćama u razvoju
• Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika
učenicima osnovnih škola
• Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
• Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2017. godine
32. sjednica - 20. ožujka 2017.
• I. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marinići K-1

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Prostornog plana. Njima će se urediti
postojeća situacija u prostoru na način da se izvrše potrebne korekcije, ali i
da se pažljivo planiraju nove građevinske aktivnosti.
Protekle četiri godine iskoristila sam i za formiranje kvalitetnog tima
suradnika. Jedino, što sam očekivala, a nije se baš ostvarilo je mogućnost
većih apliciranja projekata na financiranje iz europskih fondova, ali te se
mogućnosti, tek sada polako otvaraju pa je za njihovu realizaciju bitan
kontinuitet.
Međutim, neovisno o tome Općina Viškovo će zahvaljujući svom
kapacitetu, razvijenom gospodarstvu i brojnosti zaposlenih mještana, u
narednom razdoblju provesti pripremljene i planirane projekte, a mi ćemo
morati pronaći način optimalne realizacije.
• Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite na području 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 dodjeli plakete Općine Viškovo
• Odluka o visini iznosa novčane godišnje nagrade
• Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2016. g.
• Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2016. g.
• Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji
Općine Viškovo za 2016. godinu
• Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji
Općine Viškovo za 2016. godinu
• Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje sportašice i sportaše
Općine Viškovo za 2016. godinu
• Odluka o općinskim porezima Općine Viškovo
• Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
• Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo
za izgradnju Sportskog igrališta na otvorenom u Srokima
• Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Viškovoza projekt opremanja tržnice u naselju Marinići
• Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Viškovo
• Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o osnivanju Centra za
poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
• Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
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Na zemljištu površine
veličine cca 15.000
m2 planira se izgraditi
nova zgrada škole,
školska sportska
dvorana, vanjska
igrališta, te javno
parkiralište i urediti
okolne prometnice
i zelene površine.
Ukupna procijenjena
vrijednost ovog
projekta premašuje
50 milijuna kuna,
a financirat će ga
Primorsko-goranska
županija i Općina
Viškovo. Lokaciju i
zemljište za gradnju
kompleksa osnovne
škole osigurala je
Općina Viškovo u
najvećem dijelu, dok je
dio zemljišta otkupljen
od vlasnika. Početak
gradnje planiran je za
2018. godinu.

Izgradnja kompleksa

R

ealizacija projekta izgradnje novog kompleksa
osnovne škole u Marinićima trenutno je najveći
projekt u osnovnom školstvu na
području Primorsko-goranske županije, čijom će se realizacijom
osigurati najviši standardi u osnovnoškolskom obrazovanju na
području općine, ali i iznimna
društvena korist od projekta.
Važno je reći da je su za projekt
izgradnje kompleksa osnovne
škole Marinići uspješno učinjeni
najvažniji koraci u realizaciji
projekta, tako je dobivena
suglasnosti na projekt Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta,
bez čijeg odobrenja se gradnja
i osnivanje škole ne može niti
započeti.
Također,
riješeni
su imovinsko-pravni odnosi i
otkupljen je dio zemljišta za školu
i prateće sadržaje, koji nije bio u
vlasništvu Općine Viškovo.
Paralelno s gradnjom škole izvršiti
će se i uređenje okolnih prometnica
za što je u pripremi izrada projektne
dokumentacije.
Dijelove ovog složenog projekta
planira se financirati korištenjem
sredstava fondova EU, a prijavom na
programe koji su trenutno aktualni,
poput programa i mjera tkz. ruralnog

razvoja Ministarstva poljoprivrede,
programa Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja te drugih
sličnih programa i izvora može
se realizirati gradnja i uređenje
prometnica, ali i vanjskog parkirališta, infrastrukture, te se putem
takvih programa planira korištenje
obnovljivih izvora energije i sl.
U sklopu realizacije navedenog
projekta do sada je izrađeno idejno
rješenje i idejni projekt, urbanistički
plan uređenja područja nove škole
te predinvesticijska studija.
U proteklih nešto više od dvije
godine za sve navedene aktivnosti
ukupno je uloženo nešto više od
2 milijuna kuna, a sredstava su
osigurali Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo.

Visoki pedagoški
standard

Idejnim projektom predviđena je
realizacija kompleksa u tri cjeline
koje se sastoje iz više faza koje čine:
izgradnja zgrade škole i školske
dvorane, izgradnja vanjskih zelenih
površina i vanjskih igrališta te
izgradnja javnog parkirališta.
Nova osnovna škola projektirana
je za 16+16 razrednih grupa (mogućnost dvosmjenskog rada) s
pripadajućim pratećim prostorima i

školskom športskom dvoranom, za
ukupno do 480 učenika po smjeni,
a sukladno državnom pedagoškom
standardu.

Četiri etaže

Zgrada škole imat će 4 etaže,
dva nivoa suterena, te prizemlje
i kat. U školi će se nalaziti svi
potrebni sadržaji za odvijanje nastave i izvannastavnih aktivnosti:
dvodijelna sportska dvorana opremljena teleskopskim i fiksnim
tribinama, svlačionicama i pratećim sadržajima, učionice i kabineti, višenamjenska dvorana za
predavanja, priredbe i slično,
knjižnica, prostorije produženog
boravka (s mogućnošću izlaza na
vanjske površine), zatim kuhinja
sa spremištem, blagovaonica, 1
praktikum za kemiju/fiziku, foto-laboratorij, razna spremišta,
zbornice te administrativni i prateći
prostori te radionica, kotlovnica,
arhiva i sl.
Sportski dio škole, dvorane i svlačionice nalazit će se u suterenu s
direktnim zasebnim vanjskim ulazom. Odvijanje razredne nastave
planirano je na dvije etaže i to u
suterenu i prizemlju. Viši razredi i
administrativni dio škole nalazit će
se na 1. katu. Prostori produženog
boravka, biblioteke, informatička
učionica i gospodarski dio škole
projektirani su u prizemlju. Ukupna
neto površina školske zgrade je cca
5000 m2.
Vanjska igrališta i parkiralište nalazit
će se a južne strane školske zgrade,
a na istima su planirana igrališta za
mali nogomet/rukomet, košarku
/odbojku, atletske i trim staze
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Realizacijom projekta izgradnje
kompleksa
nove
škole
u
Marinićima posebno će biti na
dobitku mještani naselja Marinići
koji će dobiti brojne nove
mogućnosti u svim aspektima
života.
Pored navedenoga temeljni doprinosi projekta su povećanje
standarda školstva i standarda
svih
stanovnika
općine,
zadovoljavanje potreba rastućeg
broja stanovnika te otvaranje
novih radnih mjesta, ali, i

osnovne škole u Marinićima
sa zaletištem za skok u dalj. U
dvorištu škole planirano je uređenje
znanstvenog parka za izvođenje
nastave u vanjskom prostoru.
Parkiralište cijelog kompleksa bit
će smješteno južno u odnosu na
školsku zgradu uz glavnu sabirnu
ulicu Blažići, a planirano je kao
javno s mjestima za invalide i
osiguranim direktnim pristupom u
školu i školsku dvoranu.

Suvremeno
arhitektonsko
rješenje

Cijeli je kompleks projektiran u
suvremenom
arhitektonskom
izričaju s posebnom pažnjom
posvećenom
osiguranju
pristupačnosti
svih
sadržaja
osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivošću te
racionalnom korištenju energije
i korištenjuobnovljivih izvora
energije. Tako će objekt biti
energetski učinkovit i koristit će
napredne tehnologije i sustave
za praćenje potrošnje energije
i racionalno upravljanje, a bit
će opremljen i fotonaponskim
sustavom za proizvodnju energije.
Zgrada je planski uklopljena i

orijentirana u okolni ambijent
i teren, te prati padanje terena
čime je osigurana optimalna
osvjetljenost dnevnim svjetlom
svih učionica što je osobito važno
za odvijanje nastave. Također
valja istaknuti da je gradnja nove
škole sustavno planirana pa je
tako izgradnja iste predviđena
Prostornim planovima PGŽ i
Općine Viškovo te Urbanistički
planom
uređenja
područja
osnovne škole Marinići i djela
naselja Blažići, a kojeg je usvojilo
Općinsko vijeće na sjednici
održanoj u lipnju 2016. godine.
Cijeli projekt izgradnje kompleksa
nove osnovne škole u Marinićima
predstavlja izuzetno složen prostorni i infrastrukturni zahvat
budući se paralelno s projektom
planira izvesti uređenje okolnih
prometnica i izgradnja nogostupa
te nove infrastrukture. Izgradnja
sustava kanalizacije i vodovoda
će se izvesti u sklopu projekta
proširenja kanalizacijskog sustava
područja Riječke aglomeracije, a
čija priprema za realizaciju je u
tijeku.
Idejno rješenje i idejni projekt

kompleksa
nove
škole
u
Marinićima djelo je projektanta
Marina Štefana i.g., odnosno
isti je izradila tvrtka Adriaprojekt
d.o.o., iz Rijeke.

povećanje prihoda.
Osnivanje nove osnovne škole
imat će relativno značajne ekonomske učinke kad je riječ o
Općini Viškovo, ali i regionalno.

Društvena korist

Osnivanje nove osnovne škole
povećat će standard na području
Općine, od čega se očekuju učinci na poboljšanje pedagoškog
standarda, dostupnije školstvo,
novo zapošljavanje, a očekuju se
i relativno značajni ekonomski
učinci kad je riječ o Općini
Viškovo.

Naša je želja realizacijom projekta
nove osnovne škole osigurati i
prostorne i administrativne uvjete
i za dodatne sadržaje poput
produženog boravka za djecu,
toplog obroka za sve učenike,
učenje i provođenje slobodnog
vremena u knjižnici škole. Jednako
tako želja nam je osigurati
mogućnosti bavljenja dodatnim
i izvannastavnim aktivnostima u
školi i posebno školskoj dvorani
i vanjskim igralištima čime škola
postaje mjesto za ostvarenje svih
dječijih potreba u najširem smislu.
To želimo postići u obje škole koje
će djelovati na području općine,
u postojećoj Osnovnoj školi Sv.
Matej u Viškovu i novoj Osnovnoj
školi Marinići čime se ostvaruju
opće društvene potrebe, ali i one
praktične životne potrebe te nove
mogućnosti za sve mještane, a
osobito djecu i roditelje.
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U konačnici realizacijom projekta
izgradnje
kompleksa
osnovne škole u Marinićima
planira se osigurati potrebne
kapacitete i dobre uvijete u
osnovnom školstvu na području
općine Viškovo za narednih cca
20-tak godina uz zadržavanje
ovako pozitivnih demografskih
pokazatelja što nam je svakako
novi izazov koji je općinska
uprava do sada uspješno ostvarivala provođenjem brojnih
projekta i programa okrenutih
najmlađima, učenicima, studentima i osobito mladim obiteljima.

općine
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odBor Za HrvatSke
Branitelje i članove
njiHoviH oBitelji

U

Svečana
sjednica i
prijem za
obitelji
smrtno
stradalih
hrvatskih
branitelja

srijedu, 5. travnja 2017.
održana je Svečana sjednica odbora za hrvatske branitelje i prijem za
sve obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
koji imaju prebivalište na području
općine viškovo te predstavnike
braniteljskih udruga općine viškovo i primorsko-goranske županije.
Svečanost je, u organizaciji općine
viškovo i odbora za hrvatske branitelje, održana u domu hrvatskih
branitelja. prijemu su prisustvovali
općinska načelnica Sanja Udović,
zamjenici općinske načelnice denis
mladenić i Slobodanka orešković,
predsjednica općinskog vijeća
općine viškovo jagoda dabo te
predsjednik odbora za hrvatske
branitelje i članove njihovih obitelji
luka matanić sa članovima odbora.
U ime Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja i u ime
Udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja domovinskog rata
pgŽ prisutnima se obratila marija kovač koja je istaknula dobru
suradnju s općinom viškovo, dok
je naša mještanka i majka poginulog hrvatskog branitelja ivanka
Bušljeta napomenula da smo jedini
u županiji koji na takav način pružamo podršku kako braniteljima i njihovim obiteljima, tako i udrugama.
U ime Udruge Hvidr-a za uspješnu i pozitivnu suradnju zahvalio
se i Zatko Uremović, predsjednik
udruge.
Uz čestitke za nadolazeće blagdane, uzvanicima su uručeni
skromni pokloni uz želju da se
ovakvi događaji i uspješna surad-

nja nastave i dalje.
o radu odbora i aktualnim problemima detaljnije smo razgovarali
s predsjednikom odbora lukom
matanićem.
možete ukratko predstaviti djelokrug rada odbora za hrvatske
branitelje i članove njihovih obitelji,
kao i vaše najznačajnije aktivnosti?
- Djelokrug rada Odbora kao
stalno radno tijelo Općinskog
Vijeća, reguliran je Poslovnikom o
radu Općinskog vijeća. Za razliku
od ostalih odbora, Odbor za
hrvatske branitelje nije ograničen
na rasprave u vezi točaka sa
sjednice Vijeća, već je usmjeren na
predlaganje rješavanja problema
hrvatskih branitelja, članova obitelji
nestalih hrvatskih branitelja te
suradnju s udrugama proizišlim iz
Domovinskog rata.
Formiranjem ovog Odbora uspostavilo se, osim UHDDR Viškovo i sufinanciranje Udruga
iz Domovinskog rata PGŽ koje
nemaju svoje podružnice u
Viškovu, a naši mještani su
članovi tih udruga. Prijedlog za
sufinanciranje navedenih udruga
argumentirali smo izvršnoj vlasti
Općine Viškovo brojem članova u
udrugama, koji imaju prebivalište
u općini Viškovo, kao i mjestu,
odnosno ulozi braniteljskih udruga
u društvu. Osim sufinanciranja,
regulirali smo pozivanje predstavnika navedenih udruga, na
svečane sjednice OV kao i na
polaganje vijenaca, sudjelovali smo
u održavanju izbornih skupština
pojedinih udruga (Udruga veterana
9.gbr PGŽ „Vukovi”), organizaciji i
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suorganizaciji predstavljanja knjiga
u Domu hrvatskih branitelja te
izvještavali hrvatske branitelje o
promociji knjiga u Rijeci i Kastvu.
Velikim uspjehom cijenimo održavanje
božićno-novogodišnjeg
prijema za Udruge proizišle iz
Domovinskog rata, obitelji smrtno
stradalih i nestalih hrvatskih branitelja koje imaju prebivalište
u općini Viškovo. Po završetku
službenog dijela programa, općinska
načelnica uručuje skromne poklone
svim predstavnicima udruga i članovima obitelji smrtno stradalih i
nestalih hrvatskih branitelja.

Sudjelovanje na
skupštinama i
odavanje počasti

Redovito smo sudjelovali na
skupštinama braniteljskih udruga
PGŽ, na obilježavanju državnih
praznika paljenjem svijeća na
spomeniku poginulim hrvatskim
braniteljima u Viškovu, u Aleji
hrvatskih branitelja na Drenovi
i na Mostu hrvatskih branitelja.
Sudjelovali smo u obilježavanju
obljetnica postrojbi HV-a u PGŽ,
obilježavanju 25. obljetnice 118.
brigade ZNG-a Gospić i tom
prilikom položili vijenac i zapalili
svijeće na spomeniku u Bilaju
poginulim Riječanima, od kojih su
dvojica iz Viškova. Obilježili smo 25.
obljetnicu prvog odlaska 1. bojne
111. brigade na ratište iz Viškova.

Potpora i sugestije

Odbor je razmatrao izvješća i
zahtjeve udruga za sufinanciranje i
donosio prijedloge za sufinanciranje
sukladno dostavljenim financijskim
izvješćima i prijavama. Kako sam

Razgovarala: Doris Brusić
i član kolegija Načelnice, aktivno
sam sudjelovao u donošenju
Odluka o financijskoj pomoći
Udrugama za izvanredne i
nepredviđene slučajeve. Odbor
je predložio, načelnica prihvatila i
proslijedila na sjednicu Općinskog
vijeća, prepoznavanje hrvatskih
branitelja, odnosno hrvatskih
branitelja – dragovoljaca u Odluci o
komunalnom doprinosu i Odluci o
povećanju komunalne naknade.
Na prijedlog Odbora za hrvatske
branitelje, Općinsko vijeće donijelo
je posebnu jednokratnu Odluku
o dodjeli ukopnog mjesta za
poginulog hrvatskog branitelja, koji
je ekshumiran u BiH i prebačen
u groblje u Viškovu gdje mu živi
obitelj.
Što se tiče rješavanja problematike
hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji koji su nam se
obratili za pomoć, sugestiju,
smjernice ili prijedloge, za sve što
je bilo moguće, predložili smo
rješenja, što je i ostvareno. Onima
kojima nismo mogli iz više razloga
naći rješenje, ili smo pismeno
odgovorili i uputili ih kome se
obratiti, ili smo ih osobno pozvali
i upoznali sa situacijom. Posebno
moram istaknuti svima poznati
problem
hrvatskog
branitelja
Marka Šimića i njegove obitelji.
Od prvog dopisa gospođe Šimić
Odbor se aktivno uključio te
smo održali razgovor, sagledali
težinu situacije čije rješenje je bilo
iznad ovlasti i mogućnosti općine
Viškovo. Problem obitelji Šimić prvi
smo iznijeli u javnost zahvaljujući

općine

glasnikViskovo
„Da se ne zaboravi“ održao sam kao
predsjednik Odbora za hrvatske
branitelje
2016.
učenicima
srednje ugostiteljske škole u
Opatiji. Do sada sam u Glasniku
općine Viškovo objavio 4 članka:
„Međunarodni dan priznanja RH“,
„Dan pobjede, Dan hrvatskih
branitelja i Dan zahvalnosti“, „20.
obljetnica Dana državnosti“ i moje
viđenje „Doprinos mještana općine
Viškovo u domovinskom ratu“.

U vrtlogu zakona

na kraju, što biste istaknuli kao
probleme i predložili za budućnost?

Novom listu i novinaru Andreju
Petraku, upoznali predstavnike
braniteljskih udruga s težinom
situacije, a kada je trebao doći
procjenitelj nekretnine za iseljenje
obitelji Šimić iz stana, organizirali
smo mirno i dostojanstveno okupljanje kod kuće Šimić. Također
ističem odaziv svih predstavnika
braniteljskih udruga PGŽ, hrvatskih
branitelja i medija. Istovremeno
smo organizirali i humanitarno
prikupljanje novčanih sredstava.
Predložili smo općinskoj izvršnoj
vlasti pomoć u sklopu zakonskih
ovlasti, što je i riješeno, pisali smo
Ministarstvu za socijalnu skrb,
Ministarstvu branitelja – Fondu za
hrvatske branitelje, Ministarstvu
financija – Poreznoj upravi.
Zaključno, financijsko-materijalni
problem obitelji Šimić je pozitivno
riješen, a obzirom da su se u akcije
uključili i prijatelji Marka Šimića,
posebno Dalibor Horvat koji je
predsjednik humanitarne udruge
„Riječko srce“, možemo slobodno
zaključiti da je temelj navedene
Udruge
posljedica
rješavanja
problema obitelji Šimić.

Kvalitetnom
suradnjom do
rješenja

kao stalno radno tijelo općinskog
vijeća
odbor
nema
svoje
financijske resurse niti ovlasti
donositi odluke. kakva je bila
suradnja s općinskim strukturama
i općinskom vijećem?
Odbor je imao ovlasti, kao što
sam naveo, donositi zaključke i
prijedloge i dostavljati ih načelnici
općine sa suradnicima, kao i
predsjednici OV. Ako uzmemo u

obzir samo navedene aktivnosti,
a ima ih daleko više, mislim da
se može zaključiti kakva je bila
suradnja. U svoje osobno ime i u
ime svih članova Odbora ističem
da su suradnja, uvažavanje i
razumijevanje bili izvrsni u svakom
trenutku i traženju najboljeg
rješenja za svaku situaciju. Da nije
bilo izvrsne suradnje, rezultati bi
bili jako loši. A suradnja i zajednički
rad bili su izvrsni samo zato što
su Odbor za hrvatske branitelje,
Načelnica općine sa zamjenicima,
predsjednica Općinskog vijeća
i vijećnici prepoznali žrtvu za
slobodnu domovinu, vrijednosti
domovinskog obrambenog rata,
stavili se na raspolaganje za
rješavanje problema s kojima se
susreće braniteljska populacija.
U dosadašnjem radu Odbora za
hrvatske branitelje i suradnji s
izvršnom i predstavničkom vlasti
nije se osjetilo tko je iz koje stranke.
Rad s braniteljskom populacijom
je nadstranački, kao što su obrana
i oslobađanje domovine bili
nadstranački.

Viškovo za Vukovar

na vašu inicijativu održala se i
kolona sjećanja za vukovar“
Hvala Vam na tome pitanju. Kolona
sjećanja „Viškovo za Vukovar“, koja
je prvi puta održana u Viškovu 2016.
godine, ostat će meni, a vjerujem
i mnogim sumještanima, trajna
uspomena iskazanog ponosa, tuge,
slave ali i prkosa hrvatskih branitelja
herojskog grada Vukovara. I taj
veličanstveni događaj dokaz je
uvažavanja i suradnje Odbora i
mnogih institucija, braniteljskih
udruga, hrvatskih branitelja i

članova obitelji smrtno stradalih
hrvatskih branitelja.
Kada sam predložio ovu inicijativu
općinskoj načelnici i predsjednici
OV, nije bilo pitanja kako, zašto…
već samo što trebamo i možemo
učiniti da bude dostojanstveno.
U pripremi i realizaciji kolone
sjećanja „Viškovo za Vukovar“,
osim organizatora Odbora za
hrvatske branitelje i Savjeta mladih
općine Viškovo, sudjelovala je
općinska načelnica sa zamjenicima
i službenicima općinske uprave,
predsjednica OV i zainteresirani
vijećnici, TZ općine Viškovo,
ravnatelj OŠ „Sv. Matej“ čiji su
učenici sudjelovali u koloni,
članovi ostalih udruga u općini
Viškovo, djeca župnog dječjeg
zbora „Nebeske iskrice“ koja su
bila u koloni i animatori na misi,
naši župnici mons. Ivan Nikolić i
vlč. Josip Blažotić. Iako su neki
prognozirali da će nas biti premalo,
bio sam uvjeren da će ovaj događaj
biti veličanstven i odaziv dobar,
što se i pokazalo točnim. Posebno
treba naglasiti, uvažavajući sve
prisutne, djecu OŠ „Sv. Matej“
i djecu župnog dječjeg zbora
„Nebeske iskrice“.

Da se ne zaboravi

Kada spominjemo Domovinski
rat i Vukovar, moram istaknuti
da smo sa Savjetom mladih, a
uz suradnju općinske načelnice i
ravnatelja OŠ „Sv. Matej“ uveli i
provodili predavanje za učenike 7.
i 8. razreda o domovinskom ratu
na temu „Da se ne zaboravi“. Pored
mene kao predsjednika Odbora,
predavao je i umirovljeni brigadir
Stanislav Linić. Predavanje na temu
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Što se tiče problema, apostrofirao
bih još uvijek važeći Zakon o
hrvatskim braniteljima koji jako
malo, skoro ništa ne pomaže
rješavanju problema za hrvatske
branitelje koji nisu HRVI ili članovi
obitelji smrtno stradalih i nestalih
hrvatskih branitelja. Također ističem novi Zakon o socijalnoj skrbi,
a tiče se rješavanja socijalnog
statusa hrvatskog branitelja. Ovdje
treba naglasiti i Zakon po kojem
općine i gradovi ne mogu, niti
smiju, otpisati, odnosno osloboditi
plaćanja komunalnog doprinosa
za hrvatske branitelje koji su u
teškim socijalnim i financijskim
problemima, a kojih u našoj općini
ima nekoliko. Ovaj problem se
odnosi i na mještane koji nisu
hrvatski
branitelji.
Vjerujem
da će novi Zakon o hrvatskim
braniteljima i članovima njihovih
obitelji neke probleme pozitivno
riješiti.
Što se tiče budućnosti, na kraju
mandata nije zahvalno davati
neke prijedloge. Bez obzira tko
nakon izbora bio načelnik/ca, tko
većina u OV, predlažem i volio bih,
osobno kao i svi članovi Odbora,
da se i dalje nastavi nadstranačka
suradnja s udrugama proizišlim iz
domovinskog obrambenog rata,
rješavanje eventualnih problema
hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji, da se nastave
aktivnosti koje se tiču vrijednosti
Domovinskoga rata i nikada ne
zaborave oni koji su dali i bili
spremni dati život za slobodnu,
neovisnu i demokratsku domovinu
Hrvatsku. Sukladno navedenome,
smatram da će budući načelnik/ca
iznaći najefikasnije i najracionalnije
rješenje za provođenje svih
aktivnosti po pitanju braniteljske
populacije.

općine

glasnikViskovo
Studenti građevinskog
fakulteta u rijeci
u sklopu terenske
nastave u viškovu

U

sklopu terenske nastave iz kolegija
Prostorno planiranje i promet u
gradovima, studenti Građevinskog
fakulteta u Rijeci posjetili su 17.
ožujka 2017. Općinu Viškovo.
Tom prigodom voditelj Odsjeka
za urbanizam, komunalni sustav i
ekologiju Općine Viškovo Sanjin
Vranković prezentirao je prometne
projekte i studije te aktivnosti koje
se provode u sustavu prostornog
planiranja, unapređenja prometne
infrastrukture i sigurnosti na
području općine. Naime, u sklopu
navedenog kolegija vršit će se
mjerenja prometa na gotovo svim
važnijim raskrižjima u općini te
će studenti provoditi anketiranje
mještana i izrađivati programske
radove s temom unaprjeđenja
sustava prometa u svim njegovim vidovima s naglaskom na
poboljšanje prometnih uvjeta na
raskrižjima. Dobra suradnja između
Građevinskog fakulteta i Općine
Viškovo počela je prošle godine,
kada su vršena prva mjerenja
prometa na raskrižjima s ciljem utvrđivanja prometnog opterećenja.
Rezultate mjerenja te programske
radove studenti će prezentirati
krajem akademske godine na
svome fakultetu.
Općina Viškovo ulaže znatne napore
i financijska sredstva u poboljšanje
prometne infrastrukture i sigurnosti
kao i standarda javnog prijevoza
na svome području s ciljem
omogućavanja kvalitetnijeg života svih mještana. U prošloj godini
izgrađeno je prvo kružno raskrižje u
Marinićima, a započinju i radovi na
izgradnji drugog kod ulaza u radnu
zonu Marinići a u fazi projektiranja
su još tri kružna raskrižja. Ti napori
i potrebe prepoznati su i od
strane Građevinskog fakulteta
koji je upravo Viškovo izabrao za
predmet svog kolegija. Ovakva
suradnja planira se nastaviti.

iZVJEŠćE O STANJU U PROSTORU

OPćINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE 2012.-2016.
I II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREđENJA OPćINE VIŠKOVO

Započinje novi ciklus razvoja prostora
demografski rast i mlado, obrazovano stanovništvo - najveća snaga viškova. neophodna izrada
izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana uređenja općine viškovo.
skladu sa zakonskom obvezom izrađeno je Izvješće o
stanju u prostoru za proteklo
četverogodišnje razdoblje na
području Općine Viškovo. Izvješće
je izradila Javna ustanova Zavod
za prostorno uređenje Primorskogoranske županije, u kojem su detaljno analizirani svi važni procesi
koji su se na prostoru općine
događali u razdoblju od 2012. do
2016. godine.

U

realizirane sve najvažnije funkcije
koje takva središta moraju
ostvariti
sukladno
planskim
dokumentima općine i županije.
Razvojni, prostorni, a osobito
demografski pokazatelji u općini
su u dijametralnoj suprotnosti s
općim demografskim trendovima
na županijskoj i državnoj razini,
tako da je danas najveća snaga
općine demografski rast te mlado
i obrazovano stanovništvo.

Prema izvješću jedan od procesa
koji je obilježio proteklo razdoblje
nastavak je demografske i migracijske propulzivnosti, pri čemu se ukupno stanovništvo
na području općine u zadnjih
petnaestak godina više nego
udvostručilo. Analizama izvješća
Viškovo je prepoznato kao
privlačno mjesto za život i
rješavanje stambenog pitanja što
su u najvećem obimu prepoznale
mlade obitelji kojih je u općini
najviše. Viškovo je danas jedno od
najvažnijih središta u Primorskogoranskoj županiji, u kojem su

Analizirajući prostorne pokazatelje
Zavod za prostorno planiranje,
dao je smjernice i preporuke za
aktivnosti koje bi se trebali provesti
u sustavu prostornog planiranja
na području općine, kako bi se
osigurao daljnji razvoj prostora
temeljen na načelima održivog
razvitka i željom za daljnjim
prosperitetom gospodarstva i
uvjeta života uopće.
Najvažnija mjera proizišla iz izvješća
svakako je potreba Izrade izmjena
i dopuna postojećeg prostornog
plana uređenja općine Viškovo
koji je donesen 2007., a I. izmjene

i dopune 2012. godine. Slijedom
navedenog, u želji omogućavanja
daljnjeg razvoja komunalnog
standarda na području općine te
očuvanje Viškova kao modernog
i ugodnog mjesta za rad i život,
Općina Viškovo započinje novi
ciklus razvoja prostora. Tako je, na
prijedlog općinske načelnice Sanje
Udović, Općinsko vijeće Općine
Viškovo na sjednici održanoj 20.
ožujka 2017. donijelo Odluku o
izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Viškovo.
Cilj je da se nastavi dinamika
demografskog i gospodarskog
rasta, ali da taj rast na adekvatan
način prati i razvoj prostora čime
će se osigurati kvalitetniji život.
Također, želja je ravnomjerno
razvijati sva naselja na području
Općine sadržajima javne namjene
i komunalnom infrastrukturom
kako bi se uspostavio uravnotežen
razvoj cijelog područja te svim
mještanima pružili dobri uvjeti za
život.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI NA IZRADI „PROSTORNO-PROMETNE STUDIJE ŠIREG
GRAVITACIJSKOG PODRUČJA DRŽAVNE CESTE D427 OD MARINIćA DO MARIŠćINE“

Studijom do kvalitetnijih prometnih rješenja

R

avnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primor
sko-goranske županije Adam Butigan i načel
nica Općine Viškovo Sanja Udović potpisali
su 6. travnja 2017. Sporazum o suradnji na izradi
„Prostorno-prometne studije šireg gravitacijskog
područja državne ceste D427 od Marinića do Marišćine“.
Sporazumom o suradnji uređena su međusobna
prava i obveze Zavoda za prostorno uređenje PGŽ i
Općine Viškovo vezano za izradu prostorne i druge
dokumentacije koja ima za cilj poboljšanje promet
nog sustava na području općine Viškovo.
Naime, cilj studije je sagledavanje postojećih pro
metnih tokova, prometnih opterećenja i problema u projekciji puštanja u promet Državne ceste
D427, promjena stanja koje će svakako nastati te
izradu prijedloga za poboljšanja cjelovitog promet
nog sustava općine s poveznicama na šire promet
no okruženje.
Prometni sustav ne može se promatrati samo u
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administrativnim granicama općine, već ga treba
promatrati kao funkcionalnu širinu gravitacijskog
područja, stoga je Studijom obuhvaćeno administrativno područje općine Viškovo, te rubna pod
ručja grada Rijeke, grada Kastva, općine Klana i
općine Jelenje.
Studija će poslužiti i kao stručna podloga za izradu
II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja
Općine Viškovo, o čemu je Općinsko vijeće don
ijelo jednoglasnu odluku. Po dovršetku izrade
studija će biti prezentirana svim zainteresiranim
subjektima, što će sigurno rezultirati prijedlozima
novih prometnih rješenja te određivanjem prior
iteta u izradi projektne dokumentacije u gradnji ili
rekonstrukciji.
Općina Viškovo će sudjelovati u verifikaciji po
jedinih faza studije te koristiti Studiju kao stručnu
podlogu za izradu prostorno-planske i tehničke do
kumentacije za potrebe rekonstrukcije ili izgradnje
prometnica.

općine

glasnikViskovo

U tijeku radovi
na izgradnji rotora
Marinići 2
Paralelno s izvedbom kružnog raskrižja izvest
će se radovi na izvedbi mimovoda glavnog
opskrbnog vodovoda

U

U tijeku
su radovi
na izgradnji rotora
Marinići 2, na križanju
Županijske ceste 5025,
Državne ceste u gradnji
D427 i nerazvrstane ceste
broj 86. Nosioc radova na
uređenju rotora je Županijska
uprava za ceste d.o.o.
Temljem Sporazuma o financiranju
radova
na
sanaciji, sanaciju zajednički
financiraju Općina Viškovo,
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
i Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije.
Ukupna ugovorena
vrijednost investicije iznosi
oko 2.938.000,00 kn, od
čega radovi na prelaganju
glavnog transportnog vodovoda i izgradnju kanalizacije
u trupu raskrižja iznose
1.230.000,00 kn, dok sanacija
raskrižja
iznosi
1.708.000,00 kn.
S obzirom na potrebu sanacije ovog raskrižja Općina
Viškovo pripremila je i
prijavila ovaj projekt na
Javni poziv za sufinanciranje
putem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog
prometa Republike Hrvatske za 2017. godinu, koju
provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Projekt je
Ministarstvo prepoznalo kao
znatan doprinos sigurnosti
prometa na cestama te će
projekt sufinancirati sa 70
% sredstava. U tijeku je
potpisivanje
Sporazuma
o sufinanciranju radova s

Ministarstvom
unutarnjih
poslova koje će za ovaj
projekt osigurati sredstva u
iznosu od 1.414.913,50 kn.
Sanacijom će se raskrižje
izvesti kao kružno sa
četiri privoza. Na taj način
omogućit će se znatno
sigurnije prihvaćanje dvosmjernog motornog prometa
na svim privozima, povećati
duljine preglednosti te ujedno provesti mjere smirivanja
prometa uz istovremeno
povećanje protočnosti čime
se planira raskrižje učiniti
sigurnim za sve sudionike
u prometu i korisnike ovog
izuzetno opterećenog prometnog pravca. Sanacijom
raskrižja obuhvaćeno je pored
mjera vezanih za povećanje
sigurnosti prometa motornih
vozila, povećavanje standarda i sigurnosti za pješake,
osobito školsku djecu koja u
velikom intenzitetu koriste
navedeno raskrižje. U sklopu
projekta
predviđeno
je
rješavanje pitanja oborinske
odvodnje na raskrižju te
postavljanje
suvremene
prometne opreme.

Faze izgradnje

Paralelno s izvedbom kružnog raskrižja izvest će se
radovi na mimovodu glavnog
opskrbnog vodovoda, a u
sklopu radova na kružnom
raskrižju moraju se izvesti
i radovi na prelaganju i
zamjeni glavnih magistralnih
instalacija u trupu ceste ŽC
5025 (glavni magistralni

molimo sve naše mještane za razumijevanje i strpljenje za
vrijeme faze u kojoj se, zbog izvođenja radova, promet bude
odvijao jednim prometnim trakom i da, ukoliko je to moguće,
koriste alternativne pravce obilaska zone izvođenja radova te
prilagode vrijeme putovanja očekivanim zastojima u prometu.
o svim budućim promjenama prometne regulacije u zoni
izvođenja radova obavijesti će biti pravovremeno objavljene
na web stranici općine viškovo.
vodovod, svjetlovod, dtk mreža,
visokonaponski
elektrokabel), te
izgradnja glavnog kanalizacijskog
kolektora od PES cijevi DN 250/300
mm u dužini 246 m. Investitor radova
na izgradnji kanalizacije i prelaganju
vodovoda je KD Vodovod i kanalizacija
Rijeka.
Trenutno se izvode radovi na
izgradnji fekalnog kolektora i
radovi na prelaganju – zamijeni
postojećeg transportnog vodovoda,
a izvodit će se 90 dana, u fazama
uz povremenu regulaciju prometa.
Tijekom njihova izvođenja promet će
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se privremeno odvijati dvosmjerno
jednim prometnim trakom, reguliran
prometnim znakovima i signalizacijom.
Regulacija prometa naizmjenično uz
svjetlosnu regulaciju (semaforima)
jednim kolničkim trakom vršit će
se samo u onima fazama izvođenja
radova u kojima drukčija regulacija i
vođenje prometa kroz gradilište neće
biti moguća.
Izvođač građevinskih radova je Iskopi
i transporti Belobrajdić d.o.o. Delnice,
dok će stručni nadzor nad prvom
fazom izvođenja radova obavljati
PLAN-MAR d.o.o. Rijeka.

općine

glasnikViskovo

Otvorenje reciklažnog dvorišta Viškovo
Reciklažno dvorište, uz nazočnost predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te TD Ekoplus d.o.o. i KD Čistoća d.o.o.,
otvorila je općinska načelnica s direktorom KD Viškovo Draganom Blaževićem. Svečanom
otvorenju prisustvovala su i djeca Dječjeg vrtića Viškovo za koje je održano prigodno
predavanje i edukacija o razvrstavanju otpada.
U srijedu, 26. travnja 2017. godine svečano je
otvoreno reciklažno dvorište u Viškovu koje je
izgrađeno u sklopu radne zone u Marinićima,
na pristupačnoj i tranzitnoj lokaciji. Reciklažno
dvorište prostire se na površini od oko 1.200
m2 i jedno je od prvih u Primorsko-goranskoj
županiji, a izgradnju ovog kapitalnog projekta
vrijednog oko 1.500.000,00 kn sufinancirao je
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovi
tost. “Otvaranjem reciklažnog dvorišta Viškovo je učinilo korak više od drugih lokalnih
samouprava koje to tek trebaju poduzeti”,
istaknuo je pomoćnik ministra zaštite okoliša
i energetike Nenad Šćulac na otvaranju re
ciklažnog dvorišta u Marinićima.

Reciklažno dvorište, kojim će upravljati KD
Viškovo d.o.o. ima veliku ulogu u ukupnom
sustavu održivog gospodarenja otpadom
na području Općine Viškovo. Mještanima i
kućanstvu omogućava zbrinjavanje vrijednih
sirovina koje se mogu ponovno upotrijebiti ili
reciklirati, kao i zbrinjavanje problematičnih
vrsta otpada iz kućanstva.
Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani
prostor koji služi odvojenom prikupljanju, raz
vrstavanju i privremenom skladištenju manjih
količina otpada iz kućanstva. U njemu se ne
omogućava zbrinjavanje otpada iz tvrtki, in
dustrijskih i postrojenja i ostalih privrednih
subjekata koji su sami dužni zbrinjavati vlastiti

otpad.
U reciklažnom dvorištu pripremljeni unaprijed
razvrstani otpad mještani odlažu u označene
spremnike prema svakoj vrsti otpada. Prilikom
predaje otpada mještani su dužni dokazati
mjesto prebivališta na području Općine Viškovo važećom osobnom ispravom.
Otpad se u reciklažnim dvorištima od mještana
Općine Viškovo zaprima bez naknade!

U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU MOGU SE ZBRINUTI:
• otpadni papir i karton
• otpadni metal
• otpadno staklo
• otpadna plastika
• otpadni tekstil
• krupni (glomazni) otpad
• baterije i akumulatori
• električna i elektronička
oprema

eko akcija

Zelena
čistka
šezdesetak volontera prikupilo
je oko 30 m³ raznog otpada.

• problematičan otpad iz
kućanstva (otpadna ulja i masti,
fluorescentne i štedne žarulje,
sredstva za čišćenje, kiseline,
lužine, otapala, ambalaža od
opasnih tvari, metalna ambalaža
pod tlakom, boje i slično otapala,
kiseline, lužine, deterdženti

• otpadni toneri

U

subotu 8. travnja 2017. održana
je eko akcija „Zelena čistka“ u
suorganizaciji Općine Viškovo,
Turističke
zajednice
Općine
Viškovo te udruga s područja
općine i brojnih volontera.
Tijekom cjelodnevnog čišćenja
održanog u subotu sudjelovalo je
oko 60 volontera koji su zajedničkim
snagama čistili i uređivali okoliš oko

14

• otpadne gume
• građevni otpad iz kućanstva

(odnosi se samo na građevni otpad
koji nastaje održavanjem i manjim
popravcima koje obavlja sam vlasnik
u količini ne većoj od 200 kg u šest
uzastopnih mjeseci, kao npr.: beton,
cigle, crijep/pločice i keramika i
ostali građevinski materijali nastali
od manjih rušenja ili adaptacija kuća)

Ustanove I. M. Ronjgov, šetnice
Plešivac – od ulaza na šetnicu u
Biškupima prema Petrcima te od
smjera Biškupi prema Marčeljima,
područje radne zone Marinići,
lokacija Marišćina, okoliš kalića
Kapitovac kao područje Vrtače
-Kosi. Prikupljeno je oko 30 m³
raznog otpada. U čišćenju su
sudjelovali: DVD Halubjan, KESM,

ZAPRIMANJE OTPADA VRŠI
SE PREMA SLJEDEćEM
RADNOM VREMENU:
utorak i četvrtak
17:00 – 20:00
srijeda i subota
09:00 – 13:00

Savjet mladih Općine Viškovo, SKD
Prosvjeta, MO Marčelji, članovi
UUNJO ”Halubje 2011” Viškovo,
zaposlenici Općine Viškovo KD
Viškovo i TZ Viškovo i mještani.
Veliko hvala svim sudionicima!
nadamo se da ćemo i sljedeće
godine imati ovako dobar odaziv
volontera, jer je briga o okolišu
briga o nama samima.

općine

glasnikViskovo

Nastavljamo borbu protiv
divljih odlagališta
Unatoč niza mogućnosti besplatnog odvoza otpada, divljih odlagališta stalno je prisutan problem.

Praksa je pokazala
da je zajednička suradnja
mještana i uprave
najefikasniji način zaštite
okoliša te pozivamo sve
mještane na daljnju
suradnju.

Lokacija Milohni prije čišćenja

N

a području Općine Viškovo
nalaze se vrijedna šumska
i prirodna područja ispre
pletena mrežom putova koji
su od davnih vremena u funkciji korištenja poljoprivrednih
zemljišta i šuma, a danas se na
jčešće koriste za kretanje i bo
ravljenje u prirodi, što je jedan
od najzdravijih načina korištenja slobodnog vremena. Naža
lost, svjedoci smo da se upravo
takvi putovi i vrtače koriste za
odlaganje otpada i stvaranje
divljih deponija koji predstavljaju prijetnju za prirodna staništa,
ali i negativno utječu na sliku
Viškova kao mjesta ugodnog za
život. Dodatno, divlji deponiji
degradiraju naš prirodni am
bijent koji je čovjek stoljećima
koristio na način da iskoristi
njegove vrijednosti, ali ga i oču
va za našu i buduće generacije.

Sanirano šest
lokacija
Svake godine vrši se sanacija
takvih mjesta, što je, suklad
no Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom,
obveza
jedinica lokalne samouprave.
Početkom ove godine sanirano
je ukupno 6 lokacija na području
općine, među kojima i jedna od
najproblematičnijih lokacija, ona
u Bezjakima, gdje je uklonjeno
čak 120 m3 otpada i utrošeno

Lokacija Milohni poslije čišćenja

oko 60.000,00 kuna (sa PDVom), međutim, neodgovor
no ponašanje se nastavlja i
ponovno dolazi do odlaganja
otpada na istoj lokaciji.
Najznačajnija je bila sanacija
divljeg deponija u radnoj zoni
Marinići gdje je na dan eko akci
je uklonjeno oko 15 m3 otpada.
Jasno je, da bi se sredstva
utrošena za sanaciju mogla
utrošiti na bolji način i u plemenitije svrhe kao što je uređenje
dječjih igrališta, uređenje javnih
površina ili slične namjene.
Kada govorimo o divljim de
ponijima i ponašanju pojedinaca koji zagađuju naš okoliš bez
ikakve grižnje savjesti, najviše
zabrinjava činjenica da okoliš
zagađuju bez ikakve potrebe,
ne uvažavajući zakonske propise, zajednicu u kojoj žive, a niti
prirodu i okoliš kao univerzalnu
vrijednost.

Mogućnosti
besplatnog
odvoza otpada
Potrebe za takvim neodgovornim ponašanjem pojedinaca prema prirodi zaista nema,
budući je Općina za sve mještane osigurala niz mogućnosti besplatnog odvoza otpada.
Tako je mještanima svaki petak
u mjesecu na raspolaganju ka

... i nakon nekoliko dana

mion grajfer za odvoz gloma
znog komunalnog otpada i zele
nila, a moguće je naručiti i baju
za glomazni otpad od 5 m3 pre
ma rasporedu KD Čistoća d.o.o.
Također, postoji i mogućnost
besplatnog skupljanja i odvoza
elektroničkog otpada putem
ovlaštenih tvrtki, za što je po
trebno samo nazvati besplatni
broj telefona i dogovoriti termin
predavanja otpada. Građevinski
otpad moguće je trenutno pre
davati na zbrinjavanje na lokacije u sklopu centra za gospodarenje otpadom Marišćina
te u reciklažnom dvorištu Mi
haćeva Draga u Gradu Rijeci i
reciklažnom dvorištu Viškovo.

Suradnja s
mještanima najefikasnija zaštita

Zahvaljujemo našim mještan
ima koji su se aktivno i samoinicijativno uključili u očuvanje
našeg okoliša i prirode evi
dentiranjem počinitelja i surad
njom s komunalnim redarom
doprinijeli zaštiti okoliša, što
je pozitivan trend u rješavanju
ovoga problema.
Naime, prošle godine je zaprim
ljeno nekoliko prijava mještana
temeljem kojih su, uz postupanje komunalnog redara,
počinitelji evidentirani i sank
cionirani te koji su nakon toga
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obavijesti o nepropisnom
odlaganju otpada mještani
mogu javiti na slijedeće
kontakte: 503-770, 503-778,
098/240-960 ili e-mail:
komunalni.redar@opcina-viskovo.hr, a obavijesti
poput lokacije / registarske
oznake vozila / tip vozila /
fotografija vozila i počinitelja su od velike koristi.
Svim mještanima također je
na raspolaganju i webservis
za upravljanje komunalnom
problematikom - Zakrpaj.to.
o svom trošku sanirali divlje
deponije.

Mobilne kamere

Problem divljih odlagališta koja
se učestalo pojavljuju na istim
lokacijama planira se riješiti
postavom mobilnih kamera, za
što je izrađen poseban elabo
rat u suradnji s Ministarstvom
unutarnjih poslova. Postavom
mobilnih kamera očekuje se
značajan doprinos unapređenju zaštite okoliša, smanjenje
troškova za sanaciju divljih de
ponija te omogućavanje sustavnog praćenja stanja u okolišu.
Molimo sve mještane za odgovorno ponašanje i suradnju, jer
ciljanim, zajedničkim naporima
možemo napraviti mnogo više
za zaštitu okoliša i naše mjesto.

općine

glasnikViskovo
izgradnja državne ceste d427

Zatraženo efikasnije
izvođenje radova
Prema procjenama investitora privremeno puštanje u
promet 4. poddionice I. etape državne ceste, dionica do
čvora Štefani očekuje se tijekom svibnja 2017. godine.

P

ovodom problema izgradnje državne ceste D 427
5. travnja 2017. u Vijećnici Općine Viškovo u Saršonima
održan je sastanak župana Primorsko-goranske župani
je Zlatka Komadine s predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o.,
HOPS-a, Županijske uprave za ceste d.o.o. i delegacije
Općine Viškovo, koju je predvodila načelnica Sanja Udović.
Sastanku je prethodio obilazak cijele trase Državne ceste u
gradnji. Tom prilikom sagledana je problematika izvođenja
radova, ali i mogućnost puštanja u promet 4. poddionice I.
etape državne ceste, dionica do čvora Štefani.
Investitor radova, kojeg je predstavljao direktor sektora
građenja Hrvatskih cesta Tomislav Dragovan, je procijenio da
se radovi mogu izvesti do konca travnja 2017., a očekuju da
bi se navedena dionica mogla privremeno pustiti u promet u
svibnju 2017. godine.

Zatraženo efikasnije izvođenje radova

Predstavnicima investitora gradnje Državne ceste D427
Hrvatskim cestama ukazano je na problem neaktivnosti iz
vođača radova na gradilištu, te zatraženo da se dinamika ra
dova maksimalno ubrza a radovi hitno okončaju.
Investitor radova je izvijestio da je od izvođača radova zat
ražen jači angažman, da su svi problematične točke na trasi
riješene ili se njihovo rješavanje očekuje uskoro te da će se
cesta puštati u promet po dijelovima prema novom dinam
ičkom planu završetka radova.
Također je predstavnik Hrvatskih cesta izvijestio da je u
tijeku javna nabava za izgradnju nathodnika Valjani koja
se planira okončati u drugom kvartalu ove godine kada se
planiraju i započeti radovi.
Općina Viškovo je ukazala na problem prometnog rješenja
na raskrižjima kod Štefana i igrališta Halubjan. Prema pro
jektu, koji je sastavni dio građevinske dozvole, predložena
su četverokraka raskrižja, što s aspekta sigurnosti prometa
nije zadovoljavajuće. Kako se značajno povećao intenzitet
prometa vozila u odnosu na vrijeme izrade projekta promet
nice zaključeno je da će investitor radova Hrvatske ceste i
Županijska uprava za ceste PGŽ pokrenuti aktivnosti usmjerene na semaforizaciju raskrižja Štefani. Do postave semafo
ra kao privremeno rješenje puštanja u promet u cilju osigu
ravanja sigurnosti razmatrana je i predložena varijanta mini
kružnog raskrižja.
Na sastanku je zaključeno i da će investitor radova Hrvatske
ceste i Županijska uprava za ceste te Općina Viškovo pokrenuti pitanje konačne izvedbe jednog od najopterećenijih
raskrižja u Općini Viškovo, na kojem se očekuje povećanje
prometa puštanjem u promet Državne ceste D427 raskriž
ja Halubjan. Zajednički je zaključeno da je izvedba ovog raskrižja kao kružnog nužna te da će se nastaviti aktivnosti na
realizaciji tog kružnog toka.

Državna cesta D 427 spaja grad Rijeku i najsjeverniji dio općine Viškovo
-lokaciju Marišćina. Cesta je to koja povezuje dva izrazito važna promet
na koridora i predstavlja obilaznicu i prometnu žilu kucavicu Viškova.
Puštanjem u promet ove ceste očekuju se značajna prometna poboljšanja i rasterećenje centra Viškova te doprinos poboljšanju kvalitete
života mještana i gospodarstvenika, koji će imati optimalnu prometnu
povezanost prema svim relevantnim prometnim pravcima. Državna ces
ta složen je infrastrukturni projekt koji se gradi u urbanom području, a
sastoji se od više etapa i faza gradnje.
Prva etapa sastoji se od četiri faze od kojih su tri na području grada Rijeke
i one su dovršene. IV. faza izgradnje prve etape je na području Općine
Viškovo na dionici Trampi – Marinići dužine cca 457,00 m (označeno
crvenom bojom) i na kojoj su dovršeni svi građevinski radovi. Druga eta
pa ceste nalazi se na dionici Marinići – Halubjan duga je cca 2.555,00 m
(označena plavom bojom) a 3. etapa ceste je dionica Halubjan – Pogled –
CZGO Marišćina dužine cca 4.643,00 m (označena žutom bojom). Uku
pna duljina ceste na trasi kroz općinu Viškovo je 7.673 metara. Nakon
puštanja ceste u promet na području koje prolazi kroz Općinu Viškovo,
vozači će se moći uključivati/isključivati s državne ceste na čvorištima
Štefani/Marinići, Kapiti/Marinići, Halubjan, Pogled i Studena.
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U izgradnji novi vodovodni ogranci
U izgradnji četiri vodovodna ogranka: ogranci u naselju Marčelji Pogeld-Vrtače V2 i Marčelji 100, u naselju Viškovo
ogranak Vožišće k.br. 48-61 i vodvodni ogranak Klići u naselju Saršoni.

N

a području Općine Viškovo nastavljen
je Projekt izgradnje vodovodne
mreže. Projekt provodi KD Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Rijeka, koji zajedno
s Općinom Viškovo i Hrvatskim vodama d.d.
sufinanciraju izgradnju vodovodnih ogranaka.
Trenutno su u izgradnji četiri vodovodna
ogranka i to ogranci u naselju Marčelji
Pogled-Vrtače V2 i Marčelji 100, u naselju
Viškovo ogranak Vožišće k.br. 48-61 i
vodvodni ogranak Klići u naselju Marčelji.

Marčelji 100

Radovi na vodovodnom ogranaku Marčelji 100
dužine 645 m, s jednom reducir stanicom i dva
zasunska okna napreduju prema dinamičkom
planu. Izgrađen je ogranak za kuće na adresi
Marčelji k.br. 92-96 i k.br. 109-120, postavljena
je glavna dovodna cijev, izvučeni su priključci za
zgrade, kanal je na tom dijelu zatrpan, u tijeku
je gradnja na dionici k.br. 103-118. Predviđen
rok dovršetka radova je 12. lipanj 2017. godine.
Izvođač radova je tvrtka POGRAD d.o.o. iz
Čabra, dok stručni nadzor nad radovima provodi
tvrtka PLAN-MAR d.o.o. iz Rijeke. Ukupna
Vrijednost investicije iznosi 1.285.000,00. kn
bez uključenog PDV-a.

Pogled-Vrtače

Također, u tijeku je izvođenje radova na ogranku
Pogled Vrtače V2 – dužine 515,00 m. Ogranak
se sastoji od četiri kraka. Vrijednost radova
iznosi 893.631,60 kn bez PDV-a, a rok izvođenja
radova je 150 kalendarskih dana.

Ogranak Vozišće

Na ogranku Vozišće k.br. 48-61 – dužine 225 m
također su u tijeku radovi i to na kraku uz k.br.
46-49. Vrijednost radova iznosi 573.525,00 kn
bez PDV-a odnosno 716.906,25 kn sa PDV-om,
rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana.

Klići

U Klićima su započete pripreme za izgradnju
vodovodnog ogranka. Trenutno se uređuje
pristupni put za potrebe organizacije gradilišta.
Vrijednost radova na izgradnji vodovodnog
ogranka iznosi 1.402.022,61 kn bez PDV-a,
a rok izvođenja radova je 180 kalendarskih
dana. Izvođač radova ovih triju vodovodnih
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ogranaka je tvrtka Goran graditeljstvo d.o.o. iz
Delnica, a stručni nadzor provodi tvrtka House
d.o.o.
Također, kontinuirano se vrši izrada projektne
dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola
na gotovo svim nedostajućim vodovodnim
ograncima. Navedenim aktivnostima cilj
je osigurati razvoj sustava vodoopskrbe i
hidrantske mreže radi osiguranja kvalitetnije
vodoopskrbe i protupožarne zaštite naselja
u cilju poboljšanja komunalnog standarda
mještana i pravnih osoba na području Općine.

općine

glasnikViskovo

Uređenje
šetnice i
izletišta
u Ronjgima
Putić od Miće i Vele sopele
u Ronjgima već je privuka brojne ljubitelje prirode i rekreacije

K

rajem ožujka završeni su
radovi na uređenju šet
nice i izletišta u Ronjgi
ma, nasuprot Ustanove I.
M. Ronjgov i restorana Ronjgi.
Radove je izveo Građevinski
obrt „Bedenik“, a ukupna vri
jednost izvedenih radova izno
si oko 150.000,00 kn.

Projektom je uređena šetnica dul
jine oko 150 metara od prirodnog
zbijenog šljunka na čijem kraju
je napravljena piknik zona u dva
nivoa s klupama za sjedenje koje
su postavljene na potporne zi
dove. Također, uređen je i mali
vidikovac s kojeg se pruža lijepi
pogled na viškovski kraj.

Utorak, 16. svibnja 2017.

Dan knjižnice: Ivana Plecinger: Ono što
ostaje, uvijek ljubav je!

je oplemenjena autohtonim
raslinjem, a postavljeni su i košarice za otpad.
Prvi je to od koraka uređenja
sportsko-rekreacijske zone u
Ronjgima te definiranja Ronjgi
kao ishodišnog mjesta u Općini
Viškovo za izletnike, turiste i
sve željne odmora u prirodi.

va od 2012. godine. Nakon pet
godina, provedba manifestacije se
Javna ustanova
proširila s riječkog područja na po
narodna knjiznica i
dručje županije uključenjem osam
citaonica “Haluba jska
narodnih knjižnica koje su postale
zora”
suorganizatori Tjedna. Tako je šesti
po redu Tjedan dobre dječje knjige
zaživio i u Bakru, Bribiru, Delnicama, Kostreni, Malom Lošinju, Opatiji,
Viškovu i Vrbovskom.
Zahvaljujemo korisnicima koji su se prisjetili, potražili i s nama kroz
izložbu podijelili knjigu svog djetinjstva. U našoj knjižnici bilo je izloženo
30-ak knjiga, a najstarija je bila Vlak u snijegu, izdavača Novo pokoljenje
iz Zagreba, iz 1950. godine.
v

v

Z

a obilježavanje Dana naše knjižnice, 15. svibnja, u utorak 16. svibnja,
u Središnju knjižnicu Marinići u goste nam dolazi Ivana Plechinger
sa svojim prvijencem „Ono što ostaje, uvijek ljubav je: kako nastaviti
radosno kroz život nakon što doživite bolest i ostanete bez onih koje
volite“.
Knjiga nam otkriva Ivanu Plechinger, poznatu glazbenicu, televizijsku
i radijsku voditeljicu u jednome novom svjetlu. Autorica nam daje do
bra rješenja za osobni rast kroz vlastite primjere: otkriva nam kako biti
otvoren prema ljudima i događajima, i kako – unatoč teškim životnim
trenucima i traumama – živjeti sada i ovdje u zahvalnosti i ljubavi, a ne
u strahu.

Tjedan dobre dječje knjige
Tjedan dobre dječje knjige (24. – 30. travnja 2017.) književna je mani
festacija posvećena radosti čitanja, čaroliji stvaranja i užitku svakovrsne
igre, a namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov
razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost razvoja
čitatelja od najranije dobi, te upoznati djecu i nositelje njihova odgo
ja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne
poruke. Manifestacija se u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka održa

Večer sa Hrvojem Salkovićem
Naša knjižničarka, Danijela
Pešić, virtuozno nas je vodila,
9. ožujka, kroz književno veče s
Hrvojem Šalkovićem. Iz njego
vih djela, od samih početaka,
dotaknula se nekih zanimljivosti, koje nam je autor približio
na vrlo humorističan i realističan način. Dobra posjećenost
znak je da nam treba više
takvih druženja i da se hrvatski
pisci kao i strani, itekako čitaju.

Mjesni odbor Marčelji

USUSRET POTREBAMA MJEŠTANA

M

U sklopu radova, između
ostalog izvršeno je uklanjanje
krupnog kamenja i zaostalog
korova te raščišćavanje posto
jećeg zelenila po čitavoj površini zone obuhvata, izvedeni
su i potporni zidovi od kame
na te postavljen rubni kamen.
Također, piknik zona dodatno

jesni odbor marčelji obuhvaća područje naselja marčelji: marčelji, ilovca,
vrtače, vršak, melišća, pogled, garići,
klići, Benaši, mavri.

poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba
građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi,
kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na
ovom području.

mjesni odbor djeluje u pogledu vođenja
brige o uređenju područja mjesnog odbora,
provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana
na području mjesnog odbora, vođenju brige o

Za sva pitanja i informacije obratite nam se na
e-mail adresu mo.marcelji@opcina-viskovo.hr
ili svoje upite i predloge dostavite pismeno u
poštanski sandučić ispred prostorija mjesnog
odbora u staroj školi marčelji.
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predsjednik:
Deni Lončar

(091/7976-641)

članovi:
Dino Štefan
Smiljana Fulgo
Bojana Marčelja
Ivan Kardum

(091/788-8055)
(091/225-7028)
(091/545-9544)
(091/917-6586)

općine

glasnikViskovo
Velika duhovna obnova Grada Rijeke

Zupa Sveti
Matej
V

Rijeka milosti u luci zajedništva
„Obiteljski vlak“ duhovno – rekreacijski susret za obitelji

U

U popodnevnom dijelu progra
ma održat će se prigodne kate
heze, radionice i sportske igre
za roditelje i djecu. Susret ćemo
zaključiti zajedničkom večernjom molitvom časoslova i potom
se uputiti natrag u Rijeku. Povra
tak je predviđen u 18.30 sati.

subotu, 27. svibnja
2017. održat će se četvrti pripremni susret
Duhovne obnove grada Rijeke
– „Rijeka milosti u luci zajed
ništva“ u svetištu Majke Božje
Snježne u Ličkom polju, pod
nazivom „Obiteljski vlak“. Sus
ret je organiziran u suradnji s
Uredom za obitelj Riječke nad
biskupije.
Planirano je da prijavljene obitelji u subotu, u 8.30 sati krenu
vlakom iz Rijeke u Lič. Po do
lasku u Lič spustili bismo se
do župne crkve sv. Jurja, a po
tom do centra Liča gdje će u
Domu kulture za sudionike biti
pripremljena kratka okrjepa.
Zatim će se formirati procesija
koja će se uputiti prema svetištu
Majke Božje Snježne u Ličkom
polju gdje će nadbiskup, mons.

Ivan Devčić predvoditi euhari_
stijsko slavlje u 11.30 sati. Na
kon euharistijskog slavlja usli
jedit će prigodno svjedočanstvo
o življenju obiteljskog poziva, a
potom je planiran ručak za sudi
onike.

Participacija za odrasle iznosi 50
kuna, a za djecu 10 kuna (pokri
va troškove puta i ručka) i plaća
se na dan održavanja susreta.
Prijave se vrše putem župe i
on-line obrasca koji se nalazi
na službenoj web stranici Ri
ječke nadbiskupije: http://ri-nad
biskupija.com/ i traju do 20.
svibnja.
Za one župljane koji nisu u
mogućnosti ispuniti on – line
obrazac, prilažemo tablicu koju
možete poslati na e – mail adresu:
rijeka.milosti@gmail.com.

VELIKA DUHOVNA OBNOVA GRADA RIJEKE

Održat će se 9. – 11. lipnja 2017., u Dvorani mladosti na Trsatu
„RIJEKA MILOSTI U LUCI ZAJEDNIŠTVA“

program Za lipanj 2017.
Nedjelja, 4. 06. 2017.

Blagdan dUHa Svetoga
Mise: 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00 sati

Nedjelja, 11. 06. 2017.

Blagdan preSvetog trojStva
Mise: 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00 sati

Četvrtak, 15. 06. 2017.

BLAGDAN TIJELOVA
Mise u 8.00, 10.00 i 18.00 sati
U 10 sati velika procesija našim mjestom

Nedjelja, 18. 06. 2017.

Mise: 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00 sati
U 11.30 sati zahvalnica za radnu godinu za
vrtiće koji djeluju u našoj župi

Nedjelja, 25. 06. 2017.

Mise: 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00 sati
U 11.30 sati zahvalnica za radnu godinu za
vrtiće koji djeluju u našoj župi

poziv na misu zahvalnicu na kraju pedagoške godine

Za Sve vrtiće koji djelUjU U našoj ŽUpi

P

ozivamo vas da dođete na misu zahvalnicu na kraju pedagoške
godine u nedjelju, 18. lipnja 2017. u 11.30 sati. Ovu pedagoš
ku godinu želimo zaključiti zajedničkom svetom misom i zahvaliti Bogu za sva primljena dobročinstva u toku ove godine. Znati reći
“Hvala!” velika je vrlina. Zahvaliti se svima koji su nam dobro činili,
pomagali i odgajali.
Reći “Hvala” dragom Bogu znači da nam sva dobra djela od njega
dolaze i postati svjestan tolikih milosti koje smo primili.

Godina
prenošenja vjere
Gospodine, umnoži
nam vjeru!

(Lk 17,5)

Jeste li znali?

U 2016. godini u našoj je župi
podijeljeno je 33940 svetih
pričesti.

Dođi na euharistijsko klanjanje
svakog četvrtka poslije
večernje mise
Zašto doći na klanjanje?
Dodirni Isusa srcem!
1. Nađi malo mira u tihoj molitvi i zajedništvu s
Bogom, otvoriti mu srce i dušu;
2. Pronađi u Božjoj blizini utjehu koja nam je
često potrebna;
3. Nađi snage za život ako si usamljen i ako ti
je teško;
4. Moli za neke posebne nakane koje su ti na
srcu;
5. Preporuči svoje bolesnike, sjeti se svojih dra
gih pokojnika;
6. Zahvali za Božja dobročinstva i uslišanja koja si primio;
Toliko je razloga da budeš s nama svakog četvrtka!
Nedjeljna sveta misa na Dan Gospodnji ima posebnu važnost i ona
je naša velika vjernička obaveza, a misa radnim danom je naš drago
voljni dar Bogu kao nešto što ne moramo, a ipak činimo.
Budimo velikodušni prema dobrom Bogu!
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općine

glasnikViskovo
dan općine viškovo 2017. (14.- 28. travnja)

Dan Općine udruge obilježili kulturni programi i turniri
Poseban obol obilježavanju Dana Općine dao je međunarodni biciklistički spektakl Tour of Croatia.

P

očetak svečanog obilježavanja rođendana Općine
Viškovo označen je 14.
travnja svečanim polaganjem
vijenaca i paljenjem svijeća na
viškovskom groblju. Predstavnici Općine. Općinskog vijeća
i udruga odali su počast svima
koji su na oltar domovine dali
ono najvrijednije - svoje živote.
Službeno obilježavanje 24. rođendana Općine Viškovo održano je u petak, 21. travnja, svečanom skupštinom održanom u
Restoranu Ronjgi, na kojoj su
uručene općinske nagrade i priznanja najuspješnijim sportašima i pojedincima te nagrada za
životno djelo.
Brojnim programima i udruge
su uveličali dvadeseti četvrti
rođendan svoje općine: Udru-

ga likovnih umjetnika “Braća
Baštijan” predstavila se novom
postavom umjetničkih slika
svojih članova, izložbom pod
nazivom “Od črnega do belega”.
Otvorenje izložbe održano je 18.
travnja u prostorima VTC-a, a
prigodni program pjesmom je
uveličala klapa “Mistrage”.
U četvrtak, 20. travnja u prepunom Domu hrvatskih branitelja,
u organizaciji Narodne knjižnice
i čitaonice Halubajska zora
održana je komedija „Sarmica“
kazališta „Lectirum“ iz Zagreba.
Programima za najmlađe i
njihove roditelje, pridružili su
se i dječji vrtići: programima
namijenjenim djeci i roditeljima
“Otvoreni dan”, “Sportski dan”
i “Eko akcijom” Dječji vrtić Viškovo obilježio je svoj rođendan,

Dječji vrtić „Zvončica“ u sportskoj dvorani OŠ „Sveti Matej“
održao je 11. sportske igre, a
zajedno s Dječjim vrtićem “Loptica” organizirali su i lutkarsku
predstavu u Domu hrvatskih
branitelja “Wanda Lavanda”,
u izvedbi Gradskog kazališta
lutaka.
Kulturno-zabavni dio programa
udruge su obilježile folklornim
sadržajima: Folklorna bašti-

Za komediju "Sarmica” - tražilo se mjesto više

Izložba od črn ega do belega

Lijepom našom - KUD izvoe

Parićevanje drv po starinski
20

na Lijepe naše u organizaciji
KUD-a „Izvor“, a SKD Prosvjeta
Pododbor Viškovo prigodnim
svečanim programom. Zajedničkim programom nastupili su
MH Ogranak Viškovo i zborovi.
Nije nedostajalo ni sportskih
događanja: Boćarski klub „Halubjan“ održao je 24. boćarski
međunarodni turnir, sportsko
natjecanje umirovljenika, Nemotarije na jogu u organizaciji

općine

glasnikViskovo
Udruge “Halubajke” Viškovo,
turnir u pikadu te šahovski
turnir.
Pomalo s nostalgijom udruge
su se prisjetile nekadašnjeg
načina života i rada - “Parićavanje drv po starinski”
održano je u organizaciji
udruge “Marčeji”, a natjecanje
u kopanju za muškarce i sadnji
za žene u organizaciji Delavske katedre Ustanove „Ivan
Matetić Ronjgov“.
Međunarodni “obol” ove
godine obilježavanju Dana
Općine dala su dva posebna
programa odražana u subotu
22. travnja: 5. međunarodna
specijalna izložba njemačkih
ovčara, i biciklistički spektakl
Tour of Croatia.

Predstavljena
zbirka
pjesama
Dodiri
trenutka
Predstavljanje zbirke pjesama Marije Pažanin Vukelić popraćeno bogatim programom uz nastup
zborova: MPZ KUD Halubjan, Ženski pjevački zbor Marinići i Korezin te njihovi gosti Vokalna skupina
Mareta iz Mošćeničke Drage te saksafonist Jakša Jordes.

V

Već tradicionalno, Ogranak
Matice hrvatske u Viškovu
Dane
Općine
Viškovo
obilježava
predstavljajući
djelovanje svojih članova. Ove
godine, udruženi s KUD-om
Halubjan, članovi Ogranka MH
su u Domu kulture Marinići 21.
travnja 2017. predstavili zbirku

pjesma autorice Marije Pažanin
Vukelić, profesorice koja je dio
svoga radnoga vijeka provela u OŠ
Sv. Matej. Iako je počela pisati u
mladosti, tek se u umirovljeničkim
danima odvažila na objavljivanje
te su Dodiri trenutka njezina prva
objavljena knjiga.
U sklopu bogatoga programa u

Šahovski otvoreni turnir
U petak 28. travnja 2017. U
Osnovnoj školi „Svti Matej“
odigran je šahovski turnir
povodom Dana općine Višk
ovo. Igralo se 6 kola ubrza
nim tempom, 10 minuta po
igraču. Lista natjecatelja je bila
raznolika po svim kriterijima.
Po dobi od kadeta do veterana
(M+Ž). Ukupno 14 natjecatel
ja, od toga sedam gostiju. Bila
je to prigoda za naše kadete,
polaznike Škole šaha u organ
izaciji Š.K.“Viškovo“ (nastupilo
ih je sedmero) da odigraju
zanimljive partije sa iskusnijim
igračima. Pobjednik turnira,
sa svih 6 pobjeda je veteran
Petar đurić, naš mještanin iz
Saršona. Na 2. mjesto se pro
bio kadet Ivan Trošelj iz Rijeke.
Treći je još jedan veteran, Dali
bor Reš sa Kastva.
Od domaćih kadeta pored
Gabrijela Mažurana, koji je
zauzeo četvrto mjesto, najbolji
bio Franjo Sušanj na 9. mjestu
i kao nagradu dobio vrijednu
šahovsku knjigu. Najbolja
natjecateljica bila je Anamarija
Radiković (Rijeka), od naših
Noa Šakić. Pored prve trojice
koji su dobili pehare, svi su
nagrađeni predmetnim na
gradama.

kojem su nastupali: Mješoviti zbor
KUD-a Halubjan pod umjetničkim
vodstvom Vinka Badjuka, Ženski
pjevački zbor Marinići s Korezinom
iz Čavli pod u.v. Mladena Žmaka
te njihovi gosti Vokalna skupina
Mareta iz Mošćeničke Drage pod
u. v. Katarine Adulmar, ljubavne
stihove čitale su autoričina kćer Ana
te lektorica zbirke Marina Frlan –
Jugo. Za prigodnu atmosferu ovog
književnog intermeca zaslužan je
eminentni saksafonist Jakša Jordes.
Raznolik program koji je odrazio
ljubav svih sudionika prema glazbi,
lijepim stihovima i svom zavičaju,
vodio je član Ogranka MH Ivan
Rudanović.

Izložba njemačkih
ovčara u Viškovu
Izložba, u organizaciji Udruge uzgajivača
njemačkih ovčara „Halubje 2011“, a pod
pokroviteljstvom načelnice Općine Viškovo,
privukla je uzgajivače iz cijele Hrvatske i
susjednih zemalja (Slovenije, Italije, Bosne i
Hercegovine, Srbije, Bugarske).

U

sklopu
Dana
Općine
Viškovo, 22. travnja 2017.
na igralištu NK Halubjan
održana je peta po redu
Specijalna izložba njemačkih
ovčara u Viškovu. Ovo, već
tradicionalno, proljetno zbivanje
u organizaciji Udruge uzgajivača
njemačkih
ovčara
„Halubje
2011“ u našu je općinu privuklo
uzgajivače iz cijele Hrvatske i
susjednih zemalja (Slovenije,
Italije, Bosne i Hercegovine,
Srbije, Bugarske). Cijeli je događaj

ostvaren pod pokroviteljstvom
načelnice Općine Viškovo, gđe
Sanje Udović, a uz pomoć brojnih
udruga i poslovnih subjekata iz
Viškova.
Između 64 prijavljena, najljepšim
psom i pobjednikom izložbe
proglašen je Perry vom team
Panoniansee, vlasništvo Jovane
Jovović iz Srbije.
Posebnu je atrakciju ovogodišnje
izložbe
predstavljala
jedanaestogodišnja
ženka
Aba,
vlasništvo Janeza Žekša iz Slovenije.
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Iako u poznim godinama i s 36
potomaka iza sebe, ova veteranka
pokazuje mladenačku snagu i
držanje te karakter koji je omogućio
da ju u ringu vodi dječačić koji ima
manje godina od nje.
Pse je prosuđivao međunarodni
sudac Wolfgang Hassgall iz
Njemačke, kojemu je ovo bio
prvi boravak u Hrvatskoj te
je posebno pohvalio ugodnu,
prijateljsku atmosferu kojom je
odisala izložba te gostoprimstvo
domaćina u Halubju.

općine

glasnikViskovo
Udruga
Halubajke
Humane nemotarije

Korak za
Tončia
Piše:
Tatjana Udović

T

radicionalne “Nemotarije na joge” u
organizaciji Mažoretkinja Halubajki
održane su 23. travnja 2017. pod
nazivom „Korak naprijed za Tonči
ja“ s humanim ciljem - prikupljanja
novčanih sredstava za liječenje dvadesettro
godišnjeg Antonia Šebelje, prijatelja Halubajki, člana Boćarskog kluba Marinići, sportaša i
aktivnog člana naše zajednice.
Naime, u srpnju 2015. Antonio je doživio
nesreću ozljedivši vrat i leđnu moždinu što ga
je dovelo do trenutne dijagnoze tetraplegije.
No njegova želja za oporavkom i korakom
naprijed nikada nije popustila, što je i potak
lo inicijativu Mažoretkinja Halubajki, kao i
širu zajednicu, na okupljanje, organizaciju i
pružanje pomoći Antoniu u njegovoj borbi.
Antonio je s liječenjem matičnim stanicama
započeo u listopadu 2016. i do sada je na re
habilitaciji u Moskvi bio dva puta te primio
tri doze matičnih stanica, nakon čega osjeća
poboljšanje. Liječenje matičnim stanicama
još je uvijek nova vrsta terapije, s kojom mno
gi nisu upoznati, te smo stoga porazgovarali
s Antonijem kako bismo saznali nešto više iz
njegova iskustva.
kako si saznao i odlučio se za liječenje matičnim stanicama u rusiji?
O lječenju matičnim stanicama smo moja
obitelj i ja saznali preko prijatelja koji je doživio sličnu situaciju poput mene i našao se u
sličnim problemima.
kakva su tvoja iskustva?
Kada sam prvi puta došao u kliniku u Moskvi,
bio sam uzbuđen, ali djelomično i preplašen
zbog neizvijesnosti. Prvih četrnaest dana pro
veo sam na pretragama uz vježbanje i masaže.
Susreo sam se s ostalim pacijentima koji su
imali različite bolesti i stanja. Posebno me se
dojmio mladić koji je napravio veliki pomak
ovim načinom liječenja jer prvi je puta u svom
životu, s dijagnozom cerebralne paralize, u

dvadesetšestoj godini života, stao na noge.
Nakon dva tjedna je na temelju pretraga us
tanovljeno da je moj organizam spreman na
liječenje matičnim stanicama pa je započelo
liječenje.
Cijelo sam se vrijeme osjećao dobro, bez
nuspojava. Nakon prvog ubrizgavanja matičnih stanica u tijelo, rečeno mi je da se prva
moguća reakcija očekuje nakon tri mjeseca.
Moj prvi boravak u Moskvi trajao je dvadeset
i jedan dan.
Drugi dio mog liječenja u Moskvi započeo
je u siječnju 2017. Doktori su na temelju
nalaza zamijetili mala poboljšanja u protoku
živčanog sustava. Tada sam u dvanaest dana
primio dvije doze matičnih stanica uz poprat
ni trening, masažu i elektrostimulaciju.

SVI SA JEDNOM ŽELJOM I JEDNOM
VIZIJOM - UGLEDATI KORAKE SVOG
PRIJATELJA

M

ožoretkinje Halubajke su za vrijeme
manifestacije prikupljale novčane donacije prodajom majica s natpisom “Korak
naprijed za Tončia“, kolača iz domaće radinosti
roditelja Halubajki, porcija fažola, te mjerenjem tlaka koje je stručno obavljala mažoret
kinja - medicinska sestra Anamara Radman.
Prijavljene ekipe mogle su se natjecati, u već
poznatim, sportsko-zabavnim igrama, kar
taškom turniru briškule i trešete te u povlačenju konopa.
Nastupom su ovaj događaj uljepšale domaćice,
Mažoretkinje Halubajke Viškovo, Dječji zbor
Halubajčići, te Mažoretkinje Grada Opatije.

Sada kod kuce dva puta dnevno izvodim
vježbe za jačanje tijela i mišića uz dodatne
terapije.
tvoj cilj?
Krajem svibnja 2017. ponovno odlazim u
Rusju na nastavak liječenja.
Cilj mi je postići što bolji oporavak u koji vje
rujem s obzirom na napredak medicine, moju
upornost, snagu i vjeru u ozdravljenje te neiz
mjernu ljubav i potporu moje djevojke Anje,
obitelji i prijatelja.
Želio bih zahvaliti Mažoretkinjama Haluba
jkama na organizaciji te svim ljudima dobre
volje na pomoći.
HVALA!
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Halubajke od srca žele zahvaliti svima koji su
pomogli u ostvarivanju ovog humanitranog
cilja. Veliko hvala poručuju svojim članicama
i roditeljima koji su uložili svoje vrijeme i trud
u ostvarivanje kvalitetne organizacije, te svim
natjecateljima kao i posjetiteljima manifestacije. Posebno hvala Halubajke žele izraziti
onima koji su pridonijeli uspješnosti i kvaliteti
organizacije i realizacije programa: Općini
Viškovo, Boćarskom klubu Marinići, Pekari
Marinići, DJ Bokiu, Pumpa bandu.
Marija Denić, predsjednica Mažoretkinja
Halubajki, izrazila je svoje zadovoljstvo man
ifestacijom riječima: „Svi zajedno dokazali
smo kvalitetu jedne zajednice koja je sprema
pomoći kada pomoć zatreba te smo s tim cil
jem prikupili 13.860 kn, što će uvelike olakšati
Tončiu i njegovoj obitelji financiranje nadolazećeg tretmana liječenje koje ga očekuje u
svibnju ove godine“.
„Antonio, želimo ti svu sreću i da što prije
napraviš prvi korak!“.

općine

glasnikViskovo
Dječji zbor

Nebeske
iskrice

D

ječji župni zbor Nebeske
iskrice 2017. godinu
započeo je brojnim aktivnostima. U veljači je zbor pro
slavio svoj 2. rođendan kojeg je
obilježio prigodnim programom
za Dan života i slavljeničkom
tortom. Prema planiranim aktivnostima članovi zbora snimili su
nekoliko glazbenih uradaka koje
su namijenili za sudjelovanje na
festivalima duhovne glazbe.

Uspjeh u Zagrebu

Članice zbora Ana Jurišić i Tiziana
Vratović predstavile su se na 2.
međunarodnom festivalu Čarob
na frula u Zagrebu te u kategoriji
dueta osvojile II. nagradu žirija.
Posljednje vrijeme bilo je posve-

ćeno zborskim pripremama za
predstojeći XXI. festival duhovne
glazbe u Vodnjanu.
Nebeske iskrice obilježile su i
Uskrsne blagdane i to svečanim,
Uskršnjim koncertom u crk
vi Sv. Mateja. U programu su
sudjelovali i dragi gosti: Dječji
zbor Kap sa voditeljicama Doris
Kovačić i Frankom Zlatić te uz
korepetitoricu Juditu Plazonić.

Mlada pijanistica Mihaela Vuke
lić ponovno se odazvala pozivu
zbora te izvela dvije skladbe s ko
jima je nastupala na nedavnom
Međunarodnom natjecanju mla
dih pijanista u Osijeku, osvojivši
II. nagradu.
Zbor se posebno raduje posjeti
najvećoj Hrvatskoj, katoličkoj
misiji u svijetu koja djeluje u Beču.
Sredinom svibnja zbor putuje u

Beč gdje će se predstaviti odab
ranim duhovnim programom.
Za realizaciju putovanja u Beč
financijski su pomogli Općina
Viškovo, Župa Sv. Mateja Viško
vo i brojni dobročinitelji kojima
se u ime roditelja i članova zbora
sa voditeljicama od srca zahvaljujemo i radujemo putovanju i na
stupu u prijestolnici Europske
kulture.

veliki uspjeh župnog zbora i zbora oš Sveti matej na XXi. festivalu duhovne glazbe u vodnjanu, natjecanju za zborove župa i osnovnih škola

Dijamantni sjaj
Nebeskih iskrica

N

ebeske iskrice, u punom su smislu riječi zasjale zlatnim sja
jem na XXI. festivalu duhovne glazbe, tradicionalnom nat
jecanju za zborove župa i osnovnih škola, koji je 6. svibnja
održan u Vodnjanu. U konkurenciji od čak 13 zborova župa i os
novnih škola istarske i primorsko-goranske županije, koji okuplja
ju 380 pjevača, pjesmom “S Kristom na put” osvojili su sve što se
moglo osvojiti! Proglašena pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg
festivala, pjesma je u pravom smislu riječi opravdala svoj naslov,
osvojivši osim toga i nagrade žirija za najbolji tekst, glazbu i iz
vedbu. Na festivalu duhovne glazbe zborovi pod vodstvom Ivane
Marčelja postigli su još jedan izuzetan uspjeh - Zbor OŠ “Sveti
Matej” osvojio je treću nagradu žirija s pjesmom “Božja ljubav”.
Oduševljeni mali pjevači puni su se dojmova vratili svojim domovi
ma, gdje ih je čekalo novo iznenađenje. Već sljedećeg jutra na dječ
joj misi, župnik mons. Ivan Nikolić, u prepunoj crkvi svetoga Mateja
predstavio je uspjeh malog, ali po rezultatima već velikog zbora.
Sigurni smo, da njihovo vrijeme tek dolazi, a Nebeskim iskricama,
voditeljicama Ivani Marčelji i Ljilji Ivkić i zboru osnovne škole, želimo
još puno pobjedničkih pjesama.

dječji ŽUpni ZBor
“neBeSke iSkrice” viškovo

nagrada žirija za pobjedničku
pjesmu festivala

“S kristom na put”

ZBor oš “Sveti matej” viškovo
“Božja ljubav”
(Ivana Zdjelar, VII. r. - Ivana
Marčelja-Aleksandar Valenčić)
Solistice:
Tiziana Vratović (VIII. r..) i Iva
Ljevar (VII. r..)

(Ljilja Ivkić - Ivana Marčelja Aleksandar Valenčić)
Solistica: Veronika Višnjić (IV. r.)
Koreografija: Dora Bokulić (IV. r.)
nagrada žirija za najbolji tekst
nagrada žirija za najbolju glazbu
nagrada žirija za najbolju
izvedbu
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3. nagrada žirija

općine

glasnikViskovo

zvončarska
tombola
Prva nagrada Vele pusne
tombole Halubajskih
zvončari - obradovala
zagrebačku obitelj

V

ela pusna tombola
Halubajskih zvončari,
već godinama je bogata
lijepim nagradama pa tako
je i ove donosila 15 vrlo
zanimljivih i korisnih nagrada.
Ovogodišnja prva nagrada

Obilježavanje ophoda
Halubajskih zvončara
interpretacijskim tablama obilježena stoljetna ruta Halubajskih zvončara

U
- poklon bon tvornice
namještaja „Ferenčić“ u
vrijednosti 6.000,00 kuna
otišla je u ruke četveročlanoj
zagrebačkoj obitelji Pupek.
Dobitnici su bili vrlo sretni te
već imaju planove kako će je
iskoristiti. Tombolu su, kako
kaže dobitnica Anamarija
Pupek, sasvim slučajno kupili
na karnevalu u Crikvenici,
gdje su i prvi put vidjeli naše
Halubajske zvončare.

susret ovogodišnjem obaha
janju Halubajskih zvončari
Turistička zajednica Općine
Viškovo predstavila je projekt
obilježavanja ophoda Halubajskih zvončara. Projekt “Ha
lubajski zvončari” pokrenut je
s ciljem obilježavanja stoljetne
rute Halubajskih zvončara, kul
turnog dobra Hrvatske koje je
2009. godine, zajedno s ostalim
zvončarskim skupinama s pod
ručja Kastavštine, uvršteno na
UNESCO-vu listu nematerijalne
kulturne baštine svijeta.

Atraktivan
turistički sadržaj

Projekt je osmislila Turistička za
jednica Općine Viškovo u surad
nji s Turističkom zajednicom
grada Kastva i Turističkom za

Nagradu su preuzeli u
Turističkoj zajednici Općine
Viškovo gdje su ima
čestitali predsjednik Udruge
Halubajskih zvončara Damir
Host, direktorica TZ Viškova
Marina Jurić i direktorica
prodaje u tvornici namještaja
Ferenčić.

jednicom grada Rijeke, kao dodatni turistički proizvod na ovom
području, približavajući lokalnu
kulturnu baštinu posjetiteljima i
stanovnicima koji danas sve češće
imaju potrebu za što autentičnijim
sadržajima, prezentiranih na nov i
svjež način. Projektom “Halubajski zvončari” Turistička zajednica
Općine Viškovo na zanimljiv način
prošlost povezuje s budućnošću
te obogaćuje turističku ponudu
Primorsko-goranske
županije
rekreacijsko – sportsko – kul
turno – gastronomskim sadrža
jem neovisnim o ljetu i moru.
Postavljeno je 7 velikih inter
pretacijskih tabela u naseljima
Marčelji, Kosi, Saršoni, Marinići,
Viškovo, Vozišće i gradu Kastvu,
od kojih je svaka tematska te je

na ruti ophoda koje zvončari
prođu tijekom tri dana nalazi se sedam interpretacijskih tabela i 58 markacija/
tabelica s QR kodovima.

njima objašnjen magijski ritual,
legenda o zvončarima, odora,
kolo, povorka i na kraju pust i
značenje paljenja pusta.
U svakom mjestu kroz koje
prolaze i gdje rade kolo, nalazi
se tabelica s QR kodom čijim
skeniranjem dolazite do karte
i mjesta na kojem se nalazite,
a moći ćete pročitati i nekoliko
zanimljivih informacija o samoj
lokaciji.
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održane
šetnje pod
motom:
priprema,
pozor, sad!

U

mjesecu travnju Plani
narsko društvo Viškovo
u suradnji s Turističkom
zajednicom Općine Viškovo
organiziralo je pješačenja
po šetnicama i pješačkim
stazama Općine Viškovo
pod motom: PRIPREMA,
POZOR, SAD!
Pješačenje se održavalo sri
jedom i petkom s početkom
u 18 sati uz stručno vođenje
vodiča Planinarskog društva
Viškovo.

šetnja u organiziciji
tZ općine viškovo,
tZ grada kastva i
planinarskog društva
viškovo

Po zvončarskeh puteh…

U

subotu, 1. travnja u organizaciji TZ Općine Viškovo, TZ
Grada Kastva i Planinarskog
društva Viškovo organizirana je
šetnja po dijelu zvončarske rute
pod nazivom “Po zvončarskeh
puteh …”
Polazak je bio iz Viškova, s
parkirališta Milihovo u 10 sati, uz
pratnju vodiča PD Viškovo koji
su licencirani vodiči Hrvatskog
planinarskog saveza.
Od parkirališta Milihovo put je
vodio uz Dječji vrtić Viškovo preko

Jankotova do Gornjih Jugi te,
slijedeći zvončarski put prolazio
kroz Donje Juge u Milohne. Put
se nastavio u pravcu Bezjaki
gdje dolaskom na staru cestu
Bezjaki - Kastav skreće prema
Kastvu uz najdublju vrtaču ovog
dijela Kastavštine, uz selo Škrlji i
Jurčiće stiže se do Šporove jame
u Kastvu. Dolaskom u sam centar
Kastva, nakon odmora i okrijepe,
slijedio je povratak kroz Klance
do sela Žegoti i onda šumskim
putom do malog skrovitog mje-

sta Bani. Iz Bana već pomalo
zaboravljenim stazama krenulo
se prema Milohnima te, uz lagani
uspon prema Viškovu, vratilo na
mjesto našeg polaska.
Dan je bio kao stvoren za šetnju i
boravak u prirodi, a niz zanimljivih
podataka o zavičaju dodatno ga
je oplemenilo. Sudionicima su
podijeljene karte o šetnicama
Općine Viškovo kao i karta
Ophoda Halubajskih zvončara,
povod naše šetnje tim stoljetnim
rutama.

Prvi Bike Rijeka veekend
Svaki put šetnja nas je od
vela u neki drugi kutak naše
općine. Na Lončevu grižu s
koje seže pogled do Učke,
ćićarije, planina Gorskog ko
tara, pa do kalića Kapitovac
i šetnice Plešivac i Milohni
te drugih zanimljivih lokacija
našeg zavičaja.
Sudionici su imali priliku
relaksirati se, steći fizičku
kondiciju i upoznati se s
tradicijom, kulturom i prirod
nim okruženjem Viškova.

U

svih dobnih skupina, iz Rijeke i
okolice, Zagreba, Istre, Gorskog
kotara i drugih dijelova Hrvat
ske. Tijekom vikenda biciklisti su
mogli uživati u prekrasnom vre
menu i zanimljivostima riječkog
prstena.
Viškovo ih je dočekalo i pozdra
vili na novouređenoj šetnici u
Ronjgima gdje im je ponuđena
okrijepa.

spješno je održan prvi “Bike
Rijeka Weekend’’, biciklijada
po objedinjenoj biciklističkoj
ruti Rijeke i Riječkog prstena,
koja prolazi kroz čak osam gra
dova i općina: Kastav, Klanu,
Viškovo, Jelenje, Čavle, Rijeku,
Bakar, Kostrenu i Kraljevicu. U
dva dana, rekreativnoj biciklijadi
prisustvovalo je oko 150 sudi
onika, profesionalaca i amatera

U šetnjama je sudjelovalo
oko 300 šetača i planinara.
Zahvaljujemo svima što su
podržali našu akciju, a sve
ostale, koji su propustili šet
nje u sklopu akcije „Pripre
ma, pozor, sad!“, pozivamo
da sami krenu šetnicama i
pješačkim stazama i otkriju
Viškovo te nam se pridruže
sljedeće godine.
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Tour of
Croatia

nedjelja, 14. svibnja od 14 sati

Majevica fešta od
mladega leta

Jedan od najznačajnijih
događaja u Republici
Hrvatskoj popratili su i
mještani Viškova. Prijenos
utrke pratilo je 177 zemalja.

S ciljem oživljavanja starih
običaja, očuvanja kulturnopovijesne baštine i tradicije
našega kraja, pozivamo Vas
u nedjelju, 14. svibnja od
14 sati na manifestaciju
„Majevica“.

T

our of Croatia je višednevna
biciklistička utrka kategorizirana
kao utrka prve kategorije
od strane UCI-a, koja je u
svoja dva izdanja postala jedna od
najznačajnijih biciklističkih utrka
svjetskog kalendara, ali i jedan od
najvažnijih sportskih događaja u
Republici Hrvatskoj. Organizator
utrke je Top Sport Events d.o.o. a vozi
se pod sloganom „Race through the
natural beauty“. Ovogodišnja utrka
vozila se kroz Republiku Hrvatsku od
18. do 23. travnja u šest etapa.
Kroz Viškovo je 22. travnja 2017.
prolazila 5. Kraljevska etapa UTC koja

dva puta prelazi preko Učke preko Poklona, a start joj je bio u
Poreču, a Live prijenos utrke pratilo je 177 zemalja.
Dolazak biciklista iz smjera Kastva, kroz centar Viškova, ispred
zgrade Općine Viškovo gdje je bio prolazni cilj, popratili su brojni
mještani, djeca i Halubajski zvončari, a kolona biciklista svoj je
put nastavila prema Mladenićima, preko Ronjgi, Saršoni i dalje
prema Drenovi.

javni poZiv Za najljepše uređenu okućnicu i balkon
na području Općine Viškovo u 2017. godini
uristička zajednica Općine Viškovo organizira
izbor za najljepše uređenu okućnicu i balkon
na području općine Viškovo za 2017. godinu.
Predmet Javnog poziva je izbor najljepše uređenih
objekata u općini Viškovo u sljedećim kategori
jama:

T

Stručno povjerenstvo obići će prijavljene objekte
te ih ocijeniti i fotografirati te na temelju ukupne
ocjene dodijeliti prigodne nagrade: za najljepše
uređene okućnice i najljepše uređene balkone.
Za svaku kategoriju određene su tri nagrade,
odnosno poklon bon:

a) najljepše uređenu okućnicu privatne kuće
b) najljepše uređenu balkon privatne kuće ili zgrade

• za prvo mjesto 1.000,00 kuna
• za drugo mjesto 700,00 kuna
• za treće mjesto 400,00 kuna
Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno, tele
fonom, faxom ili e-mailom u prostorije Turističke
zajednice općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viško
vo, na e-mail: info@tz-viskovo.hr ili na broj telefona:
257-591 od 1. svibnja zaključno s 30. lipnja 2017.

Uvjeti natječaja: na natječaj spomenute objekte
mogu prijaviti stanovnici općine Viškovo, bez obzira
na vlasništvo; već nagrađeni mještani ne mogu se
prijaviti 2 godine od pobjede.
ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće ili
balkona (stana stambene zgrade) provodi prema
sljedećim kriterijima:
1. cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito
održavanje tijekom cijele godine, originalnost
uređenja, raznovrsnost bilja) – max 5 bodova
2. opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena
ograda) – max 5 bodova
3. na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma
– max 5 bodova

Imena nagrađenih bit će objavljena na službenim
web i facebook stranicama Turističke zajednice
Općine Viškovo i službenim web stranicama Općine
Viškovo, a svečano dodjeljivanje nagrada održat će
se tijekom obilježavanja Matejne.
Natječaj će se objaviti u Glasniku Općine Viškovo,
službenim web i facebook stranicama Turističke
zajednice općine Viškovo, te službenim stranicama
općine Viškovo.
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Posjetite Viškovo i
poslušajte štoriju o
kraju i običajima, kušajte
domaću hranu i uživajte u
raznovrsnom programu i
pravoj fešti po starinski uz
puno zanimljivih starinskih
igara - penjanje na stup po
pršut, boćanje, potezanje
špaga.
Delavska katedra
predstavit će “Nekadajne
igri našega kraja”.
Posjetite i štandove na
kojima će se nuditi eko
proizvodi i suveniri, a svoj
rad predstavit će i udruge s
područja općine Viškovo.

Za sve posjetitelje bit će
pripremljen besplatni ručak,
a učenici ugostiteljske škole
Opatija prezentirat će jela
koje će posjetitelji također
imati priliku degustirati.
Zabavite se i zapjevajte uz
KLAPU MISTRAŽ I DANIEL
BENI & D´BENI BEND.

općine

glasnikViskovo

Uručene zahvalnice
suradnicima

Svečano obilježen
jubilarni 100. broj
Glasnika Općine
Viškovo

U

utorak, 2. svibnja 2017.
godine u Domu hrvat
skih branitelja na Viškovu
održana je prigodna svečanost
povodom 100. jubilarnog broja
Glasnika Općine Viškovo.
Događanju je prisustvovalo
četrdesetak suradnika koji su ti
jekom godina sudjelovali u stvaranju općinskog glasila te su im
tom prigodom dodijeljene zah
valnice za profesionalni i osobni
doprinos u pripremi i realizaciji
Glasnika.
Ujedno, to je bila i prilika da se
minutom šutnje prisjeti i oda
počast svima onima koji, naža
lost, više nisu s nama, a svojim su
djelovanjem doprinijeli ne samo
njegovom sadržaju, već i društ
veno-kulturnom životu naše
općine.
Kroz program, koji su vodile
voditeljica Odsjeka ureda načel
nika Irena Gauš i dugogodišnja
urednica Glasnika Doris Brusić,
istaknuto je da se tijekom dvade
setdvije godine u 100 brojeva
glasnika Općine mještane in
formiralo o gotovo svim novostima, projektima i važnijim
događanjima na području općine
Viškovo, dok su posebnu pažnju
redovito privlačile teme Iz našeg

kraja. U tom razdoblju svoj dopri
nos u pripremanju Glasnika dalo
je više od sedamdeset suradni
ka: od članova nekadašnjih Po
glavarstava, djelatnika Općine
Viškovo, ravnatelja ustanova,
predstavnika i članova Udruga,
stručnih suradnika, povjesničara
pa do renomiranih imena čakavske književnosti.
Prigodna svečanost bila je i povod da se predstave i stalni
suradnici koji su svoje priloge
objavljivali od samih početaka i
svojim prilozima ostali prisutni
sve do današnjih dana. Osvrt na
protekli rad dali su: Boris Sušanj,
Nina Dukić Srok, Vidojka Lučić,
Daniela Jugo Superina te Marina
Frlan Jugo. Malu svečanost pjes
mom je uveličala Ivana Marčelja.

Jeste li znali....
• Plan proračuna za 1995. godinu: 7.979.650
• Plan proračuna za 2017. godinu: 71.690.000 kn

Prisutnima se obratio i općin
ski načelnik u čijem mandatu je
pokrenut Glasnik Općine Viškovo, Goran Petrc, istaknuvši da se
kroz sadržaje Glasnika može pra
titi povijest Općine Viškovo.

• Broj stanovnika Općine Viškovo prema popisu
stanovništva RH:
2001. godina: 8.907
2011. godina: 14.445

- Izuzetno smo ponosni na 100
brojeva Glasnika Općine u koji
ma smo tijekom dva desetljeća
informirali mještane o svim no
vostima, projektima i događanjima na području općine Viškovo. Kada je općinski Glasnik

• 2017.: 5.800

• Naklada Glasnika:
1995.: 1.500

krenuo s realizacijom imala sam
samo 19 godina. I ja sam iz nje
ga učila o našem kraju i voljela
sam ga čitati. Toliko puno tru
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da, zanimljivih članaka i divnih
izdanja je iza nas.“ napomenu
la je općinska načelnica Sanja
Udović.

općine

glasnikViskovo
Dječji vrtić
Viškovo

Edukativni
programi i zabava
Zanimljivim programima za djecu i roditelje
obilježen Dan vrtića: Dan otvorenih vrata, Dan
na kotačima, Zelena čistka

D

ani Dječjeg vrtića
Viškovo
2017.
održani su u ter
minu od 18. do 24.
travnja kroz brojna
događanja za djecu, roditelje
i građanstvo.
U srijedu, 19. travnja u
vrtiću je organiziran Dan
otvorenih vrata u sklopu ko
jega je održana i likovna ra
dionica za djecu. Kao odraz
dječje kreativnosti, nastali su
brojni crteži o Viškovu, kao
i mali improvizirani film sa
znamenitostima mjesta.
U subotu, 22. travnja djeca,
roditelji i djelatnici vrtića
pozdravili su i ispratili jednu
od najznačajnijih biciklistič
kih utrka pod nazivom Tour
of Croatia koja je prošla kroz
središte Viškova.
Poslije utrke, na parkiralištu
Milihovo, vrtić je organizi-

rao „Dan na kotačima“ za
djecu, odgajatelje, roditelje
i sve ostale zainteresirane građane. Održane su
„utrke“ različitih prometala
na postavljenom poligonu, a
sva djeca koja su sudjelovala
dobila su „vozačku dozvolu“.
U ponedjeljak, 24. travnja
obilježena je Zelena čistka
na kojoj su sudjelovala djeca
i roditelji. U jutarnjim su
satima djeca donosila sad
nice cvijeća koje su potom
zasadila na terase, a u po
podnevnim satima održana
je radna akcija čišćenja
i uređenja dvorišta pod
nazivom „Uljepšajmo prostor
djeci“.
Ovom prigodom se za
hvaljujemo svima koji su
sudjelovali na radnoj akciji te
doprinijeli uređenju okoliša
za dobrobit naše djece!

16. Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko–goranske županije

D

ana 13. 05. 2017. na stadionu NK Halubjana u Brnasima
održat će se 16. Olimpijski festival dječjih vrtića Primor
sko–goranske županije.

Na festivalu će sudjelovati 15
vrtića Primorsko-goranske žu
panije.

Organizatori festivala su Dječji vrtić Viškovo i zajednica spor
tova PGŽ pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog
odbora, PGŽ i Općine Viškovo. Generalni sponzor je INA.

• CRES - Dječji vrtić “Girice”
• CRIKVENICA - Dječji vrtić
“Radost”
• ČAVLE - Dječji vrtić “Čavlić”
• DELNICE - Dječji vrtić
“Hlojkica”
• JELENJE – Dječji vrtić
„Grobnički tići“
• KASTAV – Dječji vrtić „Vladimir
Nazor“
• KOSTRENA - Dječji vrtić “Zlat

Djeca se natječu u kategorijama dječaci i djevojčice u sljedećim
disciplinama: nogomet, skok u dalj, bacanje loptice, štafeta i
trčanje na 50 m.
Svaki vrtić u ekipi ima ukupno 40 djece 20 dječaka i 20 djevo
jčica. Očekuje se 600 djece i preko tisuću gledatelja. Svečanost
otvorenja uveličat će: Halubajski zvončari, Halubajke Viškovo,
Limena glazbe Marinići te mali sportaši RK Viškovo.
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na ribica”
• KRK - Dječji vrtić “Katarina
Frankopan”
• MATULJI - Dječji vrtić
“Matulji”
• MALI LOŠINJ – Dječji vrtić
„Cvrčak“
• NOVI VINODOLSKI - Dječji
vrtić “Fijolica”
• OPATIJA - Dječji vrtić “Opatija”
• RAB - Dječji vrtić “Pahuljica”
• RIJEKA - Dječji vrtić “Rijeka”
• VIŠKOVO – Dječji vrtić
„Viškovo“

općine

glasnikViskovo
Udruga
Pokrenimo se

Viškovski
eko
kantunić
Cilj sajma je podrška lokalnim uzgajivačima
visokokvalitetnih namirnica i njihovo približavanje lokalnom tržištu.

S

ajam pod nazivom „Viškovski eko kantunić“ je nastao
volonterskim zalaganjem članova Udruge roditelja
„Pokrenimo se“ s ciljem organizacije zelene tržnice kao
izražavanja podrške lokalnim uzgajivačima visokokvalitetnih
ekološki certificiranih, ali i svih onih namirnica uzgojenih na
prirodan način poštujući okolišno odgovornu proizvodnju
hrane i namirnica. Sajam „Viškovski eko kantunić“ realiziran
je zahvaljujući prvenstveno Općini Viškovo i načelnici Sanji
Udović, koji su osigurali sve potrebne preduvjete za njegovo
održavanje i prepoznali značaj i dobrobit smanjivanja puta od
friško uzgojenih i ubranih namirnica do krajnjeg kupca. Do sada
su ukupno organizirana dva „Viškovska eko kantunića“ na kojima
su nam se predstavila mnogobrojna lokalna OPG-a. Budućnost
„Viškovskog eko kantunića“ je da se održava jednom mjesečno
i da na njemu bude prezentirano što više OPG-ova sa svojim
proizvodima. Sudjelovanje izlagača nije ograničeno isključivo na
Eko proizvođače već se na njemu mogu prezentirati i oni koji
nemaju Eko certifikat, ali poštuju principe organskog i prirodnog
uzgoja namirnica. Uz organizaciju samog sajma održala su se i
zanimljiva predavanja, „Aronija i njen uzgoj“ čiji je predavač bio
Luka Kokorić vlasnik OPG Kokorić iz Klane, te „Kako otvoriti i
održati vlastiti OPG“ predavanje Ive ćulumović vlasnica OPG-a
„Lavanda proizvodi - Ivy’s Sweet Lavander“. Iako je do sada
na „Viškovskom eko kantuniću“ sudjelovalo mnogo izlagača, u
planu je proširiti ponudu na još više novih OPG-ova.
iZlagači koji SU Se do Sada predStavili na eko kantUnićU:
• OPG KOKORIć, Klana (sok aronije,
sadnice maline)
• OPG MARIJANA JERIČEVIć, Boljun
(sirevi i slatki proizvodi od kozijeg mli
jeka)
• OPG RADOMIR MIČIć, Rijeka (med i
propolis)
• OPG ŠTAVLIć, Lika (jaja)
• OPG JANČIć MIODRAG, Rijeka (med,
medun, voće u medu)
• OPG MILAN KRUŠVAR, Buzet (brašna
starih sorti žitarica)
• OPG MATIJA LOBODA, Dalj (voće,

povrće i prerađevine )
• OPG IVA ćULUMOVIć, Veprinac
(džemovi i slastice s lavandom)
• OPG MARETIć, Pazin (brašna i tjeste
nine)
• PEKARSKI OBRT DEMETRA, Klana
(kruh i pekarski proizvodi)
• OPG GRDIć, Ogulin (povrće, brašna,
proso, palenta)
• OPG SILVANA ČANČAREVIć, Rijeka
(salata, riga, peršin)
• OPG LIVERIć Farma Drijade, Nedešći
na (kozje mlijeko, jogurti, sirevi)
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• BIO DOBROTE „KMETIJA ŽGAJNAR“,
Postojna (mliječni i suhomesnati proiz
vodi)
• OPG KOVAČEVIć, Čakovec (jabuke,
sok jabuke, bučino ulje, sok aronije)
• HORTIRIVIERA d.o.o., Matulji (bio
sredstva za čišćenje i pranje)
• JAPONICA S&D, Matulji (prepeličija
jaja)
• UDRUGA LODRICA, RIJEKA (filcana
vuna, jela primorskog kraja)

općine

glasnikViskovo
Osnovna
škola
Sveti Matej
Priredila:
Jasminka Bertović Pupić, prof.,
školska knjižničarka

Humanitarna akcija za Dječju bolnicu Kantrida
Čitam, dam, sretan sam - svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj
knjižnica oš „Sveti matej“ već je dugi niz godina pokretač i organizator humanitarnih akcija te kontinuirano
senzibilizira svoje male i velike korisnike za pomoć potrebitima! ove godine smo na dan zaljubljenih pokrenuli
akciju darivanja knjiga za dječju bolnicu kantrida.

O

sim što je Valentinovo,
14. veljače je Međunarodni dan darivanja knji
ga. Knjižničari diljem Hrvatske
obilježavaju ovaj dan organizirajući prikupljanje slikovnica
pod geslom “Čitam, dam, sretan
sam – svoju knjigu daruj i tuđe
srce obraduj!” Akcija darivanja
slikovnica organizira se u okviru
nacionalne kampanje “Čitaj mi!”,
a pozivaju se djeca i odrasli da
slikovnice i dječje knjige daruju
potrebitima – dječjim odjelima
bolnica u svrhu humanizacije
hospitalizacije djece, domovima
za djecu, dječjem SOS selu ili
nekoj dobrotvornoj organizaciji.

Prikupljanje slikovnica u OŠ
„Sveti Matej“ sasvim je očekivani
nastavak promicanja društvenohumanističkih vrednota u okviru
odgojno-obrazovne djelatnosti školske knjižnice. Akciju je
pokrenula školska knjižničar
ka Jasminka Bertović, prof. U
suradnji s ravnateljem škole,
Josipom Crnićem, prof. i uz ve
liku pomoć i podršku učitelja,

knjižničarka je pozvala učenike,
roditelje, staratelje, bake i dje
dove, mještane Viškova i ostale
ljude dobra srca da u školsku
knjižnicu donesu novu ili ra
bljenu, očuvanu slikovnicu ili
dječju knjigu koju su pročitali
i/ili prerasli. Prikupljene knjige
smo odlučili darovati Dječjoj
bolnici Kantrida sa željom da
malim bolesnicima barem malo
olakšamo boravak u bolnici i
uljepšamo im dane provedene
na liječenju.

Četristo knjiga za
male bolesnike

Akciju smo pokrenuli 14. veljače
2017., na dan kada se obilježava
Međunarodni dan darivanja knjiga, a kako je cijela priča u znaku
povezivanja djece s knjigom, pri
mopredaja je održana 3. travnja
2017., dan nakon obilježavan
ja Međunarodnog dana dječje
knjige. Akcija je bila i više nego
uspješna, prije svega zahvalju
jući angažmanu i podršci učitelja
OŠ „Sveti Matej“. Učenici naše
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Primopredaja slikovnica u Dječjoj bolnici Kantrida

škole darovali su nešto malo
manje od 400 knjiga od čega je
najveći broj slikovnica, zatim su
tu lektirne knjige i dječje enciklopedije te manji broj stripova.
Primopredaju donacije, koja se
održala u prostoru Poliklinike
Dječje bolnice Kantrida, po
pratili su brojni lokalni mediji.
OŠ „Sveti Matej“ su pri primo
predaji predstavljali Josip Crnić,
prof., ravnatelj škole, Jasminka
Bertović, prof., školska knjižničarka, Vali Božić, nastavnica TZK

te učenici petog i osmog razreda,
članovi Mladih knjižničara. Prof.
dr. Sandro Dessardo, predstojnik
Klinike za pedijatriju KBC Rijeka
i doc. dr. Harry Nikolić, preds
tojnik Klinike za dječju kirurgiju
zahvalili su našoj školi na ovoj
hvalevrijednoj akciji.
Inicijatori akcije i OŠ „Sveti
Matej“ od srca zahvaljuju svim
učenicima, roditeljima i dobrim
ljudima koji su podržali akciju i
pokazali da imaju veliko srce za
male bolesnike.

općine

glasnikViskovo

Početak godine obilježili
raznovrsnim programima

SKD „Prosvjeta“
Pododbor Viškovo

Svečanom sjednicom i proslavom krsne slave društvo je obilježilo početak 2017., a godinu nastavilo putovanjem kroz istru.
prvo mjesto na kolačijadi u malom gradecu osvojila je članica Skd “prosvjeta” pododbora viškovo danijela malić.

S

rpsko
kulturno
društvo
“Prosvjeta” Pododbor Viškovo proslavilo je slavu
društva Svetog Vasilija Velikog
14. 01. 2017. u Domu hrvatskih
branitelja u Viškovu. Proslava je
započela svečanom sjednicom SKD
“Prosvjete” Pododbor Viškovo,
na kojoj su prisutni upoznati s
programima održanim u 2016. i s
planom rada za 2017. godinu.
U 2016. realizirano je 26 programa,
među kojima: proslava pravoslavnog Badnjaka, Krsna slava
Pododbora, Dan žena, Dan Općine
Viškovo, promocija knjige Anđe
Jotanović, Matejna, pjesnički susreti pjesnika i prijatelja srpske
nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj, novogodišnje druženje
i šahovski turnir, putovanja u
Motovun, Rovinj, Petrovu goru,
Moravice, Vrginmost, Gomirje i
Beograd.
U sklopu društva djeluju muška
i ženska pjevačka sekcija, pjesnička, šahovska i kulinarska
sekcija, te redakcija biltena “Naša
riječ”. Pjevačka sekcija održala je
mnogobrojne nastupe, a redakcija
biltena izdala je sedmi i osmi broj.
Programi se financiraju iz proračuna
Općine
Viškovo,
Primorsko-

goranske županije, Savjeta za
nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj, donacija članova i
članarine Pododbora Viškovo.
Predsjednik Pododbora Viškovo
g. Malić zahvalio je svima koji su
donacijama pomogli da se održi
Krsna slava Sveti Vasilije Veliki.
Krsnu slavu i pravoslavnu Novu
godinu domaćinima je čestitao
jerej Jovan Galamić koji je i blagoslovio slavsku trpezu, a slavlju
su prisustvovali i predstavnik
Konzulata Republike Srbije u Rijeci
Dejan Ristić, potpredsjedik SKD
“Prosvjeta” Jovica Radmanović,
zamjenk
župana
Primorskogoranske županije Petar Mamul,
zamjenik načelnice Općine Viškovo
Denis Mladenić, predsjednica OV
Općine Viškovo Jagoda Dabo,
predsjednica Vijeća makedonske
nacionalne manjine PGŽ Ivona
Dunoski
Mitev,
predsjednica
Matice Slovačke Margita Rekić
Gromuslova, predsjednik Zajednica
Srba Milan Popadić i predstavnici
Vijeća srpske nacionalne manjine
Riječkog prstena i Primorsko-goranske županije.

Putovanje u Istru

Već treću godinu SKD „Prosvjeta“

pododbor Viškova
organizira
putovanje za svoje članove
povodom rođendana Pododbora.
Ove godine suorganizatori putovanja bili su Vijeće srpske
nacionalne manjine Primorskogoranske županije, Zajednica Srba
Rijeka i SKD „Prosvjeta“ Pododbor
Rijeka. U subotu, 25. 02. 2017.
na putovanje je krenulo 100
članova Pododbora iz Viškova i
Rijeke. Lijep i sunčan dan proveli
su
razgledavanjem
kulturnih
znamenitosti Poreča i Vrsara,
a poslijepodne u zajedničkom
druženju u Barbarigi. Pododbori
iz Viškova i Rijeke zajedno su
proslavili rođendan Pododbora
Viškovo i, kada se to dogodi već
drugi put, onda zasigurno postaje
tradicija. Putovanju je prisustvovao
i podpredsjednik SKD „Prosvjeta“ u
RH Jovica Radmanović.

Prvo mjesto na
Kolačijadi

Tradicionalna martovska smotra
banijskih domaćica održana je u
11. 03. 2017. u Malom Gradcu
pokraj Gline. Po 12. put održana
je Kolačijada, koja je prvi put
održana 2006. u organizaciji SKD
“Prosvjeta” Pododbor Mali Gradac.

Ove godine smotra je bila posebno
uspješna, a svi posjetitelji uživali su
u narodnim običajima, pjesmama,
plesovima, kolačima i tortama
vrijednih domaćica. Kolačijadu
je krasio velik broj natjecatelja iz
cijele Hrvatske, a čak šesnaest
natjecatelja pokušalo se izboriti za
prva tri mjesta i žiriju je bilo jako
teško odlučiti tko je najbolji.
Unatoč velikoj konkurenciji, pobjedu je odnijela članica iz SKD
„Prosvjete“ Pododbor Viškovo, Danijela Malić, drugo mjesto osvojio je
domaćin SKD „Prosvjeta“ Pododbor
Mali Gradec Marko Mandić, a treće
mjesto pripalo je SKD „Prosvjeti“
Pododbor Vrginmost.
Mnogobrojnoj publici predstavila
se pjevačka sekcija SKD „Prosvjeta“
Pododbor Viškovo s dvjema
pjesama i publika ih je nagradila
velikim aplauzom.

Proslavljen Dan žena

Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“
pododbor Viškovo organizirao je
5. 03. 2017. proslavu Dana žena.
u Pododboru Viškovo iskoristili
su prigodu da izraze zahvalnost
i poštovanje nježnijem spolu, jer
svatko u svom životu ima žensku
osobu koja ima bitnu ulogu u
njihovim životu, bila to majka,
supruga, sestra, kćerka ili suradnica.
Rukovodstvo Pododbora Viškovo
čestitalo je Dan žena svim prisutnim
damama uz prigodan poklon, a to
je ruža. Pjesnikinja Anđa Jotanović
svim damama čestitala je Dan
žena sa svojom pjesmom “Osmi
mart”. Muška pjevačka sekcija je
pripremila iznenađenje, nježnijem
spolu su čestitali njihov dan uz
prigodnu pjesmu.
Obilježavanju
Dana
žena
prisustvovali su potpredsjednik
SKD „Prosvjeta“ Jovica Radmanović, zamjenik načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić i
predsjednica Općinskog vijeća
Općine Viškovo Jagoda Dabo.

Članovi društva na izletu po Istri
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općine

glasnikViskovo
godišnja skupština aktiva dobrovoljnih
darivatelja krvi viškovo i crvenog križa
viškovo

Humanost
bez granica

R

edovne godišnje skupštine zajednički su održali
Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Viškovo i Cr
venog križa Viškovo. Minutom šutnje, u Domu
hrvatskih branitelja u Viškovu dvije humanitarne
udruge odale su počast preminulim darivateljima.

U izvješću o radu Aktiva DDK Viškovo tijekom pro
tekle godine predsjednik Goran Vuković, naglasio je
da su uspješno realizirane sve planirane aktivnosti
koje je zacrtalo Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,
primarno aktivnosti na organizaciji i prikupljanju krvi.
U četiri održane akcije darivanja, ukupno je pristupilo
224 osoba, a uspješno je krv darovalo 199 darivatelja.
Posebno raduje podatak da je svakoj akciji pristupio
i određeni broj novih darivatelja, kao i darivatelja iz
Klane. Aktiv DDK Viškovo može se pohvaliti i podat
kom da je krajem 2016. brojio 585 aktivnih darivatelja
s područja općine Viškovo te 66 iz Klane.
Zbog izvanrednih zahtjeva bolnice referada GDCK
svakodnevno poziva dodatne darivatelje koji daju
krv u bolnici, a za tu gestu oslobođeni su plaćanja
parkiranja na parkiralištu “Podpinjol”.
Aktivnosti Aktiva Općina Viškovo prati potrebnim
sredstvima, te dodjeljuje izvanredna priznanja – plakete
darivateljima koji su ove godine dobili priznanja Hrvat
skog Crvenog križa, za 50, 75, 100 i 150 darivanje. Ove
godine dodijeljeno je ukupno 6 plaketa.

krvi u Domu CK na Pećinama.

Predsjednik Vuković osvrnuo se i na određene povlastice na koje darivatelji Aktiva DDK Viškovo imaju
pravo: besplatna autobusna karta za darivateljice sa
25 darivanja i muškarci sa 40 darivanja. Narodna kn
jižnica i čitaonica Halubajska zora besplatno upisuje
žene koje imaju 35 i muškarce sa 50 darivanja krvi.
Dopunsko osiguranje je besplatno za 26 darivanja za
žene te 36 za muškarce.

Za članove aktiva i goste organizirali
su jednodnevni izlet u Samobor, Ozalj i
Žumberak. Krajem godine, nakon pod
mirenja svih obaveza, od preostalih
sredstava nabavili su 200 majica koje će
podijeliti darivateljima i aktivistima. Nisu
zaboravili ni članove koji zbog zdravst
venih razloga više ne mogu darivati krv
te su obradovali posjetom i prigodnim
poklonima.

Ove godine GDCK Rijeka preko Aktiva DDK Viškovo
dodjeljuje zahvalnice darivateljicama i darivateljima
koji su postigli jubilarna “okrugla” darivanja krvi, pa
je za 5, 10, 20, 30, 40 dodijeljeno ukupno 78 zah
valnica.

Neizostavne pratilje akcija darivanja
krvi u Marčeljima su članice Društva
Crvenog križa Viškovo koje sudjeluju u
podjeli zahvalnih obroka na čemu im se
zahvaljuju.

Tijekom godine dobrovoljni darivatelji sudjelovali
su i u aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa
Rijeka na lokacijama u gradu i okolici, na manifestac
iji “Pozdrav proljeću”, obilježavanju Dana volontera,
druženju članova “Kluba 100 kapi“ i njihovom izle
tu, sudjelovali na susretima darivatelja u Golubinja
ku, redovito pomažu pri organizaciji manifestacija
koje se održavaju na području općine (Halubajski
karneval), a sudjelovali su u maškaranom darivanju

Sve veća potražnja za
ortopedskim pomagalima
Izvješće o radu Crvenog križa Viškovo
u protekloj godini podnijela je tajnica
Biserka Mihajlović. Niz je aktivnosti ko
jima se članice bave, od onih osnovnih
pomoći potrebitima, sudjelovanja u
akcijama dobrovoljnih darivanja krvi,
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do pomoći pri održavanju brojnih man
ifestacija na području naše općine (pust,
Majevica, Matejna, biciklističke utrke,
sportske igre i sl.). Zajednički nazivnik,
uvijek je isti - humanost prije svega,
pri čemu je od posebne važnosti po
drška mještana, koji svojim donacijama
potpomažu njihov rad i olakšavaju život brojnih obitelji kojima je pomoć neophodna.
Prema riječima predsjednice Natali
je Mladenić sve je veća potražnja za
ortopedskim pomagalima, uz zahvalu
svima koji su upravo donacijama orto
pedskih pomagala olakšali život brojnim
sumještanima, pozivaju se svi koji mogu
ustupiti ortopedska pomagala da pripo
mognu onima kojima je pomoć itekako
potrebna.
Ujedno, mole se mještani da ne ostavljaju robu pred vratima prostorija Crvenog križa u Viškovu, već da se obrate
na kontakt telefone: Natalija Mladenić
091 574 6516 i Zvijezda Saršon 091
5879975.

općine

glasnikViskovo

Ulaganja u stjecanje
novih znanja

DVD Halubjan

na redovnoj izvještajno-izbornoj skupštini izabrano vodstvo društva

G

ledajući
unatrag
četiri
godine iz današnje per
spektive možemo zaključiti
kako je naša postrojba
učinila ogromne korake ka
povećanju svoje operativnosti i
samim time povećanju sigurnosti
mještana naše općine. DVD
Halubjan je danas kompaktno
vatrogasno društvo koje je
spremno odgovoriti na sve zadaće
u svrhu zaštite ljudi i imovine iz
vatrogasne djelatnosti. Od 2013.
godine učinjeni su neki bitni koraci
kako bi ova organizacija podigla
svoju razinu spremnosti. Prije
svega tu mislim na usmjerenost
ka razvoju ljudskih potencijala
društva. Tako je 2016. godine u
DVD-u bio isti broj operativnih
članova kao i 2013., ali je struktura
samog operativnog članstva
promijenjena zbog ulaganja u
stjecanje novih znanja i razvoja
postojećih sposobnosti članova.
Na taj način došli smo do situacije
da DVD broji više vatrogasnih
časnika (2), vatrogasnih dočasnika
prve klase (4) i vatrogasaca prve
klase (12) u 2016. godini nego li
u 2013. g.
Od 2013. godine fokus svih
aktivnosti, kako od obuke pa
sve do nabave, u DVD-u bio
je na operativnom članstvu
DVD-a, jer operativno članstvo je
glavni oslonac svake vatrogasne
organizacije pa tako i ove. Upravo
iz tog dijela članstva DVD-a
proizašla je natjecateljska A ekipa
koju je uspostavio uspješno
vodio zapovjednik DVD-a Sanjin Blažević. Ta ekipa ostat će
zauvijek zapisana u povijesti
DVD-a kao prva ekipa koja je
osvojila županijsko prvenstvo
(2014. g.) i prva ekipa koja je
nastupila na državnom prvenstvu
(2015. g.).
Osim obuka i vježbi vezanih uz
primarnu aktivnost DVD-a članovi
društva su kroz četiri godine
vrlo ustrajno i marljivo radili na

uređenju samog vatrogasnog
doma ali i okoliša oko doma
tako da je vizura prostora oko
vatrogasnog doma izmijenjena
a sam dom je poprimio pravi
izgled i funkcionalnost vatrogasne
postaje.

Općina - glavni
oslonac

Od suradnje s organizacijama
na području općine svakako
moram istaknuti suradnju sa
TZ Općine Viškovo koja je u
četiri godine izrasla u odnos
koji može apsolutno biti primjer
kako se posao može izvršavati
na obostrano zadovoljstvo. Kao i
svih godina do sada tako i u ove
4 godine glavni oslonac DVD-u
je bila Općina Viškovo. Općina
Viškovo ne samo da financijski
najviše pomaže DVD-u nego
nam
predstavlja
razumnog
partnera koji afirmativno gleda
na sve naše probleme s kojima se
susrećemo u svakodnevnom radu
i nastoji nam značajno olakšati
naš posao. Tako je zahvaljujući
tom odnosu realizirana nabava
novog kombi vozilo za potrebe
DVD-a. U Općini Viškovo vidimo
glavnog partnera i za realizaciju
projekta nabave novog navalnog
vozila koje bi trebalo značajno
podignuti razinu naše spremnosti,
ali i sigurnosti za same članove
prilikom izlaska na intervencije.
Zbog svega navedenog i ovim
putem se iskreno zahvaljujemo
Općini Viškovo na razumijevanju
i prepoznavanju važnosti našeg
DVD-a ne samo na području naše
Općine nego i šire.

Članovi Upravnog odbora

• Za zamjenika Predsjedni
ka DVD imenuje se Nikola
Kereković
• Na dužnost Tajnika imenuje se
Klaudijo Filčić
Imenuju se sljedeće osobe u
Zapovjedništvo VP:
• Bojan Lučić, zapovjednik VP
• Toni Ristivojević, zamjenik
zapovjednika VP

ove četiri godine. Posebno mi je
zadovoljstvo što DVD Halubjan
nastavljaju voditi mladi ljudi puni
energije, želje za radom, znanja i
iskustva usprkos svojim godinama.

Na kraju ističem kako sam
neizmjerno sretan i zadovoljan
što sam imao čast biti predsjednik
DVD-a Halubjan. Zahvaljujem se
svim članovima DVD-a koji su
svoje slobodno vrijeme utkali u
razvoj našeg Društva. Osobito se
zahvaljujem zapovjedniku Sanjinu
Blaževiću koji je podnio najveći
teret vođenja DVD-a tijekom

Članovi zapovjedništva
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• Tamara Sparožić, voditelj
mladeži
• Kristian Černok, član
• Matija Rebrović, član
Imenuju se sljedeće osobe u
Sud časti:
• Sanjin Blažević, voditelj
• Bojan Lučić, član
• Pavao Host, član
• Morena Blečić, član
• Radovan Saršon, član
Oni predstavljaju najveću snagu
DVD-a i zbog toga mirno mogu
zaključiti da će DVD Halubjan
i dalje biti ponos naše Općine.
Dragan Matanić

općine

glasnikViskovo
Rukometni klub
Viškovo

Na vrhu
rukometne
ljestvice

R

ukometni klub Viškovo ove godine
slavi 5. godinu postojanja. Osnivačkom skupštinom održanom 16.
lipnja 2012. započeta je jedna pre
divna sportska priča našega kra
ja. U svojoj kratkoj povijesti kroz klub je
prošlo više od 300 dječaka i djevojčica od
kojih je njih 94 u ovom trenutku aktivno, a
podijeljeni su u četiri skupine.
Pod stručnim vodstvom troje licenciranih
trenera Alena Kurbanovića, Maria Kezića i
Nataše Višnjić klub niže izvrsne rezultate.
Praktički od samog osnutka generacija
dječaka 2002. i 2003. godišta smjestila se
na sami vrh rukometne ljestvice u našoj

Županiji ali i na državnom nivou. Osva
jači su Županijske lige već četvrtu godinu
za redom, tri godine za redom su osvajači
1. Hrvatske lige – Zapad za svoj uzrast te
su četvrtoplasirana ekipa na državnom
prvenstvu. Svojim uspjesima pridodali su
cijeli niz osvojenih međunarodnih turnira.
Ove godine je, nakon godina uspjeha u mini
rukometu, svoju prvu službenu utakmicu velikog rukometa odigrala i generacija
2006. i 2007. godišta te ih je gušt gledati
kako iz utakmice u utakmicu sve više na
preduju i rastu u formi. O ovoj generaciji će
se puno pisati u godinama koje dolaze.
Dobru sportsku priču prepoznali su i u

Na koloniji mladih u Ernestinovu

D

jeca, predstavnici Kiparske udruge
„Mato Tijardović Viškovo“ sa voditeljem
Rajko Srokom i ove su godine sudjelovali
na Međunarodnoj koloniji mladih Ernestino
vo. Riječ je desetgodišnjoj suradnji između
OŠ Ernestinovo i Kolonije mladih koju škola
organizira i članova kiparske udruge iz Viš
kova.
Tema kolonije mladih održane od 17. do 21.
travnja 2017., ovoga je puta bila putovanje,
a da je ideja bila "pun pogodak" jasno su
posvjedočili nastali radovi, pri čemu su djeca
pokazala svoju kreativnost i domišljatost u
kreaciji zadane teme.
Put u Ernestinovo iskoristili su i za predaju

donacije u Vukovar, gdje su ih dočekali pred
stavnici za kulturu Grada Vukovara. Povo
dom posjete predstavnici kiparske udruge
darovali su 87 radova nastalih na 11. zimskoj
školi kiparstva u Viškovu. Zahvaljujući na
doniranim radovima domaćinini nisu mogli
sakriti činjenicu da ih je posebno impresioni
rao rad Vodotornja.
U svibnju mladi će kipari već tradicionalno
na Majevici predstaviti svoju kiparsku ško
licu, ali i Delavsku katedru Ustanove Ivan
Matetić Ronjgov.
Pored tradicionalnog predstavljanja rada
Delavske katedre na Majevici će sudjelovati i
član Josip Sušanj, koji će prezentirati kako su
se nekad kod nas pleli “koši”.

Tradicionalno natjecanje u
kopanju i sadnji

Već tradicionalno, povodom obilježavanja
Dana općine, 22. travnja Delavska katedra
organizirala je Natjecanje u kopanju za
muškarce i sadnji za žene. Sve veći broj, ne
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treći put za redom dječaci 2002. i 2003.
godišta - najbolja muška momčad u
općini viškovo
Općini Viškovo te su dječaci 2002. i 2003.
godišta proglašeni za najbolju mušku
momčad po treći puta za redom.
Članovi rukometnog kluba Viškovo su
dječaci i djevojčice osnovnoškolske dobi u
rasponu od 2002. do 2010 godišta, treninzi se odvijaju u dvorani Osnovne škole Sv.
Matej, a upisi novih članova vrše se cijele
godine. Više informacija možete doznati
na facebook profilu RK Viškovo ili upitom
na mail adresu rkviskovo@gmail.com

Kiparska udruga Mato
Tijardović Viškovo
samo natjecatelja, nego i gledalaca pridonio je
izvrsnoj atmosferi. Prvo mjesto u kopanju po
“nekadajnu” pripalo je Žarku Široli, kojemu je
za nagradu pripao pršut, drugo mjesto i “ploh
panceti” osvojio je Valter Marčelja, dok je za
treće mjesto Momčilo Bojić osvojio bocun od
5 litara vina.
Na natjecanju za žene u sijanju i sadnji, prvo
mjesto pripalo je Vedrani Saršon, drugo Ivanki
Juretić, dok je treće osvojila Mira ćuća.

općine

glasnikViskovo
OK Sveti
Matej 06

Uspjesi
mladih
odbojkašica

O

d osnivanja ženskog Odbojkaškog
kluba
Sveti
Matej 06 2. ožujka 2006.
do danas prošlo je preko
400 odbojkašica, sve sa mjestom
boravišta u Općini Viškovo. Danas
klub broji 80 igračica koje su u
2016. godini nastupale u sljedećim
kategorijama:
mini
odbojka,
najmlađa kadetska liga PGŽ, mlađa
kadetska liga PGŽ, kadetska liga
PGŽ, seniorska 1B Hrvatska liga i
odbojka na pijesku prvenstvo PGŽ
za seniorke.
Klub se od 2009. godine počinje
natjecati u seniorskoj kategoriji
– III. hrvatska liga, te u narednoj
godini ulazi u II. ligu gdje je u
drugoj sezoni natjecanja izborio
kvalifikacijama ulazak u I. B
hrvatsku ligu zapad – sezona
2013/2014. Osim natjecanja klub
ima organiziranu i školu odbojke.
OK Sveti Matej 06 dobitnik je i
nagrade za najbolje postignuće

u sportu u ženskoj kategoriji
(ekipno) općine Viškovo u 2013. i
2016. god..
Posebno naglašavamo da je u
2016. godini Odbojkaški klub
Sveti Matej 06 obilježio deset
godina postojanja i službenog
igranja u županijskoj i hrvatskoj
odbojkaškoj ligi.
Treba istaknuti da u tijeku natjecateljske sezone u dvoranama
koja započinje KUP utakmicama
u mjesecu rujnu i završava u
mjesecu lipnju naredne godine,
članice OK Svetog Mateja 06
odigraju preko 150 utakmica, u
pet navedenih kategorija, dok se
na pijesku, gdje sezona počinje
krajem mjeseca svibnja i završava
početkom mjeseca rujna, odigra
oko 40 utakmica.
Iz navedene tablice vidljiv je
kontinuirani, stručni rad tijekom
svih deset godina. Slobodni smo

istaknuti da kada bi uzeli u prosjek
rezultate za sve kategorije u kojima
nastupamo možemo reći da je OK
Sveti Matej 06 jedna od najboljih
ženskih ekipa u PGŽ.
Klub daje mogućnost svakom
djetetu da nakon upisa u školu
odbojke trenira, igra i natječe
se tijekom čitave godine (uz
minimalnu mjesečnu članarinu) do
svojih zrelih godina.

mlade odbojkašice - dobitnice “nagrade za najbolje
postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno)
za 2016. god.”

UpiSi U školU
odBojke

Okvirni trenažni put koji prolaze
novi članovi od najmanjih dobnih
skupina do seniora:

o.š. Sveti matej - Sportska
dvorana
Ponedjeljak:

19,00–21,00 h

• od 8. do 10. godine vrijeme je
za prve treninge odbojkaške
tehnike

Utorak:

20,00–21,00 h

Subota:

14,00–15,00 h

Nedjelja:

08,00–09,00 h

• od 11. do 14. godine prelazi se
na pojačani trening tehnike
• od 15. do 16. godine slijedi
specijalizacija
• Vrhunski rezultati očekuju se
nakon 22. godine

TRENER: Karmen Vukorepa
GSM: 098 431 283
email: karmen.vukorepa@gmail.
com

AKTIVNOST

REZULTAT 2016.

MINI ODBOJKA PGŽ
– djevojčice 03 ‘ god. i mlađe

- od 20 ekipa 4 mjesto - sezona 2017 - borba za 1.
mjesto

NAJMLAđE KADETSKO PGŽ
- djevojčice ‘02 god. i mlađe

od 15 ekipa 4 mjesto

MLAđE KADETSKO PGŽ
– djevojčice ‘01 god. i mlađe

od 14 ekipa 3 mjesto - sezona 2017. – borba za prva 3
mjesta i kvalifikacije za državno prvenstvo

KADETSKO PGŽ
– djevojčice ‘99 god. i mlađe

-od 12 ekipa 9 mjesto
sezona 2017. - borba za prva 3 mjesta

1.B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA
ZAPAD- seniorke

- 6. mjesto od 12 ekipa (najbolje plasirana ekipa od
ekipa iz PGŽ) - sezona 2017. – trenutno 3. mjesto

ŽUPANIJSKO PRVENSTVO ŠKOLSKIH
SPORSTKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH
ŠKOLA- ŠSD “MALIK“ – ekipa “OK Sveti
Matej 06“ najmlađe i mlađe kadetkinje

- od 30 ekipa. 2 mjesto - sezona 2017. – drugo mjesto 8
raz. - borba za 1. mjesto 5 i 6 razredi

ODBOJKA NA PIJESKU PGŽ – seniorke - od 7 ekipa 2 i 3 mjesto
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općine

glasnikViskovo

Posjet Auschwitzu –
nezaboravna lekcija iz povijesti
„neka zauvijek bude krikom očaja i upozorenjem čovječanstvu ovo mjesto na kojem su hitlerovci
umorili oko milijun i po muškaraca, žena i djece, uglavnom Židova iz raznih zemalja europe.

N

eka zauvijek bude krikom
očaja
i
upozorenjem
čovječanstvu ovo mjesto
na kojem su hitlerovci umorili oko
milijun i po muškaraca, žena i djece,
uglavnom Židova iz raznih zemalja
Europe.
AUSCHWITZ – BIRKENAU 1940.
– 1945.“ – napisano hrvatskim
jezikom na spomen ploči koja
je postavljena uz memorijalni
spomenik u logoru Birkenau u
mjestu Oswiecim (Auschwitz) –
Poljska.
Tradicionalno, svake godine u
ožujku iz Milana kreće „vlak
sjećanja“ s odredištem u Auschwitzu
u Poljskoj. Posjet koncentracijskim
logorima Auschwitz i Birkenau
uvijek okuplja veliki broj učenika iz
cijelog Milana, a ove godine i meni
se pružila prilika da se ukrcam u taj
vlak.
Puno sam čitao o tim zloglasnim
logorima, o njima nam je pričao
preživjeli logoraš, gosp. Oleg
Mandić, a sada ću osobno
razgledati te prostore.
Zajedno s učenicima srednjih
škola iz Opatije i Krka i njihovim
profesorima, a u organizaciji Udruge
antifašističkih boraca i antifašista
grada Opatije, krenuo sam vlakom

iz Rijeke. U Bischofshofenu smo
dočekali „vlak sjećanja“ iz Milana.
Vožnja do hladnog Krakova trajala
je oko 12 sati. Nakon smještaja u
hotelu, s organiziranim vodičem
krenuli smo u obilazak Krakova
koji je prepun povijesnih i kulturnih
znamenitosti, a najznačajniji su:
spomenik getoiziranim Židovima
u jednom dijelu grada, spomenik
apotekaru Tadeuszu Pankiewiczu
koji je spasio mnogo getoiziranih
Židova, muzej - tvornica Oskara
Schindlera koji je također spašavao
Židove (poznati film!), spomenik i
muzej papi Ivanu Pavlu II, katedrala
Twierdzy, Wawlwska katedrala,
Rynek Główny- najveći trg u Europi
koji potječe iz srednjeg vijeka.
Sljedećeg dana, nakon sat i pol
vožnje autobusom, stigli smo u
mjesto Oswiecim, poznatije kao
Auschwitz i krenuli u razgledavanje
zloglasnog logora. Na velikoj
površini,
ograđenoj
visokom
betonskom ogradom i dva reda
visoko podignute bodljikave žice
sagrađeni su stambeni objekti
u koje su bili smještani Židovi
pristigli iz svih krajeva Europe koje
je Hitler pokorio. Jedan objekt bio
je nazvan „Jugoslovenska zgrada“
jer su u njega smještali Židove iz

prostora bivše države. Ti objekti
sada su preuređeni u muzejske
hale u kojima su izloženi autentični
eksponati iz tog razdoblja: kreveti,
deke, posuđe... i fotografije
logoraša koje najrječitije govore o
patnjama i strahotama kroz koje
su ti ljudi prolazili. Tu je i maketa
cijelog logora koja dočarava kako
je bio organiziran boravak u logoru.
Najdojmljiviji eksponat je spomenik
- urna izrađena od prozirnog stakla,
ispunjena
pepelom
spaljenih
kostiju, a koji je, nakon oslobođenja,
pronađen u pećima.
Dio prostora uza zid između dviju
zgrada ispunjen je vijencima,
cvijećem i svijećama. Na tom
mjestu svakodnevno su streljali
logoraše dok nisu proradile gasne
komore.
Zloglasna zgrada broj 11 prostor
je u kojem su vršena medicinska
testiranja na imalo zdravijim
zatvorenicima koji su tek pristigli,
a bivše skladište oružja pretvoreno
je u prostor gasne komore i
spalionice. Velike peći i visoki
dimnjak još uvijek su jezivi svjedok
mučnih događanja i razgledavanje
tog prostora nikoga ne ostavlja
ravnodušnim. Svi u tišini prolazimo
tim prostorijama zadubljeni u svoje

misli. Ne možemo pojmiti koliko
je monstruozan i bolestan bio um
čovjeka koji je sve to osmislio i
organizirao. Milijun i pol ljudi koji
su samo zbog svog porijekla i vjere
osuđeni na umiranje!
Pod dubokim dojmom viđenog
sjeli smo u autobuse koji su nas,
nakon 5 km puta, doveli do drugog
logora – Birkenaua. Bio je to sabirni
logor jer je u središte logora vodila
željeznička pruga kojom su vlakovi
dovozili i iskrcavali ljude. Smještali
su ih u velike drvene nastambe koje
su nekada služile kao konjušnice.
I na tom, još većem prostoru,
sagrađene su spalionice i gasne
komore, a ljudskog pepela je bilo
toliko da su ga zakopavali u zemlju i
do 3 metra dubine!
Kod spomen križa postavljene
su mramorne ploče koje imaju
identičan tekst, a napisane
na jezicima zemalja iz kojih su
zarobljenici dopremani. Ispred naše
ploče (vidi početak teksta) položili
smo vijenac.
Vratili smo se u Krakov puni
dojmova. Niti jedan film, ni priča
o holokaustu ne mogu nas toliko
potresti koliko je to učinio obilazak i
šetnja tim ozloglašenim, ograđenim
prostorima u kojima se odvijao
pakao na Zemlji.
Ovaj izlet bila je velika lekcija
iz povijesti. Od davne 1945. g.
do danas neki ju nisu nikako
savladali, ali ostaje nada da će
tradicionalni „vlak sjećanja“ još
puno puta prevesti pune vagone
mladih putnika koji će osobni
obilazak Auschwitza i Birkenaua
pretpostaviti
internetskim
wikipediama i fotografijama.
Drago mi je da sam u tom vlaku bio
u grupi sa srednjoškolcima iz našeg
kraja kojima je njihov profesor
povijesti pripremio i organizirao
lekciju iz povijesti za pamćenje.

Na izletu po Istri

Leo Mavrić
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Frizerski i kozmetički
salon ‘’Manon’’ u
Marinićima

Njega
tijela
i kose
na
jednom
mjestu

D

ana 3. travnja 2017. svoja
vrata otvorio je frizerski i
kozmetički salon ‘’Manon’’.

Nalazi se u samom centru
Marinića na adresi Marinići 17c.
Kao glavnu zamisao vlasnica
Doris Rađenović ističe pružanje
svih usluga ljepote i njege tijela i
kose na jednom mjestu.
Tako se u ponudi mogu pronaći
kompletne frizerske usluge za
žene i muškarce, te kozmetičke
usluge od geliranja noktiju,

trajnog laka, ugradnje trepavica
do različitih vrsta manikura,
pedikura, depilacija, njega lica,
masaža i anticelulitnih tretmana.
Naša posebnost zasigurno je u
tome da po vrlo atratkivnim i
pristupačnim cijenama možete
dobiti vrhunsku uslugu. Naime,
svi materijali za rad pomno
su birani te su ujedno i među
najboljima na tržištu. Tako
možemo istaknuti inovativne
boje za kosu marke ‘’bb cos’’
obogaćene arganovim uljem

ordinacija dentalne medicine tea antončić, dr. med. dent.

U sklopu Adenta
otvorena nova ordinacija

i lanom, dubinske Colorplex
tretmane za obnavljanje kose,
cjelokupni asortiman za uređenje
noktiju od Brillbirda, trepavice
iznimne mekoće i prirodnosti
marke ‘’Lady lash’’, vosak iz linije
‘’Ital waxa’’, kozmetiku za njegu
lica ‘’Health & Beauty’’ itd.
Prostor je prozračan i ugodan
kakav i treba biti na mjestu
namijenom za opuštanje i
uživanje.
Otvoreni smo cijeli dan od 8 do
20 i subotom od 8 do 13 sati,

N

a trenutno su u tijeku i akcije
povodom otvorenja (npr. svako
5. muško šišanje gratis, svaka
5. depilacija i fen frizura gratis),
no prateći naš rad, svakako
ćete uvijek moći naći akcije na
određenu vrstu usluga.
Pozivamo Vas da se prepustite
u ruke našeg stručnog osoblja
te rezervirate svoj termin na
tel. 619-523 ili nas potražite
na facebook stranici ‘’Beauty
center Manon’’.

edavno otvorenoj ordinaciji Ana Sunko
Glažar, dr. med. dent u sklopu Adenta
pridružuje se još jedna ordinacija, Or
dinacija Tea Antončić, dr. med. dent.
U ugodnom ambijentu u centru Viškova vrat
ite osmijeh na lice, čeka Vas stručan tim i na
jnovije tehnologije dentalne medicine.
obje ordinacije imaju ugovor s HZZo-om i
primaju nove pacijente.
Obratite se Adentu s punim povjerenjem i
rezervirajte svoj termin.

ordinacija dentalne medicine
tea antončić, dr. med. dent.
Viškovo 16, Viškovo
radno vrijeme:
pon, čet - ujutro
uto, sri, pet - popodne
tel: 098 966 8847
051 261 116
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Ordinacija dentalne medicine

ordinacija dentalne medicine
ana Sunko glažar, dr. med.dent.
Viškovo 16, Viškovo
radno vrijeme:
pon, čet - popodne
uto, sri, pet - ujutro
tel: 098 17 000 55
051 8968 752
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Priredila: Branka Miočić, ravnateljica

Beletristika za odrasle
BEZMEN, Nermin: U VRTLOGU
SUDBINE: MURKINA PRIČA
2. dio Nastavak uzbudljivog ro
mana o Kurtu Seyitu, u kojem
autorica pripovijeda životnu
priču svojega djeda, a prema
kojem je snimljena i vrlo pop
ularna TV serija. Nakon rastanka
od Šure, djedove fatalne ljubavi,
u centru je sada njegov odnos s
Murkom, autoričinom bakom.
BOWEN, James: SVIJET PREMA
BOBu Nastavak Fantastičnog
mačka Boba, istinita je i topla
priča o neuobičajenom pri
jateljstvu između mladića koji
je dosegnuo društveno dno i
njegovog mačka koji mu je po
mogao da se opet uzdigne.
BROWN, Sandra: OPASNA
ćUD Emory Charbonneau poznata je pedijatrica, pasionirana
maratonka, s ozbiljnim problemima u braku s Jeffom. Kako
bi se pripremila za skoru utrku
maratona, ona otputuje u plan
ine gdje doživi nezgodu, a njenih
pojedinosti se ne sjeća.
CLINE, Emma: DJEVOJKE Ro
man se temelji na priči o kvazi
hipijevskoj komuni Charlesa
Mansona odgovornoj za seriju
brutalnih ubojstava 1969. Nezaboravan je to portret djevojaka
koje postaju žene, ali i trenutka
u životu kad sve, tako lako, može
poći u krivom smjeru.
CROUCH,
Blake:
STRAN
PUTICE Druga knjiga trilogije
Wayward Pines o specijalnom
agentu Ethanu Burkeu, grad
skom šerifu koji je jedan od
nekoliko ljudi koji znaju istinu
– Wayward Pines nije običan
grad. A s druge strane ograde
nalazi se noćna mora koja nad
mašuje i najbujniju maštu…
FERRANTE,
Elena:
GENI
JALNA PRIJATELJICA Tetra
logija „Napuljski romani“ djelo
je koje se čita i kao izuzetna,
raskošna freska društva tijekom
više desetljeća. Spisateljici je
donijelo svjetsku slavu i uni

www.halubajska-zora.hr

sono
oduševljenje
kritike
diljem svijeta. Prvi dio temat
izira djetinjstvo u siromašnom
napuljskom predgrađu 50-ih
godina prošlog stoljeća, a Elena
i Lila nezaboravne su junakinje
koje nastoje stvoriti život u bru
talnoj napuljskoj sredini.
KRISTIAN, Giles: ODINOVI
VUKOVI Vikinška trilogija Gav
ran uzbudljiva je saga o mla
dom Englezu koji odrasta u
skupini vikinških ratnika, koji su
doplovili preko pučine i razorili
njegovo selo. Odinovi vukovi za
vršni su dio trilogije.
MACLAIN, Paula: DOSEGNUTI
SUNCE Priča o neustrašivoj i
zanosnoj ženi Beryl Markham,
pilotkinji koja je oborila svjet
ski rekord preletjevši Atlantik i
strastvenom ljubavnom trokutu s
engleskim aristokratom Denysom
Hattonom te barunicom Karen
Blixen koja je napisala čuvene
memoare Moja Afrika.
MILLER, Louise: SLATKE TAJNE
ŽIVOTA NA SELU
Idilično
seosko
okruženje
prožeto mirisima raznih kolača
koje u malom pansionu mrzo
voljne vlasnice peče slastičarka
Olivia. Ovaj „kulinarski“ roman
ima sve vrhunske sastojke za za
bavni i uspješni proizvod.
STEVENS, Chevy: NIKAD NE
ZNAŠ Tridesettrogodišnja Sara
Gallahger kao usvojeno dijete
cijeli se život pitala tko su joj
biološki roditelji. Sada, pred
vjenčanje, odlučila je razriješiti
tajnu, ali majka ju ne želi vidjeti.
Sara ubrzo saznaje i zašto…

AHERN, Cecelia: NESAVRŠENI
Distopijski roman za mlade, pre
pun je akcije, adrenalina, brzine,
ali ima i snažnu ljubavnu priču.
Opisuje se društvo u kojem je
savršenstvo cilj i smisao života,
a mane se kažnjavaju.
MCGEE, Katharine: TISUćITI
KAT Radnja ovog SF romana za
mlade događa se 2118. godine
u mega neboderu izgrađenom
u New Yorku. Sudbine likova iz
različitih slojeva isprepleću se u
različitim životnim situacijama
koje su tipične za srednjoškolce.
Svatko od njih krije neku tajnu
čije će razotkrivanje biti bolno, a
za neke i tragično.
MURPHY, Julie: GOSPOđICA
KNEDLICA Lepršav tinejdžer

Stalne akcije:
• besplatan upis za
1. rođendan
• besplatan upis za osobe
s invaliditetom
• besplatan upis za
35. darivanje krvi (za žene)
• besplatan upis za
50. darivanje krvi
(za muškarce)
ski roman o ljubavi i stjecanju
samopouzdanja. Willowdean je
vesela, pametna i lijepa djevojka koja potiho pati zbog viška
kilograma. Ne bi li ojačala svoje
samopouzdanje, prijavi se na
lokalno natjecanje ljepote.

STRUČNA LITERATURA ZA ODRASLE
BRODSKY, Norm: POSEBAN TALENT: kako uspješno odgovoriti na izazove poduzetništva Pokretanje nove tvrtke uvijek je
uzbudljivo, ali neoprezne početnike očekuju i mnoge zamke.
Poznati poduzetnik koji je stvorio osam uspješnih tvrtki tvrdi
da je poslovnim ljudima zapravo potreban mentalni sklop – tzv.
poseban talent – koji će im pomoći da ostanu usredotočeni na
prave ciljeve i da koriste prilike kad god se pojave.
KEREPČIć Ratkaj, Ljiljana: ALZHEIMER U MOJEM DOMU
obiteljske istinite priče Knjiga sadržava dvadeset istinitih priča
njegovatelja i članova obitelji o životu s oboljelima od Alzheimer
ove bolesti, a u jednoj od njih autorica donosi intimnu priču o
posljednjim godinama života sa svojim bolesnim suprugom,
opisujući fizičke i psihičke promjene koje ova bolest ostavlja.
Knjiga će pomoći svima koji su se s Alzheimerom suočili u svom
obiteljskom krugu, a istovremeno djeluje i na promjenu općenitog stava društva prema ovoj i dalje djelomično stigmatiziranoj
bolesti.

BELETRISTIKA
ZA DJECU I MLADE

FALLON Morell, Sally: VELIKA KNJIGA O PREHRANI I NJEZI
DJECE Priručnik o prehrani namijenjen roditeljima, zdravstvenim
radnicima i onima koji tek kreću put roditeljstva koristan je iz
vor savjeta i informacija o suvremenim trendovima u prehrani
prožetih tradicionalnom mudrošću o njezi i odgoju djece. Kn
jigom je obuhvaćena prehrana kroz sva razdoblja čovjekova
života, od onog prije trudnoće pa sve do odrasle dobi.

PASTIS, Stephan: OPET SE
SREćEMO Treći nastavak hu
morističnoga serijala s Timi Pro
mašajem, dječakom osnivačem
i izvršnim direktorom najbolje
detektivske agencije. Šaljivi i hu
morističan roman za mlađe os
novnoškolce popraćen je djeci
privlačnim strip crtežima.

MIJIć Vulinović, Ivana: VODIČ KROZ RAZVOD BRAKA: psiho
loško-pravni priručnik Prvi takav priručnik na našemu tržištu,
opisuje psihološku i pravnu dimenziju razvoda rječnikom pri
lagođenim „prosječnom“ čitatelju te pruža sve potrebno pravno
i psihološko znanje i pomoć osobama koje se namjeravaju
razvesti ili su proces razvoda već započeli, kao i pomoći donijeti
odluku – razvesti se ili ne – onima koji još nisu sigurni. Naglasak
je posebno stavljen na razvod brakova s maloljetnom djecom, a
sve je potkrijepljeno zanimljivim i korisnim primjerima iz prakse.
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u oku kamere
Autor fotografije: Foto Matej
Vidikovac na Putiću od Miće
i Vele sopile

VAŽNIJI TELEFONSKI kontakt BROJEVI OPĆINE VIŠKOVO
odSjek Ureda načelnika
Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb

Jasna Stopar, dipl.iur

051/503-786

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Lara Ugrina, dipl.iur.

051/503-782

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove

Sonier Jeremić, dipl. iur.

051/490-998

Vedrana Šanko

051/503-781

Komunalni redar i poslovi uprave groblja

Josip Kordić, mag.ing.aedif.

091/326 0744

Komunalni redar i poslovi uprave groblja

Hrvoje Sorić

051/503-778

Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim
objektima u vlasništvu Općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove

Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.

051/503-787

Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim
objektima u vlasništvu Općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove

Luka Tintor, mag.ing.aedif.

051/490-996

Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim
objektima u vlasništvu Općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove

Marin Carević, mag.ing.aedif.

051/490-997

odSjek Za financije, proračUn i goSpodarStvo
Referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda

odSjek Za UrBaniZam, komUnalni SUStav i ekologijU

piSarnica općine viškovo
Upravni referent

Suzana Šepić

Upravni referent

Snježana Črnjar
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