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Uvodna Riječ: sanja udović, načelnica Općine
viškovo

odgovornošću i
zajedništvom Općina
Viškovo
Veliko hvala Stožeru
civilne zaštite,
našem DVD-u
Halubjan, Komunalnom
društvu Viškovo. Hvala
mještankama
i mještanima
kao i brojnim
pojedincima
koji su se
odazvali Javnom pozivu
za dodatno
popunjava
nje postrojbe
civilne zaštite.
Ponosna sam
i na općinsku
upravu jer su
kvalitetno
reagirali
u ovim
neočekivanim
okolnostima
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protiv svake krize
Poštovane sumještanke i sumještani,
pred vama je novi broj Glasnika Općine Viškovo.
„2020. godina bit će izazovna i, uvjerena sam,
puna lijepih projekata koje ćemo pokrenuti i realizirati. Njihova vrijednost mjeri se u desecima milijuna kuna“ – ovo su bile prve riječi iz
prošlog broja općinskog Glasnika. Pišući riječ
„izazovna“ tada nisam ni slutila koliko će mjeseci ispred nas biti, najblaže rečeno, izazovni.
Početkom godine sve se češće spominjala riječ
koronavirus iako je tada virus bio daleko na drugom kontinentu.
Već u ožujku virus je stigao i u Hrvatsku i primorao nas na neka nova pravila ponašanja u
svakodnevnom životu. Iz dana u dan sve se toga
više zatvaralo, djeca nisu smjela u ustanove
predškolskog odgoja, zatvorene su škole, roditelji
su bili na sto muka kako uskladiti roditeljske i
poslovne obaveze. Na trenutke se činilo da je tih
dana vrijeme stalo.
Kao majka, iz prve ruke znam koliko je bilo teško priviknuti se na nove životne okolnosti, organizirati svakodnevicu bez vrtića, nabavljati
osnovne životne potrepštine, lijekove, pomagati
roditeljima.

Ponosna na sve suradnike

Kao načelnica, imala sam sreću što sam uz sebe
imala dvoje zamjenika koji su na sebe preuzeli
značajan dio posla vezan uz Stožer civilne zaštite. Zamjenik Denis Mladenić je sukladno
Zakonu već godinama načelnik Stožera civilne
zaštite, a Snježana Podobnik zamjenica mene
kao načelnice i njega kao načelnika Stožera civilne zaštite. Bio je dovoljan samo jedan kvalitetan i proaktivan sastanak da se organiziramo,
podijelimo zadatke i pripremimo na ispunjavanje
neočekivanih zadataka koje je pred nas postavio
nacionalni Stožer civilne zaštite. Snježana i Denis zaista su u proteklim mjesecima u pravom
smislu te riječi vodili Stožer civilne zaštite i na
tome im neizmjerno hvala.
Veliko hvala i našem Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan i Komunalnom društvu
Viškovo koji su u svakodnevnim cjelodnevnim
ophodnjama nadzirali provođenje strogih mjera nacionalnog Stožera i pridržavanje mjera
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Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hvala
mještankama i mještanima što su se u velikoj
mjeri pridržavali niza zabrana, hvala i brojnim
pojedincima koji su se odazvali Javnom pozivu
za dodatno popunjavanje postrojbe civilne zaštite. Ponosna sam na sve njih. Ponosna sam i na
svoju općinsku upravu, pročelnika, voditelje, pisarnicu, sve službenike jer su kvalitetno reagirali
u ovim neočekivanim okolnostima, nisu pitali
za radno vrijeme, bili su tu za sve što je trebalo.
Posebno se to odnosi na izdavanje propusnica za
napuštanje mjesta prebivališta kada su gotovo
danonoćno radili na olakšavanju svakodnevnog
funkcioniranja mještanima i poduzetnicima.
Neki od doma, neki iz službenih prostora općinske uprave.
Osim u tom segmentu, s koronakrizom smo se
kvalitetno nosili i u financijskom pogledu kada
je trebalo pomoći onima koji su najviše osjetili posljedice pandemije. Pomogli smo vrtićima,
obrtima koji obavljaju djelatnost dadilja i ostalim ustanovama predškolskog odgoja jer smo im
subvencije u cijelosti isplatili neovisno o tome
što djeca nisu bila u ustanovama ili kod dadilja.
Pomogli smo nizom mjera i gospodarskim subjektima, oslobodili ih ili u cijelosti ili djelomično
komunalne naknade i zakupnina javnih površina
i općinskih poslovnih prostora.
Subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću planiramo ukinuti porez na potrošnju. Pozorno pratimo broj nezaposlenih koji su uslijed
pandemije ostali bez posla. Za dio njih je do jeseni na raspolaganju projekt „Znanjem do posla“
koji se provodi već dvije godine, a usmjeren je
na dugotrajno nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade te unaprijeđenje
njihovih znanja i vještina putem provedbe verificiranih programa obrazovanja odraslih radi
lakšeg zapošljavanja. Uz sve to, nismo i nećemo
odustati od realizacije kapitalnih projekata, ali ni
planiranja novih jer će korona kad-tad proći i ne
smijemo zaostajati s projektima koji donose bolju
budućnost našem Viškovu.

e-sjednice općinskog vijeća općine viškovo (26.3.2020., 17.4.2020. i 30. 4.2020.)

usvOjeno niz odluka vezanih
za poSljedice koronavirusa
26. ožujka 2020.

Općinsko vijeće Općine
Viškovo je održalo prvu
e-sjednicu na kojoj se glasovalo o nizu odluka, od kojih su najvažnije vezane za
posljedice pandemije koronavirusa. Unatoč sve većim
ograničenjima pri obavlja
nju svakodnevnih poslova,
stručne službe Općine uspjele su pripremiti nužne
akte odnosno odluke za
sjednicu koja se, iznimno
zbog ove situacije, održala
u virtualnom svijetu. Kako
bi se pomoglo mještanima,
posebice roditeljima, vezano za novonastale okolnosti
u borbi protiv koronavirusa, općinsko vijeće pri
hvatilo je prijedlog općinske načelnice Sanje Udović,
odnosno Odluku o načinu
sufinanciranja stečenih prava iz područja predškolstva
i školstva za vrijeme traja
nja epidemije uzrokovane
koronavirusom.
Odluka
se odnosi na sufinancira
nje redovitog programa
predškolskog odgoja i
obrazovanja,
posebnog
programa
predškolskog
odgoja i obrazovanja u
zdravstvenim ustanovama
koje provode poseban program za djecu s teškoćama
u razvoju, sufinanciranja
djelatnosti dadilja, sufinanciranja produženog boravka i cjelodnevne nastave
učenika razredne nastave
odnosno organiziranog boravka i podučavanja učenika razredne nastave unutar
alternativnog
programa.
Sukladno Odluci, rodite
ljima koji imaju Rješenje o
subvenciji financirat će se

subvencija u stopostotnom
iznosu neovisno o prisustvu djeteta u ustanovi
predškolskog odgoja, u
obrtu koji obavlja djelatnost
dadilja, u produženom ili
cjelodnevnom boravku, ili
u alternativnim programi
ma organiziranog boravka i podučavanja učenika.
„Prijedlog sam uputila na
općinsko vijeće prvenstveno s ciljem očuvanja
cjelovitosti sustava brige o
djeci te omogućavanja nastavka poslovanja svih subjekata obuhvaćenih ovim
prijedlogom nakon isteka
privremenog prekida rada.
Time je Općina pokazala razumijevanje za sve roditelje
čija djeca zbog pandemije
koronavirusa ne idu u vrtić,
školu, produženi boravak
ili kod dadilja. Drago mi je
da su i vijećnici prepoznali
ovu inicijativu kao nešto što
se mora prihvatiti“, izjavila
je nakon sjednice općinska
načelnica Sanja Udović.

potencijalu za druge aktivnosti, kao i poticanje rasta
i društveno – ekonomske
održivosti kroz potporu
ulaganjima u osnivanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uklju
čujući slobodno vrijeme
i kulturu, te pripadajuću
infrastrukturu. Opći cilj
projekta je uređenje i opremanje okoliša postojećeg
Dječjeg vrtića „Viškovo“
čime će se unaprijediti uvjeti za kvalitetan boravak na
otvorenom prostoru djece
rane i predškolske dobi,
potaknuti razvijanje motoričkih i socijalnih vještina
kod djece od najranije dobi,
omogućiti veći boravak
djece istovremeno na otvo
renom prostoru, osigurati
raznovrsnost sadržaja koji
će jamčiti zabavu za različite skupine korisnika
(mlađa i starija djeca). U
sklopu projekta izvest će
se uređenje, odnosno opremanje okoliša čime će se
dobiti dodatne površine za
igru, a koje će se opremiti novim dječjim igralima,
čime će se osigurati dostatan broj sprava sukladno ukupnom broju djece
koja se nalaze u postojećem
vrtiću. Planirana nova igrala su u skladu s najnovijim
tehnološkim i pedagoškim
standardima. Projektom su
planirani i potrebni prateći
radovi te postava umjetne
trave i antistres podloga za
sigurno korištenje igrala
kao i dodatno hortikulturno
uređenje prostora.

Vijećnici su dali i suglasnost
na provedbu ulaganja za
projekt „uređenje i opremanje dijela okoliša Dječjeg
vrtića Viškovo“. Riječ je o
projektu koji će se prijaviti na natječaj LAG-a Terra
liburna za provedbu tipa
operacije 3.1.1. “Ulaganja
u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Cilj Natječaja je poboljšanje životnih
uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti Na sjednici su prihvaćene
sela i njegovom razvojnom i odluke o dobitnicima pri-

Prijedlog o načinu
sufinanciranja stečenih
prava iz područja
predškolstva i školstva za
vrijeme trajanja epide
mije uzrokovane
koronavirusom. uputila
sam na općinsko vijeće
s ciljem očuvanja cjelovitosti sustava brige o
djeci te omogućavanja
nastavka poslovanja svih
subjekata obuhvaćenih
ovim prijedlogom
godnih nagrada koje se
inače dodjeljuju na svečanosti povodom Dana Općine.
Organizacija manifestacije je kao što je poznato do
daljnjeg odgođena kao i
sva javna okupljanja. Vijećnici su donijeli odluku
da plaketu Općine Viškovo za postignuti uspjeh,
doprinos promidžbi i ugledu Općine Viškovo za 2019.
godinu dobiju Dionizija
Markovska i Biserka Kaj
fež. Općinska nagrada za
životno djelo bit će uručena
Tomislavu Široli kojeg je BK
Halubjan, uz podršku niza
drugih pojedinaca i udruga
predložio za njegovo cjelo
kupno postignuće, koje
predstavlja izniman doprinos razvoju i ugledu Općine
Viškovo.

17. travnja 2020.

Na dnevnom redu našla se
samo jedna točka u sklopu
koje je načelnica uputila prijedlog za donošenje akta po
hitnom postupku „Prijedlog
Odluke o osnivanju, ustroj
stvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera
civilne zaštite Grada Rijeke,
Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine
Klana i Općine Viškovo“.
Odluka je prihvaćena pa je
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uslijedio i potpis istoimenog
Sporazuma, kojim je po pitanju izdavanja propusnica
za napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravišta
umnogome olakšano svakodnevno funkcioniranje poduzetnicima i mještanima.

30. travnja 2020.

Općina
Viškovo
Mjere pomoći
gospodar
stvenicima radi
ublažavanja
ekonomskih
posljedica
izazvanih
epidemijom
koronavirusa mogu
koristiti go
spodarstvenici
sa sjedištem i
prebivalištem
na
području
općine ili
subjekti koji
poslovnu
djelatnost
obavljaju na
području
Općine
Viškovo.

|

|
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Na e-sjednici Općinskog
vijeća jednoglasno je pri
hvaćen prijedlog općinske
načelnice odnosno Odluka
o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ublažavanja ekonomskih posljedica
izazvanih epidemijom koronavirusa. Mjere mogu kori
stiti svi gospodarstvenici sa
sjedištem i prebivalištem na
području Općine Viškovo ili
subjekti koji svoju poslovnu
djelatnost obavljaju na podru
čju Općine Viškovo, a sve s
ciljem ublažavanja negativnih
ekonomskih posljedica iza
zvanih epidemijom. Odredbe
ove Odluke ne primjenjuju se
na gospodarstvenike koji su u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske
i/ili jedinice lokalne (regionalne) samouprave odnosno čiji su osnivači Republika
Hrvatska i/ili jedinica lokal
ne (regionalne) samouprave.
Gospodarstvenici koji oba
vljaju poslovnu djelatnost
čiji je rad obustavljen u
sklopu protuepidemijskih
mjera imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaća
nja komunalne naknade za
poslovni prostor i građevin
sko zemljište koje služi oba
vljanju poslovne djelatnosti.
Ovo pravo gospodarstvenici
mogu ostvariti za mjesec travanj i za svaki naredni mjesec
za vrijeme trajanja protuepi
demijskih mjera kojima je
obustavljen njihov rad. Go
spodarstvenici koji obavljaju
poslovnu djelatnost čiji rad
nije obustavljen u sklopu
protuepidemijskih mjera, ali
je u njihovom poslovanju do
šlo do značajnog pada priho-

Tablica 1
PAD
PRIHODA/PRIMITAKA

PRAVO NA DJELOMIČNO
OSLOBAĐANJE

10 % - 30 %

30 %

31 % -50 %

50 %

51 % -70 %

70 %

71 % -90 %

90 %

91 % -100 %

100 %

da/primitaka imaju pravo
na djelomično oslobađanje
od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i
građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne
djelatnosti, razmjerno po
stotku pada prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec
prethodne godine. Ovo pravo gospodarstvenici mogu
ostvariti za mjesec travanj
i za svaki naredni mjesec
do opoziva Odluke o na
stupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine
i to prema postotcima prikazanim u Tablici br. 1.
Gospodarstvenici, koji oba
vljaju poslovnu djelatnost
čiji je rad obustavljen u
sklopu protuepidemijskih
mjera, a koji poslovnu
djelatnost obavljaju temeljem Ugovora o zakupu prostora i/ili zakupa
javne površine u poslovnom prostoru i/ili na javnoj površini u vlasništvu
Općine Viškovo imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine,
osim pripadajućeg poreza
na dodanu vrijednost. Pravo na potpuno oslobađa
nje od plaćanja zakupnine
gospodarstvenici mogu os
tvariti za mjesec travanj te
za svaki naredni mjesec za
vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera kojima je
Tablica 2

obustavljen njihov rad. Gospodarstvenici koji obavljaju
poslovnu djelatnost čiji rad
nije obustavljen u sklopu
protuepidemijskih mjera,
ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog
pada prihoda/primitaka,
a koji poslovnu djelatnost
obavljaju temeljem Ugo
vora o zakupu prostora i/
ili zakupa javne površine
u poslovnom prostoru i/
ili na javnoj površini u
vlasništvu Općine Viškovo
imaju pravo na djelomično
oslobađanje plaćanja za
kupnine razmjerno postotku pada prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec
prethodne godine, osim
pripadajućeg poreza na
dodanu vrijednost. Pravo
na djelomično oslobađanje
plaćanja zakupnine gospodarstvenici mogu ostvariti
za mjesec travanj i za svaki
naredni mjesec do opoziva
Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka
2020. i to prema postotcima
prikazanim u tablici 2.
Gospodarstvenicima koji temeljem suglasnosti Općine
Viškovo imaju sklopljen
ugovor o podzakupu prostora i/ili javne površine
s trećim stranama odobrit će se korištenje mjere
potpunog ili djelomičnog
oslobađanja plaćanja ugovorene zakupnine ukoliko

PAD
PRIHODA/PRIMITAKA

PRAVO NA DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE

10 % - 30 %

30 %

31 % -50 %

50 %

51 % -70 %

70 %

71 % -90 %

90 %

91 % -100 %

100 %

dokažu da podzakupnik ispunjava uvjete za potpuno
ili djelomično oslobođenje
zakupnine, da su podza
kupnika oslobodili ili djelomično oslobodili od obveze
plaćanja podzakupnine i da
je podzakupnik potpuno ili
djelomično oslobođen od
obveze plaćanja zakupnine
na način propisan Odlukom. Također, Odlukom
je utvrđeno da se tijekom
trajanja posebnih okolnosti
utvrđenih Odlukom o na
stupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine
neće pokretati postupci pri
silne naplate dospjelih dugovanja na ime komunalne
naknade za poslovni pro
stor, komunalne naknade za
građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne
djelatnosti, zakupnine za
zakup prostora u vlasništvu
Općine Viškovo i zakupnine
za zakup javne površine u
vlasništvu Općine Viškovo
gospodarstvenika prema
Općini Viškovo, osim ukoliko bi to utjecalo na njihovu zastaru. Isto tako, od
mjeseca ožujka do opoziva Odluke o nastupanju
posebnih okolnosti od 20.
ožujka 2020. godine neće
se obračunavati zakonske
zatezne kamate na dospjela
potraživanja gospodarstvenika na ime komunalne
naknade za poslovni pro
stor, komunalne naknade za
građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne
djelatnosti, zakupnine za
zakup prostora u vlasništvu
Općine Viškovo i zakupnine
za zakup javne površine u
vlasništvu Općine Viškovo.
Pravo na mjere propisane
ovom Odlukom gospodarstvenici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva,
dostavom dokumentacije
kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje
tražene mjere i izjave o is-

tinitosti podataka. Za podmirene obveze za mjesece
za koje se utvrdi da gospodarstvenik ostvaruje pravo
na mjere iz ove Odluke na
knadno će se izvršiti prijeboj
odnosno neće se vršiti povrat
uplaćenih sredstava. Sve
potrebne informacije kao
i dokumentaciju potrebnu
za ostvarenje prava iz ove
Odluke, gospodarski subjekti
mogu pronaći na općinskim
web stranicama.
„Drago mi je da je Općinsko
vijeće jednoglasno prihvatilo
moj prijedlog i time pokazalo
razumijevanje za gospodarstvenike u ovim nepredviđe
nim okolnostima. Nastojimo
u prvom redu pomoći onim
gospodarstvenicima koji ni
su ostvarili prihode/primitke od propisivanja mjera i u
potpunosti ih oslobađamo
obveze plaćanja zakupnine,
osim obveze plaćanja poreza
na dodanu vrijednost koja
nije u nadležnosti Općine
Viškovo, te komunalne naknade ali smo uzeli u obzir
i one skupina gospodarskih
subjekata čiji su prihodi/
primitci značajno umanjeni
za koje su predložene mjere
pomoći razmjerno padu njihovih
prihoda/primitaka.
Financijske posljedice predloženih mjera pomoći na
proračun primarno ovise o
vremenu trajanja posebnih
mjera te o broju gospodar
stvenika koji će zatražiti pravo na razmjerno umanjenje
svojih obaveza. U trenutku
predlaganja mjera pomoći,
analizom broja gospodarstvenika koji ostvaruju pravo
na mjere oslobađanja i projekcijom broja gospodarstvenika za koje se pretpostavlja
da je u njihovom poslovanju
došlo do smanjenja prihoda/
primitaka očekujemo da će
se njihov financijski učinak
osigurati u sklopu planiranih
stavki proračuna“, izjavila
je načelnica Općine Viškovo
Sanja Udović.

u pripremi nove mjere pomoći ugostiteLjskoj djelatnosti

UKIDANJE POREZA NA POTROŠNJU

N

akon mjera pomoći gospodarstvu pogođenom
epidemijom Općina Viškovo planira još jednu mjeru pomoći lokalnom gospodarstvu, koje
se polako vraća u koliko toliko normalne uvjete
poslovanja. Mjera pomoći odnosi se na ugostiteljsku djelatnost, koja je u proteklom razdoblju primjena protuepidemijskih mjera osjetila izravne
negativne posljedice. Općinska načelnica Sanja
Udović predložila je izmjene Odluke o općinskim
porezima odnosno ukidanje obveze plaćanja poreza na potrošnju.
„Ova dodatna mjera, kroz rasterećenje obveznika
od plaćanja poreza na potrošnju, neposredno potiče mogućnost povećanja prometa u ugostiteljskim objektima, a posljedično može dovesti do
veće konkurentnosti viškovskih ugostitelja. Budući da na području općine postoji značajan broj
ugostiteljskih objekata, poštivanje epidemioloških mjera, što se posebno odnosi na mjere fizičke
udaljenosti, njima će neminovno smanjiti prihod,
a izgledno je da će tako biti i u budućnosti sve
dok ne prođe epidemija i ukinu se protuepidemijske mjere“, kaže načelnica Općine Viškovo.
Porez na potrošnju po stopi od 3% utvrđen je kao
obveza plaćanja pravnim i fizičkim osobama koje
pružaju ugostiteljske usluge na području Općine
Viškovo kao porez na potrošnju alkoholnih pića,
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Prijedlog
II. Izmjena odluke o općinskim porezima upućen
je na 30-dnevno savjetovanje s javnošću nakon
čega će se uputiti općinskom vijeću na usvajanje. Ako ga Vijeće na nekoj od sljedećih sjednica
usvoji, Odluka će se primjenjivati od 1. siječnja
sljedeće godine sukladno odredbama Zakona o
lokalnim porezima prema kojima se izmjene vezane uz obveze plaćanja lokalnih poreza koje su
donesene tijekom godine, a najkasnije do 15. studenog, mogu primjenjivati od 1. siječnja sljedeće
godine.
„Na ime poreza na potrošnju, Općina Viškovo je
godišnje uprihodovala oko 300 tisuća kuna. Iako
će u budućnosti Općina ostati bez ovog prihoda,
nama je cilj pomoći poduzetnicima kad god smo
to u mogućnosti te smo nakon analize situacije i
planiranja kako to učiniti, sada odlučili rasteretiti
ovaj segment gospodarstva“, zaključuje općinska
načelnica.
Predsjednica Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav
-Klana-Jelenje Jasminka Blečić pozdravlja ovaj
prijedlog i ističe da je svaka pomoć obrtnicima u
ovo vrijeme i više nego dobrodošla.
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USVOJENE II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Prostorni plan - temeljni
dokument daljnjeg razvoja
Općina
Viškovo
izvršena
izrada
cjelovitih
izmjena
Prostornog
plana uređenja
Općine
Viškovo.
Poseban
naglasak
stavljen je
na zaštitu
krajobraza
i prirode
te na bolju
iskorištenost
prirodnih
resursa i
vrijedne
nematerijalne
kulturne
baštine.
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K

ljučni razvojni dokument za naredno razbolje – II. izmjene i
dopune Prostornog plana
uređenja Općine Viškovo
na sjednici Općinskog vijeća usvojen je gotovo jednoglasno. Cjelovitim izmjenama i dopunama Plana
stvorene su pretpostavke
za daljnji ukupni gospodarski i svekoliki napredak
Viškova uz stvaranje nužnih preduvjeta za daljnji
razvoj ukupne infrastrukture, što je osnovno polazište za razvoj bilo kojeg
područja.

jalne kulturne baštine.

Održivo upravljanje
razvojem područja

Izrada izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Viškovo počela
je 2017. godine na temelju
Izvješća o stanju u prostoru u kojem se ukazala potreba za izradom cjelovitih
izmjena i dopuna. Naime,
postojeći prostorni plan
uređenja Općine Viškovo
donesen je 2007., a I. izmjene i dopune 2012. godine. U tom vremenskom
periodu, između ostalog,
nastavila se demografska
ekspanzija na području Viškova uz značajan
porast broja stanovnika,
pozitivan natalitet te gospodarski razvoj. Velika

Osigurano je učinkovito
i održivo upravljanje razvojem područja općine
što uključuje ne samo planiranje s ekonomskog i
društvenog aspekta, nego
i prostornog i strateškog,
uvažavajući pritome pozitivne zakonske propise,
regionalne i nacionalne
strateške politike, ali i promjenjive okolnosti u okruženju. Poseban naglasak
stavljen je na zaštitu krajobraza i prirode te na bolju
iskorištenost prirodnih resursa i vrijedne nemateri-

„Prostornim planom stvorili smo preduvjete za
daljnji razvoj, uvažavajući
sve navedene posebnosti prostora, demografske pokazatelje te stvarne
potrebe pretežito mladog
stanovništva kao i bogato
kulturno nasljeđe, čime će
se omogućiti bolji život za
sve mještane u modernom
Viškovu.“, kaže općinska
načelnica Sanja Udović.

Uvažavanje
demografskih
promjena

većina ciljeva iz Izvješća
o stanju u prostoru je realizirana i to donošenjem
cjelovitih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja. Odluku o izradi
Izmjena i dopuna Plana
donijelo je Općinsko vijeće, a njime su utvrđeni
sljedeći osnovni ciljevi:
- unaprjeđenje prometnog
sustava
- unaprjeđenje sustava komunalne i ostale infrastrukture
- omogućavanje daljnjeg
gospodarskog i društvenog razvoja prostora
- unaprjeđenje kvalitete života i standarda za sve
mještane.
- definiranje mreže društvenih i javnih objekata
- zaštita prostora

Razvoj prometnog
sustava
Kroz cjelovite Izmjene i
dopune Prostornog plana
posebna pozornost posvećena je unaprjeđenju
prometnog sustava jer su
prepoznate potrebe novih
povezivanja svih naselja
Viškova s mrežom postojećih i novih prometnica.
Tako su primjerice planirani poprečni pravac

Sroki-cesta D427-Mladenići te poprečni pravac
Kastav-Viškovo-Rijeka
s odvojkom za Bezjake i
Milohne te Saršone. Uz
to, ponovno je sagledana
nova mreža prometnica te
je utvrđena nova prometna mreža nerazvrstanih
cesta, ali i nove smjernice
za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture te
za razvoj elektroenergetskog sustava.

Objekti javne i
društvene namjene
Što se tiče objekata javne i
društvene namjene redefinirane su potrebe za izgradnju ustanova predškolskog i školskog odgoja.
Društveni sadržaji su planirani prema prostornim
cjelinama kako bi se cijeli
prostor ravnomjerno razvijao. Osim utjecaja na
kvalitetu života u svim
naseljima, objekti javne
i društvene namjene bit
će dostupniji što će imati
utjecaj ne samo na olakšavanje
svakodnevnog
života mještana već i na
opterećenje
prometnog
sustava u cjelini. Planirana je nova mreža osnovnih
škola pa je pored postojeće
osnovne škole Sveti Matej
i nove škole Marinići koja
će se početi graditi ove godine, planirana izgradnja
nove škole u Marčeljima
u sklopu novog društvenog centra Bujki gdje će
biti moguća izgradnja i
škole i vrtića te nove crkve za što je namjeru iskazala Riječka nadbiskupija.
Određene su i lokacije za
groblje u Bujkima i groblje Ćikovo, a sukladno
projekcijama potreba. Što
se tiče javnog gradskog
prijevoza
predložena
je reorganizacija linija s
obzirom na predviđenu
disperziranost
sadržaja
iz samog središta Viško-

va što će, uz ostale mjere, dovesti do smanjenja
prometa u središtu Viškova. U gospodarskom
segmentu, Planom je kroz
odredbe za gradnju predviđen novi zamah razvoju
gospodarskih sadržaja uz
stvaranje pretpostavki da
onaj tko želi raditi i živjeti
u Viškovu ovdje ima sve
što mu treba. Što se tiče
stanovništva, kroz ove izmjene Plana prepoznata je
potreba mještana da kroz
realizaciju pojedinačnih
i obiteljskih građevina
u Viškovu ostvare svoj
osobni razvoj.

Minimalne korekcije
građevinskog
područja
Izmjenama i dopunama
Prostornog plana izvršena
je i korekcija građevinskog
područja i uvjeta gradnje
u građevinskom području
i izvan njega te su utvrđena i područja za građenje.
Važno je napomenuti da
je izradi izmjena i dopuna
Plana prethodila izrada
stručnih podloga s ciljem
optimalnog planiranja budućeg razvoja. Najvažnije
su:
- analiza postojećih trendova i perspektive demografskog
razvoja
općine za sljedeće 30-godišnje razdoblje sa srednjoročnom projekcijom
stanovnika te projekcije
svih bitnih funkcionalnih skupina stanovništva (fertilni, radni, pred
školski, školoobvezatni
kontingent) na razini
statističkih naselja
- analiza gospodarstva s
perspektivama održivog
gospodarskog razvoja
- prostorno-prometna stu
dija gravitirajućeg područja u svrhu bolje međusobne
povezanosti
naselja Općine Viškovo

s okolnim gradovima i
općinama
- evidentiranje svih vrijednih područja prirode i
krajobraza te predlaganje mjere njihove zaštite
Osim toga, ispitano je i u
kojoj je mjeri iskorišteno
postojeće
građevinsko
područje te su sukladno
tome isplanirane korekcije.
„Nema razloga za značajnim proširenjem građevinskih područja naselja već
proširenja
građevinskih
područja mogu obuhvaćati samo minimalne korekcije granica. S obzirom
na najveći broj upita i zainteresiranost mještana za
širenje građevinskog područja naselja držali smo se
zacrtanih kriterija za formiranje odnosno korekciju
postojećih građevinskih
područja poput kategorizacije osjetljivosti tla, očuvanja prirodnih područja,
izgrađenih objekata koji se
nalaze u neposrednoj blizini postojeće ili planirane
komunalne infrastrukture. Građevinska područja
nismo formirali za jednu
česticu nego na način da
se oblikuje smislena cjelina za koju je opravdano
opremanje komunalnom
infrastrukturom i ostalim
potrebnim
sadržajima“,
pojašnjava općinska načelnica.

Suradnja s
nadležnim
institucijama
Važnost Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja
Općine Viškovo prepoznale su i različite institucije
koje su se uključile u izradu Plana kroz postupak
izrade nacrta samog plana,
ali i kroz javne rasprave. To
su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,
Ministarstvo unutarnjih

poslova, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode, Ministarstvo
poljoprivrede,
Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva,
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu, Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatske ceste,
Primorsko-goranska županija, Županijska uprava
za ceste, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
djelatnosti, Hrvatska elektroprivreda, HOPS-Hrvatski operater prijenosnog
sustava, HEP ODS d.o.o.
Elektroprimorje
Rijeka,
Hrvatske šume, Hrvatske
vode, Komunalno društvo
Vodovod i kanalizacija,
Nastavni zavod za javno
zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Provedene dvije
javne rasprave
U postupku izrade Plana
provedene su dvije javne
rasprave. Prva javna rasprava provedena je od
15. do 29. travnja 2019.
godine kada je zaprimljeno više od 200 primjedbi
i prijedloga stranaka, a
najveći dio sadržavao je
prijedloge širenja građevinskih područja naselja.
Tako je traženo ukupno
proširenje građevinskih
područja površine približno 95 ha (950 000
m2). Nakon obrade svih
zaprimljenih primjedbi/
prijedloga/mišljenja, provedena je ponovna javna
rasprava. Na javnim raspravama izrađivač plana
pojasnio je svoj zainteresiranoj javnosti sve ključne elemente koji su ovim
planskim dokumentom
zacrtani za realizaciju u
budućem razdoblju.
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AKTIVNOSTI STOŽERA Civilne zaštite
I općinske NAČELNICE TIJEKOM KORONE

Brza i
adekvatna
reakcija
Općina
Viškovo

Odgovorno i
pravovremeno
reagiranje svih
čimbenika
sustava.
Izuzetno dobar
odaziv na
Javni poziv za
popunjavanje
dodatne
postrojbe
civilne
zaštite.

V

eć 12. ožujka 2020. godine u vrijeme dok se
koronakriza još nije
rasplamsala, općinska na
čelnica Sanja Udović sazvala je hitan sastanak s predstavnicima Dječjeg vrtića,
Komunalnog društva, Turističke zajednice, Javne
ustanove Narodna knjižnica
i čitaonica Halubajska zora,
Zajednice sportskih udruga
Općine Viškovo te općinske
uprave. Odmah s uvođe
njem prvih mjera zabrane,
angažirani su djelatnici Komunalnog društva koji su
u narednim danima izvršili
sve naloge Stožera civilne
zaštite Općine Viškovo, a
temeljem odluka nacionalnog Stožera. Općina je od
patronažnih sestara koje na
području Viškova obilaze
starije, nemoćne i potrebite
tražila popis štićenika koje
inače obilaze. Prema tom
popisu, kontaktiralo se dvje
stotinjak korisnika te su evi
dentirane njihove potrebe.
Nabavljena je dovoljna količina zaštitne opreme.
Objavljen je i Javni poziv
za popunjavanje dodatne
postrojbe civilne zaštite koji
je u prvim danima naišao
na odličan odaziv, na što je
Općina iznimno ponosna.
Javilo se osamdesetak ljudi
različitih profila, godišta i
naselja koji su uskočili i bit će
spremni pomoći u obavlja
nju svakodnevnih životnih
aktivnosti poput odlaska u
trgovinu po osnovne namir-
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nice ili u ljekarnu po lijekove. DVD Halubjan je već
očekivano bio među prvima na zadatku. DVD-ovci,
njih 10-ak, okupili su se u
rekordnom roku, odrađivali terenske obilaske zajedno
s desetak djelatnika KD-a i
nakon svake ophodnje podnosili izvještaje Stožeru, koji
je reagirao po potrebi i prema Ministarstvu unutarnjih
poslova. Općinska uprava
osigurala je telefonske kontakte te e-mail adresu za sve
upite mještana vezano za
kononavirus i nova pravila
rada. Sve informacije u vrlo
kratkom roku su se našle na
općinskim web stranicama.

Pravovremeno
reagiranje
Kad je riječ o propusnicama,
dio općinske uprave koja je
nekoliko dana ranije poslana raditi od kuće, vraćena
je na posao da bi rješavala
zahtjeve za propusnicama,
a tako je bilo za svo vrijeme izdavanja propusnica.
Reagirala je odmah i Narodna knjižnica i čitaonica
Halubajska zora Viškovo s
pružanjem usluge posudbe e-knjige kao druga po
redu knjižnica u Primorsko-goranskoj županiji koja
je tako nešto ponudila svojim korisnicima.
Svega pet dana kasnije, u
općinskoj vijećnici u Saršoni
ma održana je i hitna sjednica Stožera civilne zaštite
Općine Viškovo na temu

sprječavanja širenja zaraze
virusom SARS-CoV-2. Uz
općinsku načelnicu Sanju
Udović i njezine zamjenike
Snježanu Podobnik i Denisa Mladenića koji je i načelnik Stožera, sjednici su se
odazvali gotovo svi članovi Stožera, odnosno predstavnici Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova,
Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo, DVD-a Halubjan
te Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Viškovo.
Općinska načelnica uvodno
je članove Stožera informi
rala o Odluci o mjerama
za smanjenje širenja zaraze
koju je donijela dan nakon
hitnog sastanka Dječjeg
vrtića Viškovo, Komunalnog
društva Viškovo, Turističke
zajednice Viškovo, Javne
ustanove Narodna knjižnica
i čitaonica Halubajska zora,
Zajednice sportskih udruga
Općine Viškovo te općinske
uprave. Načelnik Stožera
civilne zaštite Općine Viško
vo Denis Mladenić predstavio je sve što je učinjeno.
Među ostalim, nabavljena je
dovoljna količina jednokratnih zaštitnih odjela, maski,
naočala i rukavica koje bi
koristili u slučaju potrebe
djelatnici općinske uprave,
pravne osobe kojima je osnivač Općina Viškovo i pri
padnici postrojbe CZ. Gerontodomaćicama, koje se u
sklopu EU projekta „Ruke
pomažu“ brinu o starijim i

nemoćnim osobama, podijeljena su zaštitna sredstva i oprema.

Odgovornost
i zajedništvo
„Najiskrenije
zahvalju
jem svima u sustavu na
predanom i požrtvov
nom radu u liječenju
oboljelih te sprječavanju
širenja zaraze koronavirusom. Hvala ponajprije
liječnicima, medicinskom
i nemedicinskom osoblju
u bolnicama, domovima
zdravlja, ordinacijama primarne zdravstvene zaštite.
Hvala Stožeru civilne
zaštite Općine Viškovo na
brzoj i adekvatnoj reakciji, hvala brojnim volonterima koji su se priključili
postrojbama civilne za
štite, hvala općinskim
službenicima koji mar
ljivo i predano rade i u
ovim otežanim okolnostima, hvala ustanovama
kojima je osnivač Općina
Viškovo što su odmah i
bez pogovora reagirali na
novonastale okolnosti.
Nikad se ni mi kao država ni mi kao Općina
nismo suočili s ovakvom prijetnjom te mi je
drago što su se slušale
preporuke i apeli, kako
od strane općinskog
Stožera civilne zaštite
tako i od nacionalnog
Stožera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odgovornim ponašanjem štitili smo sebe
i druge, pazili na svoje
roditelje, bake, djedove,
susjede, pomogli im otići
do prodavaonica ili po
lijekove. Nismo dozvolili da u ovim izazovnim
vremenima budu sami
jer to ne zaslužuju nakon svega što su nam
dali i omogućili“, rekla
je općinska načelnica
Sanja Udović.

AKTUALNOSTI IZ RADA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O.

sudjelovanje u operativnim snagama
Civilne zaštite Općine Viškovo
tijekom "korone" KD viškovo izvršilo pripremanje i zatvaranje dječjih i ostalih igrališta, ophodnjom
vršilo pregled i nadzori izvršavanja mjera.

N

alogom općinske načelnice od 19. ožujka 2020.
godine
Komunalno
društvo Viškovo d.o.o. mobilizirano je radi obilaska
područja općine Viškovo
(kontrola, pomoć stanovništvu) zbog situacije nastale epidemijom bolesti
COV1D-19. Mobilizirana
su dva vozila i dva djelatnika koji su odmah stavljeni
na raspolaganje operativnim snagama Civilne zaštite Općine Viškovo.
Uz radnike, Zorana Hosta
i Alena Krulića u podršku operativnim snagama
uključen je i direktor Dragan Blažević. Predviđeno
vrijeme mobilizacije bilo je
do 19. 04. 2020. Naknadno
je dodatnom uputom sudjelovanje
Komunalnog
društva Viškovo d.o.o. završilo radom u operativnim snagama 16. 04. 2020.

Table upozorenja
Na početku rada 19. 03.
2020. izvršeno je hitno
pripremanje i zatvaranje
dječjih i ostalih igrališta i
izvršen početni pregled i
nadzora izvršavanja mjera.
Postavljene su trake upozorenja i natpisa zabrane
korištenja svih dječjih igrališta i ostalih igrališta kod
OŠ Sv. Matej, NK Halubjan,
BK Marinići, na Milihovu,
Gornjim Srokima i u Ronjgima.
Od 21. do 26. 03. 2020. izvršena je prvotni nadzor
pridržavanja mjera zaštite
s obilaskom igrališta i prodavaonica u dva navrata
tijekom dana - ujutro i po-

podne. Obilazak cijelog područja trajao je prosječno po
4 sata po radniku.

Nadzor nad
pridržavanje mjera
Sukladno odluci Stožera CZ
Općine Viškovo poduzimale su se mjere na redovnoj
kontroli dječjih i ostalih igrališta, te prodavaonica. Od
27. 03. do 16. 04. 2020. vršeni
su obilasci u svrhu nadzora
pridržavanja mjera zaštite.
Obilasci igrališta i prodavaonica odvijali su se u tri navrata tijekom dana 7-10 sati,
12-15 sati i navečer 15.3019.30 sati. Obilazak cijelog
područja je trajao prosječno
po 3 sata. Tijekom obilaska,
posebno u prvom tjednu,
uočena je velika disciplina
mještana. Dječja igrališta
se nisu koristila. U prvom
tjednu prodavaonice su se
prilagođavale novom radnom vremenu, koje je bilo
jednokratno. Uglavnom su
se poštovale mjere socijalne
distance i radno vrijeme, a
nekoliko prodavaonica je
upozoreno na kršenje mjera te su se uskladile s mjerama.
Tijekom preostalog perioda
obilazaka uočeno je blago
opuštanje mještana i povremeno kršenje mjera u
kraćem vremenskom razdoblju. Mještani su usmeno
upozoravani, a nakon upozorenja poštovali su mjere.
Obilascima je uočena vrlo
slaba frekvencija ljudi,
uglavnom je u šetnjama
bilo oko stotinjak mještana.
Nešto veće nepridržavanje
mjera bilo je u zadnjem tjed-

nu nadzora kada su mještani, uslijed lijepog vremena
počeli više izlaziti. Dječja
igrališta se nisu koristila,
ali veća igrališta, posebno u
Ronjgima i kod OŠ Sv. Matej
su se češće koristila za što su
mještanima izdavana upozorenja.
Pred sam kraj kontrole
oučena su veće okupljanja
mlađih mještana oko škole
Sv. Matej zbog čega je intervenirala i policija.
Obilaci su koordinirani sa
DVD-om Halubjan koji je
imao danonoćna dežurstva
i kontrole iz svoje domene.
Može se zaključiti da su se
mjere stožera civilne zaštite Općine Viškovo tijekom
sudjelovanja Komunalnog
društva Viškovo d.o.o. u
operativnim snagama od
strane mještana Viškovo
poštovale. Također su se
nakon upozorenja mještani
primjereno ponašali i poštovali izrečena upozorenje
i mjere zaštite.
Sve je iziskivalo velik trud
radnika društva, jer su se
mjere provodile svako
dnevno uključujući subote
i nedjelje te praznike. Može
se reći da smo, uz redovito
obavljanje svih predviđenih
poslova iz naše djelatnosti, uspješno obavili i ovu
izvanrednu zadaću. Samim
tim možemo biti ponosni da
se u našem kraju promptno
i učinkovito reagiralo na nastalu epidemiju i spriječilo
njeno napredovanje.
Mislimo da smo tome i mi
pridonijeli u najvećoj mogućoj mjeri.
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Stožer civilne zaštite Općine Viškovo

Društvena odgovornost
podignuta na višu razinu

P
Općina
Viškovo

Čelnici Stožera
civilne zaštite
OV zadovoljni
su učinkom, ali
napominju
da
neizvjesnost
još uvijek traje
i da opasnost
od “novog
vala” zahtijeva
odgovornost
svakog
pojedinca.

ojavom COVIDA-19 cijeli svijet našao se pred
ozbiljnim iskušenjem. Na
ispitu su bili svi – počevši
od
vodećih
struktura,
medicinskih službi do sva
kog člana zajednice. I dok
smo svakodnevno slušali izvješća s nacionalnog nivoa,
zanimalo nas je s kakvim
su se problemima suočavali
i kakve su bile reakcije stanovništva na lokalnoj razini.

Za organizaciju i provođenje
odluka, mjera i preporuka
Nacionalnog stožera, koje su
se odnosile na sve građane,
na lokalnoj je razini, na području općine Viškovo, nadležan je Stožer civilne zaštite Općine Viškovo kojim
rukovode načelnik Stožera
Denis Mladenić i zamjenica
Snježana Podobnik.
Koji je bio najzahtjevniji
dio poslova Stožera tijekom
proteklog razdoblja?
- Najzahtjevnije bilo je izdavanje propusnica i nabavka
materijala zaštitne opreme,
odora za članove civilne zaštite, osobito zaštitnih dezin
fekcijskih sredstava - ističe
načelnik Stožera Denis Mla
denić pojašnjavajući:
- Naime, u svim našim planovima civilne zaštite pojave pandemije najmanje se
obrađuju jer posljednjih 50
godina nije bilo virusa koji
bi tako ugrozio cjelokupno
stanovništvo jedne zemlje, a
kamo li svijeta. Doduše, bilo
je ebole i drugih bolesti, ali
one nisu zahvatile Europu.
Zbog toga nismo imali una
prijed osiguranu zaštitnu
opremu, koju je sada trebalo
hitno nabaviti.
U nabavku opreme krenulo
se odmah po pojavi ugroze,
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snalazili smo se na različite
načine, koristili razne dobavljače i uspjeli smo se dobro snaći. Opremljeni su svi
općinski djelatnici, civilna
postrojba i naši korisnici.
U pojavi kriznih situacija specifično je da vam se
obrate i oni o kojima inače
ne skrbite, ali djeluju na
našem području, kao što
su razne ustanove medicinske i socijalne skrbi. To je
bilo i razumljivo, pogo
tovo u početku, kada je
zbog različitih vijesti koje
su dolazile i ružnih scena
koje smo gledali, naročito
iz Bergama, kod ljudi
prevladao strah i potreba
da čim prije nabave zaštitnu opremu.

Opravdanopst
zahtjeva za e propusnicama
Koje probleme je donijela
zabrana napuštanja mjesta
prebivališta?
- Kada su uvedene mjere
zabrane napuštanja mjesta boravka najviše je bilo
posla zbog količine zahtjeva. U prvom “naletu” kod
tzv. papirnatih propusnica,
broj zahtjeva je bio iznimno
velik, zaprimili smo ih čak
oko 4 tisuće.
U početku, dok se sustav

nije posložio, doslovno
smo izdavali propusnice i
onima koji su radili u sustavu, pa i zdravstvu, ali i
to je na sreću vrlo kratko
trajalo. Tada su na izdavanju propusnica morali
raditi gotovo svi općinski
službenici.
Nakon dva-tri tjedna Nacionalni stožer je najavio
e-propusnice i aplikaciju
koja je puštena u promet
1. travnja, a njezina puna
funkcionalnost došla je
do izražaja tek petnaestak
dana kasnije. Prvih dana
je to bio vrlo zahtjevan
posao, jer imati digitalnu
propusnicu, koju obrađujete kroz sustav, a zahtjevi
vam dolaze papirnato, na
ceduljicama ili mailovima,
vrlo je naporno. Ipak, kako
je vrijeme prolazilo, ljudi su
prihvatili digitalni sustav
pa smo sve više zahtjeva
dobivali e-sustavom.
Zanimljivo je da su neki
mještani dobivanje propusnica očekivali tek kroz
nekoliko dana, pa i duže
i smatrali to opravdanim.
Drugi su pak očekivali da
propusnicu dobiju u nekoliko minuta i, ukoliko je
ne bi odmah dobili, slali bi
novi mail, pa novi... i narav
no – preopteretili sustav.

Pri izdavanju propusnica
stvarno smo se maksimalno potrudili da budemo što
efikasniji i brži, a opet pazili
da razlučimo opravdane
od neopravdanih zahtjeva.
Radilo se po cijele dane, a
dežuralo se i vikendom. Na
e-propunicama su uz nas
dvoje radili Elena Grgurić i
Marin Carević. Nas četvero
bili smo dostupni stalno.
Bilo je to zaista jedno zanimljivo razdoblje za koje
se nitko nije pripremao
i kada se u hodu trebalo
snalaziti i iznaći optimalno rješenje i odgovarajući
način da se ljudima izađe u
susret. Bez iznimke javljali
smo se na sve pozive. Uglavnom su se ljudi obraćali
s opravdanim razlozima:
odlazak na terapije nakon
ozbiljnih medicinskih zahvata, briga o roditeljima,
vožnja partnera na posao
u vrijeme obustave javnog
prometa i sl. Izdvojio bih i
jedan primjer koji smatram
da je bio najopravdaniji
zahtjev. Naime, po odredbi
Stožera, žena je morala biti
u mjestu u kojem je prijav
ljena, u njenom slučaju to je
bilo uz nasilnika. Naravno,
ona je željela biti sa svojom
djecom u drugom mjestu,
u kojem nije imala prebivalište i kako ne odobriti
takav zahtjev?
S druge strane, rekao bih
da smo mi ljudi i pomali
razmaženi, pa je bilo i zahtjeva poput: moja mačka
jede isključivo određenu
hranu, koja se prodaje samo
u Pet centru u Rijeci... –
priča nam načelnik Stožera
Denis Mladenić i zaključuje: - U pravom smislu prošli
smo jednu izvanrednu situaciju, gdje je sve mirno, a u
stvari ništa nije normalno.
Situaciju s propusnicama
opisuje i zamjenica načelnika Stožera: - U punom
smislu te riječi bili smo

danonoćno na raspolaganju
od 6 ujutro do navečer,
a ljudi su zvali u svako
doba. Većina zahtjeva
bila je stvarno opravdana.
S
popuštanjem
mjera
proširila se paleta zahtjeva
napuštanja boravka. Ljudi
su poželjeli otići u svoje
vikendice, posaditi krumpir
i slično. I koliko god je bilo
naporno, bilo je zanimljivo.
Mogu reći da smo se još
više zbližili s mještanima,
upoznali njhove proble
me. Uostalom, dužnost
nam je da im budemo na
usluzi i mislim da smo
to u potpunosti opravdali. – napominje zamjenica
načelnika Stožera Snježana
Podobnik koja se između
ostalog, posebno angažirala i prilikom aktiviranja
mještana u postrojbu civilne
zaštite.
Javnim pozivom popu
njeni su redovi postrojbe
civilne zaštite. Kakav je
bio odaziv?
- U svrhu popunjavanja
postrojbe civilne zaštite angažirali smo se prvenstveno
preko udruga Halubajski
zvončari, koji su se ponudili u velikom broju, zatim
Kunpanija z Halubja, a
pridružili su se i brojni drugi volonteri. Mogu reći da
smo bili ponosni kada smo
vidjeli koliko je ljudi shvatilo ozbiljnost situacije i bilo
spremno pružiti pomoć.
Hoće li oni, biti voljni ida
lje ostati u postrojbi civilne
zaštite, što bismo mi, naravno, jako voljeli, znat ćemo
kada bude vrijeme smotriranja postrojbe.
Treba istaknuti i one mještane koji su bili odgovorni
i dojavljivali nepravilnosti. - napominje zamjenica
načelnika. - Iako ih nije bilo
mnogo, ali je ipak bilo neodgovornih okupljanja, kao i
onih koji su kafiće zamijenili prostorom pored trgovi

na. Problemi su se javljali
na već uobičajenim punktovima. Naravno, riječ je o
mladima, ali mišljenja sam
da je veća odgovornost na
roditeljima nego na njima.
Okupljale su se grupice od
20 – 30 mladih bez maske i
zaštite, kao da nisu shvaćali
da se između ostalih i oni
mogu razboljeti. – upozorava zamjenica načelnika
Stožera Snježana Podobnik.
Je li popuštanje mjera izaz
valo i određene nedoumice
kod gospodarstvenika?
- Jako puno upita bilo je od
poslovnih subjekata - pojašnjava Denis Mladenić kojima smo morali dodatno
tumačiti odluke i preporuke
- smiju li raditi ili na koji
način? U tom smo dijelu izrazito nastojali biti na usluzi poslovnim subjektima
kako bi svi oni koji smiju,
mogli mirno raditi, naravno
uz mjere opreza i pojačane
higijene. Cilj nam je da se
što manje osjeti udar na
gospodarsku djelatnost. U
načelu proizvodnja je mogla funkcionirati, za razliku
od uslužnih i ugostiteljske
djelatnosti, koje su se i nakon otvaranja našle pred
novim dilemama – upitan
način rada ili kapacitet.
Svima smo nastojali dati
pojašnjenja kako ne bi strahovali od nadzora.
Što biste izdvojili kao
najvažniji preduvjet za
uspješno
prevladavanje
kriznih situacija?

Ostanimo
odgovorni
- Organizacija, zajedništvo i
odgovornost su najvažniji.
Nacionalni stožer davao
je naputke putem svakodnevnih jutarnjih javljanja
i imali smo mogućnosti
upita. Još uvijek aktivno
surađujemo, ali ne više svakodnevno, nego jednom
tjedno. Nas dvoje - načelnik

i zamjenica Stožera gotovo smo cijelo ovo vrijeme
proveli na radnom zadatku. Zajedno smo slušali naputke Nacionalnog
stožera, surađivali sa susjednim stožerima. Da smo
bili odvojeni, bilo bi znatno
teže. Kontrolu na našem
području vršili su Komunalno društvo Viškovo i
DVD „Halubjan“. Službenici su promptno odrađivali
sve zadatke, što od kuće što
na poslu, dolazili po potrebi. Zbog specifičnosti posla
javne službe u svakom su
slučaju izloženije. Riječ je o
javnom servisu koji mora
biti dostupan i u lijepim i
manje lijepim situacijama.
Ono što je ipak nedostajalo, bila je aktivnija suradnja
sa Županijskim stožerom,
u smislu davanja dodatnih pojašnjenja, što bi nam
u određenim situacijama
znatno olakšalo rad.
Problem su stvarale preporuke jer one ne obvezuju
i uvode zbrku, stoga bi ih
ubuduće trebalo izbjegavati. Ako se smatra da postoji
opasnost, treba propisati
određene mjere jer kako
kontrolirati preporuke ako
nisu obvezujuće!
Generalno mislim da su
ljudi svoje suosjećanje i
društvenu
odgovornost
podigli na viši razinu nego
prije. Primjer tome je da
se 80 ljudi iz udruga, ali i
mimo njih, javilo u postrojbu civilne zaštite. Na
sustavu civilne zaštite treba još dosta poraditi, ima
mjesta za napredak.
Vaša poruka za kraj?
- Stožer je mobiliziran po
četkom ožujka i mobilizacija još uvijek traje. Osim
toga, opasnost od "novog
vala" nije prošla pa moramo i dalje biti i ostati odgovorni. - upozoravaju
vodeći ljudi Stožera civilne
zaštite Općine Viškovo.
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eu projektima
do poboljšanja
u svim
segmentima
društva
Općina
Viškovo
Osim
poboljšanja
kvalitete života
u raznim
područjima,
dodatna
vrijednost
europskih
projekata leži
u činjenici da
se i dio plaća
općinskih
službenika
koji rade na
projektima
sufinancira
iz projektnih
sredstava..
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O

pćina Viškovo već
duži niz godina ulaže
znatne napore u podizanje kvalitete života
svojih mještana, provodi
mjere poboljšanja u svim
segmentima društva –
od obrazovanja, kulture
i sporta do demografske
politike, uz lepezu socijalnih i zdravstvenih
programa usmjerenih na
različite skupine. Europska sredstva u Viškovu
su odavno prepoznata
kao jedan od ključnih
alata u tom segmentu. U
nastavku donosimo popis najvažnijih projekata
koji su u provedbi ili su
već završeni.

Ruke pomažu
Provedba projekta koji
traje 30 mjeseci počela je
u siječnju prošle godine.
Nositelj projekta je Općina Viškovo dok se u ulozi partnera javlja Općina
Klana. Temeljem ovog
projekta Općina Viškovo
i Općina Klana zaposlile
su na radno mjesto gerontodomaćica ukupno
15 dugotrajno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim
obrazovanjem koje su
prijavljene u evidenciju
nezaposlenih. U projekt
su kao korisnici uključene starije i nemoćne

eu projekti

osobe kojima gerontodomaćice pružaju pomoć
u dostavi namirnica, u
pripremi obroka, u održavanju čistoće stambenog prostora, pomažu im
pri oblačenju i svlačenju,
brinu o higijeni, socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju
raznih prava (dostava
lijekova, plaćanje računa,
dostava pomagala i sl.),
pružaju im podršku kroz
razgovore i druženje doprinoseći, kvaliteti njihovih života. Projektom su
osigurana sredstva i za
nabavku kućanskih higijenskih potrepština na
mjesečnoj razini. Zahvaljujući gerontodomaćicama te njihovom trudu i
brizi, mnogim starijim i
nemoćnim ljudima olakšana je svakodnevica i
ublažen težak položaj u
kojemu se nalaze. Ukupna vrijednost projekta
je 2.715.572,50 kn, a u
potpunosti se financira
iz Europskog socijalnog
fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2014. –
2020.

znanjem do posla
Projekt čija je provedba
počela u rujnu 2018. godine, također je usmjeren
na dugotrajno nezaposlene osobe i u potpunosti
se financira iz Europskog
socijalnog fonda u okviru
Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukup
na vrijednost projekta je
1.030.775,60 kn i traje 24
mjeseca. Općina Viškovo
projekt provodi u partnerstvu s Gradom Bakrom i Općinom Skrad.
Projekt je usmjeren na
dugotrajno nezaposlene
osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade
te unaprijeđenje njihovih
znanja i vještina putem
provedbe
verificiranih
programa obrazovanja
odraslih radi lakšeg zapošljavanja.
Temeljem
ovog projekta Općina
je osigurala 9 programa
obrazovanja za 20 osoba.
Dodatna vrijednost projekta je edukacija mentora koji su zaposlenici
Općine Viškovo, Grada
Bakra i Općine Skrad.

Lopaz plus
Nositelj projekta je Riječka razvojna agencija

Porin d.o.o., dok se u ulozi ostalih partnera javljaju
Općina Viškovo, Centar
tehničke kulture Rijeka,
Sveučilište u Rijeci, Grad
Rijeka, HGK – Županijska komora Rijeka, HOK
– Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, HZZ – Regionalni
ured Rijeka. Projekt je
financiran od strane Europskog socijalnog fonda. Ukupno je vrijedan
2.000.000,00 kn i traje 30
mjeseci. Cilj projekta je
povećanje
zapošljivosti
ranjivih skupina na radu
kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih
inicijativa za poticanje
zapošljavanja usklađenih
s lokalnim potrebama i
strateškim prioritetima.
Kroz projektne aktivnosti
85 osoba usvojilo je nove
vještine i kompetencije za
tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.

pod nazivom „Postanite i ostanite nepušač” te
razne edukacije, seminari i radionice koje će biti
usmjerene na prevenciju
stresa, poticanje kretanja
te zdrave prehrane. Organizirat će se i manifestacija „Tjedan zdravlja”
tijekom kojeg će se posjetitelji upoznati s konceptom zdrave prehrane,
rizicima aktivnog i pasivnog pušenja, mogućnostima rekreacije, tehnikama
opuštanja i nošenja sa
stresom. Po dvije manifestacije Tjedan zdravlja
održat će se u Viškovu i
Loparu, organizirati 13
radionica/predavanja i
seminara te jedna javna
tribina na temu rizika od
pušenja uz predavanje o
metodama prestanka pušenja. Ove aktivnosti odgodila je pandemija koronavirusa, ali će se početi
provoditi najesen.

Od prevencije do
zdravlja

uređenje okoliša
dječjeg vrtića
viškovo

Projekt je uspješno prijavila Općina Viškovo te
uključila i Općinu Lopar
kao partnera. Za provođenje niza projektnih
aktivnosti odobreno je
100-postotno financiranje
odnosno 496.914,53 kune
iz Europskog socijalnog
fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” za
razdoblje 2014-2020. Svrha je projekta potaknuti
stanovništvo na promišljanje o važnosti zdravog
načina života. S ciljem
prevencije raka pluća organizirat će se medijska
kampanja protiv pušenja

Dječji vrtić Viškovo, kao
nositelj projekta, izvršio
je prijavu projekta „UREĐENJE I OPREMANJE
OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO“ na Natječaj za EU sufinanciranje unutar tipa operacije
3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ iz LRS
LAG-A „TERRA LIBURNA“.
U sklopu projekta ure-

dit će se i opremiti okoliš
čime će se dobiti dodatne
površine za igru, koje će
se opremiti novim dječjim
igralima. Planirana igrala
u skladu su s najnovijim
tehnološkim i pedagoškim standardima te su
prilagođena djeci rane i
predškolske dobi. Planirani su i potrebni prateći
radovi kao i dodatno hortikulturno uređenje prostora.
Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova iznosi 510.000,00 kn
(sa PDV-om, PDV iznosi
102.000,00 kn) od čega je
predviđena potpora iz
proračuna EU u iznosu
od 367.200,00 kn, a iz proračuna Republike Hrvatske 40.800,00 kn.

Viškovo reciklira
Općina Viškovo, svjesna
važnosti pravilnog postupanja s otpadom te
njegovog odvajanja kako
bi se ublažio njegov štetan utjecaj na okoliš, provela je projekt „Viškovo
reciklira“. Projekt se financira iz Kohezijskog
fonda, ukupna vrijednost
je 496.169,26 kn. Općini
Viškovo dodijeljena su
bespovratna sredstva od
421.743,85 kn odnosno
85% ukupne vrijednosti
projekta. Projekt završava u srpnju ove godine.
Većina projektnih aktivnosti je već provedena:
izobrazno-informativne
aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i
didaktičkih igračaka za

VERZIJA 1.0.

djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu
okoliša, tiskanje letaka,
brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih
i televizijskih reklama i
TV emisija. Provedbom
projekta želi se izgraditi svijest o važnosti odgovornog postupanja s
komunalnim otpadom, s
posebnim naglaskom na
sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje
otpada u kućanstvima,
kućno kompostiranje i
ponovnu uporabu predmeta što će u konačnici
rezultirati
smanjenjem
količine otpada koji se
odlaže na odlagališta.

Spoj na spojnu
cestu brnasi
-dovičići
Ovim projektom izgrađena je cesta dužine 237,84
m zajedno s kružnim
okretištem, oborinskom
odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i
prometnom signalizacijom te DTK mrežom. Navedena cesta važna je radi
realizacije kapitalnih projekata Općine Viškovo –
Zavičajne kuće zvončara
i sportske dvorane. Projekt je sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj.
Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu
od 2.397.590,94 kuna, od
čega EU osigurava 85%, a
Republika Hrvatska 15%.

II. Izmjene prostornog plana uređenja
općine viškovo
Europskim
sredstvima
financirana je i netom završena „Izrada II. izmjena
i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo“ temeljem kojeg je
izvršena izrada cjelovitih
izmjena Prostornog plana
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uređenja Općine Viškovo.
Projekt je sufinanciran iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a Općini Viškovo
su dodijeljena sredstva u
iznosu od 195.000,00 kuna.

Dječje igralište
vrtače

Općina
Viškovo

Projekt Općine
Viškovo:
„Radna zona
Marišćina K-2 u
Općini Viškovo“
uspješno je
prošao 3.
fazu postupka
dodjele
bespovratnih
EU sredstava.
Europskim
sredstvima i do
novih vrtičkih
kapaciteta.

|

|

Europskim
sredstvima
izgradit će se još jedno
dječje igralište na području Općine Viškovo i to u
ulici Vrtače u Marčeljima.
Projekt je vrijedan nešto
manje od pola milijuna
kuna, a Općini Viškovo
odobreno je za realizaciju
387.000,00 kun. Trenutno
se provodi postupak nabave nakon čega kreću i
radovi. Postojeći neuređeni teren u vlasništvu
Općine Viškovo uredit će
se za potrebe dječjeg igrališta. Lokacija je smještena
u dijelu naselja u kojem
je veliki broj stambenih
zgrada u kojima žive mlade obitelji s malom djecom te nedostaje potrebnih sadržaja. Cilj projekta
je poboljšanje uvjeta života stanovnika, posebice
djece i njihovih roditelja
te osiguravanje dodatnih
sadržaja. Projektom se
predviđa postava najmanje tri različite sprave za
igru djece od 3-10 godina.
Sprave će biti metalne sa
svim potrebnim atestima
koji garantiraju sigurnost
djece. Oko sprava će se postaviti apsorbirajuća podloga od reciklirane gume.
Uz sprave za igru, planira
se postava klupa, koševa za otpad te rasvjetnih
tijela. Uz dječje igralište
uredit će se i parkiralište
za posjetitelje. Slobodne
površine planiraju se kao
zelene parkovne površine te se planira uređenje
travnatih površina, sadnja
novih stablašica i guste ži-
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vice uz ogradne zidove.

Kuća halubajskega
zvončara – pred
dobivanjem odluke
integrirani projekt urbane aglomeracije Rijeka
„Povežimo se baštinom“,
u sklopu kojeg će se realizirati projekt „Izgradnja
i opremanje kuće Halubajskega zvončara“, prošao je provjeru Središnje
agencije za financiranje i
ugovaranje te je pozitivno ocijenjen. Projekt mora
proći još samo jednu provjeru od strane ITU PT Rijeka. Kuća Halubajskega
zvončara će se izgraditi
na čestici površine nešto
više od 3.000 m2 u sklopu
Sportsko-rekreacijske zone Halubjan. Ona
će predstavljati matični
objekt zvončara u kojem
će zvončari na jednome
mjestu prezentirati aspekte svoje tradicije i na korištenje dobiti infrastrukturu kakvu zaslužuju.
Turistima će se omogućiti
sudjelovanje u raznim aktivnostima i događanjima povezanim uz običaje
zvončara tokom cijele godine, a ne samo za vrijeme
Pusta. Tradicija, baština,
gastronomija,
turizam,
edukacija, dom Udruge
Halubajski zvončari – sve
u jednom bit će Kuća Halubajskega zvončara.

Radna zona
marišćina – čeka
nas potpisivanje
ugovora
Projekt Općine Viškovo:
„Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo“ uspješno je prošao
3. fazu postupka dodjele
bespovratnih EU sredstava – fazu ocjene kvalitete
te je upućen Ministarstvu
regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije,

kao Upravljačkom tijelu
Operativnog
programa
“Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” na donošenje Odluke o financiranju.
Planirani projekt obuhvaća 1. i 2. fazu izgradnje
nerazvrstanih cesta s pratećom
infrastrukturom
(sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodne instalacije i telekomunikacijske
kanale) te uređenje platoa u sklopu radne zone.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi
nešto manje od 21 milijun
kuna (bez PDV-a), od čega
prihvatljivih troškova oko
15 milijuna kuna.

Područni vrtić
marčelji
Novi vrtićki kapaciteti
također se financiraju EU
sredstvima. Riječ je o izgradnji Područnog dječjeg vrtića u Marčeljima.
Projekt se sufinancira u
sklopu Mjere 7 Ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.
do 2020. godine. Ukupna
vrijednost projekta iznosi
nešto manje od 6,2 milijuna kuna. Realizacijom
projekta postojeća nedovršena zgrada bez namjene rekonstruirat će se za
potrebe područnog dječjeg vrtića s dvije vrtićke
grupe koje će moći primiti
50-ak djece. Projektom je
predviđeno i opremanje vrtića kao i uređenje
pratećeg okoliša i dječjeg
igrališta. Lokacija objekta
u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo čime
se osigurava bolji životni
standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja
Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi
u centru.

STUDIJA OPRAVDANOSTI UVOĐENJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVOZA OTPADA

NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO, GRADA KASTVA I OPĆINE KLANA
Tri jedinice lokalne samouprave koje geografski čine jednu prostornu cjelinu, zajednički su pristupili izradi navedene Studije, s
ciljem da se napravi značajan iskorak prema odgovornom postupanju s otpadom.

J

edan od osnovnih strateških ciljeva Općine
Viškovo je održivi razvoj pa se u skladu s tim,
ali i sukladno suvremenim politikama u gospodarenju otpadom želi
napraviti značajan iskorak prema odgovornom
postupanju s otpadom. Te
trendove prepoznali su,
osim Viškova i Grad Kastav te Općina Klana pa
je u suradnji te tri jedinice lokalne samouprave s
Komunalnim
društvom
Viškovo izrađena „Studija opravdanosti uvođenja
sustava prikupljanja i odvoza otpada na području
Općine Viškovo, Grada
Kastva i Općine Klana“.
Ove tri jedinice lokalne
samouprave s obzirom
na geografski položaj čine
jednu prostornu cjelinu što
je bio i razlog zajedničkog
pristupa u izradi Studije. Svijest o odgovornom
postupanju s otpadom
potrebno je konstantno
podizati te kontinuirano
unaprjeđivati sustav pa je
tako rezultat tih stremljenja i plan ove tri jedinice
lokalne samouprave da
se kroz zajedničko komunalno društvo standard
u ovom komunalnom segmentu značajno podigne.
Izradi studije pristupilo se
kako bi se vrednovali svi
aspekti ovako značajnog
projekta te pravilno procijenio društveni doprinos i
održivost projekta osobito
s ekonomskog aspekta.
Važno je napomenuti da
su u studiju implementirani svi ciljevi u gospodare-

nju otpadom koji su usvojeni u Planu gospodarenja
otpadom Općine Viškovo
za razdoblje od 2017. do
2022. godine od kojih su
najvažniji: unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom i unaprijediti sustav gospodarenja
posebnim
kategorijama
otpada.

Razrađeno nekoliko
scenarija
U skladu s postavljenim
ciljevima, Studija je razradila nekoliko scenarija, a
najprihvatljivijim se pokazao model odvoza otpada
„od vrata do vrata“ koji je i
najoptimalniji te jamči održivost sustava. Takvim pristupom poseban naglasak
stavljen je na sprječavanje
nastanka otpada, pravilno
odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu
predmeta što će u konačnici rezultirati smanjenjem
količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Krajnji
je cilj osigurati svrsishodno upravljanje sredstvima
i odgovorno postupanje
u segmentu komunalnog
gospodarstva.
Primjeri
dobre prakse već postoje i to ponajprije na otoku
Krku gdje njihovo društvo
Ponikve-Eko otok Krk trenutačno predstavlja najučinkovitiji sustav na razini
države, uz Gradsko komunalno društvo iz Preloga
pa su i njihova iskustva
pretočena u elemente Studije.
Općina Klana je u međuvremenu odustala od

formiranja
zajedničkog
društva zbog ranije preuzetih financijskih obveza
te ne može sudjelovati u
projektu jer će osnivači
prema Studiji morati osigurati inicijalna sredstva
za pokretanje komunalnog poduzeća. Gradskom
vijeću Kastva Studija će
se prezentirati te će se nakon toga krenuti u daljnje
korake odnosno izradu
detaljne analize ovisno o
tome da li će Općina Viškovo u taj sustav krenuti
samostalno ili u suradnji
sa susjednim Kastvom.

Studija pokazala
isplativost uvođenja
vlastitog sustava
prikupljanja i odvoza
otpada
Najvažniji zaključak i rezultat odabranog modela
u gospodarenju otpadom
jest da je Studija pokazala
isplativost uvođenja vlastitog sustava prikupljanja
i odvoza otpada uz očekivano bolju uslugu krajnjim korisnicima, značajne
iskorake u postotcima odvojenog prikupljanja otpada, bolju zaštitu okoliša,
bolju kontrolu operativnih
troškova sustava te znatan
doprinos lokalnom gospodarstvu, zajednici i okolišu. Naravno, sve ove pozitivne učinke moguće je
postići uz poštivanje reda
prvenstva u postupanju s
otpadom, a to je izbjegavanje stvaranja otpada,
ponovna uporaba, odvajanje bio otpada na kućnom
pragu i kućno kompostira-

nje, odvojeno prikupljanje
korisnih sastojaka otpada
i bio otpada, odvajanje
korisnih sirovina za što se
sustav odvoza otpada po
sistemu „od vrata do vrata“ uz korištenje Reciklažnog dvorišta pokazao kao
jedini koji daje brze i zadovoljavajuće efekte. Studija je pokazala da se sve
to može postići efikasnije
nego u sadašnjem sustavu
i to ponajprije u pogledu
kvalitete pružene usluge i
troškova koji nastaju u postupanju s otpadom. Predloženi novi sustav predviđa u osnovi sljedeće:
- osnivanje novog komunalnog društva,
- odvoz otpada putem odvojenih spremnika za
prikupljanje otpada za
papir/karton, plastiku/
metal, biootpad te miješani komunalni otpad
(ukupno 4 individualna
spremnika), na lokaciji
korisnika, obračun po
količini predanog otpada
- prikupljanje i odvoz stakla putem podijeljenih
vrećica ili putem postojećeg sustava na javnim
površinama,
- spremnici bi bili čipirani
ili označeni bar kodom,
- nabavku 6 komunalnih
vozila raznih kapaciteta,
- nabavku komunalnog
vozila kamiona samopodizača s nadogradnjom
– grajfer,
- nabavku malog komunalnog vozila,
- izgradnju objekta komu-
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nalnog društva s pratećim objektima,
- izgradnju kompostane
za vlastite potrebe ili
korištenje usluga zbrinjavanja bio otpada putem oporabitelja.

Općina
Viškovo

- Korištenje sortirnice koju
planira graditi KD Čistoća d.o.o., dok će se
za vlastite potrebe pribaviti linija za sortiranje
ambalaže na 4 frakcije +
1 ostatak nesortiranog
materijala.
- smještaj objekata za gospodarenja otpadom na
području RZ Marišćina
ili na području lokacije
koju je predvidio Grad
Kastav za svoju zonu
gospodarenja otpadom,
gdje bi trebalo smjestiti
sjedište društva te servisne radionice i urede.
Studija je pokazala da bi
prosječni prihod novog
komunalnog društva pri
punoj operabilnosti iznosio 13, 5 milijuna kuna,
što osigurava
stabilan

povrat početnih ulaganja
te stabilno poslovanje koje
je projicirano za dulji vremenski period. Uz osiguranje početnih sredstava i
postizanje pune funkcionalnosti Društva, ono bi u
drugoj godini poslovanja
moglo ostvariti pozitivan rezultat. Glavne opće
društvene dobrobiti projekta su pozitivni utjecaji
na uštedu resursa i poboljšanje procesa gospodarenja otpadom, pozitivan
utjecaj na vizuru, buku i
pojavu neugodnih mirisa, te emisiju stakleničkih
plinova i smanjenje očekivane obveze plaćanja
poticajne naknade. Pozitivni doprinosi su i utjecaj
na depopulaciju i kretanje
broja stanovništva, gospodarski razvoj i radna mjesta, financijski položaj i
standard lokalnog stanovništva te svakako pozitivan utjecaj na okoliš. Krajnji je cilj zaokret u sustavu
gospodarenja
otpadom
koji na razini države nije

Sličan pristup Općina
Viškovo imala je i prije
4 godine kada se na isti
način analizirala
isplativost osnivanja
Komunalnog društva
Viškovo. Nakon nešto
manje od 5 godina rada,
Komunalno društvo
posluje pozitivno,
uspješno obavlja
svoju djelatnost te
kvalitetnom i stručnom
realizacijom komunalnih usluga doprinosi
kvalitetnijem životu
lokalnog stanovni
štva. Osim mještana,
pozitivne učinke KD-a
osjećaju i lokalni
gospodarski subjekti
koji surađuju s tvrtkom poput raznih
trgovačko-uslužnoservisnih djelatnosti.
zaokružen, a čije posljedice snose građani.

JEDNOKRATNA GODIŠNJA NOVČANA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA
Odluka o pravu
na jednokratnu
godišnju
novčanu
pomoć starijim
osobama u
završnoj je
fazi pripreme,
a za njeno
provođenje u
Proračunu je
već osigurano
milijun kuna.

|
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R

azvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života jedan je od
osnovnih strateških ciljeva Općine
Viškovo. U tom smislu, svjesni činjenice da brojni umirovljenici imaju niske
mirovine, da su na granici siromaštva,
da im je adekvatna zdravstvena zaštita nerijetko financijski nedostupna, da
im nedostaje kvalitetna institucionalna i izvaninstitucionalna skrb, Općina
Viškovo odlučila je donijeti Odluku o
pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama koja je u
završnoj fazi pripreme prije savjetovanja s javnošću i upućivanja Općinskom
vijeću na usvajanje. Za to je u Proračunu osigurano milijun kuna. Pravo
na jednokratnu godišnju pomoć imat
će osobe s navršenih 65 godina koje
imaju prebivalište na području Općine
Viškovo najmanje 5 godina prije dana
podnošenja zahtjeva. Pravo na pomoć
moći će ostvariti korisnici bez prihoda
ili čiji je ukupni mjesečni prihod ma-

nji od 3.000,00 kuna mjesečno. Ovisno
o mjesečnom prihodu, visina pomoći
kretat će se od 400 do 1000 kuna. Svi
kriteriji kao i način ostvarivanja prava
iz Odluke bit će poznati najesen kada
Odluka prođe i formalnu proceduru
usvajanja.
„Moja vizija demokratski razvijene i
socijalne Hrvatske, pa tako i Viškova,
temelji se, među ostalim, na društvu
jednakosti i jednakih mogućnosti, pravednosti i ravnopravnosti, na brizi za
starije i nemoćne. Upravo ovo potonje
treba ne samo javno zagovarati nego i
činiti sve na izgradnji socijalno pravednog i kohezivnog društva. Da je riječ o
zaista konkretnom potezu, pokazuje i
činjenica da je u proračunu za ovu godinu osigurano milijun kuna za provođenje Odluke o pravu na jednokratnu
godišnju novčanu pomoć starijim osobama.“ rekla je općinska načelnica Sanja Udović, koja će podnijeti formalni
prijedlog Općinskom vijeću.

IZGRADNJA NOVE JAVNE POVRŠINE MARINIĆI
U sklopu ove investicije, vrijednE nešto više od 2 milijuna kuna, neposredno uz kružni tok izgradit će se manja parkirna površina te riješiti pitanje
oborinske odvodnje

U

natoč pandemiji koronavirusa, počeli su
radovi na još jednom
kapitalnom projektu u
Viškovu. Riječ je o izgradnji nove javne površine u
Marinićima. Investicija je
vrijedna nešto više od 2
milijuna kuna s PDV-om,
a radove izvodi tvrtka Goran graditeljstvo. U sklopu
ove investicije, u Marini
ćima će se neposredno
uz kružni tok u središtu
naselja izgraditi i obilježiti
manja parkirališna površina te riješiti pitanje oborinske odvodnje na bočnim
prilazima novoj javnoj
površini. Obnovit će se i
javna rasvjeta te postaviti nove elektroinstalacije. U središtu nove javne

DEZINSEKCIJA D.O.O.
- Koncesionar
za obavljanje poslova
pražnjenja i
odvoza otpadnih voda iz
sabirnih jama i mulja iz
malih sanitarnih uređaja
na području Općine
Viškovo

površine bit će i manji
pješački trg na kojem će se
postaviti urbana oprema,
a cijela površina hortikulturalno urediti. Površina
će se popločiti, a obujam
zahvata iznosi nešto manje
od 1300 četvornih metara.
Nova javna površina bit će
u potpunosti prilagođena i
za osobe smanjene pokretljivosti. Svi redovi trebali
bi biti gotovi za 150 ka
lendarskih dana, koliki je
ugovoreni rok izvođenja
radova. Gradilište je već u
prvim danima obišla načelnica Općine Viškovo Sanja
Udović zajedno s vodite
ljem Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i
ekologiju Općine Viškovo
Sanjinom Vrankovićem.
14. studenog 2019. godine radom nastavlja
tvrtka DEZINSEKCIJA
d.o.o., RIJEKA, Brajšina 13, kao koncesionar
za obavljanje poslova
pražnjenja i odvoza
otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz
malih sanitarnih uređaja na području Općine Viškovo. Ugovor

Pripremni radovi
za mini tržnicu
„Trenutačno se na našem
području odvijaju radovi
na nekoliko velikih projekata ukupno vrijednih
gotovo 35 milijuna kuna.
Posebna vrijednost ove
investicije u Marinićima
je u tome što ćemo u sklo
pu ovih radova izvesti
kompletnu pripremu za
buduću mini tržnicu koja
će dodatno oplemeniti novu javnu površinu.
Time će mještani najvećeg
viškovskog naselja dobiti
sadržaj kakav dosad nisu
imali, a vjerujem da će na
tržnici svoj interes naći i
neki od lokalnih obitelj
skih poljoprivrednih gos-

o koncesiji je sa koncesionarom sklopljen na
razdoblje od narednih
5 godina, a temeljem
provedenog postupka
javne nabave.
Za pražnjenje i odvoz
otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz
malih sanitarnih uređaja na području Opći-

podarstava za plasman
svojih proizvoda. Osim
toga, izgradit će se i prijeko potrebna mjesta za
parkiranje, a i samo nase
lje će puno ljepše izgledati.“, istaknula je općinska
načelnica Sanja Udović.
Trenutno su u Marinićima
završeni radovi na izgradnji potpornih zidova i
dijela sustava oborinske
odvodnje. U tijeku su radovi na izvođenju posteljice parkirališta, razvođenju instalacija javne rasvjete
i telekomunikacijskih instalacija te na preostalom
dijelu oborinske odvodnje.
Potpisani su i ugovori za
priključenje na instalacije
vodopskrbe i javne odvodnje.

ne Viškovo od 2019. do
2024. godine možete se
direktno obratiti koncesionaru na telefonske brojeve 051/506920 i 098/468-709 po
cijeni pražnjenja od
72,00 kn/m3 za domaćinstva i 120,00 kn/m3
za pravne osobe i obrte
(cijene bez PDV-a).
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RADOVI
NA
PODRUČNOM
DJEČJEM
VRTIĆU
MARČELJI
Općina
Viškovo
Unatoč
koronakrizi,
radovi na
dječjem
vrtiću u
Marčeljima
napreduju
planiranom
dinamikom,
a završetak
radova očekuje
se sljedeće
godine.

R

ealizacija još jednoga
kapitalnog
projekta
na području Općine
Viškovo je i konkretno
počela i to unatoč situaciji s koronavirusom.
Riječ je o izgradnji Područnoga dječjeg vrtića
u Marčeljima. Realizacijom projekta postojeća
nedovršena zgrada bez
namjene rekonstruirat će
se za potrebe područnog
dječjeg vrtića s dvije
vrtićke grupe, etažnosti
P+1. Sukladno Državnom
pedagoškom standardu,
novi vrtić moći će primiti
50-ak djece u dvije vrtićke
skupine. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade,
projektom je predviđeno
i opremanje vrtića kao i
uređenje pratećeg okoliša
i dječjeg igrališta, sve u
skladu s Državnim pedagoškim standardom. Sve
bi trebalo biti gotovo za
otprilike godinu dana.

Priprema i
organizacija
gradilišta
Unatoč koronakrizi, radovi u Marčeljima napreduju planiranom dinamikom. Prvo su izvedeni
radovi na pripremi okoliša
i organizaciji gradilišta.
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Objekt je vrlo brzo dobio i svoj obris budući da
su do sada već izvedeni i
zidarski odnosno armirano-betonski radovi te
je završena izvedba zidova prizemlja i kata kao i
betoniranje međukatne i
krovne ploče. Također, izbetonirane su i unutarnje
stepenice te pripremljena
izvedba potpornog zida.
„U vrijeme izrade idejnog
projekta, rješenje je od
strane projektanata predstavljeno stručnom timu i
odgajateljima. Drago mi je
da su konzultirali struku i,
koliko god je bilo moguće
zbog arhitektonskih uvjeta, uvažili naše sugestije tako da ćemo s novim
vrtićem u svakom slučaju biti zadovoljni“, kaže
ravnateljica Dječjeg vrtića
Viškovo Ingrid Lončarić.

Nova radna mjesta
U sklopu ovog projekta
otvorit će se i nova radna
mjesta jer će se zaposliti
odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/
ica i sl. Izgradnja novog
vrtića dat će značajan doprinos lokalnoj zajednici
jer je Općina Viškovo već
niz godina u vrhu Republike Hrvatske s obzirom
na stopu nataliteta te je
izražena značajna potreba
za dodatnim smještajnim
kapacitetima u vrtićima.

Demografski rast
„Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku za 2018. godinu, po
prirodnom prirastu smo
na drugom mjestu od
svih hrvatskih općina pa
predstavljamo
svijetlu
točku aktualne demograf-

ske situacije u Republici
Hrvatskoj. Budući da broj
djece i mladih obitelji na
Viškovu konstantno raste,
izgradnja novih vrtićkih
kapaciteta nam je visoko
na listi prioriteta. Lokacija
objekta u naselju Marčelji
omogućava
disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja
Viškovo čime se osigurava bolji životni standard
i ravnomjerniji razvoj
cijelog područja Općine
kao i lakša pristupačnost
potrebnim sadržajima te
smanjenje gužvi u centru.
Sama izgradnja vrijedna
je nešto više od 6 milijuna kuna, a dodatnih 350
tisuća kuna uložit ćemo u
unutarnje i vanjsko opremanje vrtića za što smo
ugovore potpisali prije

desetak dana“, istaknula je načelnica Općine
Viškovo Sanja Udović.

Sufinanciranje
projekta
Navedeni projekt sufinancira se u sklopu tipa
operacije 7.4.1. „Ulaganja
u pokretanje, poboljša
nje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uklju
čujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu”
Mjere 7 „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa

po prirodnom
prirastu smo na
drugom mjestu od
svih hrvatskih općina
pa predstavljamo
svijetlu točku
aktualne
demografske
situacije u Republici
Hrvatskoj.
ruralnog razvoja Repu
blike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Povećanje vrtićkih
kapaciteta
Što se tiče povećanja
vrtićkih kapaciteta važno je napomenuti da je,
osim navedenog projekta, u tijeku izrada pro-

jektne
dokumentacije
za novi vrtić i jaslice
koji će se nalaziti neposredno uz postojeći
dječji vrtić. Time će se
značajno
unaprijediti kapaciteti vrtića u
Viškovu i olakšati svakodnevni život i rad
brojnim roditeljima s
viškovskog
područja.
I ovaj je projekt prepoznat od strane države
pa će izradu projekte
dokumentacije s 200 tisuća kuna sufinancirati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku.

NOVI VRTIĆKI KAPACITETI U PRIVATNOM DJEČJEM VRTIĆU

VRTIĆ SREĆA u marčeljima
Područni vrtić Sreća u Marčeljima - novi objekt Dječjeg vrtića
Poneštrica moći će primiti tridest i petero djece.

P

rema
podatcima
Državnog
zavoda
za statistiku za 2018.
godinu, po prirodnom
prirastu Općina Viškovo
je na drugom mjestu od
svih hrvatskih općina te
time predstavlja svijetlu
točku aktualne demografske situacije u Republici
Hrvatskoj.
Budući da broj djece i
mladih obitelji u Viškovu
konstantno raste, svake je
godine sve izraženija potreba za smještajem djece
u ustanove predškolskog
odgoja i obrazovanja. S tim
u vezi, dobra vijest ovog
proljeća je novi privatni
vrtić koji će olakšati život-

nu svakodnevicu mnogim
roditeljima. Područni vrtić
Sreća u Marčeljima kao
novi objekt Dječjeg vrtića
Poneštrica moći će primiti
35-ero djece. Iza Poneštrice
je gotovo 25 godina iskustva u predškolskom odgoju
pa će vrlo vjerojatno brzo
popuniti kapacitet nakon
uvrštenja u Mrežu dječjih vrtića Općine Viškovo.
Otvorit će se i 4 nova radna
mjesta. Posebno zadovolj
stvo predstavlja činjenica
da je uspješna privatna
poduzetnička inicijativa
spojila interes društvene
zajednice, jedinice lokalne
samouprave i samog poduzetnika.
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dionica od Mladenića do Ronjgi - jedan od ključnih prometnih pravaca na području općine

Općina
Viškovo

u tijeku Radovi na sve tri dionice
prometnice mladenići - ronjgi

J

Ukupna
procijenjena
vrijednost
radova
iznosi nešto
manje od 19
milijuna kuna
s PDV-om i
predstavlja jednu
od najvećih
investicija u
komunalnu
infrastrukturu
u povijesti Općine
Viškovo.

edna od najvećih investicija u komunalnu infrastrukturu u povijesti
Općine Viškovo napreduje unatoč određenim poteškoćama prije svega s
dobavom nekih sirovina.
Riječ je o velikom zahvatu
na dionici ceste Mladenići-Ronjgi, jednoj od najfrekventnijih prometnica na
području Viškova. Radovi
koji su počeli u kolovozu
prošle godine obuhvaćaju
rekonstrukciju prometnice s izgradnjom nogostupa, kolničke konstrukcije,
javne rasvjete, oborinske
odvodnje, DTK mreže,
prelaganje niskonaponske
i srednjenaponske elektroenergetske mreže, uređenje bočnih priključaka na
cestu, izgradnju kanalizacijske mreže te izgradnju
odnosno zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda.

Zajedničko
financiranje radova
Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi
nešto manje od 19 milijuna
kuna s PDV-om. Radove
zajednički financiraju Žu-
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panijska uprava za ceste
Primorsko goranske županije, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.Rijeka i Općina
Viškovo. Također, dio radova na niskonaponskoj i
srednjenaponskoj elektro
mreži izvodi HEP ODS
d.o.o.

Tri dionice u
različitim fazama
„Radovi se trenutno odvijaju na sve tri dionice,
ali u različitim fazama.
U dužini od 300 metara
na trećoj dionici najbliže
Ronjgima postavljene su
sve podzemne instalacije
komunalne infrastrukture, izgrađeni su priključci
na mrežu stambenih objekata te je postavljen i prvi
sloj asfalta, tzv. BNS sloj
na koji slijedi još završni
habajući sloj. Na prvoj i
drugoj dionici izvršeni su
svi grubi iskopi za glavnu vodovodnu i sanitarnu kanalizacijsku mrežu,
te su preostali iskopi na
bočnim priključcima na
sporedne ulice. U pripremi je prelaganje niskona-

ponske i srednjenaponske
elektroenergetske mreže
i DTK mreže te izvedba
oborinskog kolektora na
suprotnoj strani prometnice. Svi radovi proteklih
mjeseci odvijali su se uz
poštivanje sanitarno-higijenskih mjera. Kako bi se
poštivale i mjere socijalne distance radnici su bili
podijeljeni u grupe i po
lokacijama odnosno dionicama, upravo kako ne bi
došlo do neželjenih posljedica, a sve kako ne bi bilo
većih zastoja u izvođenju
radova. Zbog situacije s
koronavirusom odnosno
ograničenja u transportu i prijevozu, ponešto je
otežana doprema nekih
materijala, ali se gotovo
svakodnevno prilagođavamo okolnostima i takve
probleme nastojimo riješiti u hodu“, rekao je voditelj Odsjeka za planiranje i
razvoj prostora, izgradnju
komunalne infrastrukture
i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i
javnu nabavu Općine Viškovo Sanjin Vranković.
Rekonstrukcija ove pro-

metnice koja je jedna od
najprometnijih i najvažnijih u Općini Viškovo
izuzetno je važna jer će se
dobiti moderna prometnica sigurna za promet svih
sudionika u prometu osobito pješaka.

Cjelovita
rekonstrukcija
Posebno je važna činjenica
da će se rekonstrukcijom
obuhvatiti i sve komunalne instalacije čime se
stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture i poboljšanje
komunalnog
standarda
naselja Mladenići, Bujki,
Brtuni i Biškupi. Predmetna dionica od Mladenića
do Ronjgi dugi niz godina
predstavlja jedan od ključnih prometnih pravaca na

području Viškova, a samoj
realizaciji ovog projekta
prethodio je i zahtjevan
postupak rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa.
Ujedno predstavlja glavnu
komunikacijsku vertikalu
između Saršona i centra
Viškova, ali i poprečni pravac između Rijeke, Viškova, Kastva i Klane.
„Unatoč činjenici da je pandemija koronavirusa općenito smanjila gospodarsku
aktivnost, to se nije pretjerano odrazilo na izvođenje
građevinskih radova što
je dokaz da nije sve stalo.
Po realizaciji ovog projekta mještani će dobiti u
jednom dijelu obnovljenu
vodoopskrbu, oborinsku
odvodnju, pripremu kanalizacijskog sustava, javnu
rasvjetu, nogostupe. Time

će ova trasa, inače jedna od
najprometnijih na području Općine Viškovo kojom
dnevno prometuje više od
8 tisuća vozila, postati prije svega puno sigurnija za
sve sudionike u prometu“,
istaknula je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Radovi se izvode u sklopu projekta „Proširenje
sustava odvodnje Riječke
aglomeracije“ koji se sufinancira sredstvima Europske unije kroz Operativni
program „Konkurentnost
i kohezija“ za razdoblje
2014.-2020.

nje.“, rekao je u ime Općine
Viškovo viši stručni suradnik za izgradnju objekata
javne i društvene namjene,
komunalne infrastrukture i
razvoj komunalnih sustava
Josip Kordić.

uređenje treće faze mjesnog groblja Viškovo. Jedna
od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave
je osigurati što bolji komunalni standard u što spadaju i groblja te zadovoljiti
potrebe naših mještana.
Ovim projektom koji je
vrijedan nešto manje od 6
milijuna kuna takve ćemo
potrebe zadovoljiti. Ova
nova ukopna mjesta bit će
dostatna do izgradnje novog groblja u Bujkima“,
istaknula je općinska načelnica Sanja Udović.

RADOVI NA PROŠIRENJU

GROBLJA VIŠKOVO
dovršenjem 3. faze mjesnog groblja Viškovo osigurat će se 143
nova ukopna mjesta i 120 grobnih niša. Ugovorena vrijednost
radova je 4.670.876,85 kn bez PDV-a. prema dinamičkom planu
radovi bi trebali završiti u srpnju ove godine. ukopna mjesta
bit će dostatna do izgradnje novog groblja u Bujkima

N

eočekivana
situacija
s pandemijom koronavirusa najmanje se
odrazila na realizaciju
još jednoga kapitalnog
projekta u Viškovu. Riječ je o izgradnji 3. faze
groblja Viškovo čijom će
se realizacijom dobiti 143
nova ukopna mjesta i 120
grobnih niša. Radovi na
proširenju mjesnog groblja Viškovo obuhvaćaju izgradnju dvaju polja
s grobnim mjestima u
zemlji, pet blokova niša,
oborinsku odvodnju, jav
nu rasvjetu, uređenje pje
šačkih staza te središnjeg
trga novog dijela groblja.

U tijeku radovi na
drugom grobnom
polju
„Završeni su građevinski
radovi na izgradnji jednog
grobnog polja koje je većim
dijelom napunjeno zem
ljom te građevinski radovi
na izgradnji 5 blokova niša
s time da je dio ništa obložen kamenom. U tijeku
je izvođenje građevinskih
radova na drugom grobnom polju na kojem su
izvedeni potporni zidovi.
Paralelno se izvode radovi
na oblaganju kamenom
preostalih niša i izvođenju
sustava oborinske odvod

Ugovorena vrijednost radova je 4.670.876,85 kn bez
PDV-a. Rok za izvođenje je
150 kalendarskih dana pa
bi prema dinamičkom planu trebali završiti u srpnju
ove godine.
„Osim novih ukopnih mje
sta i grobnih niša, ovime
će se završiti kompletno
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reciklažno
dvorište
i podjela
kompostera

K
Općina
Viškovo
U sklopu drugog
Javnog poziva
za dodjelu
kompostera
za kućno
recikliranje
Općina je
nabavila 86
kompostera.
Javnim pozivima
dodijeljeno
ukupno 172
kompostera,
a njihova
nabavka
planirana je i u
projekcijama
proračuna za
2021. i 2022.

rajem travnja, usporedo s popuštanjem dijela
mjera uvedenih u borbi
s koronavirusom, nasta
vljen je prihvat reciklabilnog otpada i podjela
kompostera za kućno kompostiranje u Reciklažnom
dvorištu Viškovo.
Reciklažno dvorište Viškovo s tom je aktivnošću
počelo 28. 04. 2020. po
dosadašnjem radnom vremenu utorkom i četvrtkom
od 17-20 sati te srijedom i
subotom od 9-13 sati.
Rad reciklažnog dvorišta organiziran je uz poštivanje svih preporučenih
epidemioloških mjera na
način da se korisnici puštaju jedan po jedan u prostor Reciklažnog dvorišta
poštujući mjeru fizičke
udaljenosti od najmanje
2 metra. Svi korisnici sa
svojim prijevoznim sredstvima otpad kao i do sada
odlažu na predviđena
mjesta unutar Reciklažnog
dvorišta Viškovo uz prethodno pokazani službeni
identifikacijski dokument.
Djelatnik
Reciklažnog
dvorišta broj dokumenta
upisuje u svoj očevidnik
bez bliskog kontakta s korisnikom.
Općina Viškovo na ovaj
način već 3 godine omogućava svojim mještanima
da na pristupačan, ekonomski i ekološki prihvatljiv
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IMATE LI KOMPOSTER?

KOMPOSTER

Projekt „Viškovo reciklira“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda te se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

način zbrinu otpad nastao
u kućanstvima. Time se
smanjuje onečišćenje okoliša te u konačnici osigurava bolja kvaliteta života
u čistom okolišu.
Reciklažnim dvorištem
upravlja
Komunalno društvo Viškovo.
Mještani u reciklažno
dvorište mogu odložiti
gotovo 30 vrsti sirovina
iz otpada poput metala,
plastike, stakla, papira
i kartona, odjeće i, elektroničkog i električnog otpada, glomaznog otpada,
namještaja i stakla te iskorištene akumulatore, baterije, otpadna ulja, otapala, boje i lakove koji se po
zaprimanju u dvorištu
predaju
ovlaštenim
sakupljačima koji tako
prikupljen otpad zbrinjavaju na siguran i ekološki
prihvatljiv način.

Podjela
kompostera
U isto vrijeme, u Reciklažnom dvorištu osi
gurano je izdavanje kompostera za kućno kompostiranje mještanima koji
su ostvarili pravo na do
djelu kompostera na slje
deći način: korisnici koji
imaju vaučer ulaze jedan
po jedan u Reciklažno
dvorište s automobilom,
uzimaju zaštitne rukavice,
osobno preuzimaju komposter i sami ga ukrcavaju

VERZIJA 1.0.

u vozilo te na kraju potpisuju primitak na postavljenom stolu. Nakon svakog
korisnika stol se dezinficira.
U sklopu drugog Javnog
poziva za dodjelu kompostera za kućno recikliranje
Općina je nabavila 86 kompostera od kojih je većina
dodijeljena
mještanima
koju su ostvarili to pravo. Sredstva za nabavku
kompostera za kućno recikliranje planirana su i u
projekcijama proračuna za
2021. i 2022. godinu. Planom gospodarenja otpadom Općine Viškovo za
razdoblje od 2017. do 2022.
godine kao jedna od mjera
gospodarenja otpadom na
području Općine Viškovo
je definirana i mjera: Osi
guranje potrebne opreme
za provođenje kućnog
kompostiranja. Cilj ovih
javnih poziva jest osigura
nje potrebne opreme te po
ticanje kućnog kompostiranja na području Općine
Viškovo s ciljem smanjenja
količine proizvedenog komunalnog otpada.

mogućnosti ODVOZA
GLOMAZNOG KOMUNALNOG OTPADA

K

ako je veliki interes
mještana za odvoz
glomaznog komunalnog otpada iz kućanstva
ovim putem podsjećamo
da je početkom 2019. godine započeo novi način
odvoza glomaznog komunalnog otpada na području Općine Viškovo, odnosno Komunalno društvo
Čistoća Rijeka d.o.o. je
preuzelo obavezu odvoza sukladno pozitivnim
propisima.
Mještani, odnosno ko
risnici usluge Komunal
nog društva Čistoća Rije
ka d.o.o., imaju pravo na

besplatan odvoz glomaz
nog komunalnog otpada
u količini do 2m3 godišn
je.
Kako bi mještani iskoristili
svoje pravo na besplatan
odvoz, potrebno je ispuniti zahtjev za odvoz otpada koji se nalazi na web
stranicama Komunalnog
društva Čistoća Rijeka
d.o.o. ili za dodatne informacije kontaktirati Komunalno društvo Čistoća Rijeka d.o.o. na broj telefona
051/374-730.
Također, ukoliko mještani
imaju glomaznog komunalnog otpada, a u mo-

gućnosti su ga sami prevesti, isti mogu bez naplate
deponirati u reciklažnom
dvorište
Komunalnog
društva Viškovo d.o.o.,
koje se nalazi u radnoj zoni
Marinići.

Radno vrijeme u kojem
je reciklažno dvorište
otvoreno za prijem otpa
da je utorkom i četvrt
kom od 17 do 20 sati te
srijedom i subotom od 9
do 13 sati.

održavanje javnih zelenih površina
Planira se odmah pristupiti drugoj košnji, obzirom ima dosta kiše, i to košnji uz ceste, košnji javnih zelenih površina i parkova, po
potrebi orezivanje i pljevljenje grmova i biljaka na javnim površinama i u parkovima i dječjim igralištima.

P

od održavanjem javnih zelenih površina
za 2020. godinu planirana je košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih
zelenih površina i parkova, obnova, održavanje i
njega drveća, ukrasnog
grmlja i drugog bilja,
popločenih i nasipanih
površina u parkovima,
fitosanitarna zaštita bilja
i biljnog materijala i drugi poslovi potrebni za
održavanje tih površina.
Do sada obavljena je
prva košnja javnih zelenih površina, pljevljenje,
okopavanje, dohranjivanje i obrezivanje ukrasnog grmlja i drugog
bilja i sakupljanje biološkog otpada s javnih
zelenih površina i par-

kova, obrezivanje drveća
iza općine, ispred groblja
i u parku ispred groblja,
proljetna
fitosanitarna
zaštita bilja i biljnog materijala. Također je izvršeno prskanje korova uz
ceste i prva košnja zaštitnog pojasa nerazvrstanih
cesta i javnih cesta koje

prolaze kroz naselje. Trenutačno se dovršava košnja uz nerazvrstane ceste
u zoni 5 (Mladenići).
Planira se odmah pristupiti drugoj košnji, obzirom ima dosta kiše, i to
košnji uz ceste, košnji
javnih zelenih površina
i parkova, po potrebi

orezivanje i pljevljenje
grmova i biljaka na javnim površinama i u parkovima i dječjim igralištima. Do kraja godine
obavit će se potreban
broj košnji uz nerazvrstane ceste i javne ceste
koji će ovisiti o količini
oborina.
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PLAN ČIŠĆENJA DIMNJAKA ZA 2020. GODINU

I

ako sezona grijanja više
nije u tijeku vlasnici,
odnosno korisnici uređaja
za loženje obavještavaju o
potrebi pregleda i čišće
nja dimovodnih objekata (dimnjaci i dimovodni
kanali) i uređaja za loženje.

Općina
Viškovo
Koncesionar za
dimnjačarske
usluge na području Općine
Viškovo je
tvrtka
Dimnjačarstvo
Valjak d.o.o.
Črešnjevo.

Redovnim
i
stručnim
održavanjem preveniraju
se neželjene posljedice po
živote i zdravlje ukućana i
imovine, kao što su požar
ili eksplozija. Redovnim
čišćenjem i pregledom
dimnjaka, opasnosti od
nastanka upravo takvih
opasnih situacija se svode
na najmanju moguću mjeru.

području općine Viškovo.
Temeljem Odluke Općine
Viškovo i zakonskih propisa, obvezan je redovit pregled i provodi se jednom
godišnje, a čišćenje dim
njaka dva puta godišnje.

može utjecati na tehnička
svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost
dimnjaka, te po inspekcij
skom nadzoru, odnosno
kada dimnjak dulje vrijeme nije u upotrebi.

Korisnici
dimnjačarskih
usluga obvezni su omogućiti preglede i čišće
nje dimnjaka i uređaja za
loženje temeljem Zakona
o zaštiti od požara i Tehničkih propisa za dimnjake
u građevinama, te sukladno Odluci o obavljanju
dimnjačarskih poslova na

Vlasnici i korisnici dimovodnih objekata (dim
njaci i dimovodni kanali)
i uređaja za loženje dužni
su izvršiti izvanredni pregled dimnjaka koji se provodi prije svake promjene
uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog
izvanrednog događaja koji

Koncesionar za dimnja
čarske usluge na području
Općine Viškovo je tvrtka Dimnjačarstvo Valjak
d.o.o., Črešnjevo.
Dimnjačara možete kon
taktirati na telefon:
042/731-304, 091 430 9196,
091 430 9195

ČIŠĆENJE DIMNJAKA I UREĐAJA PODRUČJA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GOD.
PODRUČJE

DATUM

VIŠKOVO: Vozišće, Široli, Viškovo, Brnasi, Donji Jugi,
Dovičići, Furićevo, Gornji Jugi, Juraši, Kapiti, Milohni

21. 08. 2020. – 15. 09. 2020.

MLADENIĆI: Mladenići, Bujki, Trtni, Biškupi, Brtuni

21. 08. 2020. – 15. 09. 2020.

SROKI: Pešćićići, Donji Sroki, Gornji Sroki, Valjani,
Kulići

15. 09. 2020. – 10. 10. 2020.

MARČELJI: Marčelji, Garići, Vršak, Klići, Melišća,
Benaši, Ilovca, Marinići, Mavri, Pogled, Vrtače

15. 09. 2020. – 10. 10. 2020.

KOSI: Ferenci, Kosi

10. 10. 2020. – 15. 11. 2020.

SARŠONI: Marićeva Draga, Saršoni, Benčani,
Ronjgi, Lučići, Skvažići, Zorzići, Globići

10. 10. 2020. – 15. 11. 2020.

MARINIĆI: Turkovo, Marinići, Stupari, Blažići, Draga,
Petrici, Mučići, Lučinići, Straža, Bezjaki, Štefani, Trampov breg

19. 06. 2020. – 02. 08. 2020.
15.1 1. 2020. – 15. 12. 2020.

NAPOMENA: Predviđeni termini mogu se pomaknuti u vremenskom okviru od 10-ak
dana uslijed nepovoljnih vremenskih prilika za izvršenje dimnjačarskih radova. Korisnici
mogu dogovoriti termin čišćenja na brojeve 091 4309196 (Stjepan) i 091 4209195 (Mario) na
koje se u uredovno vrijeme (pon-ned nakon 17 sati) može dogovoriti rezervacija termina
izvršenja radova.
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Župa svetoga Mateja

u molitvi postojani

P

andemija koja je zahvatila cijeli svijet, natjerala je svakog od nas da
preispita svoja vjerovanja,
postupke i vrijednosti. Težak ispit pred kojim smo
se našli, pozvao je na poslušnost i brigu ne samo za
nas same, već i našu odgovornost za tuđe živote.

Vrijeme nemogućnosti oku
pljanja zajednice i slavljenja
svetih sakramenata za vjernike je bila teška situacija. Znajući da je duhovna
potpora i pomoć mnogima
neophodna, župnik mons.
Ivan Nikolić redovito je
putem e-maila održavao
kontakt s brojnim vjernicima svoje župe.
- Nastojao sam biti neka
vrsta utjehe i podrška
vjernicima u kriznim situacijama kao što je bila ova

Podsjećajući da
nam je svima kršćan
ska dužnost posvje
dočiti solidarnost i
učiniti sve da bi se
spriječilo širenje virusa, poslana je poruka:
Pretvorimo ovu krizu
u prigodu da, unatoč
ovoj kušnji, u nadi
budemo radosni, u
nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim
12,12).
u vrijeme koronavirusa.
Bilo je otprilike 350 župljana s kojima smo kontaktirali e-mailom. Posebna se pažnja posvećivala
roditeljima prvopričesnika i krizmanika. Slao sam
kateheze da sami pripreme djecu na sakramente.
Također sam svake subote

stva utrošena su za tekuće
troškove – grijanje crkve,
režije i održavanje, kao
i kupnju dezinfekcijskih
sredstava i ostalog materijala koji je potreban kao
prevencija od širenja koronavirusa te organiziranje
župe nakon što su dozvoljene mise i ukinute mjere
za slavlje misa.

slao za nedjelju Liturgiju riječi „Dan Gospodnji
u obitelji“ kako bismo se
zajedno našli u molitvi,
pročitali nedjeljna čitanja
i propovijed i ostale molitve – pojašnjava mons.
Nikolić.

Donacija Općine
Viškovo za 2020. g.

Preostala sredstva ćemo
uložiti u snimanje pjesama
kao i izdavanje CD dječjeg
zbora „Nebeske iskrice“ –
ističe mons. Nikolić.

- U pomoć župi u vrijeme
koronavirusa, kada smo
praktički ostali bez prihoda, priskočila je Općina
Viškovo. Donirana sred-

održana Slavlja prve pričesti

P

rva pričest veliki je događaja koji roditeljima
i djeci ostaje zauvijek
u sjećanju. Veliki je događaj kada dijete pristupa po
prvi puta u životu sakramentu svete pričesti, po
prvi puta uživat će potpuno zajedništvo euharistije,
po prvi puta primit će samoga Krista.
Svećenici, vjeroučitelji u
školi i župi, kao i cijela
župna zajednica raduje
se tom događaju i iskreno
čestitaju roditeljima, čija je
uloga u pripremi za prvu
pričest i općenito u vjerskoj pouci neprocjenjiva.
Neizmjerno je važno da se
nakon svečanog primanja
svete pričesti djeca nastave
uvoditi u vjerske istine i da

aktivno sudjeluju u životu
župne zajednice, na njima
prikladan i prilagođen način. To znači da redovito
nastave pohađati vjeronauk u školi. Posebno da
djeca s roditeljima redovito sudjeluju na svetoj misi.
Na svakoj misi susrećemo
i našega Nebeskog Boga
Oca, koji nas je stvorio i
koji kao dobar otac želi sve
najbolje svojoj djeci. Na
osobit način susrećemo ga
u molitvi "Oče naš", koji je
važan dio svete mise.

U krugu obitelji
Na misi primamo najveći
dar! U sakramentu pričesti primamo Tijelo i Krv
Kristovu! Postoji li bolji i
sigurniji način da se zbližimo s Isusom i slijedimo ga?

Zbog izvanredne situacije
u kojoj smo se našli zbog
koronavirusa, prva pričest
ove je godine organizirana
po grupama – i to po abecednom redu prvopričesnika, kako bismo izbjegli
gužvu i kako bismo ispoštovali socijalnu distancu.
Roditelji su ujedno pozvani
da se drže preporuka: pojačana osobna higijena, fizička distanca, higijena ruku,
korištenje zaštitne maske,
pojačana higijena i dezinficiranje ruku kod ulaza u
crkvu, sveta pričest na ruke
i bez fizičkih kontakata.
Ovogodišnje slavlje prve
pričesti bilo je zaista "obiteljsko". U skladu s preporukama, pazilo se koga se
može pozvati na slavlje.

OBAVIJEST O
PRIJELAZU NA SVETE
MISE PO LJETNOM
RASPOREDU
U srijedu 1. 7. 2020.
prelazimo na ljetni
raspored svetih
misa.

PROGRAM SLAVLJA ZA
SRPANJ i kolovoz
MISE RADNIM
DANOM:
u 7.30 sati
MISE NEDJE
LJOM i BLAGDA
NOM:
u 8, 10, 19 sati
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planiranje novih šetnica

Uređenje
nove
kružne
staze
Turistička
zajednica
Općine Viškovo

U

planu je izrada nove
kružne staze, koja će s
prijevoja ceste Saršoni
– Trnovica, kod ulaza u
nekadašnji
kamenolom,
šumskim putovima ići u
smjeru istoka do sadašnjeg

vidikovca iznad naselja
Skvažići, s kojeg se pružaju
prekrasni vidici.
Nova staza duljine tisuću
metara obuhvatit će po
stojeću šetnicu sa sjeverne
strane i novoizgrađenu

šetnicu s južne strane. Staza
vodi starim šumskim putovima uz vrtače ograđene sto
ljetnim suhozidima.
S nekoliko se lokacija na
stazi pruža krasan pogled
na Kvarnerski zaljev.

UREĐENJE ŠETNICA I PJEŠAČKIH STAZA
Staze i
šetnice na
području
općine
Viškovo
ljubiteljima prirode
pružaju
užitak u
šumskom
krajoliku.

L

ijepo i sunčano vri
jeme zasigurno potiče
na boravak u prirodi,
šetnju i rekreaciju. Kako
bi šetnja našim raznolikim šumskim krajolicima
protekla sigurno i ugodno, Turistička zajednica općine Viškovo, u
suradnji s Planinarskim
društvom Viškovo, pristupila je uređenju šetnica i pješačkih staza.
Akcije čišćenja održale
su se tijekom mjeseca
svibnja na nekoliko lokacija. Na kružnoj stazi
od Mladenića prema
Petrcima i centru Plešivac obavljeno je redovno održavanje, odnosno
čišćenje izrasta i mjestimično širenje putova.
Prilikom
održavanja
nastojalo se minimalno zadirati u prirodni
izgled puta uz istovremeno osiguravanje si
gurnog korištenja staze.
Put od Mladenića prema centru Plešivac i na-
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dalje prema Jeberinima i
Skvažićima zahtijevao je
jače orezivanje te popravak putokaznih oznaka.
Dolaskom u Skvažiće
nastavilo se s čišćenjem
staze prema vidikovcu
Lončeva griža. Okoliš
oko galerije na otvorenom i klesarskih i kava-

dorskih alata je uređen
od izrasta sezonskog
raslinja, kao i pristup
samom vidikovcu koji
je ujedno i proširen.
U narednom razdoblju planira se nekoliko
novih akcija koje obuhvaćaju košnju staza po
hrptu Lončeve griže i
dodatno orezivanje grana, obnavljanje oznaka
(markacija) na cijelom
potezu šetnica, popravak, pričvršćivanje i obnovu teksta na putokazima te dodatne provjere
izrasta tijekom sezone.

Avantura vas zove – krenite u akciju uz HALUbike
NAŠ PITOMI KRAJOLIK POZIVA U SVOJE ZELENO OKRILJE - OTKRIJTE GA UZ HALUBIKE, JAVNI SERVIS NAJMA I KORIŠTENJA BICIKALA NA PET OZNAČENIH
BICIKLISTIČKIH STAZA RAZLIČITE ZAHTJEVNOSTI

S

vim ljubiteljima pu
stolovine i aktivnog
odmora,
biciklističke
staze
općine
Viškovo
pružit će izazov i priliku za
rekreaciju. Pet označenih
biciklističkih staza različite
konfiguracije terena zadovoljit će početnike, ali
i one iskusnije koji traže
zahtjevnije staze.
Zadovoljite svoju potrebu
za znatiželjom i rekreacijom uz HALUbike, javni
servis najma i korištenja
bicikala u općini Viškovo.

Najam na dvjema
lokacijama

Mehaničke i električne
bicikle moguće je unajmiti
na dvije stanice, u središtu
Viškova – na parkiralištu
Milihovo i u Ronjgima,
u
neposrednoj
blizini
rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova te mreže
biciklističkih staza i šetnica. Stanica na parkiralištu
Milihovo pruža izbor 6 mehaničkih i 6 električnih bicikala, a stanica u Ronjgima
4 mehanička i 4 električna
bicikla.

podataka, plaćanje i nadoplate korištenjem kreditne
kartice i WSPay sigurnog
sustava za naplatu kartica.
Detaljnije upute zainteresi
rani korisnici mogu pro
vjeriti na stranicama Turističke zajednice općine
Viškovo (https://visitviskovo.hr/sto-raditi/halubike/), kao i na stranici

http://halubike.hr/. Jasne
i pregledne upute za regi
straciju moći će se pronaći
i na samim bike-sharing
stanicama.

Povoljnije cijene
usluge
Efikasniji način najma
prate i odlične cjenovne
pogodnosti. Sat korištenja
mehaničkog bicikla iznosi

samo 10,00 kn, a električnog
15,00 kn. Upotreba bicikala
je moguća od 6.00 do 21.00
sat što daje pregršt vremena za istraživanje prirodnih
i kulturnih znamenitosti
Viškova, a tek nakon ispravnog vraćanja bicikla
na postolje skidaju se sredstva unaprijed uplaćena na
prepaid računu, sukladno
vremenu korištenja.

Nova sezona korištenja
HALUbike sustava donosi
nekoliko noviteta. Novim
načinom registracije i najma HALUbike postaje još
pristupačniji svojim korisnicima.

WEB aplikacija za
najam
Na bike-sharing stanicama, korisnik očitava
QR kod za mehanički ili
električni bicikl te slijedi
upute za registraciju na
web aplikaciji GO2BIKE.
Pristankom na opće uvjete
korištenja te odabirom prepaid nadoplate vrši se upis
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Turistička
zajednica
Općine Viškovo

1. mjesto: n
pozivamo
naše
mještane na
sudjelovanje
na Natječaju
za najljepše
uređenun
okućnicu
i balkon i
sljedeće
godine!
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1. mjesto: najljepše uređen balkon Doris Ozanić

2. m

2. mjesto: najljepše uređen balkon Marine Ostojić

3. mj

najljepše uređena okućnica Željke Bjedov

Održan izbor za najljepše uređenu okućnicu i balkon općine viškovo

Najljepše uređena okućnica
Željke Bjedov
u kategoriji najljepše uređenog balkona prvo mjesto pripalo je doris ožanić

T

ijekom mjeseca svibnja Turistička zajednica općine Viškovo objavila je Natječaj za
najljepše uređenu okućnicu i balkon u 2020. godini. Svoju okućnicu i balkon na natječaj su mogli
prijaviti stanovnici općine Viškovo, bez obzira na vlasništvo.
Ljubitelji i kreatori krajobrazne
arhitekture rado su se odazvali
ovom pozivu pa je do kraja natječaja zaprimljeno četrnaest prijava.

mjesto: najljepše uređena okućnica Mirjane Saršon

jesto: najljepše uređen balkon Saše Stojanović

Po završetku natječaja stručno
povjerenstvo obišlo je, ocijenilo i
fotografiralo prijavljene okućnice
i balkone sudionika natječaja te
zbrojem bodova utvrdilo pobjednike.

Nagrađeni u kategoriji
najljepše okućnice:
1. mjesto: Željka Bjedov, nagrada
u iznosu od 1.000,00 kn
2. mjesto: Mirjana Saršon, nagrada
u iznosu od 700,00 kn
3. mjesto: Đurđica Kušaković,
nagrada u iznosu od 400,00 kn

Nagrađeni u kategoriji
najljepšeg balkona:
1. mjesto: Doris Ozanić, nagrada u
iznosu od 1.000,00 kn
2. mjesto: Marina Ostojić, nagrada
u iznosu od 700,00 kn
3. mjesto: Saša Stojanović, nagrada u iznosu od 400,00 kn

***
Ovim putem čestitamo sretnim
dobitnicima i zahvaljujemo svim
sudionicima na odazivu.

3. mjesto: najljepše uređena okućnica Đurđice Kušaković

| Lipanj 2020. | Glasnik općine VIŠKOVO | 31

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO I AKTIVNOSTI U KORONI

virtualni svijet
za roditelje i djecu

LJETNI
PLJUSAK
trg ispred crkve sv. Mateja

subota, 4. srpnja 2020. u 21.00 sat

KONCERT
RADOJKE ŠVERKO
Na ovogodišnjem koncertu nastupit će Radojka
Šverko uz pratnju prof. Vladimira Babina.
Gospođa Šverko hrvatska je pjevačka diva poznata po raskošnom volumenu i boji glasa.
Dobitnica je četiri najviše strukovne nagrade „Porin“, od toga jedan za životno djelo, a
svojim nastupima i pobjedama obilježila je
festival Melodije Istre i Kvarnera, kao i festivale Splitski festival i Zagrebfest.
Zapaženi nastupi na brojnim festivalima u zemlji
i inozemstvu i brojna priznanja publike dokaz su
njezine veličine i uspješnog rada.

***

s izrazitim zadovoljstvom pozivamo vas danam se
pridružite i uživate u nezaboravnom nastupu ove
vrhunske umjetnice.
Veselimo se Vašem dolasku!

|

|
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S

ukladno Odluci općinske
načelnice te preporukama
Nacionalnog
stožera
civilne zaštite, Dječji vrtić
Viškovo je 16. ožujka 2020.
prestao s radom za djecu
i roditelje, barem na onaj
uobičajen način, u vrtiću,
u grupama, u direktnom
kontaktu s djecom.
No, praznina u vrtiću i
nemogućnost
direktne
komunikacije s djecom i
roditeljima, potaknula je
stručne službe vrtića na
otkrivanje novih načina
komunikacije, prvenstveno
putem web stranice Dječjeg
vrtića www.vrtic-viskovo.
hr.
U početku je web služio kao
komunikacijska platforma
za dijeljenje mnoštva in
formacija koje je trebalo
proslijediti
roditeljima
vezano uz organizaciju
rada, preporučene mjere,
zdravstvene savjete i sl.
Vrlo brzo pokazala se
i potreba za dodatnom
podrškom roditeljima. Ini
cijativa o što kvalitetnijom
provođenju vremena u
novim okolnostima potekla
je od psihologinje Sonje
Pribele Hodap.
„Bilo nam je jako važno
održati vezu s djecom i
obiteljima i dati im do
znanja koliko su nam
važni i koliko na njih
mislimo. Ideja od koje
smo krenuli jest da
želimo u novonastalim
uvjetima zajedničko vri
jeme djece i roditelja

ispuniti svrhovitim i djeci
primjerenim sadržajima te
osnažiti roditelje u njihovoj
roditeljskoj ulozi. Jasna
poruka da smo dostupni
putem web-a i drugih
kanala komunikacije, nasta
vlja osjećaj pripadnosti
i zajedništva, a to je ono
što kao stručnjaci znamo
da djeca i roditelji sada
trebaju“,
istaknula
je
psihologinja Pribela Hodap.
"Inicijativu kolegice Sonje
sam odmah prihvatila jer nam
je u ovim nepredviđenim
okolnostima iznimno važno
da djeca ostanu u kontaktu
s odgojiteljicama. Osim toga,
htjeli smo pokazati djeci i
roditeljima da smo tu za
njih i da smo im i nadalje
podrška“, ističe ravnateljica
Dječjeg vrtića Viškovo Ingrid
Lončarić.

Web redakcija

Sukladno
postavljenom
cilju trebalo je prilagoditi
web stranicu. Formirane
su tako nove rubrike
pod nazivima: kreativne
aktivnosti i zdravstveni
kutak, a rubrika stručni
članci
nadopunjena
je
člancima koji su namijenjeni
roditeljima i roditeljstvu u
doba izolacije. Svakog dana
stručne službe donosile
su djeci i roditeljima po
jedan novi članak. Dio
odgajatelja rado se odazvao
inicijativi i slao tekstove
s igrama i aktivnostima
za aktivno provođenje
vremena u izolaciji. U rad
na web stranici, redovito su
uključene i članice stručnog

Psihologinja Sonja Pribela Hodap i ravnateljica Dječjeg vrtića
Viškovo Ingrid Lončarić.
tima pa je u jednom
trenutku nastala prava
web redakcija koja svaki
dan donosi neku novinu u
domove naših polaznika.
"Roditeljima
donosimo
stručne članke, različite
kreativne
aktivnosti
i
ideje kako da aktivno
provedu vrijeme s djecom,
roditelje upućujemo i na
druge kvalitetne sadržaje
na web-u, nedjeljom im
donosimo priču za laku
noć, a petkom sadržaje za
djecu u godini pred školu.

Shvatili smo da
smo čitani
Brzo je Dječji vrtić postao
prepoznat i van kruga
naših korisnika u Viškovu.
Prvo nam se javljaju vrtići
u okolici, ali i dalekoj
Slavoniji koji potaknuti
našom aktivnošću kreću u
izradu i svojih materijala za
web stranice vrtića. Poseban
trenutak je bio kad je članak
o materijalima za gnječenje
i
oblikovanje
postao
pravi hit, u jednom danu
pročitalo ga je preko 1500
osoba, a preko 30 puta bio
je prenesen u druge izvore
na netu. Tada smo shvatili
da smo čitani, ne samo od
strane naših tristotinjak
korisnika, nego i mnogo šire
- kaže psihologinja Sonja
Pribela Hodap.

Ubrzo
nakon
početka
rada na prilagođenoj web
stranici, počele su stizati
i
pozitivne
povratne
informacije od roditelja i
djece koji su se javljali sa
željom da pokažu kako
provode vrijeme u izolaciji
pa su slali povratne in
formacije na objavljene
sadržaje. Njihove poruke,
crteže i fotografije su se
objavljivale te je tako
osigurana dvosmjerna ko
munikaciju koja je dala
osjećaj da su djeca ponovno
zajedno, makar i na ovaj
virtualni način. Kako su
odmicali dani, i roditelji su
se sve više uključivali pa se
na webu počinju objavljivati
i članci te materijali po
preporuci roditelja. Web
stranica uključivanjem ro
ditelja i djece postala je
sve bogatija pa će ona,
kad izolacija prođe, ostati
kao dokument prisjećanja
na ove izolacijske dane i
svojevrsna zbirka slika i
tekstova iz života vrtića,
djece i roditelja u doba
izolacije. Novi iskorak u
virtualni svijet Dječjeg vrtića
događa se preko platforme
za video komunikaciju
Zoom gdje se djeca preko
računala, tableta ili laptopa
čuju i vide sa svojim
prijateljicama i prijateljima
te odgojiteljicama.

S obzirom na situaciju s
epidemijom, Dan planeta
Zemlje koji se tradicionalno
obilježava 22. travnja ove
su godine u Dječjem vrtiću
Viškovo obilježili web
izazovom. Mali čuvari
prirode iz Dječjeg vrtića
Viškovo potrudili su se
i izradili slike, crteže i
skulpture na temu prirode.
Fotografirali su i svoja
omiljena mjesta u prirodi,
radili u vrtu i čistili okoliš.
U virtualnoj izložbi koja
se može pogledati na
web stranicama vrtića
sudjelovalo je više od
60 djece sa 100-ak zaista
maštovitih radova. Ova
izložba je dokaz da i
u
ovoj
nesvakidašnjoj
situaciji u kojoj se cijela
zajednica trenutno nalazi,
djeca viškovskog vrtića
su i nadalje sa svojim
odgajateljicama,
fizički
odvojeni, ali ipak zajedno.
Također, ostat će kao
važno iskustvo i za stručne
djelatnike vrtića koji su
se okupili oko projekta.
Timski rad ih je zbližio,
potaknuo
na
dodatni
angažman i iskorak u
neko novo područje rada.
Velike zasluge stoga idu
odgojiteljicama koje su
činile najuži web tim:
Snježani Kozić, Aniti Princ,
Danijeli Varda Mečev i
Natali Vičić, te djelatnicama
koje su vrijedno sudjelovale
u pripremi materijala:
Jasmini Puž, Sanji Kardum,
Sandri Krajačić i Nataši
Klarić. Osim njima i
njihovim
skupinama,
zahvala ide i skupinama:
Vjevericama, Sovicama i
Bubamarama na poticanju
djece i roditelja da se
uključe u kreiranje web-a.
Vrtićki web ne bi bio
uspješan ni bez angažmana
pedagoginje i zdravstvene
voditeljice
te
tehničke
pomoći tajnika i opće
podrške ravnateljice.

Dječji vrtić
VIŠKOVO
nemogućnost
direktne
komunikacije
s djecom i
roditeljima,
potaknula
je stručne
službe vrtića
na otkrivanje
novih načina
komunikacije
i to
putem web
stranice.
Dječji vrtić
Viškovo
prepoznat je
i van kruga
naših korisnika
u Viškovu.
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On line
nastava na daljinu

P

očetkom 2020. godine
svijetom je „zavladao“
novi, nepoznati koronavirus. Zaraza je počela u
Kini, ali se vrlo brzo proširila i na ostale kontinente i države. Veliki broj ljudi je obolio i, nažalost, preminuo.

OŠ
SVETI
MATEJ
Provedena
anketa
pokazala da
većina
učenika, roditelja i učitelja
OŠ “Sveti
Matej” smatra
da se
nastava
odvijala
uspješno i bez
nekih većih
poteškoća.
Zahvala svima
na razumije
vanju, trudu,
toleranciji i
strpljenju.

Kako bi se spriječilo širenje
zaraze, nužno je bilo spriječiti socijalne kontakte. Između ostalog to je značilo i prekid redovite nastave koja se
odvija u školskoj zgradi.
Tako je od 16. ožujka 2020.
godine uspostavljena on
line nastava na daljinu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je sve škole
na pripremne aktivnosti
vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć
informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Učenici su počeli pratiti
nastavne sadržaje iz svojih
domova. Otvorene su virtualne učionice te kreirani
televizijski programi s nastavnim sadržajima.

|

|

Zajedničkim sna
gama do uspjeha

Za učenike predmetne nastave osnovnih škola svakoga je dana bio definiran
raspored i pripremljeni sa
držaji za on line nastavu za
osnovni paket predmeta od
4 do 5 sati na dan. Predmetni
nastavnici su, osim osnovnog paketa, pripremali vlastite sadržaje i organizirali
nastavu i suradnju u svojim
virtualnim razredima.
Dodatno, Sportska televizija je emitirala nastavne
sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8 do 14
sati. Nastava je trajala od tri
do pet školskih sati prema
rasporedu koji je bio dostupan na stranicama MZO-a,
Škole za život i stranicama
CARNET-a.

U našoj školi je većina učenika, roditelja i učitelja mišljenja da se nastava uspješno odvijala i da nema nekih
većih poteškoća. Naravno,
uvijek postoje neki problemi i nedostatci koji otežavaju izvođenje nastave,
ali moramo ih prihvatiti i
nositi se s njima. Jer, ovo je
bila potpuno nova, nepoznata i neočekivana situacija za sve. Nitko od nas nije
bio pripremljen za ovakvu
izvanrednu situaciju.

Provedena je anketa među
učenicima, roditeljima i učiteljima o tome kako su se
prilagodili te koje su prednosti i nedostatci nastave na
daljinu.

Ali, uspjeli smo i to savladati. Zajedničkim snagama!
Zato veliko hvala svima na
razumijevanju, trudu, toleranciji i strpljenju!
Jasna Pipinić, pedagoginja

Pozitivom protiv
koronavirusa

U

jeku pandemije koronavirusa, kada smo svi
bili prisiljeni ostati kod
kuće kako bi sačuvali svoje
i zdravlje svojih bližnjih,
Forum za slobodu odgoja
uputio je poziv učiteljima
i učenicima na širenje pozitive iz svojih virtualnih
učionica.
Ideja je došla od djece iz
Italije koja su na prozorima
svojih zgrada i kuća istak
nula poruke Sve će biti u
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Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, u suradnji s
Hrvatskom radiotelevizijom, na 3. programu je organiziralo nastavu za učenike
razredne nastave prema
kurikulumima i nastavnim
programima pod nazivom
Škola na Trećem:

redu! (Andrà tutto bene!),
kako bi stavili osmijeh na
lica susjeda ili rijetkih prolaznika te poslali poruku
optimizma i vjere u bolje
nadolazeće dane.
Cilj je bio zašareniti prozore i tako poslati poruke
nade i vjere. Naši učenici
izradili su plakate i crteže
s porukom Sve će biti uredu! te ih izložili na svojim
prozorima i balkonima.
Pogledati ih možete u fo-

togaleriji na web stranici
škole http://os-sveti-matej-viskovo.skole.hr/.
Svoje optimistične crteže
i plakate su fotografirali i
tako svima poslali pozitivu u situaciji opasnosti u
kojoj smo se našli.
Učenici su nas iznenadili
svojom kreativnošću i učinili ove teške dane šarenijima i na taj način svima
poručili: Sve će biti uredu!
Sve će biti uredu!

javna ustanova narodna knjižnica i čitaonica halubajska zora

Na programu
obuke u Varšavi
21. - 24. listopada 2019. u međunarodnoj suradnji, nastavku
sudjelovanja i potpisivanja kulturne suradnje u gradu
Hangzhou, u Kini, 2019. godine, naša knjižnica je, kao jedna od četiri hrvatske članice Unije knjižnica Kine i CEEC-a,
pod vodstvom ravnateljice Branke Miočić, sudjelovala u
programu obuke osoblja u Varšavi, u Nacionalnoj knjižnici Poljske. Teme obuke bile su autorsko pravo, očuvanje
i pristup, umrežene knjižnične usluge kao i usluge digitalnih knjižnica, knjižnični zakoni i propisi, digitalizacija,
odabir i očuvanje te e-publikacije. Posjetili smo i nekoliko
njihovih knjižnica te razmijenili iskustva i primjere dobre
prakse. Domaćini su nas proveli kroz Varšavu i upoznali s
kulturnim znamenitostima svoga grada.

ljetno radno
vrijeme
knjižnice i
posudba knjiga

SREDIŠNJA KNJIŽNICA MARINIĆI

OGRANAK VIŠKOVO

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

PONEDJELJAK, SRIjeda, ČETvrtak 9-13

UTORAK, SRIJEDA, PETAK

15-20
9-14

UTORAK, PETAK

Do 1. rujna subote su neradne na objim lokacijama.

15-19

Tijekom srpnja i
kolovoza po članskoj
iskaznici na svakoj
lokaciji možete posuditi
4 knjige.

Izložba članova učeničke zadruge drenova
Izložba će se moći razgledati u uredovno vrijeme Knjižnice tijekom srpnja i kolovoza.

U

prostoru knjižnice i
čitaonice u Marinići
ma bit će postavljena
izložba učeničkih radova

nastalih tehnikom filcanja
vune. Autori slika i zdje
la koje, osim dekorativne,
imaju i uporabnu funk

ciju, članovi su Učeničke
zadruge Drenova koju
vode profesorice Barbara
Fistonić i Petra Štimac.
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Tomislav Širola – Dobitnik nagrade za životno djelo Općine Viškovo za 2019. godinu

Davanje nas obogaćuje

N
Javna
priznanja
Javna priznanja
Općine Viškovo
za 2019.
godinu, koja se
inače dodjeljuju
na svečanosti
povodom Dana
Općine, ove su
godine, zbog
koronavirusa,
dodijeljena
u vijećnici
Općine Viškovo
u Saršonima 2.
lipnja 2020.

agradu za životno
djelo za cjelokup
no postignuće koje
predstavlja izniman do
prinos razvoju i ugledu
Općine Viškovo ove go
dine dobio je Tomislav
Širola. Punih 50 godina
član je Crvenog križa,
jedan je od osnivača
Nogometnog kluba Ha
lubjan, preko 50 godi
na član je Halubajskih
zvončara,
dugogodiš
nji je dobrovoljni dari
vatelj krvi koji je krv
darivao čak 110 puta.
Širola je veliki dio svoga života posvetio humanitarnom radu, a pod
motom: Davanje nas
obogaćuje! Da to nije
samo puka priča, potvrđuje njegov životni
put, kao i jedan mali detalj koji nam je povjerio –
dio nagrade darovat će u
dobrotvorne svrhe.
- Nakon završene srednje strojarske tehničke
škole cijeli svoj radni vijek proveo sam radeći u
istoj firmi - u poduzeću
“Zanatlija” u Kastvu, u
kojoj sam 2010. dočekao
mirovinu
–
započi
nje svoju životnu priču
Tomislav Širola, skromno nadodajući kako ga
sam posao nikada nije
u potpunosti zadovoljavao te je svoje slobodno
vrijeme posvetio sportskim i humanitarnim
aktivnostima. Davanjem
sebe – istovremeno sam
se ispunjavao – ističe naš
sugovornik.
Već po završetku osmo
godišnjeg
školovanja
uključuje se u rad Omladinskog kluba “Ha-

|

|
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U vijećnici Općine Viškovo 2. lipnja 2020. Povelju i simbolični ček u iznosu od 15 tisuća kuna, dobitniku nagrade
za životno djelo uručile su predsjednica Općinskog vijeća
Ksenija Žauhar i načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.
lubjan” i 1969. godine
bio jedan od osnivača
današnjeg Nogometnog
kluba “Halubjan”, u
kojem je tijekom dugogodišnjeg
sportskog
rada, između ostalog, 13
godina bio i golman. Uz
samu igru i treninge u
to se vrijeme radilo i na
izgradnji igrališta, koje je
svečano otvoreno 12. 05.
1977. i to susretom s NK
Rijekom.
Od mladih dana uključio
se i u rad “Halujskih
zvončara” i već 1966.
predstavljao naše običaje
na prvoj smotri folklora u Zagrebu, a članom
ovog osebujnog društva
ostaje do današnjih dana.
Obzirom da se rekreativno bavio boćanjem,
po završetku nogometne
karijere,
aktivno
se
uključuje u BK “Halubjan”, u kojem je od 2003.
do 2012. obnašao i funkciju dopredsjednika kluba.
Po prirodi nemirna duha,
Tomislav se okušao i u

raznim inovacijama, za
koje je također dobio nagrade i priznanja.

Nagrađen humanitarni rad
Veliki dio svog životnog
vijeka posvetio je humanitarnom radu: akcijama Crvenog križa i
darivanju krvi. Uz sam
čin darivanja krvi, koju
je darovao čak 110 puta,
obnašao je mnogobrojne funkcije u Crvenom
križu: u tri mandata (od
1996. do 2008.) član je
glavnog odbora Crvenog
križa Rijeka, a dopred
sjednik GDCK Rijeka od
2000 do 2008. godine.
Jedan je od idejnih po
kretača i osnivača aktiva
darivatelja krvi po novom
ustroju. Tako je među
prvim aktivima darivatelja krvi na terenu, odmah
poslije Kastva, osnovan
Aktiv darivatelja krvi
Viškovo 1997. godine u
kojem je odmah izabran u
izvršni odbor.

Kao predsjednik Savjeta
darivatelja krvi GDCK
Rijeka u dva je mandata obnašao dužnost
dopredsjednika.
Deset
godina djelovao je kao
član Nacionalnog odbora
za davalaštvo krvi Hrvatskog Crvenog križa u
Zagrebu te osam godina
kao predsjednik Koordinacijskog odbora za
darivatelje krvi Zajednice
društava Crvenog križa
PGŽ-a.
Tijekom Domovinskog
rata radio je u Crvenom
križu na prihvatu izbjeglih i prognanih, njihovom
zbrinjavanju te istovre-

Najveći trenutak
našeg djelovanja,
rada i pomaganja je
kad vidimo
osmijeh
na licima
tih ljudi
meno na prikupljanju
pomoći u vidu hrane i
odjeće.
Za svoj humanitarni rad
dobio je mnoga priznanja
u zemlji i inozemstvu, od
kojih svakako treba izdvojiti Orden reda Danice
hrvatske s likom Katarine
Zrinski od predsjednika

Republike Hrvatske 2015.
godine, zatim prizna
nje Hrvatskog Crvenog
križa 2008. godine, kao i
godišnju nagradu Grada
Kastva za humanitarni
rad 2007. godine te orden
poljskog Crvenog križa,
pri čemu treba spomenuti da je naš sugovornik
danas predsjednik Hrvatsko-poljskog društva
prijateljstva u Rijeci, a
zahvaljujući
darivateljima krvi ostvareni su
vrlo uspješni kontakti s
predstavnicima poljskog
Krakowa te organizirani
brojni susreti.
Iako je riječ o Nagradi

za životno djelo - za
cjelokupno
postignuće
koje predstavlja izniman
doprinos razvoju i ugledu Općine Viškovo, ne
možemo ne spomenuti
još jednu zanimljivost iz
života našeg ovogodiš
njeg laureata, a to je
njegova konoba, u kojoj
je svaki njegov prijatelj
i poznanik rado viđen
gost, i kojom se s pravom
ponosi, što je uostalom i
javno potvrđeno – jedna je to od nagrađenih
konoba na prošlogodišnjem natječaju Udruženja
obrtnika
Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje.

Dodjela plaketa vrijednim aktivisticama Crvenog križa Viškovo
Za postignuti uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Općine Viškovo, plakete Općine Viškovo dobile su članice Crvenog
križa Biserka Kajfež i Dionizija Markovska.
Za postignuti uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu
Općine Viškovo, plakete
Općine Viškovo dobile
su članice Crvenog križa
Biserka Kajfež i Dionizija
Markovska. Obje već tridesetak godina aktivno
sudjeluju u radu Društva
crvenog križa. Tijekom
svih tih godina nesebično
su pomagale i radile na
terenu za dobrobit zajednice i njezinih mještana,
što se posebno odnosi na
sudjelovanje u svim općinskim manifestacijama – od
Matejne, Majevice, Dana

Općine, karnevala do akcija darivanja krvi.

Njihov osmijeh i radost u
očima najljepša je nagrada.

Dodjelom plaketa vrijednim mještankama odano je
priznanje za njihov dugogodišnji humanitarni rad,
njihov doprinos napretku
i ugledu Općine. Ujedno
je to i potvrda da zajednica
u kojoj djeluju zna cijeniti
njihov nesebičan trud.

Dionizija Markovska iz
Vozišća i sama ističe: niki
me ne zna po imenu, već
me svi zovu Kostrenka ili
Dina. veselo i s puno suosjećanja priča: - Potiče nas
ljubav i suosjećanje. Volim
pomagati ljudima, a posebno volim starije ljude.
Dijelimo pakete do 75 godina pretežno bolesnim i
invalidnim osobama, posjećujemo ih i po potrebi
pomažemo, ortopedskim
pomagalima i dr.
Biserka Kajfež iz Petrci za

Ljubav i suosjećanje
O svom dugogodišnjem
humanom radu Biserka
Kajfež i Dionizija Markovska skromno kažu – Lijepo je pomagati drugima.

svoj je humanitarni rad dobila nekoliko priznanja od
gradskog društva CK Rijeka. U Crveni križ Viškovo
uključila se prije tridesetak
godina na poticaj današnje
predsjednice.
Obje aktivistice ističu da
im je velika želja uključiti
mlade u humanitarni rad.
Razvijanje ljubavi i suosjećanja prema drugima
jedini je put ka stvaranju
humanijeg društva. Svi
moramo biti svjesni da nitko ne zna šta ga sutra čeka
i možda će i nama jednog
dana biti potrebna pomoć.
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Čuvari tradicije velikog srca
Halubajski
zvončari

Humanitarnom
akcijom
Halubajskih
zvončara
za dječju
bolnicu
Kantrida
prikupljeno
26.600
kuna

U

želji da pomognu liječnicima koji skrbe o
najmlađim pacijentima
Udruga Halubajski zvončari
drugu godinu zaredom organizira humanitarnu akciju namijenjenu za nabavku
medicinske opreme Dječjoj
bolnici Kantrida.
Nakon uobičajene humanitarne Pusne tombole, krajem
prošle godine, organizirali
su prvu humanitarnu izložbu fotografija. Autori fotografija bili su Aleksandra
Jurdana, Boris i Vladimir
Sušanj te pokojni Arsen Miletić. Sredstva prikupljena
prodajom fotografija i ove
su godine namijenili Odjelu
za intenzivno liječenje Klini
ke za pedijatriju u Dječjoj
bolnici Kantrida, kojoj su
prošle godine donirali digitalnu vagu i materijal u vrijednosti od 7.500 kuna.
Humanitarna izložba fotografija, bila je postavljena u
Restoranu Ronjgi 3. 12. 2019.
i trajala je do kraja karnevalskih događanja, odnosno do
kraja veljače 2020. godine.
- Akcija se pokazala više nego
uspješnom. U prvoj postavi
imali smo 24 slike, a do kraja
akcije dali smo izraditi čak
58 slika. I sami smo bili vrlo
ugodno iznenađeni odazi-
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vom i zainteresiranošću
ljudi i rezultatima akcije, odnosno prikupljenim
iznosom od 26.600 kuna.
Osim privatnih osoba i poduzetnika sponzori su bili
i lokalne samouprave Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, Grad
Kastav i TZ Viškovo – ističe
predsjednik Halubajskih
zvončara Damir Host, pojašnjavajući – i dok smo
prošle godine donaciju
uručili odmah po završetku karnevalskih događanja, ove je godine korona
usporila sve, pa tako i našu
donaciju. Kada se situacija
malo smirila javili smo se
odjelu za nabavu u Dječjoj

Bolnici Kantrida i pedija
trici Sanji Flajšman Raspor.
Dogovoreno je da ćemo
ove godine bolnici donirati holter i digitalnu vagu
za veću djecu, a preostali
novac namijenjen bolnici
utrošit ćemo na potrošni
materijal neophodan za
svakodnevnu njegu malih
pacijenata.
Ujedno, koristimo i ovu
priliku da se zahvalimo
prvenstveno fotografima,
ali i svima onima koji su
pridonijeli uspjehu ove
naše humanitarne akcije.
Nakon kratke ljetne stanke
Halubajske zvončare oče
kuje jesen puna planova:
- Odbor se ponovno sastaje, prave se daljnji planovi za rješavanje brojnih,
već započetih projekata i
vrlo zahtjevnih zadataka:
propagandni film, izborna skupština, dovršenje
dva metra visoke kamene
skulpture „Antonja“, či
je je idejno rješenje izradio i prezentirao na
prošlogodišnjoj skupštini
akademski kipar Silvestar
Ninić u Bezjakima. – napominje podpredsjednik
Društva Kristijan Frlan.

DVD "Halubjan" Viškovo

uspješno odrađeni

postavljeni zadaci

U

ključivanje u sustav
zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća,
kao i nadzor nad provođe
njem propisanih mjera dio
su područja djelovanja do
brovoljnih vatrogasnih dru
štava. Članovi postrojbe ove
stručne i humanitarne udruge u najtežim su trenutcima
na pomoć mještanima, a
tako je bilo i za vrijeme pojačanih mjera tijekom pandemije bolesti COVID-19.,
kada su mobilizirani radi
obilaska područja općine i
nadzora nad provođenjem
mjera.
Prema riječima predsjednika
DVD-a „Halubjan“ Sanjina
Blaževića tijekom pedeset
dana ophodnje od 21. 03.
do 10. 05. 2020., odrađeno je
ukupno 1140 sati. Ophodnje
su vršene u smjenama od 8
do 14 i od 14 do 20 sati.
Obilazak je bio prema prije utvrđenim točkama.
Prioriteti obilaska na području općine bila su sva
sportska i dječja igrališta te
prodavaonice. U smjeni je
bilo po dvoje ljudi, a prosječno se radilo 60 do 80 km
dnevno, odnosno prosječno
150 km po danu, što iznosi
5700 kmu tih pedeset dana.
- Na terenu nije bilo problema, osim u nekoliko slučajeva i to na većim igralištima.
Generalno mogu reći da su
se ljudi dosta dobro pona
šali, odnosno pridržavali
propisanih mjera, naravno
uvijek postoje i postajat će
pojedinci koji nastoje izbjeći
postavljena pravila. Poseb
no mirno bilo je prva tri
tjedna, kada je situacija bila i
najkritičnija i kada je po statistici bilo najviše oboljelih
odnosno kad su se svi upla

šili i ozbiljno se pridržavali
donesenih mjera. Naš zapo
vjednik je dnevno bio na vezi
sa zapovjednikom stožera
Viškovo, informacije su se
brzo izmjenjivale i brzo se
moglo djelovati. To je bilo
posebno važno jer nam je
svima pandemija bilo sasvim
novo iskustvo.
U hodu smo učili i mislim da
smo se dobro snašli. Pohva
lio bih članove Društva jer
su skoro svi operativci koji
djeluju u društvu odgovorno
pristupili zadatku i dali svoj
maksimum. Situaciju smo
analizirali i na sastanku
Upravnog odbora i opći je
zaključak bio da smo us
pješno odradili postavljene
zadatke, ali najvažnija je svijest ljudi, drago nam je da
imamo ljude, volontere, koji
su spremni prihvatiti obveze,
pružiti pomoć i u najtežim
trenutcima.

Protupožarna
sezona
- Ljude može zbuniti što su
nas stalno viđali ovih pede
set dana i mogu dobiti dojam
da smo mi stalno prisutni, što
međutim, to nije tako. - upozorava Blažević - Obzirom da
smo dobrovoljno vatrogasno
društvo naše su obveze da
djelujemo po dojavi Vatrogasnog operativnog centra,
koji je središnji dio cijelog riječkog prstena, i koji nas po
potrebi aktivira. Međutim
stalna dežurstva imamo u
posebnim slučajevima, kao
što je pandemija i - u pravilu
kada je protupožarna sezona
i kada Hrvatski meteorološki
zavod proglasi veliku i vrlo
veliku požarnu opasnost.
Sada se moramo posvetiti
protupožarnoj sezoni. Ovo

je ujedno i prilika da pod
sjetimo mještane da je od 1.
6. počela protupožarna sezona. Kao i svake godine imamo jednog sezonskog vatrogasca koji će biti dostupan
od 7 do 15 sati na dežurstvu u Vatrogasnom domu u
Srokima.
Tijekom protupožarne sezone vršimo pojačani nadzor terena s ciljem preventivnog uočavanja požara, jer
uvijek se nađe netko tko će
„samo malo zapaliti. Ipak, u
posljednje vrijeme neodgo
vornih paljenja je sve ma
nje, ljudi su se već navikli na
protupožarnu sezonu i stoga
nema većih problema.
- Uostalom, dugoročne pro
gnoze govore da će ljeto
biti malo „žešće“ - pa ćemo
vidjeti. - ističe predsjednik
DVD-a Sanjin Blažević.
Kontinuirano se radi na teh-

ničkoj opremljenosti postroj
be. Imamo dva šumska
vozila, kombi i autocisternu,
a u procesu javne nabave je i
navalno vozilo. Riječ je o tehničkom vozilu koje ima širu
namjenu, tj. odgovara za
širu paletu intervencija. Ove
godine bi se javna nabava
trebala okončati i, ako bude
sve u redu, do kraja lipnja bi
se mogao potpisati Ugovor
s nabavljačem. Vrijednost
vozila s jednim dijelom
opreme je 2.200.000. kuna
sa PDV-om, što je zaista
pozamašan iznos, ali vatrogasna oprema je i inače jako
skupa, jer mora zadovoljiti
određene tehničke stan
darde ali i kvalitetu, Najveći
dio sredstava koje vatrogasci
dobivaju ulaže se na zaštitnu opremu i opremu za rad
i možemo se pohvaliti da je
naših 25 operativaca u potpunosti opremljeno.

In memoriam
Radomir Saršon 1955.-2020.
Vatrogasac I. klase
11. svibnja oprostili smo se od
našeg dugogodišnjeg člana, vatrogasca i kolege Radomira.
Rade, kako smo ga od milja zvali,
aktivno je sudjelovao na mnogim požarima i u raznim aktivnostima društva te je bio član Zapovjedništva i Upravnog odbora DVD-a.
Za svoj dugogodišnji i aktivni rad odlikovan je
Spomenicom za 10 godina članstva u Vatrogasnoj
organizaciji te Vatrogasnom brončanom medaljom
za svoj doprinos u razvoju društva.
Neka mu je vječna slava i hvala!

| Lipanj 2020. | Glasnik općine VIŠKOVO | 39

Atletski klub VIŠKOVO

NAJBOLJI MUŠKI BACAČKI JUNIORSKI KLUB
U HRVATSKOJ
Nakon završenog Zimskog bacačkog prvenstva Hrvatske, AK Viškovo,
na temelju svojih bacačkih rezultata zauzeo je naslov najboljeg
muškog bacačkog juniorskog kluba.

B

acači AK Viškovo svojim rezultatima otvorili
su uspješnu bacačku
atletsku sezonu.
U Zagrebu 18. 01. 2020. na
Dvoranskom
prvenstvu
Hrvatske za mlađe seniore,
junior, Sandro Čović Marić, bacio je kuglu 12.47 m
i osvojio 4. mjesto, a junior
Karlo Čović Marić 5. mjesto
s rezultatom 11.72 m.
U Zagrebu 25. 01. 2020. na
Dvoranskom
prvenstvu
Hrvatske za juniore i juniorke, Sandro Čović Marić
osvojio je 6. mjesto (13.11
m), Karlo Čović Marić s
rezultatom 12.71 m, 8. mjesto.

Osvojena prva
mjesta
Na Zimskom bacačkom

mitingu u Osijeku 22. 02.
2020. u disciplini bacanje
kladiva (6 kg) Sandro Čović Marić osvojio je 1. mjesto s rezultatom 39.92 m, a
Karlo Čović Marić 2. mjesto s rezultatom 37.34 m.
Na istom natjecanju, Karlo Čović Marić u bacanju
diska (1.75 kg) osvojio je 1.
mjesto s rezultatom 39.75
m, a Sandro Čović Marić 1.
mjesto u bacanju kugle (6
kg) s rezultatom 13.58 m.
Svoje rezultate potvrdili su
i na Zimskom bacačkom
prvenstvu u Splitu 7. i 8.
03. 2020.

Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske - bacanje kladiva (Split, 8.
03. 2020.): Na postolju Sandro Čović Marić, 1. mjesto i Karlo
Čović Marić 2. mjesto

Karlo Čović Marić:
- bacanje kladiva – 2. mjesto (34.44 m)
- bacanje kugle – 4. mjesto
(12.24 m)
- bacanje diska – 5. mjesto
(37.70 m)

JUNIORI
KLUB

Z

S

AK "Viškovo", Viškovo

1

2

AK "Kvarner" Rijeka

1

1

AK "Mladost", Zagreb

1

"ASK" Split

1

AK "Zagreb", Zagreb
AK "Agran", Zagreb
Sandro Čović Marić:
- bacanje kladiva – 1. mjesto (39.64 m)
- bacanje kugle – 2. mjesto
(14.70 m)
- bacanje diska – 4. mjesto
(38.32 m).

Pripreme za nadolazeća prvenstva

Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske (Split, 7. 03. 2020.): baca
nje kugle – Sandro Čović Marić, 2. mjesto
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MEDALJE

Nakon završenog Zimskog bacačkog prvenstva
Hrvatske, AK Viškovo, na
temelju svojih bacačkih rezultata, zauzeo je naslov
najboljeg muškog bacačkog juniorskog kluba.

B

UK
3

2

4

1

1
1

1

1
1

1

Nadamo se da će i u nastavku sezone potvrditi svoje odlične bacačke
rezultate. Bacači, Karlo i
Sandro, sa svojim trenerom Mladenom Marićem,
u završnim su fazama priprema za nadolazeće Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniorke i juniore,
18. i 19. 07. 2020.
Aktivno se pripremaju i
ostale atletičarke i atletičari kluba za nadolazeću
natjecateljsku sezonu sa
svojim trenerom Ivanom
Pribanićem.

inovatorstvo u službi zajednice
inovacija "Slagalica – tropismene glagoljične puzzle" Spojio je latinicu, glagoljicu i Breillovo pismo,

D

a kreativnost nema gra
nica, potvrda je obiteljski
obrt za izradu suvenira,
predmeta za uspomenu i poklona, bračnog para Nele i Zlatka Šakića, smješten u obiteljskoj kući u Kosima. Nizom
maštovitih i kreativnih predmeta, koje izrađuju pomoću
3D printera, već su privukli
pažnju ne samo domaće nego
i svjetske javnosti. Zlatko Šakić
autor je inovacije pod nazivom “Slagalica – tropismene
glagoljične puzzle”. Spojio je
latinicu, glagoljicu i Breillovo
pismo prikazavši tradicio
nalno pismo u jednom sasvim
novom i modernom dizajnu.
Za dizajn ove inovacije na
međunarodnim
sajmovima
inovacija ARCA 2019. i INOVA
2019., održanima u Zagrebu,
Zlatko je osvojio čak četiri
zlatne medalje. Riječ je o proizvodu koji do sada uopće nije
postojao na tržištu. Gledajući
puzzle iz jednog kuta, slovo
se čita na latiničnom pismu,
zaokretanjem i pogledom iz
drugog kuta isto slovo se čita
na glagoljičnom pismu, dok
slabovidna osoba to isto slovo čita na Brailleovom pismu.
Kombinacijom takvih pojedinačnih ”tropismenih puzzli”
mladi bračni par kreira razne
riječi ili rečenice koje se čitaju
na dva, odnosno tri različita
pisma.
Posebnost ove inovacije predstavlja i sam materijal od kojeg
su izrađeni suveniri - slaga
lice. Riječ je o biorazgradivom
materijalu, izrađenom od
kukuruznog škroba i drugih
obnovljivih biljnih resursa,
ne zagađuje okoliš već se
razgrađuje pod utjecajem vanj
skih faktora.
Svaki dio suvenira izmodeliran je na računalu te kasnije
izrađen uz pomoć 3D printera.
Zlatko i Nela Šakić neumorno

Općina Viškovo donirala obrtu 3Design Šanell
sirovinu za proizvodnju vizira i okvira za
medicinsko osoblje

rade na novim kreacijama, a
iz 3D printera gotovo svakodnevno izlaze novi inovativni
predmeti i suveniri, s kojima
su već dobili brojne nagrade na
raznim natječajima – od suvenira Riječke dizalice, za koju su
dobili markicu “Izvorni riječki
suvenir”, korčulanskog suvenira koji je dobio najveći broj
bodova na natječaju u kate
goriji Prirodna baština – do
raznih predmeta za uspomenu
i raznih, prigodnih suvenira,
uglavnom temeljenih na tradicionalnim motivima.
Obrt postoji svega godinu
dana – zadovoljno pojašnja
vaju naši sugovornici. A sve je
počelo sasvim spontano. Nela
je kiparica, a Zlatko bravar, koji
ima potrebu crtati nacrte, te
je, kako sam priznaje prvi 3D
printer kupio iz zabave. Slova,
koja je kreirao prvo je pokazao
u Savezu inovatora. Odmah
su ga upozorili da je riječ o inovaciji, koju treba zaštiti kao
intelektualno vlasništvo i tako
je počelo. Slova su odnijeli u
Rijeku sa željom da postanu izvorni riječki suvenir. Međutim,
bilo je potrebno imati gotov
proizvod, koji je već na tržištu i – započela je procedura
otvaranja obrta. Zatražili smo
sredstva za samozapošljavanje
i uspjeli dobiti državna i općinska poticajna sredstva, što nam
je pomoglo da nabavimo strojeve – 3D printere. Oni printaju, a mi ručno obrađujemo,
stavljamo u kutijice i proda-

jemo po suvenirnicama diljem
Hrvatske i u našem prostoru
– priča Nela Šakić, vlasnica
obrta.

Korona kao inspiracija
U vječitoj potrazi za novim idejama, za vrijeme korone nastalo je zatišje i – rodila se ideja za
izradom vizira, koje smo donirali medicinskim djelatnicima.
Isprva smo ih sami izrađivali,
kada smo vidjeli da potražnja
postaje sve veća, a pozivi sve
učestaliji, jer zvali su nas naj
prije iz jednog bolničkog odjela, pa drugog, shvatili smo
da mi potražnju ne možemo
financijski pokrivati te smo na
facebooku objavili zamolbu
ako nam netko može donirati plastiku i ljudi su se počeli
javljati, a kontaktirali smo i
Općinu Viškovo, koja se odmah odazvala i priskočila u
pomoć.
- Ukupno smo napravili oko
tisuću vizira, koje smo donirali zdravstvenim ustanovama,
ljekarnama i dr. na različitim
destinacijama: Rijeka, Ogulin,
Rab, itd.
U ime Općine Viškovo prigodni materijal za izradu vizira
uručila im je zamjenica načelnice Snježana Podobnik.

Poduzetničke
inicijative
četiri zlatne
medalje
za dizajn
inovacije
“Slagalicatropismene
glagoljične
puzzle” 2019.
godine na
međunarodnim
sajmovima
inovacija
ARCA 2019. i
INOVA 2019.
održanima u
Zagrebu

Personalizirani
suveniri
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Poduzetničke
inicijative

Mezoterapija za lice i tijelo
u ponudi kozmetičkog centra loops

Riječ je o
senzacionalnoj
metodi kojom
se unosi visoka
koncentracija
aktivnih
sastojaka
duboko u
središnje slojeve
kože i to bez
igala.

M

oderno opremljen Kozmetički centar "LOOPS",
za njegu i održavanje
lica i tijela nalazi se u samom
središtu Marinića, neposredno
do južnog izlaza iz rotora. U
ugodnom ambijentu, stručno
osoblje nastoji svojim klijentima osigurati vrhunsku uslugu
uz pristupačne cijene.
Široka je paleta usluga – od
hidratacije lica do uklanja
nja bora, ekstenzije trepavica,
manikura, trajnog laka i geliranje noktju, antcelulitnih tretmana, tretmana za mršavljenje,
razne vrste masaža, depilacije i
dr.)
Posebno treba izdvojiti i
ponudu medicinske pedikure,
koja će privući sve one koji
imaju probleme sa stopalima
(urasli nokti, kurje oči, natsci).
Kombinacija vrhunskih preparata (Skeyndor kozmetike) i
kvalitetne usluge jamči i uspješne rezultate, naravno taj
na istinskog uspjeha krije
se i u dosljednosti klijenata,
konzumiranju veće količine
tekućine i pravilnoj prehrani.
Stoga, u svakom trenutku is
kusno osoblje brine ne samo o
njezi lica i tijela svojih klijenata,
nego i o tome da se istinski prepuste trenutku i vremenu koje
su odlučili sebi posvetiti.
Širokoj paleti kvalitetnih uslu-
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ga i tretmana, Kozmetički
centar LOOPS, od nedavno
je pridodao i atraktivan
tretman virtualne mezoterapije za lice i tijelo,
naglašava vlasnica salona
Ivana Birger:
- S ponosom mogu reći
da smo nabavili aparat za
mezoterapiju za lice i tijelo. Riječ je o senzacionalnoj metodi kojom se uno
si visoka koncentracija
aktivnih sastojaka duboko
u središnje slojeve kože i
to bez igala. Vrši se pod
djelovanjem četiri vrste
struje, bez ozljeda, modrica
i bolova.
Namijenjen je svima koji

Marinići 27a, Viškovo

žele ukloniti bore, posvije
tliti ten, ojačati tonus kože
lica i tijela. Važno je napomenuti kako ova tehnika nema loših nuspojava,
a prije samog tretmana,
pomoću kamere omogućavamo detaljnu analizu
kože, te su konačni rezul
tati zagarantirani. – pojašnjava Ivana Birger, kozmetičarka s dugogodišnjim
iskustvom, ističući kako
je za nabavku ovog zaista vrijednog, ali i skupog
aparata, kao dio financij
ske potpore, koristila sredstva i od Općine Viškovo
i to kroz Program potica
nja razvoja gospodarstva i
smanjenja nezaposlenosti,
a u kategoriji bespovratnih
potpora za nabavu opreme
i inventara u iznosu od 9
tisuća kuna.
I sa zadovoljstvom mogu
reći da se neočekivano
brzo pokazao veliki interes
za ovom vrstom tretmana
koji su, još uvijek rijetka
ponuda u kozmetičkim salonima.

Čitanje u vrijeme korone

230 najnovijih naslova e-knjige

javna ustanova narodna knjižnica i čitaonica
halubajska zora

Halubajska zora - druga knjižnica pgž-a koja je svojim korisnicima omogućila uslugu e-knjige.
Pravila korištenja možete detaljno pronaći na www.halubajska-zora.hr

N

aša knjižnica je, nakon zatvaranja zbog pandemije koronavirusa, uvela novu uslugu, e-knjigu kako bismo što lakše prebrodili
novonastalu situaciju i korisnicima
omogućili čitanje na mobilnim uređajima i tabletima putem aplikacije
ZaKi Book, prve hrvatske knjižnične
aplikacije za e-knjige.
Tržište e-knjiga na hrvatskom jeziku vrlo je skromno, a naša knjižnica
za sada je nabavila 230 najnovijih
naslova beletristike i literature popularne psihologije.

Aplikacija ZaKi Book (ZaKi je inače
naziv knjižničnog informacijskog
sustava koji stoji u pozadini cijelokupnog svakodnevnog rada knjižnice/kataloga) spremna je za slobodno preuzimanje u Google Play
Storeu (Android uređaji), Microsoft
Storeu (Windows 10) i App Storeu
(iOS uređaji), a potom ju mogu koristiti svi učlanjeni korisnici Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska
zora upisom broja članske iskaznice i PIN-a kojeg je moguće dobiti
u knjižnici. Upis u knjižnicu ili ob-

Pripremile: Branka Miočić,
Danijela Pešić

nova članstva moguća je i online
putem. Detalje pogledajte na našoj
web stranici.
Uz Gradsku knjižnicu Rijeka, naša
knjižnica je druga u PGŽ koja je
omogućila svojim korisnicima tu
uslugu. Razvoj aplikacije ZaKi
Book vode Knjižnice grada Zagreba
i informatičko poduzeće VIVa Info.
Naša knjižnica samostalno bira e-knjige prema mogućnostima i dostupnosti
naslova na hrvatskom tržištu. Trenutno je nabavljeno preko 230 naslova.

Najčitanije e-knjige
u našoj knjižnici
u razdoblju
od 18. 3. do 15. 5.
Mnogobrojne novitete
novih naslova u fizičkom obliku možete
potražiti u katalogu na
web stranici www.
halubajska-zora.hr.

nekoliko tjedana braka, svijet
novopečene supruge Marnie
kreće nizbrdo.
Downing, Samantha Moja
voljena žena Jedno slučaj
no ubojstvo kod mladog
će bračnog para pokrenuti
mračne želje za igrama koje
prelaze granice dopuštenog.
No kad jedno od njih prekrši
pravila igre, osveta koja ga
čeka bit će strašna…

Kinsella, Sophie Moj ne tako
savršeni život Katie dijeli sve
detalje iz svojeg života u Londonu i izvrsnog posla na Instagram profilu. No, istina je malo
drugačija… Ovo je još jedan
roman poznate britanske spisateljice chick lita, autorice
serijala o šopingoličarki Becky
Bloomwood.

Moriarty, Liane Što je Alice za
boravila (Što biste napravili
da vas posjeti mlađa verzija
vas samih i ponudi vam priliku
za popravak svih pogrešaka?
Alice se mora prisjetiti svega što je zaboravila, ponovno
izgraditi sliku cijelog deset
ljeća i saznati može li baš sve
biti kao prije.)

Hoang, Helen Kvocijent po
ljupca Stella je uspješna i ambiciozna ekonometričarka koja
boluje od Aspergerova sindroma. Smatra da je matematika
jedino što drži svijet na okupu, no uskoro će shvatiti da je
ljubav najbolja vrsta logike.

Hamer, Kate Djevojčica u crve

nom kaputu Psihološki triler
o nestaloj osmogodišnjoj djevojčici koja je posljednji put
viđena u crvenom kaputiću
na Dječjem festivalu te je napokon nakon pet godina i 209
dana pronađena živa i zdrava,
na drugom kraju svijeta.
Bach, Tabea: Otok kameli
ja Sylvia je naoko postigla
sve, ali ne nalazi sreću ni u
užurbanom životu, ni u pri
vidno savršenom braku. Kad
naslijedi Otok kamelija u
Bretanji, napušta München.
Prekrasan roman o ljubavi, hrabrosti, povjerenju i
povratku prirodi.
D'Andrea, Luca Srž zla Jeremiah je snimatelj dokumentarnih filmova. Kad rad na
filmu o gorskoj službi spašavanja u Dolomitima završi
tragično, počinje ga proganja-

ti krivnja. Kreće u potragu za
istinom kako bi sačuvao vlastiti razum.
FitzGerald, Helen Plač Mračni
psihološki triler, u čijem je
središtu priče teška i uzbudlji
va moralna dilema likova.
Kada pored usamljene ceste
u Australiji nestane malo dijete, počinje policijska potraga
koja ubrzo prerasta u medijsku
senzaciju. Laži, govorkanja i
nepodnošljivi osjećaj krivnje
polako okreću roditelje jednog
protiv drugog…
Hillenbrand, Tom Kradljivac
kave Krajem 17. stoljeća kava
postaje sve popularniji napitak u Europi, no monopol nad
proizvodnjom ima Osmansko
carstvo. Napeti pustolovni
roman nudi izvrstan uvid u
društvenu i politički situaciju u
Europi u 17. stoljeću.

Dawson, Maddie Ljubavno po
sredovanje za početnike Marnie je pred udajom za čovjeka
svojih snova. Nakon samo
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