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Izdaje: Vijeće Mjesnog odbora Luka - Rijeka

Poštovani građani Mjesnog odbora Luka!
Takorekuć, od samog početka djelovanja ovog saziva Vijeća Mjesnog
odbora Luka postoji želja Vijeća da se pismenim putem obrati svojim
sugrađanima i tako tiskanim putem predstavimo svoj rad. I eto, uz pomoć
Grada Rijeke i sponzora ovoga broja, "Tržnice Rijeka", ostvarili smo našu želju i
u povodu Dana Mjesnog odbora Luka objavili prvi broj Bulletina.
Dane Mjesnog odbora Luka obilježit ćemo ove godine po prvi put.
Vijeće je izabralo 1. srpnja kao dan za obilježavanje Dana Mjesnog odbora
Luka. Razlozi su za to bili što su 1. srpnja 1881. godine svečano otvorena dva
paviljona Gradske tržnice, nakon što je prije toga izgrađena ribarnica uz samu
obalu mora (današnja je ribarnica sagrađena 1916. godine).
U ovom prvom broju osvrnut ćemo se na naš rad, na život u našem
"kvartu" i na taj se način pokušati približiti jedni drugima. Želja nam je da ovaj
Bulletin ne bude prigodničarski i nazdravičarski, već da bude kontinuirani
kontakt Vijeća Mjesnog odbora sa stanovnicima ove gradske četvrti, kao i s
onima koji dolaze k nama kao kupci na gradskoj Tržnici ili njezini dobavljači, ali
i posjetitelji Kazališta; Bulletin želimo objavljivati tromjesečno. To će ovisiti o
nama ali i o vama. Pišite nam, javljajte nam se. Očekujemo vas.
Vijeće Mjesnog odbora Luka

MJESNI ODBOR LUKA
Prema podacima od 31. 12. 1996. godine na području Mjesnog odbora
Luka živi 1.790 stanovnika od kojih su 1.734 na biračkom spisku.

VIJEĆE
Prvi izbori za Vijeće Mjesnog odbora održani su 2. studenoga 1993.
godine, a posljednji 9. lipnja 2002. godine. Prema Statutu Grada Rijeke,
članak 86, biralo se 5 članova Vijeća. Izabrani su (abecednim redom):
-

Marica Brajković (HDZ),

-

Borivoj Bukva (Treći hrvatski blok),

-

Manon Giron (SDP),

-

Vladimira Polić (HDZ) i

-

Milka Tominac (HDZ).

Prva konstituirajuća sjednica održana je 26. lipnja 2002. godine a na njoj su
članovi dali svečanu izjavu te za predsjednicu izabrali Maricu Brajković, a za
zamjenicu predsjednice Milku Tominac. Dužnost tajnika Mjesnog odbora Luka
obnašao je tada profesionalno gospodin Robert Baus. Od tada pa do danas
održano je 39 sjednica Vijeća Mjesnog odbora, izmijenila su se dva člana
Vijeća, umjesto Milke Tominac danas je član VMO Petar Ćubelić, a umjesto
Vladimire Polić Albin Žunić. Odlaskom tajnika Roberta Bausa na drugo radno
mjesto, za tajnika dolazi u srpnju 2003. godine gospodin Goran Šarić.
Odlaskom gospođe Tominac za zamjenicu predsjednice izabrana je 12.
svibnja 2003. godine gospođa Manon Giron.

AKTIVNOST
2002. godina
-

20. prosinca 2002. godine održan sastanak s predstavnicima Odjela
gradske uprave za komunalni sustav

2003. godina
-

23. siječnja 2003. godine održan Zbor građana MO Luka radi
prezentacije projekta rekonstrukcije kanalizacijskog i plinskog sustava u
"zoni tržnice" i prikupljanja mišljenja i primjedbi građana.

-

20. veljače 2003. godine osnovan je Pododbor za komunalne poslove,
promet, graditeljstvo i zaštitu okoliša (skraćeno: Komunalni Pododbor)
kao savjetodavno i stručno tijelo VMO. U Komunalni odbor imenovani
su:
o Daina Glavočić
o Marina Vicelja-Matijašić
o Manon Giron
o Davor Volarić
o Mirjana Karabaić
o Saša Pavlović
o Arsen Stipinović
o Maja Vehovec
Za predsjednika Komunalnog pododbora imenovan je Saša Pavlović.

-

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem i Ured Grada održali su 14. ožujka 2003. godine u
prostorijama Mjesnog odbora Luka konferenciju za novinare na temu
"Uređenje Kazališnog parka ispred HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci i okolnim
ulicama.

-

3. ožujka 2003. godine održan je sastanak ovlaštenih predstavnika
zgrada "zone tržnice" s predstavnicima KD "Energo" radi upoznavanja
stanara s relevantnom i potpunom informacijom oko uvođenja novog
plinskog sustava u zgrade.

-

3. travnja 2003. godine održan je sastanak VMO s gradonačelnikom
Grada Rijeke Vojkom Obersnelom, pročelnikom Odjela za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišten Miloradom Miloševićem,
pročelnicom Odjela za komunalni sustav Irenom Milićević, ravnateljem
Direkcije za mjesnu samouopravu Dušanom Širolom i predstavnicima TD
"Rijekapromet", direktorom Nikolom Modrićem i Leom Kurilićem a
temeljem dokumenta VMO Luka pod nazivom "Tržnica - problemi i
pitanja".

Osim ovih Komunalni pododbor je u nekoliko navrata organizirao sastanke
s izvođačima radova na plinifikaciji i instalacijama vodovodne i

kanalizacijske mreže, s direktorom Tržnice Rijeka vezano uz problem
čišćenja tržnice, radno vrijeme tržnice, omogućavanje slobodnog prilaza
interventnih vozila. Vijeće Mjesnog odbora organiziralo je i sastanak sa
zapovjednikom Prve policijske postaje i policajcima u zajednici, s
direktorom Čistoće i nadležnim referencima zbog problema čišćenja na
području Mjesnog odbora.

2004. godina
-

akcije čišćenja područja Mjesnog odbora od krupnog otpada:
6. ožujka 2004. i 23. listopada

-

dana 6. lipnja 2004. održan 1. likovni susret u Jedrarskoj

-

dana 17. listopada 2004. građani su sudjelovali u akciji "Šetnjica uz
Rječinu" u suradnji s HPT "Učka"

-

dana 4. studenoga 2004. održan je sastanak VMO s predstavnicima
poduzeća "Rijekapromet", "Energo" i komunalnih službi na temu:
"Kvaliteta življenja u našoj četvrti"

-

dana 15. studenoga 2004. održan je sastanak ovlaštenih predstavnika
suvlasnika zgrada s predstavnicima Udruge stanara-suvlasnika grada
Rijeke koji su upoznali građane s radom Udruge

-

susret predškolske djece s Djedom Božićnjakom održan je 5. prosinca
2004. godine

2005. godina
-

- akcija čišćenja područja Mjesnog odbora od krupnog otpada
organizirana je 2. travnja; odvezeno je pet kamiona krupnog otpada

-

dana 31. siječnja 2005. održan je sastanak predstavnika MO LUKA s
predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, TD
"Rijekapromet" i "Tržnice Rijeka" d.o.o. poradi nastalih problema nakon
početka rekonstrukcije Kazališnog parka i izmještanja prodajnih
štandova sa pozicije u Trnininoj ulici u dijelove Verdijeve i Zagrebačke
ulice te problema postavljanja automatskog WC-a

-

članovi VMO i Komunalnog pododbora održali su novi sastanak 20.
travnja 2005. s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni

sustav Grada Rijeke i "Tržnice Rijeka" d.o.o. na temu predviđene
lokacije, kako prodajnih štandova Tržnice, tako i javnog zahoda, a
nakon završetka radova na rekonstrukciji Kazališnog parka.
-

dana 5. lipnja 2005. godine održan je "2. likovni susret u Jedrarskoj".

ODRŽAN "2. LIKOVNI SUSRET U JEDRARSKOJ"
Dana 5. lipnja 2005. godine održan je "2. likovni susret u Jedrarskoj".
Nažalost, ove se godine nije mogao održati na otvorenom prostoru
Jedrarske i Bačvarske ulice zbog lošeg vremena pa je cijela manifestacija
održana u prostorijama Mjesnog odbora Luka u Verdievoj 11.
Iako je tijekom cijelog prošlog tjedna na području Rijeke i okolice bilo
lijepo i izuzetno toplo vrijeme, na sam dan "2. likovnog susreta u Jedrarskoj"
došlo je do promjene vremenskih prilika.
Kiša, bolje rečeno pljuskovi, praćeni grmljavinom, a potom i jakim
vjetrom, onemogućili su održavanje ove manifestacije na otvorenom
prostoru.
Zato su nam još draži oni učesnici koji su, unatoč izuzetno lošem
vremenu, odlučili sudjelovati na "2. likovnom susretu u Jedrarskoj".
Takvih se okupilo 44 u dječjoj konkurenciji i 8 u odrasloj konkurenciji.
U dječjoj konkurenciji učenici su bili podijeljeni u 2 kategorije:
1. - do 4. razreda osnovne škole (sudjelovalo je i petoro predškolaca) i
2. - od 5.- 8. razreda osnovne škole.
U konkurenciji do 4. razreda osnovne škole svojim radom "Konj" pobijedila
je Karla Babeli, 2. mjesto osvojila je Lana Gržetić sa svojim radom "Cvijet s
ribama", a 3. mjesto osvojila je Vedrana Rogoznica sa svojim radom "Barke".

U konkurenciji do 8. razreda osnovne škole 1. mjesto osvojila je Tesa
Soldičić sa svojim radom "Jedrilica", 2. mjesto osvojila je Sara Franjul sa
"Apstrakcijom" i 3. mjesto osvojila je Ivona Dudić s "Morskim dnom".
Nagrade uručene od strane Mjesnog odbora Luka bile su u iznosu 500, 300
i 200 kuna u slikarskom priboru.
Nakon uručenja nagrada u dječjoj konkurenciji, odrasli slikari prezentirali su
prisutnima svoj način slikanja na zadanu temu i vremenskim ograničenjem od
30 minuta.
Zadana tema bila je zgrada HNK Ivana pl. Zajca, a najboljim radom
proglašen je rad Darije Stipanić kojoj je uručena i nagrada u slikarskom
priboru u vrijednosti 500 kuna.
Članovi žirija u obje konkurencije bili su cijenjeni likovni pedagozi: prof.
Dijana Lukić, prof. Renata Pentek Šimoković, prof. Ivan Mrakovčić i prof. Silvija
Benković.
Zahvaljujemo se svim posjetiteljima "2. likovnog susreta u Jedrarskoj", a
posebno svim učesnicima s našim pozdravom: "Vidimo se slijedeće godine!"

POGLED U PROŠLOST
IZGRADNJA DVIJU POKRIVENIH TRŽNICA ∗
ili
ZAŠTO VOLIM ČETVRT U KOJOJ STANUJEM
…..

Od izgradnje ribarnice prošlo je stočetrnaest godina, kada su stvoreni

uvjeti da se u Rijeci, na Trgu Ürmény, izgrade dvije pokrivene tržnice na
prostoru zasađenom drvećem između kojeg su bili kiosci otvorene tržnice. Kao
investitor ovog programa pojavila se Komunalna banka i štedionica koja je,
od svog osnutka, bila važan činilac u izgradnji i monumentalizaciji grada
Rijeke. U toj je banci bio akcionar podestat RijekeGiovanni Ciotta, te je i sam
mogao sudjelovati u odlukama bankovne deputacije. Iz spisa, koji je Ciotta 8.

ožujka 1880. godine uputio direkciji banke, saznajemo da su prethodno
vođeni razgovori o gradnji tržnice, te ja je u Magistratu rasčišćeno pitanje
prostora gdje je trebalo graditi pokrivene tržnice.
Zadužen je Tehnički ured da izradi projekt i elaborat s predračunom.
Podestat šalje direkciji banke cjelokupnu dokumentaciju, jer smatra da bi bilo
uputno početi gradnju na vrijeme. Komunalna banka je odmah prihvatila
prijedlog i zatražila od općine da počne pripremama. …..
Projektant ovih radova bio je šef Tehničkog ureda općine ing. Izidor
Wauchnig, sposoban građevinar i arhitekt, osoba značajna za izgradnju
Rijeke u razdoblju od 1873. do 1910. godine. Izidor Wauchnig je, kao praktičar,
najprije riješio problem dislociranja otvorene tržnice s prostora ispod platana u
sporedne susjedne ulice, Lido, Ulicu sv. Stefana i Ulicu Gisella, jer su to
dozvoljavali lokalni uvjeti. Zatim je izradio precizan troškovnik za izgradnju,
tako da je, nakon priprema, 15. travnja 1880. godine potpisan protokol o
međusobnim pravima i dužnostima između Općine i Komunalne banke i
štedionice. Grad je stavio banki na raspolganje oba prostora tadašnje
"otvorene tržnice" na Trgu Ürmény, dok se Komunalna banka obavezala da
će, o vlastitom trošku, na naznačenom zemljištu sagraditi dvije zgrade
pokrivene tržnice prema planu i predračunu obrađenim u Građevinskom
uredu s time da se osigura i 104 četvorna metra prostora za povremene
prodavače. Općina je ustupila Komunalnoj banci pravo ubiranja najamnine
za kioske i mjesta za prodaju, a banka se obvezala da će isplaćivati Općini
godišnje 1.300 fiorina: 800 fiorina za Penzioni fond, a 500 fiorina za Gradsku
blagajnu, te da će snositi troškove održavanja tržnica. Banka je, osim toga,
trebala isplatiti troškove gradnje iz rezervnog fonda s tim da tržnice postanu
vlasništvo banke, iako će grad voditi brigu o njihovu čišćenju i čuvanju te o
prisutnosti tržnog nadzornika i liječnika. Ovim je protokolom ujedno zaključeno
da će izgradnja biti povjerena najboljem natjecatelju, i da će radove
nadzirati Građevinski ured, uračunavši kolaudaciju i konačnu likvidaciju.
∗

Dio teksta preuzet je iz članka dr. sc. Radmile Matejčić "Povijest gradnje pokrivenih tržnica u
Rijeci" iz knjige "Gradska tržnica Rijeka 1881.-1981.," objavljene u povodu 100..obljetnice
izgradnje i otvorenja Gradske tržnice u Rijeci a u izdanju Gradske tržnice Rijeka (str. 21.-36.).

SVEČANO OTVARANJE 1881. GODINE
Poslije ovog sastanka Izidor Wauchnig je pripremio cjelokupnu
dokumentaciju potrebnu za natječaj, te je, uz opis radova, priložio nacrte.
Predračun je bio 29.040 fiorina, osim troškova za kostur željezne konstrukcije i
pokrivanja objekta što je trebalo ugovoriti s podobnom tvrtkom. Također je
trebalo naknadno dati prijedlog za staklara, limara i stolara. Dovod vode i
rasvjeta bio je, međutim, u vlastitoj režiji. Tako je, najzad, 6. lipnja 1880. godine
obavljena licitacija za zidarske i kamenarske radove, poslije koje je posječeno
drveće na mjestu otvorene tržnice te se moglo početi gradnjom krajem srpnja
1880. godine. Nakon licitacije prihvaćena je ponuda riječkih poduzetnika
Pietra Culottija i Nikole Gjačića. Izgradnja objekata je trajala godinu dana, a
svečano otvorenje je bilo 1. srpnja 1881. godine. Tom je prilikom na Trgu
Ürmény priređen koncert, a arhitekt Izidor Wauchnig je za svoje nepoštedno
zalaganje dobio nagradu od 1.000 fiorina. U dnevnim novinama "La Bilancia"
je uoči otvorenja pisalo: "Sutra se otvaraju pokrivene tržnice na trgu Ürmény.
Projekt je izveden u našem tehničkom uredu, vanredno je uspio sa estetskog
gledišta i što se tiče finoće izvedbe i dobrog ukusa. Unutrašnji raspored i
provjetravanje su podesni za publiku. Mora se pohvaliti gradskog inženjera
Izidora Wauchniga koji je ponovo potvrdio svoje ime što zaslužuje."

