
Broj 10. Godina 2016.



Poštovane Trsaćanke i Trsaćani,

pred vama je drugi broj MOT-a ili "trsatskog lista", odnosno biltena Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata kojeg 
smo na početku mandata osmislili kako bismo vas upoznali s našim radom, ali i animirali da se tom radu 
priključite i na taj način pridonesete boljitku našeg Trsata i svih njegovih stanovnika, ali i onih koji se tako 
osjećaju te su na bilo koji način uz njega vezani.
I u ovom broju MOT-a nastojali smo prezentirati vam glavne aktivnosti i događanja u godini koja se bliži svom 
kraju, a za koja smatramo da bi vas mogla zanimati, ali i najaviti neke od programa koji se tek trebaju zbiti, a 
koje smo, sukladno našim mogućnostima, nastojali planirati na način da ih učinimo zanimljivima svim 
generacijama Trsaćana.
Isto tako, čitajući naš bilten i ovoga ćete puta naići na mnoge zanimljivosti i podatke s kojima možda do sada 
niste bili upoznati, a koji govore o najljepšem dijelu Rijeke - našem Trsatu, te doprinose posebnom ponosu 
kojeg dijelimo svi mi koji imamo tu sreću da Trsat zovemo svojim domom. 
Nadamo se da ćete naš rad u godini na izmaku, ali i cjelokupnom dosadašnjem mandatu, ocijeniti uspješnim 
te prepoznati sve ono dobro što smo učinili, ali i upozoriti nas na ono što smo mogli napraviti bolje. Na koncu, 
mi smo ovdje kako bismo osluškivali vaše potrebe i provodili ih u djelo.
Uz zahvalu brojnim volonterima koji su nesebično uložili svoj rad i trud te sudjelovali u realizaciji programa 
našeg Mjesnog odbora, kao i ovog lista, koristim priliku da svima vama zaželim sretne nadolazeće blagdane i 
uspješnu 2017. godinu u kojoj ćemo, nadam se, još više se družiti i još uspješnije raditi.

JANA SERTIĆ, PREDSJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRADA TRSATA

Neka nam zasvijetli u glavi

PIŠE IVOR BALEN

Drugi broj MOT-a, glasnika Mjesnog odbora Grada Trsata, obilježen je obavijestima o sitnim ali značajnim 
komunalnim radovima koji su izvršeni tijekom minule dvije godine. 

Uređena su oba centralna trsatska autobusnih stajališta, ono "kod dvorane" i ono "kod crkve". Tamo gdje je 
bila "šikara" pored čitaonice, sada je prekrasan dječji park koji svako toliko dobije nešto novo. Novu spravu, 
novu ogradu, a ako su Trsaćani aktivni po tom pitanju, valjda i koje novo dijete.  
Po Trsatu se vidi i dosta nove boje. Popiturani su jarboli za zastave ispred Dvorane mladosti i ograda dvorane 
sa strane prema Podmornici, odnosno, prema istoku. Na istoj strani uklonjena je stara zelena ograda, a svi mi 
koji smo nekad na sajmove ulazili kradomice, provlačići se kroz tu istu igradu, možemo samo žaliti da to nije 
učinjeno i koje desetljeće prije.
Kada je riječ o bojanju i osvježavanju građevina, Dvorana mladosti naprosto vapi za malo piture. Nekadašnji 
ponos Trsata izgleda kao ruglo, a kako se čini po prvim danima adventa, sa dvorane su nestali i ukrasi koji su 
godinama na njoj svijetlili.   
Kada je riječ o blagdanskoj dekoraciji, reći da je Trsat loše ukrašen je premalo jer je ukrašen katastrofalno, 
počevši od "pijanog" bora ispred banke na dalje. Hoće li se netko sjetiti da je Trsat i vjerski centar prije nego se 
bor sruši kojem ispijaču kave na glavu, ostaje da se vidi.
No bolje razmišljati o lijepim temama. Na primjer, otvorenju ogranka Gradske knjižnice Rijeka na Trsatu, na 
mjestu gdje je nekad bio Auto Ružić. Svaka čast ljubiteljima motora i ulja, ali knjige u rukama izgledaju mnogo 
bolje nego kacavide. Kada nam baš ne svijetli iznad glava, neka nam zasvijetli u glavi!      
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TRADICIONALNA AKCIJA OKUPILA JE OVE GODINE 11 SUDIONIKA
Najljepša okućnica Jadranke Dragičević

Ovogodišnja akcija "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" okupila je 11 sudionika. Najviše prijavljenih, 
osam, bilo je u kategoriji okućnica. Ocjenjivačka komisija u sastavu Zdenka Starčević, Marija Barišić i Daša 
Šurdonja najboljima je proglasila okućnicu Jadranke Dragičević (adresa Strmica 8), balkon Renate Lebl Linčić 
(Šenoina 3) i prozor Danice Malnar (Glavinićeva 2). 
U kategoriji okućnica drugo mjesto pripalo je Ivani Barac, a treće Sandri Ropac. U kategoriji prozora Milka 
Buljat osvojila je drugo mjesto.  
Sudionici su dobili priznanja, zahvalnice i poklon bonove za iskoristiti u Vrtnom centru MBM. Troškove akcije 
pokrili su Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke.
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Okućnica Jadranke Dragičević Okućnica Ivane Barac

Okućnica Sandre Ropac Balkon Renate Lebl Linčić

Prozor Danice Malnar Prozor Milke Buljat



Trsaćanke najpreciznije u pikadu

Ovogodišnji Dani Mjesnog odbora Grad Trsat odvijali su se od 21. do 23. travnja, a u sklopu obilježavanja 
Dana Trsata.  Obilježavanje je započelo 21. travnja polaganjem cvijeća na spomenik palim borcima NOR-a i 
žrtvama fašizma.  U poslijepodnevnim satima znanja i vještine u pikadu pokazale su natjecateljice četiriju 
klubova umirovljenika. Na svom terenu najvještije su bile Trsaćanke, a za njima igračice sa Krimeje, Srdoča i 
Škurinja. 
Rukometni turnir za uzrast do 12 godina okupio je natjecatelje iz pet klubova. Turnir je trajao dva dana a 
održan je u Dvorani mladosti. Najboljima su se pokazali rukometaši Opatije, iza kojih su se plasirale dvije 
ekipe Trsata, Kvarner Kostrena, Zamet i Čavle. 
U večernjim satima posjetitelji Hrvatske čitaonice Trsat mogli su uživati u klasičnoj glazbi udruge Dijamant 
klasika. Njihov nastup upotpunili su gitarist Mario Šimunović i Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat 
pod ravnanjem maestra Vinka Badjuka. Nakon završetka rukometnog turnira parket Dvorane mladosti 
preuzeli su malonogometaši. Ekipe ostalih trsatskih kafića dale su sve od sebe da svrgnu s trona Podmornicu, 
ali nije išlo. Drugo mjesto pripalo je Tarsi, a treće Angelsu.
Dani MO-a završili su 23. travnja polaganjem cvijeća na Oltar-križ, spomen obilježje poginulim braniteljima sa 
Sušaka u Domovinskom ratu.
Programi su ostvareni u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat, Klubom prijatelja Grada Trsata, 
Rukometnim klubom Trsat, Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat i Udrugom antifašističkih boraca i 
antifašista Rijeka - ogranak Trsat. Odvijanje programa pomogli su Odjel za gradsku samoupravu i upravu i 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke.
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ŠTO SE SVE DOGAĐALO NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT U MINULIH 
GODINU DANA

Dan žena

Ovogodišnji Dan žena mjesni odbori Grad Trsat i Vojak 
obilježili su 7. ožujka 2016. kreativnom radionicom pod 
nazivom "Žena umjetnica - kreativnost je u svakoj od nas". 
Radionica je održana u prostorijama Hrvatske čitaonice 
Trsat pod vodstvom likovne umjetnice Izabele Peculić i 
psihologinje-psihoterapeutkinje Tanje Stanić. Okupilo se 25 
sudionica. 
Tijekom dva sata izrađivane su kreativne kutije u koje će 
sudionice moći pohranjivati svoje želje kako ne bi bile 
zaboravljene i izgurane problemima svakodnevice. Kutije 
su ujedno i mali podsjetnik na ono pozitivno što u životu žele 
ostvariti i postići. Završetak druženja obilježio je Damir 
Badurina svojim pjesmama. Troškove aktivnosti pokrio je 
Grad Rijeka, odnosno njegov Odjel za gradsku samoupravu 
i upravu.



Riječka špina na Trsatu 

U ožujku je na vrhu Trsatskih stuba Petra Kružića, na lokaciji znanoj kao ''Bančići'', postavljena gradska 
špina za pitku vodu. Postavljanje špine dio je poznatog gradskog projekta, o kojem su izvještavali i vodeći 
mediji. Osim što je na taj način obilježen Svjetski dan voda, jedan od ciljeva je promocija riječke vode, 
kako gostima, odnosno turistima, tako i domaćem stanovništvu. Kada je Trsat u pitanju, kao jedna od 
vodećih turističkih destinacija u gradu, špina je još jedan oblik ponude i svojevrsna nagrada za one koji se 
na Trsat popunu stubama. Osim u pogledu na Rijeku, posjetitelji će moći uživati i u njezinoj vodi. 
Zanimljivo je dodati da se "trsatska" špina zapravo nalazi na području susjednog Mjesnog odbora 
Bulevard. 
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Trsaćane zaustavili Srdoči

Ovogodišnji sportski susreti mjesnih odbora Grada Rijeke održani 
su 5. lipnja na terenima Sportskog društva "Zamet". Boje Trsata 
branila je ekipa boćara koja je u prvom kolu poražena od 
predstavnika Kantride sa 5:9.
Na malonogometnom turniru Kup Delte odigranom na igralištu 
Delta od 3. do 5. lipnja predstavnici Trsata pobijedili su u skupini 
Dragu (3:0) i Luku (5:4). U četvrtfinalu bili su bolji od Zameta (3:1), 
a u polufinalu zaustavljeni su od Srdoča (3:4), kasnijih pobjednika 
turnira.



Knjige umjesto autodijelova

U prizemlju Dvorane mladosti 26. travnja 2016. godine, nakon osam godina od zatvaranja Ogranka Sušak, 
otvoren je Ogranak Trsat Gradske knjižnice Rijeka. Ogranak je smješten u Dvorani mladosti u prostoru u 
kojem je nekad djelovao Ružić auto. Umjesto u svijet autodijelova Trsaćani tako sada mogu zaći u svijet 
pisane riječi.
Za one koji bi radije prvo provjerili što tamo ima, broj telefona je 564-251, a elektronička adresa trsat@gkri.hr. 
Novi čitalački prostor otvorili su v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka Gorana Tuškan, predsjednica Kluba 
Sušačana Tamara Morić i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. 
Građanima je, uz godišnju članarinu od 50 kuna, dostupno 16.442 svezaka knjiga, 201 jedinica filmova, osam 
naslova novina i časopisa, četiri računala i igračke za djecu. Razni programi ostvarivat će se u suradnji sa 
lokalnom zajednicom. 
Radno vrijeme je sljedeće: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8.30 do 19.30, četvrtkom od 10.30 do 
19.30 i subotom od 8 do 13 sati. Prva i treća subota su radne od 8.30 do 15 sati. Novosti u Gradskoj knjižnici 
Rijeka mogu se pratiti na internetskoj adresi gkr.hr/magazin, a police se mogu istražiti na katalog.gkr.hr.
Valja napomenuti kako je Gradska knjižnica Rijeka sljednica Gradske biblioteke Sušak osnovane 1930. 
godine, a čiji je dugogodišnji ravnatelj bio Nikola Polić, brat Janka Polić Kamova. 
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Premješteni kontejneri

Na traženje građana iz ulice Vrlije, 8. 
srpnja održan je sastanak u vezi 
promjene lokacije kontejnera. Na 
sastanak su bili pozvani građani iz 
Glavinićeve ulice, od kućnog broja 1 do 
30 i Ulice Vrlije, od kućnog broja 1 do 8. 
Uz članove Vijeća Mjesnog odbora, 
sastanku je prisustvovao Alen Bašić, 
predstavnik KD Čistoća.
Nakon iznijetih mišljenja usvojeno je 
slijedeće: sa sadašnje lokacije u ulici 
Vrlije kod kućnog broja 6 uklonit će se 
preostala tri kontejnera. Na početak 
ulice Put Bože Felkera postavit će se tri 
komunalna i tri selektivna kontejnera. 
Mjesni odbor Grad Trsat predložit će 
nadležnima u Gradu Rijeci uređenje 
lokacije za kontejnere u Ulici Vrlije, 
nasuprot kućnog broja 6. 



Traži se rješenje za otvaranje prometnice Trsat - Kačjak

U četvrtak 6. listopada u Hrvatskoj čitaonici Trsat održan je 
Zbor građana Trsata na kojem se raspravljalo o mogućnosti 
ponovnog prometovanja prometnicom Trsat - Kačjak. Zboru 
je prisustvovalo 58 mještana Trsata. 
Na njihove upite i prijedloge odgovarali su pročelnik Srđan 
Škunca, savjetnik za prometni sustav iz Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem Neven Vulelija, Zvonko Štimac, ravnatelj Direkcije 
plana, razvoja i gradnje u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav te Danijel Frka, rukovoditelj Službe 
prometa u TD Rijeka promet.  
Nakon jednosatne diskusije zaključeno je kako će Vijeće 
Mjesnog odbora Grada Trsata zatražiti sastanak sa 
predstavnicima spomenutih Odjela, TD Rijeka promet i 
Sveučilištem Rijeka kako bi se pokušalo pronaći rješenje za 
otvaranje prometnice Trsat - Kačjak. 

Učenici OŠ Trsat posjetili MO Grad Trsat

Učenici petog razreda Osnovne škole Trsat, u pratnji  
nastavnice Irene Ritterman, bili su 22. studenoga 2016. 
godine u posjetu Mjesnom odboru Grad Trsat. Posjeta je dio 
nastave iz izbornog predmeta građanski odgoj i obrazovanje.
Tajnik MO informirao ih je o području mjesnog odbora, 
godišnjim programima i kako građani mogu sudjelovati i 
utjecati na rješavanje svakodnevnih problema. Također im je 
predstavljena i web stranica Grada Rijeke te kako mogu do 
informacija vezanim za pojedine mjesne odbore. 
Zanimljivo je kako su uočili nepropisna parkiranja, nestanak 
prometnih stupića i prebrzu vožnju.

MO na novoj adresi

Mjesni odbor Grad Trsat u prosincu ove godine preselit će na 
novu lokaciju. Ured MO-a bit će smješten u prostoru s istočne 
strane Dvorane mladosti na adresi Trg Viktora Bubnja 1.

Sveti Nikola razveselio male Trsaćane

Na Trsat je 7. prosinca stigao Sveti Nikola. Pozvalo ga je 
Vijeće Mjesnog odbora Grada Trsata a svetac se rado 
odazvao. Podijelio je 78 poklon paketa djeci predškolskog 
uzrasta. Doček je priređen u prostorijama Hrvatske čitaonice 
Trsat, a  u programu  su sudjelovali učenici Osnovne škole 
Trsat i Svetišta Majke Božje Trsatske. Nabavku poklon 
paketa financirao je Grad Rijeka, odnosno njegov Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu, uz sufinanciranje roditelja.
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PUNIH 140 GODINA HRVATSKA ČITAONICA TRSAT NEZAOBILAZNA JE TOČKA ŠIRENJA 
KULTURNIH VRIJEDNOSTI

Vjerna misiji svojih utemeljitelja
Na Trsatu se hrvatski nacionalni duh počeo širiti kroz Narodnu čitaonicu trsatsku, što su  njeni osnivatelji 
izrazili riječima: "U težnji za višim duševnim i narodnim izobraženjem čitanjem svake vrstih novinah, 
časopisah i knjigah osobito hrvatskih, kao takodjer družtvenim zabavljenjem" 

PIŠE ANA ŽIDAN

Gotovo stoljeće i pol, toliko je prošlo od osnutka Hrvatske čitaonice Trsat, utemeljene 1876. Godine. Bilo je to 
pod vladavinom Austro-Ugarske monarhije, u vrijeme kada su čitaonice kao institucije narodnog 
prosvjećivanja bile središta kulturnog djelovanja zajednice i za zajednicu. 
Preteča na našem području bio je Bakar, gdje je čitaonica utemeljena 1839., drugi po redu Novi Vinodolski 
1845., uslijedio je osnutak narodne čitaonice u tadašnjoj Rijeci, a potom one u Kraljevici. Čitaonice su se 
narednih godina počele širiti cijelim Primorjem, a nije zaostalo ni njegovo zaleđe. 
Na Trsatu se tako hrvatski nacionalni duh počeo širiti kroz Narodnu čitaonicu trsatsku, što su  njeni osnivatelji 
(D. Udina, Ivan Balas, Fr. Matković, Josip Linić i drugi) jasno izrazili u pismu upućenom Visokoj Kr. Zemaljskoj 
Vladi – u želji da se odobri osnutak i rad čitaonice: "U težnji za višim duševnim i narodnim izobraženjem 
čitanjem svake vrstih novinah, časopisah i knjigah osobito hrvatskih, kao takodjer družtvenim zabavljenjem". 

Rođendan zbora

Prošlo je 140 godina od toga dana, a čitaonica na Trsatu i dalje je vjerna misiji svojih utemeljitelja. 
Nezaobilazna točka širenja kulturnih vrijednosti, Hrvatska čitaonica Trsat, iza sebe ima još jednu godinu 
intezivnog rada.  Dom čitaonice, uvijek ispunjen glasovima svih generacija, bio je domaćinom mnogih 
događanja, među kojima svakako za nas najvažniji bili su oni u organizaciji same Čitaonice. Sve je počelo 
nekako u studenome prošle godine kada je Mješoviti pjevački zbor HČT napunio 120 godina postojanja. 
Visoka obljetnica bila je prilika za prisjetiti se početaka, kada je 1895. godine pod vodstvom dr. Rude Linića 
osnovan zbor Primorski Hrvat, čiji je cilj bio širiti ljubav prema pjesmi i zavičaju na Trsatu i izvan našega kraja. 
Zborno pjevanje i taj duh opstali su tijekom burnog 20. stoljeća, te su prenošeni s naraštaja na naraštaj. 
Tijekom vremena izmjenjivali su se vrijedni zborovođe, a brojne generacije Trsaćana ostavile svoj trag i 
doprinijele njegovom rastu. Zbor je tako uspješnim i marljivim radom ušao u novo stoljeće, uvijek vjeran svojoj 
prvotnoj misiji, a već više od jednog desteljeća djeluje pod vodstvom maestra Vinka Badjuka. Prisjetimo se da 
je zahvaljujući maestru Badjuku zbor iznjedrio i današnju Žensku klapu Trsat, te da su i klapa i zbor uvijek rado 
viđeni i slušani na nastupima i susretima zborova izvan naše županije. Za godišnjicu je pripremljena i brošura 
posvečena zboru, na tragu i nadopunu Spomenice MPZ HČT, autora Maje Polić  i Petra Strčića, nastale 
prilikom obilježavanja njegove 110 godišnjice postojanja i djelovanja. 
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U duhu godišnjice nastavila se i 2016. kada su upriličena razna događanja, čijoj je kvaliteti doprinijelo 
proširenje stare trsatske pozornice koja je nedavno dobila nove dimenzije te je tako omogućen nastup većih 
grupa i održavanje predstava (ne zaboravimo da u okviru Čitaonice djeluje i kazalište Teatrić pod vodstvom 
Mensura Puhovca).   
Među manifestacijama posebice se ističu tradicionalni Dani Trsata, koji su u travnju urodili za HČT značajnom 
suradnjom s Gradskom knjižnicom Rijeka, čiji je ogranak ove godine otvoren i na Trsatu, te trećim izdanjem 
projekta Moj Trsat, nastalim 2014. godine na inicijativu Odbora za kulturu HČT. Nakon izuzetno uspješnog 
foto-video natječaja i izložbe na temu trsatskih vizura, te prošlogodišnje izložbe kartulina iz škabelina naših 
starih, ovoga puta prikupljeni su stari predmeti koji su na Trsatu nekad bili nezaobilazni dio svakodnevnog 
života obitelji a koje danas Trsaćani brižno čuvaju u svojim salonima, a ponešto i na šufitima. Spomenimo još i 
izložbu Ljetni Art Mix koja je u maloj sali čitaonice okupila mlade riječke umjetnike, slikare i kipare koji stvaraju 
u različitim tehnikama i materijalima. 

Frankopanski gradovi
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Josip Linić

Jedan od prvih upravnih odbora Čitaonice

Da je HČT vjerna svojoj tradiciji dokaz je i manifestacija "Susret frankopanskih 
gradova". Zamišljena kao projekt kulturne suradnje primorskih gradova koje 
veže zajednička frankopanska povijest, već gotovo dva desetljeća želja je tom 
inicijativom publici približiti našu povijest te predstaviti u prostoru Hrvatske 
čitaonice na Trsatu, stoljetnom središtu kulturnih događanja na Sušaku, 
bogatstvo koje čuvaju i održavaju živim kroz vrijeme folklor, glazba, pisana riječ 
ali i prirodne ljepote naših frankopanskih gradova. 
U mjesecu studenom djelićem svoje kulturne baštine i predivnim krajolikom 
predstavili su se tako Vinodolski kraj, i to nastupom Kulturno-umjetničkog 
društva Ilija Dorčić i članova Katedre Čakavskog sabora Novljansko kolo iz 
Novog Vinodolskog, predavanjem voditeljice Odsjeka za kulturu Vinodolske 
općine Željke Jurčić-Kleković "Vinodol Frankopana" te gostujućom 
nagrađivanom izložbom fotografija vidikovaca "Oči Vinodola", autora Ivana 
Balaževića,  koju su tom prilikom u Hrvatsku čitaonicu Trsat donijele Turistička 
zajednica Vinodolske općine i Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog.  
No događanja nikad dovoljno, jer kulturno djelovanje ne poznaje granice. I 
prosinac na pozornicu donosi zanimljivosti i zabavu: predstavu Kalafat i božićne 
songove u izvedbi Ansabla Intermezzo, božićni koncert Mješovitog pjevačkog 
zbora Hrvatske čitaonice Trsat i gostujećeg nadaleko poznatog ravnogorskog 
zbora Gimpl, te nadamo se - izložbu jaslica, jer cilj i dalje ostaje pružiti žiteljima 
Trsata, Sušaka a i šire čim bogatiji, raznolikiji i kvalitetniji kulturni program, 
upravo na tragu želje naših osnivača. 



POGLED U BUDUĆNOST: JANA SERTIĆ, PREDSJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
GRADA TRSATA  

Prvo svjetlo, a potom koncerti i predstave u Parku heroja
I dalje ćemo se truditi promišljati kako da naš Trsat učinimo što boljim i ugodnijim mjestom za život svih 
njegovih stanovnika, ali i biti spona između vas građana i onih koji su vam to dužni omogućiti, kaže Sertić

PIŠE IVOR BALEN

Predsjednica Vijeća mjesnog odbora Grada Trsata, Jana Sertić, ističe da su i ovu godinu obilježile mnoge 
aktivnosti kojima je cilj povezati što veći broj građana Trsata i potaknuti ih na međusobno druženje. 
- Tako je u vrijeme obilježavanja Dana Trsata u travnju, u sklopu koji se održava i Dan Mjesnog odbora, u 
suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat te Klubom prijatelja Grada Trsata održan velik broj manifestacija, 
sportskih susreta, koncerata, priredbi te ostalih zanimljivosti. Svakako valja kao novost istaknuti kako je ove 
godine u sklopu Sportskih dana, uz malonogometni turnir trsatskih kafića i pikado turnir za umirovljenike, 
održan i rukometni turnir za djecu, a čime je upotpunjen generacijski profil svih sudionika, kaže Jana Sertić.
Kako dodaje, osim Dana Trsata, ovo je godine održana i psihološko-likovna radionica u sklopu Dana žena, a 
poslije koje je veselo druženje nastavljeno uz glazbu Damira Badurine, tvorca neslužbene riječke himne 
Najdraža Rijeko.
- Također,i ove su godine nagrađeni naše sugrađanke i sugrađani koji su uređenjem svojih okućnica, terasa, 
balkona i prozora doprinijeli još ljepšem izgledu našeg Trsata. Kao i svake godine, naše najmanje Trsaćane, a 
kojih je godinu za godinom sve više, što mi je posebno drago, darivao Sveti Nikola nakon što su im prigodan 
program upriličili njihovi nešto stariji sumještani iz Osnovne škole Trsat, ističe Sertić, dodavši da je jedino u 
čemu ove godine nisu uspjeli bila ekološka akcija koja je morala biti odgođena za sljedeću godinu zbog uporne 
kiše.
- Osim organizacijom svih gore navedenih događanja, u većoj smo se mjeri bavili uređenjem našeg Trsata 
kroz manje komunalne zahvate, ali i planiranjem većih ulaganja u komunalnu infrastrukturu koje smo 
rasporedili kroz više godina zbog ograničenih sredstva koje su našem Mjesnom odboru dodijeljena na 
godišnjoj razini. Komunalni prioriteti za 2016. godinu vsu u cijelosti ostvareni, a čemu i sami možete svjedočiti, 
pa tako imamo dodatne sprave na dječjem igralištu pokraj Čitaonice, novu autobusnu stanicu kod crkve, nešto 
ljepši i uređeniji okoliš oko Dvorane mladosti, nove klupe u parkiću preko puta škole i drugo, no jedan je veći 
dio sredstava za komunalne prioritete utrošen i za izradu projekta postavljanja rasvjete na području cijelog 
Parka heroja koji je u zimskim mjesecima već u rano poslijepodne potpuno u mraku. Cilj osvjetljavanja tih 
naših zelenih pluća jest potaknuti Trsaćane, ali i ostale Riječane, na što češće boravljenje u jednom od 
najvećih, a nama svakako najljepšem parku Rijeke, a s vremenom se nadam kako će u njemu biti postavljeni i 
drugi sadržaji i infrastruktura koja će omogućiti da se u budućnosti tamo održavaju koncerti i predstave, ističe 
predsjednica Vijeća MO Grada Trsata. Kao što se može primijetiti, na području odmah pored parka upravo je u 
izgradnji prva velika stambena zgrada na Trsatu nakon niza godina, pa će cijeli taj dio sigurno živnuti u 
godinama koje dolaze.

Ceste i parkirališta

Osim navedenog, dodaje Sertić, kroz cijelu se su se godinu na području Mjesnog odbora odvijali i mnogi drugi 
manji zahvati te redovna održavanja, a od kojih je bitno spomenuti sanaciju kanalizacije u staroj jezgri kojom 
se riješio problem neugodnih mirisa koji je već duže vrijeme mučio građane tog dijela Trsata.
- Kako je prometna problematika još uvijek nažalost vrlo prisutna na Trsatu, ovu je godinu velikim dijelom rad 
Vijeća bio usmjeren upravo ka rješavanju tih pitanja. Tako smo velike napore ulagali u to da cesta Trsat - 
Kačjak ostane otvorena, a kasnije i za njeno ponovno otvaranje, jer ju smatramo izrazito bitnim pravcem, 
posebice za stanovnike Strmice, ali i za Trsat općenito s obzirom da je ta cesta bila jedini alternativni ulaz, 
odnosno izlaz sa Trsata. Tako je u svrhu očuvanja te ceste održan veliki broj sastanaka, upućeno mnogo 
dopisa, a u konačnici i održan zbor građana. Nažalost, prema konačnim informacijama primljenim od 
nadležnih službi, dosadašnja cesta ne može biti otvorena zbog radova koji su na tom području još uvijek u 
tijeku, a nakon izvršene analize zaključeno je kako nije moguće otvoriti alternativni pravac budući da bi isti 
morao prolaziti kroz veliki broj privatnih parcela za čiji otkup Grad trenutno nema sredstava, ističe Sertić. 
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Dodaje da, iako je Mjesni odbor i dalje stava kako treba iznaći rješenje za otvaranje alternativnog pravca 
Strmica - Kačjak, prometovanje na Trsatu ipak će biti olakšano nekim drugim intervencijama i zahvatima. 
- Tako će se cesta Fra Serafina Schöna ponovno učiniti dvosmjernom, što će uvelike pojednostaviti promet. 
Isto tako, na prostoru bivšeg "balona" kraj Dvorane mladosti bit će uređena dodatna parkirna mjesta koja su 
nam, a zahvaljujući popularnosti našega dijela grada, itekako potrebna. Osim toga, na području iznad 
kampusa uredit će se veliko parkiralište za studente koji, u nedostatku mjesta za parkiranje, također svojim 
vozilima opterećuju Trsat. Osim za studente navedeni parking bit će namijenjen i za autobuse koji već niz 
godina u vrijeme hodočašća uzrokuju prometni kaos. Planira se da će istima ubuduće ulaz na Trsat biti u 
potpunosti zabranjen te će hodočasnike moći iskrcavati samo na za to predviđeno mjesto iznad kampusa, a s 
kojeg će oni pješice doći do svetišta i centra Trsata, kaže Sertić.

Igralište na Strmici

Uz autobuse, veliki problem neometanom prometovanju često čine i nepropisno parkirani automobili koji time 
onemogućavaju prolaz autobusa javnog gradskog prijevoza. - Kako bi se to riješilo, u 2016. godini postavljeni 
su metalni stupići na neka od kritičnih mjesta, a od nedavno su nam dodijeljena i dva prometna redara koji će 
redovno sankcionirati one koji se nepropisno parkiraju. Kao o jednom od modela rješavanja navedene 
problematike bilo je govora i o početku naplate parkiranja na području Trsata, ali Vijeće MO Grad Trsat se 
oštro protivi toj ideji, te će se protiviti i ubuduće. Uz sve navedeno, Vijeće je zatražilo i sanaciju svih pristupnih 
cesta koje vode na Trsat, a koje zbog svoje dotrajalosti dolazak na naš dio grada čine manje ugodnim 
iskustvom kako za vozače, tako i za automobile. Što se tiče komunalnih prioriteta koje smo planirali za 
sljedeću godinu, nažalost, za sve zamišljeno nema dovoljno novčanih sredstava pa smo nekima dali 
prednost, a ostali će se realizirati u godinama koje dolaze, kaže Jana Sertić. 
Kako istčle, od bitnijih svakako valja spomenuti dječje igralište koje će se urediti na području Strmice.
- Mišljenja smo da je takvo igralište prijeko potrebno s obzirom na brojnost stanovništva te kroničan 
nedostatak sadržaja za djecu na tom dijelu Trsata. Osim dječjeg, na istom je području, iako ne u neposrednoj 
blizini, planiran i park za pse, koji morati pričekati 2018. godinu za realizaciju. Istu će godinu morati pričekati i 
nastavak projekta osvjetljenja Parka heroja za što ove godine također nije bilo sredstava, a i plaćeni projekt 
koji je trebao izraditi Energo još uvijek nije gotov. Od većih zahvata izvršit će se i proširenje nogostupa ispred 
dvorišta OŠ Trsat, onog svima dobro poznatog dijela koji nije dovoljno širok za istovremeni prolazak dviju 
osoba. Osim bitnijih stvari za koje se nadam da sam ih uglavnom navela, i dalje ćemo se truditi promišljati kako 
da naš Trsat učinimo što boljim i ugodnijim mjestom za život svih njegovih stanovnika, ali i biti spona između 
vas građana i onih koji su vam to dužni omogućiti, zaključila je Jana Sertić.
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Čestitka

- Iskoristila bih ovu priliku i da se zahvalim svima koji su 
sudjelovali u radu Vijeća kao članovi pododbora, ali i 
ostalim pojedincima kojima je jedini motiv dobrobit 
Trsata i njegovih stanovnika.
Na kraju, želim vam svima što ugodnije blagdane koje 
će nam, nakon punih sedam godina, ponovo 
uljepšavati jelka postavljena na Frankopanskom trgu.



KOMUNALNI PRIORITETI

Ove godine,  pod nadzorom KD Energo, TD Rijeka promet i Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 
realizirani su svi komunalni prioriteti iz 2015. i 2016. godine. Redom to su bili:
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1. Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih 
brojeva 77, 79 i 79 A te postava rukohvata na stubištu od ulice 
Sveučilišna avenija prema sjevernoj strani kućnog broja 77. 

2. Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Petra Zrinskog između 
kućnih brojeva 9 i 11. te ličenje rukohvata u istoj ulici od kućnog 
broja 19 A do 19 B.

3. Uređenje perona autobusnog stajališta na Trgu Viktora Bubnja. 

4. Nastavak uređenja i opremanja dječjeg igrališta u ulici Šetalište 
Joakima Rakovca u kojem je postavljena klupa i nova sprava. 
Obavljena je i bravarska prerada metalne ograde na igralištu. Na 
početku prilaza igralištu zasađeno je zelenilo koje će biti prirodna 
ograda prema šumi i strmini u smjeru Bošketa. 

5. Sanacija dijela kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 
23.

6. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Trsat 
crkva.



7. Bojanje stupova za zastave na Trgu Viktora Bubnja  istočno i 
južno od kućnog broja 1. Uklanjena je zelena metalna ograda na 
istom trgu, istočno od kućnog broja 3 te je obavljeno ličenje bijele 
ograde. 

8. Postava klupe u parku u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog 
broja 23.

9. Sanacija nogostupa u Ulici Put Vinka Valkovića-Poleta od kućnog 
broja 1 prema Ulici Drage Šćitara i branika na zavoju između 
Radićeve ulice i ulice Put Vinka Valkovića-Poleta. 

10. Postavljanje prometnog ogledala kod raskrižja Ulica Slavka 
Krautzeka i Sveučilišna avenija.

11. Postavljanje prometnih stupića u Ulici Šetalište Joakima 
Rakovca nakon kućnog broja 62 u svrhu sprečavanja parkiranja 
vozila koja su time otežavala prolaz autobusima i ostalim većim 
vozilima.
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Uz sve navedeno,  izrađena je projektne dokumentacije za proširenje javne 
rasvjete u Parku heroja te je proširena javna rasvjeta u Ulici Rose Leard između 
kućnih brojeva 25 i 27.



KAKO MI KAO POJEDINCI, U NAŠOJ ZAJEDNICI, NA NAŠEM TRSATU, MOŽEMO 
PRIDONIJETI OSTVARENJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Kao zajednica možemo učiniti čuda
Jeste li znali da čak 30 posto ukupnog kućnog otpada čini organski otpad? Zamislite da tjedno potrošite barem 
dvije vrećice za smeće manje.

PIŠE ŽELJKA BARBARIĆ

U zadnje vrijeme se jako često spominje pojam održivog razvoja. Nema političke stranke koja se ove teme ne 
dotakne, ali ni novina koje svako malo ne zaparadiraju kojom rečenicom na tu temu. 
Nije da se žalim, bilo je vrijeme da se počne o tome pričati iako bi mi draže bilo da na održivom razvoju 
počnemo raditi, a da priču ostavimo za razgovor na kavi.
Kada bi vas netko pitao što je to održivi razvoj, pali bi vam vjerojatno napamet zeleni i obnovljivi izvori energije 
kao što su vjetroelektrane ili solarne ploče, no možda se ne biste sjetili na primjer socijalnih zahtjeva održivog 
razvoja. Ako u našoj zajednici vladaju odnosi sklada, reda, poštovanja i tolerancije prema tuđim potrebama i 
osobitostima, ona će, iako mala i ponekad tijesna, biti vedra, ugodna, pozitivna, svima poželjna za život. 
Netko drugi će pak postaviti pitanje: Ako budemo razmišljali samo o ekologiji, što će se dogoditi s našim 
gospodarstvom? Prirodno, gospodarski razvoj ne možemo zaustaviti, niti to želimo, ali mu moramo promijeniti 
smjer na način da očuvamo prirodne izvore i ekosustav, o kojima ovise buduće generacije. 
Ukratko, priroda je izvor naših životnih resursa i moramo voditi računa. Ako je uništavamo, onda režemo granu 
na kojoj sjedimo, osiromašujući ne samo prirodu nego i buduće generacije. Zbog toga moramo razmišljati ne 
samo o trošenju, nego i o obnovi, odnositi se produktivno jedni prema drugima i prema vlastitoj budućnosti. 
Opredjeljenje za održivi razvoj  podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i 
ekoloških zahtjeva kako bi se osiguralo "zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja 
mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe". Od 1987. godine kada je na ovaj način definiran 
u Izvještaju Svjetske komisije za okoliš i razvoj pod predsjedanjem Gro Harlem Brundtland, pa do današnjeg 
dana, održivi razvoj je postao jedan od ključnih elemenata u formuliranju i provođenju razvojnih politika u 
svijetu.

Možemo puno

Odlično! Ali kako mi kao pojedinci, u našoj zajednici, na našem Trsatu, možemo pridonijeti ostvarenju ciljeva 
održivog razvoja. Vjerovali ili ne: naš doprinos može biti konkretan i velik.
Za početak: Odvajate li otpad? U našoj zajednici prije nekog vremena instalirani su eko otoci. Zašto je to 
bitno? Uzmimo kao primjer temu papira. Što više odvojimo papira koji će se reciklirati, posjeći ćemo manje 
šuma. Znate li da za tonu papira treba posjeći oko 17 stabala koja rastu otprilike 50 godina? Za recikliranje 
papira potrebno je tisuću puta manje vode i dva puta manje energije nego kada papir dobijemo preradom drva.  
Uz malo našeg truda bit će manje posječenih stabala, manje potrošene vode i energije za istu količinu novog 
papira.
Dalje, da nema šuma imali bismo problema s vodom. Tko još nije čuo onu "tko se napije riječke vode, iz Rijeke 
više ne ode". Naš grad je po kvaliteti i okusu vode nadaleko poznat, a upravo šumski eko sustav upravlja 
oborinskim vodama, sprečava eroziju tla, ali i ono najvažnije: utječe na kakvoću vode. Skupljajući stari papir i 
odvajajući ga, doprinosimo očuvanju naših šuma i kvaliteti vode za sebe, svoju djecu i unuke.
Imate li vrt? Trošite li svake godine umjetna ili bilo kakva gnojiva i umjetne dodatke? 
Jeste li znali da čak 30 posto ukupnog kućnog otpada čini organski otpad? Zamislite da tjedno potrošite barem 
dvije vrećice za smeće manje.

I za kraj, socijalni stup održivog razvoja. Da kuća ne bi bila tijesna, a čeljad što manje bijesna, pazimo jedni na 
druge. Viškove podijelite s onima koji nemaju. Na primjer, ako ste pročitali novine, časopis ili knjigu, odnesite 
ih susjedu penzioneru i ostavite u poštanskom sandučiću. Njemu ionako vijesti od jučer nisu stare, a radovat 
će se čitanju.
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Šetate li ljubimce, pokupite "bombice". Nemojte da veseli 
školarac ugazi i odnese mami na tepih. Bolje da mama s 
njime uči o održivom razvoju i mazi se nego da čisti. Mašina 
za rublje zavrtjet će se jednom manje, potrošit će se manje 
struje i manje vode. A i ribe će nam bit zadovoljnije. 
I da, znam da nemamo vremena, ali brinimo se jedni za 
druge, vodimo računa o našim susjedima. Kao pojedinci 
možemo malo, ali kao zajednica možemo napraviti čuda.

Video nadzorom protiv ilegalnog otpada

Na prijedlog Odjela gradske uprave za komunalni sustav 3. veljače je održan sastanak vezan uz slijedeće 
teme: uređenje kanalizacije u staroj jezgri Trsata, privremeno zatvaranje prometnice Trsat-Kačjak, prometna 
problematika na Trsatu i uredovanje komunalnog redara. Na primjedbe vlasnika ugostiteljskih lokala na 
neugodne mirise iz kanalizacije ubačeno je aromatično sredstvo, kao privremeno rješenje. Međutim, bez 
građevinskih radova neće se moći riješiti višegodišnji problem.
Na prostoru iza Sveučilišnog kampusa Trsata više godina odlaže se krupni otpad i građevinski materijal. 
Krupni otpad redovito se odvozi na za to uređeno odlagalište, dok za ostalo ne postoji lokacija.
U cilju sprečavanja širenja divljeg deponija, koji iza Sveučilišnog kampusa Trsata postoji već više godina,  u 
nekoliko navrata su postavljene prepreke i rampa, ali građani su ih otklonili. Kod ulaza sa strane Kačjaka 
postavljena je video kamera pomoću koje Direkcija za komunalno redarstvo nadzire dovoz komunalnog 
otpada kako bi mogla sankcionirati počinitelje. 
S obzirom na višegodišnje skoro svakodnevne probleme sa parkiranim vozilima na lokaciji Šetalište Joakima 
Rakovca (od Bančića) – Frankopanski trg i neprilagođenom brzinom, Vijeće MO pokušalo je proteklih godina 
problem riješiti u suradnji sa TD Rijeka promet, Direkcijom za prometno redarstvo, Trećom policijskom 
postajom i Odborom za promet Grada Rijeke. Za sada zbog nedovoljnog broja prometnih redara nije moguća 
češća ophodnja Trsata. Pojačano djelovanje najavljeno je zaposlenjem novih djelatnika.
Postavljanje "ležećih policajaca" kod crkve nije moguće na prometnicama kojima prolaze vozila javnog 
prijevoza, a u ovom slučaju i zbog mogućeg oštećenja okolnih objekata zbog vibracija. Pročelnica Irena 
Miličević navela je i mogućnost postavljanja led rasvjete na pješački prijelaz kod izlaza iz perivoja crkve 2017. 
godine. 

Porijeklo naziva ulica

SLAVA RAŠKAJ (Ozalj, 1877. – Stenjevec kraj Zagreba, 1906.) – slikarica. 
Od rođenja gluhonijema, školovala se na Zavodu za gluhonijeme u Beču i Zagrebu. Za njezin razvoj 
najzaslužniji je slikar Bela Čikoš-Sesija koji je uvodi u Društvo hrvatskih umjetnika. Izlagala je na prvoj izložbi 
Društva (1898.), zatim u Petrogradu (1899.) i Svjetskoj izložbi u Parizu (1900.).
Posebno je važna njena uloga u povijesti hrvatskog akvarela (Lopoči iz Botaničkog vrta). 
Njezini pejzaži (Ozalj), interijeri (U seljačkoj sobi) i portreti (Djevojčica, Seljačić), izvanredne senzibilnosti, 
pripadaju razdoblju moderne. 

NASTA ROJC (Bjelovar, 1883. – Zagreb, 1964.) – slikarica plenerističkih pejzaža s Jadrana i iz Hrvatskoga 
zagorja te portreta. 
Slikarstvo je učila u Zagrebu, Münchenu i Beču. Jedna je od utemeljiteljica Kluba likovnih umjetnica. 
U ranom razdoblju slika djela religiozno-povijesne tematike, a potom portrete i autoportrete (Autoportret, 
Dama u crnom). Nakon toga slijede djela u kojima se osjeća kolebanje između akademskog crteža i slobodnije 
kolorističke interpretacije motiva (Moj pas, Prema Velebitu). 
Samostalno je izlagala u Beču, Zagrebu i Londonu. Zalagala se za afirmaciju narodnog slikarstva.

SERAFIN SCHÖN (Menzingen, Švicarska, 1605. – Ljubljana, Slovenija, 1693.) – slikar i franjevac. 
Došao je u trsatski samostan 1630. godine kao izgrađeni slikar. Na Trsatu je ostao do 1642. godine. Godine 
1632. nastala je slika Majke Bože Loretske (čuva se u trsatskom samostanu), a 1633. godine Krštenje u 
Jordanu i Immaculata za župnu crkvu u Menzingenu. 
Najvrjednija je slika Mistična večera Svete Obitelji iz 1640. godine, smještena u samostanskoj blagovaonici. U 
klausturu samostana oslikao je Marijin život. 
Njegov opus pripada među istaknutija ostvarenja hrvatske ranobarokne umjetnosti.
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