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VIJEĆE MJESNOG ODBORA SV. KUZAM ŽELI SVIMA BLAGOSLOVLJEN 
BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2013.GODINU!!! 

Glasilo Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam 

Br. 2 
Prosinac 2012. 
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Poštovani sugrađani,  

                               
Izuzetna mi je čast  pozdraviti Vas na prvoj stranici našeg  drugog izdanja              
biltena. Pred Vama je drugi broj informativnog lista Mjesnog odbora 
Sveti Kuzam. Ovaj list prvenstveno služi informiranju građana mjesnog 
odbora o aktivnostima koje je Vijeće mjesnog odbora poduzimalo tijekom 
obavljanja poslova iz svog djelokruga rada kroz realizaciju programa i 
plana rada za tekuću godinu i planiranim aktivnostima u narednom 
razdoblju. Trudili smo se biti aktivni na područjima koja smo prepoznali 
kao bitna za život na našem Svetom Kuzmu. 
U ovom broju možete pročitati niz zanimljivih članaka o našim 
aktivnostima, te dobiti informaciju  kad i gdje nam se možete obratiti za 
eventualni problem ili prijedlog. Uredovno vrijeme MO istaknuto je za 
Vas, možete se javiti telefonom, elektronskom poštom, porukom u 
sandučiću ili doći osobno u prostorije MO Sv. Kuzam. 

     
S  poštovanjem, 

   
     Jelena Božić, mag.oec.,članica vijeća 

                                   
    Vijeće MO Sv. Kuzam 
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SINIŠA ŠIPUŠ (1951. – 2012.) 

                     
KOMEMORACIJA 21.03.2012. 
SV.KUZAM – DOM KULTURE 
 
21.ožujka, 2012.godine u prepunoj sali 
našega doma kulture, oprostili smo se od 
rano preminulog mještanina i prijatelja g. 
Siniše Šipuša. U svojem kratkom životu 
jako puno  je  napravio za mjesto Sv. 
Kuzam. Volontirao je i radio s ljubavlju 
kaoVijećnik mjesnog odbora Sv. Kuzam i 
kao aktivan član «Kulturnog društva Sv. 
Kuzme i Damjana». Radio je na 
poboljšanju kvalitete življenja svih  
mještana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pročitani su dirljivi oproštajni govori, puni 
tuge i žalosti radi preranog odlaska , 
čovijeka, koji je mogao i koji je planirao 
još puno dobrih stvari napraviti za naše 
mjesto. Čovijeka, koji je dugi niz godina 
radio neumorno, sa velikom upornošću i 
nepopustljivošću, jer to su ionako bile 
njegove glavne odlike osobnosti. Nije se 
mirio sa mogućnošću da se nešto ne može 
napraviti, već bi uporno nastavio tražiti 
druga rješenja dok se ne bi došlo do cilja. 
Takav je bio naš Siniša. 
Pored obitelji i profesionalnog posla, 
kome je Siniša bio izuzetno predan, uvijek 
je nalazio vremena za društveni angažman 
i rad za opće dobro bez ikakve materijalne 
nadoknade. Siniša se rodio u Rijeci, gdje 
je i živio, ali u djetinjstvu je puno vremena 
provodio kod djeda na Cerniku, te mu je 

pored Sv. Kuzma i Grobinšćina bila draga 
srcu. U mladosti bavio se plivanjem te 
sviranjem gitare na plesnjacima koji su se 
tada održavali u domu Željezničara u 
Rijeci. Pomorsku školu u Bakru završava 
1971.g., međutim kao đak na praksi odlazi 
na more već 1967.g. te plovi na brodovima 
Jugolinije u dugoj plovidbi što je 
evidentirano u njegovoj matrikuli. 1973.g. 
polaže državni ispit i postaje Poručnik 
trgovačke mornarice. Kako je za 
srednjoškolskih dana rado dolazio na Sv. 
Kuzam, upoznao se sa Milenom koja mu 
je postala supruga te iste godine, nakon 
toga ostaje trajno stanovati na Baraćima, 
Sv. Kuzam. 1974.g. odlazi na odsluženje 
vojne obveze u Sombor. Čežnja za 
obiteljskim životom i rođenje kćeri Sandre 
učini svoje te on prestaje ploviti i 
zapošljava se 1978. u poduzeću Luka – 
plovni objekti te plovi na remorkerima i 
pilotinama. Od 1998.g. pa do umirovljenja 
2011.g. radi na poslovima Lučke uprave 
Rijeka. Sudionik je Domovinskog rata.  
 
U VMO Sv. Kuzam izabran je prvi put 
1998.g. i odonda pa do svoje prerane smrti 
obnašao je više dužnosti u Mjesnom 
odboru. Bio je vijećnik, zamjenik 
predsjednika i predsjednik Vijeća Mjesnog 
odbora. Kako u kojem mandatu, vodio je 
pododbor za sport, kulturu a najdulje 
komunalni pododbor u kojem je napravio 
najvažnije stvari za svih nas, kao npr. 
Izgradnja kanalizacije, dovođenje 
autobusne gradske linije, proširenje 
parkirališta groblja, uređenje platoa zvan 
Vidikovac, uređenje platoa Kuzmarske 
kiparske radionice, uređenje dječjeg 
igrališta i postavljanje kovane ograde i 
novog portuna..Moglo bi se nabrojati još 
puno toga. Poticao je druge poslove za 
koje i nije bio zadužen, ali je tražio da se 
određene ideje sprovedu. Bio je jedan od 
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osnivača maškarane Uduge „Kuzmarski 
meštrovići“, 1999.godine, često je  
sudjelovao na  karnevalu. 
Jedan je i od osnivača Kulturnog društva 
Sv. Kuzme i Damjana 1998.g. te je sve do 
svoje smrti obnašao dužnosti u upravnim 
tijelima društva radeći i neumorno 
pomažući u svim aktivnostima Društva, te 
na administrativnim poslovima lokacijskih 
dozvola za skulpture velikog formata koje 
su se napravile u Kuzmarskoj kiparskoj 
radionici. Bio je glavna spona između 
VMO Sv. Kuzam i KD Sv. Kuzme i 
Damjana te je i njegovom zaslugom 
realiziran niz kulturnih događaja u Sv. 
Kuzmu. Odlaskom čovijeka kao što je bio 
Siniša, teško će ga se zamijeniti u našem 
malom mjestu. Ali, život ide dalje i dolaze 
nove generacije i vjerujemo da će se iz 
njihovih redova pojaviti jedan novi Siniša 
koji će nastaviti raditi za opće dobro, što bi 
našem pokojnom prijatelju, sigurno bilo 
drago. Još jednom, Sine, hvala Ti na 
svemu!!! 
  

Predsjednik KD Sv. Kuzme i Damjana,  
TOMISLAV PAVLETIĆ 
 VIJEĆE MO SVETI KUZAM 
 

             
                SINIŠA ŠIPUŠ -  NOGOMET 

 

 
       SINIŠA ŠIPUŠ – SVETI NIKOLA

                                     
PODODBOR ZA KOMUNALNA PITANJA – PROGRAM U 

2012.GOD. 
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 
Plan raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u 
2012. godini prema kojem je za područje 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam predviđeno 
85.000,00 kuna. Koji će komunalni 
prioriteti biti realizirani i u kojem iznosu 
možete pogledati u nastavku. 
Na temelju članka 6. odluke o načinu 
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke («Službene novine 
PGŽ br. 41/08 i 44/09) i članka 46. Statuta 
Grada Rijeke («Službene novine PGŽ br. 
24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na 25.sjednici održanoj 
21.prosinca 2011. godine donijelo je Plan 
raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u 
2012.godini.  
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA 
KOMUNALNE PRIORITETE NA 
PODRUČJU MO SV. KUZAM ZA 2012. 
GODINU 

MO SVETI KUZAM 
UKUPNO : 

1. Izrada glavnog i izvedbenog 
projekta za uređenje nogostupa uz 
cestu D40 od raskrižja Škrljevo do 
spoja sa cestom kroz područje 
Njivina prema mjestu Sv. Kuzam 

2. Uređenje boćarskog joga iza 
terena za obradu kamena u Sv. 
Kuzmu 

3. Asfaltiranje Ulice Sveti Kuzam od 
kućnog broja 12 do kućnog broja 
14 

4. Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Sv. Kuzam kod kućnog broja 3 

REALIZIRANI RADOVI ASFALTIRANJA 
ULICE SV. KUZAM OD KBR. 12 DO 
KBR. 14 
Na temelju uvrštenih i usvojenih prioriteta 
MO Sv. Kuzam u pogledu utroška 
sredstava za prioritetno održavanje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012., «Rijeka Promet» 
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je početkom rujna 2012. započeo i 
realizirao radove asfaltiranja ulice Sv. 
Kuzam od kućnog broja 12 do kućnog 
broja 14.  
IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI 
NOGOSTUPA U CENTRU SV. KUZMA 
UZ KBR.23 
Na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam, od strane «Rijeka Promet» d.d., u 
mjesecu lipnju 2012. izvedeni su i 
realizirani radovi na izgradnji nogostupa 
preko puta spomen parka uz kbr.23. 
UREĐENJE PARKA «VIDIKOVAC» 
Na temelju uvrštenih i usvojenih prioriteta 
MO Sv. Kuzam u pogledu utroška 
sredstava za prioritetno održavanje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011., a u prvom djelu 
2012. izvedeni su radovi na postavi 
rubnjaka oko platoa na Vidikovcu. U 
pripremnim radovima čišćenja i daljnjeg 
uređenja okoliša oko parka Vidikovac, 
dovezena je zemlja. 
MANJI KOMUNALNI ZAHVATI NA 
PODRUČJU MJESNOG ODBORA 
SV.KUZAM 
Na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam tijekom 2012. izvršeno je sljedeće  
-«Rijeka Prometa» d.d. u mjesecu 
listopadu 2012. izveo i realizirao radove 
na sanaciji – asfaltiranju rupa na kolniku u 
centru Sv. Kuzma 
-Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav izveo je radove na premještaju dvije 
košarice i to iza Hrvatskog doma koja se 
nalazila uz ulaz kod kbr.17, premještena je 
uz zid iza Hrvatskog doma uz parking, a 
od dvije košarice koje se nalaze u parku 
Placa jedna je premještena par metara uz 
prolaz na sportsko  
-Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav na ulazu u park Placa postavio je 
tabelu zabranjen ulaz za pse 
-Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav zaštitio je i postavio ograde između 
javnog puta Sv. Kuzam – Kostrena i 
otvorenih bunara koji se nalaze uz taj isti 
put (na putu prema Soplju i kod mjesnog 
groblja Sv. Kuzam)  
-U suradnji s Odjelom gradske uprave za 
komunalni sustav zbog neodgovornih 
građana koji odbacuju smeće i krupni 
otpad oko Sv. Kuzma bili smo prisiljeni 

premijestiti rampu kako bismo zaštitili 
park «Vidikovac», a tom prilikom smo i 
očistili građevinski otpad u blizini 
Vidikovca i odbačen kućni otpad ispred 
mjesnog groblja Sv. Kuzam 
RADOVI U TIJEKU 

 
PRIJEDLOG IZGRADNJA NOGOSTUPA 
UZ CESTU D40 
Vijeće MO je prilikom davanja prijedloga 
prioriteta održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. uvrstilo 
izradu nogostupa od raskršća Škrljevo uz 
cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom 
kroz područje Njivina prema mjestu 
Sv.Kuzam (željeznički most). 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
dostavio je odgovor na dostavljen 
prijedlog u kojem se očituju da je sukladno 
planu realizacije prioriteta MO za 2011.g. 
izrađen idejni projekt, te je u tijeku 
ishodovanje lokacijske dozvole. Sukladno 
planu prioriteta za 2012.g. slijedi izrada 
glavnog projekta sa ishodovanjem potvrde 
istoga, te izrada izvedbenog projekta. 
Zahvat je moguće planirati nakon izrade 
kompletne projektne dokumentacije, te 
ishodovanja potvrde glavnog projekta. 
IDEJA O UREĐENJU PROSTORA 
ISPRED VODOSPREME U NASELJU 
BARAĆI 
Na sjednici Vijeća MO došlo se je do ideje 
da se uredi prostor ispred vodospreme u 
naselju Barači. Čestica se vodi kao pašnjak 
i put, a vlasnik je Grad Rijeka. Potrebno je 
još izviditi kakva je situacija s HŽ-om 
zbog mogućnosti dobivanja suglasnosti. 
Kada bi uspjeli urediti taj prostor, osim 
postave dječijih sprava za igru planirali bi 
i uredili dio prostora za trajnu postavu 
velikog sidra. 
POKRENUTA INICIJATIVA I IDEJA O 
RJEŠENJU PRILAZA STROJEVA U 
SVEZI IZVOĐENJA RADOVA NA 
PROŠIRENJU GROBLJA 
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Uvidom u postojeće stanje na mjesnom 
groblju, članovi Vijeća MO i predstavnici 
K.D. Kozala uvjerili su se da uslijed 
klizanja terena puca dio objekta 
mrtvačnice, i prijeti da se u budućnosti 
sruši sam od sebe, a kako se taj dio i onako 
ne koristi, prijedlog je Vijeća da se taj dio 
sruši po pravilima struke kako bi se spasio 
ostali dio mrtvačnice koji je predviđen za 
ispraćaj pokojnika, a ujedno bi se dobio 
prostor za prolaz radnih strojeva na 
gradilište. Ideja je prihvatljiva i K.D. 
Kozala će poduzeti daljnje potrebne 
radnje. 

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O 
PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNE 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA RIJEKE 
Vijeće se očitovalo u zadanom roku 
(održalo se od 14.-28.rujna) i dostavilo 
dva prijedloga koja bi se trebala uvrstiti u 
izmjenu i dopunu GUP-a Grada Rijeke a 
glasi : prijedlog koji se odnosi na 
smanjenje veličine etno cjeline Sv. 
Kuzam, prijedlog se odnosi na cestovni 
spoj mjesta  Sv. Kuzam na brzu cestu 
Bakar – Čavle D40

 

 
PODODBOR ZA PODUZETNIŠTVO – REALIZIRAN 

PROGRAM U 2012.GOD. 
PROVEDENA AKCIJA «BIRAMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU I BALKON 

ZA 2012» U MO SV. KUZAM 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam već se 
tradicionalno uključuje u akciju «Biramo 
najljepšu okućnicu i balkon» s osnovnom 
namjerom da se motiviraju  mještani da što 
više obogate izgled svojih okućnica i 
balkona, sadnjom raznih ukrasnih sadnica 
i brigom o njima čime će pridonijeti 
ljepšem i bogatijem  izgledu samog 
mjesta.  
Vijeće je putem  plakata i obavijesti, 
putem web stranica, osobnim kontaktima 
predsjednice pododbora za poduzetništvo 
pri Vijeću MO Sv. Kuzam animiralo 
građane za uključenje u akciju. 
Ove godine prijavilo se ukupno 38 
natjecatelja, te je predsjednica pododbora 
za poduzetništvo obišla učesnike, slikala 
okućnice i balkone, tajnica izradila i 
pripremila fotodokumentaciju kako bi 
komisija mogla ocijeniti iste.  
Komisija u sastavu članova Vijeća : Milan 
Dragičević, Nenad Arbanas, Jelena Božić, 
Slađana Vatavuk, Tomislav Smojver 
donijelo je odluku da će se ove godine 
dodijeliti prva,druga i treća   
nagrada u kategoriji najljepših okućnica i 
jedna prva nagrada u kategoriji najljepšeg 
balkona. Nagrade su u obliku novčanog 
poklon bona vlasnicama  prve, druge i 
treće   najljepše okućnice i najljepšeg 

balkona i moći će se iskoristiti do 
31.srpnja u rasadniku «Parkovi plus» 
d.o.o., Osiječka 67b (rasadnik za nabavku 
sadnica cvijeća, zemlje i sl.). 
Vijećnica Jelena Božić izrazila je 
zadovoljstvo akcijom i  naglasila je kako 
se vidi veliki napredak na Sv. Kuzmu što 
se tiče uređenja okoliša. Žene su se 
odazvale akciji vrlo rado i vidljiv je 
pozitivan trend unazad par godina. 
Postotak odaziva cca od 40 % je veliki 
rezultat, unatoč malom mjestu kakav je 
naš Sv. Kuzam.  
Nakon uvida i pregleda slika svih 
prijavljenih okućnica i balkona Vijeće MO 
Sv. Kuzam donijelo je sljedeće ocijene : 
 
 
 
PODJELA  PRIZNANJA  I  NAGRADA                                                               
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U KATEGORIJI OKUĆNICA : 
1.nagrada za najljepšu okućnicu   : 
 Gđi. Adriani Smojver, Sv. Kuzam 14                   POKLON UČESNICAMA 

             (poklon bon u iznosu od 300,00 kn)                    UMJETNICA ROMINA STEPANČIĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Sv. Kuzam 14 - okućnica 

                                          
                      
 
                                                                                                                        UNIKATNE SLIKE  
                                                                                                                                                                                                                                                           
 2.nagrada za najljepšu okućnicu 
dodijeljena je za dvije okućnice  : 
 

• Gđi. Radojki Konestabo, Sv. Kuzam 35    i    Gđi. Antici Margan, Sv. Kuzam 35               
 (poklon bon u iznosu od 100,00 kn)                            (poklon bon od 100,00 kn)              

                                              
    
 
                                                                      
3.nagrada za najljepšu okućnicu : 

• Gđi. Gordani Frančeskini, Sv. Kuzam 49           U KATEGORIJI BALKONA : 
               (poklon bon u iznosu od 100,00 kn)                       1.nagrada za najljepši  balkon                                      
                                                                                                  Gđi. Janji Nuić, Sv. Kuzam 65 
Sv. Kuzam 49 – okućnica                                                (poklon bon u iznosu od 200,00 kn) 

                         
                                                                                 NAJLJEPŠI BALKON 
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Za doprinos izgledu Sv. Kuzma posebna 
nagrada i priznanje dodijeljuje se : 

• Ugostiteljskom obrtu „Zelena 
Dolina“,  
Sv. Kuzam 14 
 
Zbog izuzetno lijepog okoliša,  
lijepo uređenog cvijeća, bogatstva 
za svačije oči i doprinosa samog 
izgleda Sv. Kuzma,Vijeće MO je 
odlučilo dati posebno priznanje   
Ugostiteljskom objektu „Zelena 
dolina“., s obzirom da su oni izvan 

kategorija za koju su se mogli 
prijaviti. 

 
Ugostiteljski obrt „Zelena Dolina“ 

Dana 21. lipnja u 20:00 sati u Hrvatskom 
kulturnom domu Sv. Kuzam održana je 
svečanost  proglašenja najljepših okućnica 
i balkona na kojoj je gđica. Jelena Božić, 
predsjednica Pododbora za poduzetništvo i 
članica VMO uručila vlasnicama  najljepše 
proglašenih okućnica i balkona poklon 
bon, te priznanja i prigodne poklone ručne 
izrade. Nadalje, svim ostalim učesnicama 
u akciji uručena su priznanja kao i 
prigodni unikatni pokloni, slike sa 

tematikom cvijeća, mora i krajolika 
(unikatni radovi gđice. Romine Stepančić) 
u znak zahvalnosti za učestvovanje u 
akciji. Predsjednik Vijeća MO i 
predsjednica Pododbora za poduzetništvo 
zajedno su se zahvalili svim učesnicima 
koji su u skladu sa svojim mogućnostima 
uložili puno napora, ljubavi i poštovanja 
prema prirodi i lijepom te su pozvali 
prisutne da sudjeluju i nadalje u 
aktivnostima Mjesnog odbora. 

 
 

PODODBOR ZA KULTURU – REALIZIRAN PROGRAM U 
2012.GOD.  

U galeriji Hrvatskog kulturnog doma Sveti 
Kuzam, 10. srpnja 2012.godine otvorena 
je izložba radova učenika 3.razreda Škole 
za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Radovi 
su nastali tijekom desetog saziva 
jednotjedne radionice učenika Dijetlom i 
kistom Sv. Kuzmu na dar, u sklopu 
projekta Forma Viva – Sveti Kuzam, 
projekta «Zdravi grad».  
Iz kataloga : 
Svakodnevne slike kuzmarskog života 
stvorile su neke nove priče koje su bile 
inspiracija za nove radove Eleonore, Lee, 
Sanje, Martine i Grgura. Početni poticaj 
bila je gastronomija Sv. Kuzma baškot 
«mornarski kruh», žlahtina i belina. 
Ostvarenje projekta prošlo je kroz tri faze : 
razmišljanje o temi radova, izrada 
slobodnih skica i završne studije dlijetom, 
kistom  i grafičkom bojom. Učenici su u 
projektu spontano otkrili kako će paralelno 
animirati mještane i mentore i uz to 

savladati zadatak. Vođeni svjesnom 
slikom o tome kako će njihovo 
pojavljivanje pozitivno odjeknuti, nastale 
su ove crtice razigranih trenutaka i 
pejzaža. Učenici su se međusobno poticali 
u stvaralačkom radu. Naučili su izgraditi 
ideju, stav i načine ostvarivanja vlastitih 
ideja, slobodni u kreativnoj igri. Kod Lee i 
Grgura, u različitosti njihovog poetika 
sadržano je bogatstvo kiparske 
raznolikosti pristupa i djelovanja u 
kamenu. Jednako tako, kako bi gospođa 
Đurđa svakog dana postavljala trpezu, 
Martina, Eleonora i Sanja, prostirale su 
zaštitnu podlogu i stvarale priče o prošlim 
vremenima, tuđincima i domaćinima. 
Naslikali smo, isklesali i otisnuli naše 
radove i na taj način utisnuli trag u ovom 
mjestu. Neka se pročuje cijelim 
Kvarnerom o desetoj koloniji «Dlijetlom i 
kistom Sv. Kuzmu».  
ANA JUREŠKO 
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Prvi put sudjeluje učenik iz Škole za 
primjenjenu umjetnost u Zadru. Moja 
skulptura predstavlja regatu. Ideju sam 
dobio promatrajući napeta jedra. Najviše 
me poticalo to da su ona poveznica između 
Rijeke i Zadra.  
GRGUR IVANAC 
 
Prema ponuđenom zadatku : hrana mjesta 
Sv. Kuzam, dobili smo ideju da napravim 
mačku. Dosjetila sam  se da ta životinja 
voli jesti sve, uz to je i spretna, što me 
oduševljava. U mjestu nisam vidjela niti 
jednu mačku pa sam dobila ideju da 
napravim svoju macu od kamena.  
LEA CRNKOVIĆ 
 
Dok sam hodala po Sv. Kuzmu zamijetila 
sam vinovu lozu pa sam je iskoristila kao 
glavni motiv svojih radova. Kada sam 
zatvorila oči učinila sam nešto što često 
radim – poigrala sam se oblicima koje sam 
vidjela. Tako je crkva Sv. Kuzme i 
Damjana postala isječak animiranog filma 
u kojem građevine razgovaraju, a grozdovi 
kao oblaci putuju nebom. Radovima sam 
pokušala povezati staro i mlado, maštu i 
realnost.  
SANJA PALADA 
 
Poticaj za rad bili su mi vino i baškote jer 
su oni u tradiciji Sv. Kuzma. Kao motiv 
izabrala sam  ulijevanje vina u čašu te sam 
ga stilizirala i izradila u nekoliko 
kompozicija u crno-bijeloj tehnici. Mislim 
da je vino dobar izbor za prikazivanje 
tradicije jer su slični, postaju sve bolji s 
vremenom i onda ih se teško odričemo. 
ELEONORA BAČIĆ 

Žarkim bojama prikazala sam suncem 
okupan krajolik Sv. Kuzma koristeći 
tradicionalne motive kao polazišnu točku. 
U slikarskim radovima su : ptica u letu, 
gastronomska prošlost ovoga kraja i 
budućnost koja slijedi. U slikarskim 
radovima su : ptica u letu, gastronomska 
prošlost ovoga kraja i budućnost koja 
slijedi. U slikarskim radovima koristila 
sam «baškot» umjesto sunca. Staze 
prikazuju slapove bijelog vina, a plavo 
nebo – slikarsko podneblje. Priroda stvara 
čuda.  
MARTINA SIMČIĆ 
 
DLIJETLOM I KISTOM SV. KUZMU 
NA DAR 

 
IZLOŽBA U GALERIJI HRVATSKOG 
KULTURNOG DOMA 
 

                                                                            

PODODBOR ZA ZDRAVSTVO – REALIZIRAN PROGRAM 
U 2012.GOD. 

ODRŽANA AKCIJA MJERENJA 
TLAKA I ŠEĆERA U KRVI U MO SV. 
KUZAM 
Vijeće mjesnog odbora Sv. Kuzam u 
suradnji sa Odjelom gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb i Gradskim 
društvom  Crvenog križa, organiziralo je 
za sve zainteresirane mještane besplatnu 
akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. 

Akcija je održana 21.lipnja od 10:00 do 
12:00 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam. 

               
                     MJERENJE ŠEĆERA U KRVI 



Kuzmarski list 
 

 

10 
 
 

U HRVATSKOM DOMU SV. KUZAM 
ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU 
PROMICANJA ZDRAVLJA 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam u 
suradnji s Udrugom za promicanje 
zdravlja «Zdravnica» organiziralo je dana 
28.lipnja 2012. u 18:30 sati u Hrvatskom 
domu Sv. Kuzam za sve zainteresirane 
mještane predavanje na temu : 
Osteoporoza. Predavanje je besplatno 
održao gospodin Jadranko Jelić prim.dr.sc. 
          
                       
 PRIM.DR.SC. JADRANKO JELIĆ           

 
                              
 
 

ODRŽAVANJE BESPLATNIH 
TJELOVJEŽBI ZA MJEŠTANKE 
SREDNJE I STARIJE ŽIVOTNE DOBI 
U HRVATSKOM DOMU SV. KUZAM 
Na inicijativu Vijeća MO Sv. Kuzam, a u 
okviru projekta Rijeka – Zdravi Grad, za 
sve zainteresirane mještanke srednje i 
starije životne dobi s područja Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam kontinuirano svaki 
ponedjeljak i petak od 18:30 – 19:30 sati u 
Hrvatskom domu Sv. Kuzam održavaju se 
besplatne vježbe za poboljšanje 
psihofizičkog zdravlja. Vježbe provodi 
Ordinacija za fizikalnu medicinu i 
rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. U 
vrijeme održavanja vježbi mogu se uz 
sadašnje polaznike uključiti svi 
zainteresirani mještani.        

 
                                  
PODODBOR ZA BRIGU O DJECI – PROGRAM U 2012.G. 

 
U HRVATSKOM DOMU SV. KUZAM 
ODRŽAVAJU SE LIKOVNO-
KREATIVNE RADIONICE ZA 
PREDŠKOLSKU DJECU 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam u 
suradnji sa udrugom «Koraci» organiziralo 
je za svu predškolsku djecu sa područja 
Sv. Kuzma besplatno sudjelovanje u 
likovno-kreativnoj radionici. Radionica je 
započela s radom 29.listopada 2012. i 
održava se svaki ponedjeljak od 17:30 sati 
do 18:45 sati u prostoriji Hrvatskog doma 
Sv. Kuzam, pod vodstvom stručne osobe 
iz Udruge «Koraci». 
Dječji radovi nastali u radionici biti će 
izloženi na izložbi koja će za njih biti 
organizirana u prosincu mjesecu ove 
godine. Predsjednica Pododbora za brigu o 
djeci, gđa. Slađana Vatavuk uručiti će 
polaznicima radionice pohvale za uspješan 

rad i učestvovanje u likovnoj radionici, a 
gđa. Anđa iz Udruge «Koraci» djeci će 
podijeliti njihove radove za uspomenu na 
zajedničko druženje, njihov trud i 
kreativnost koju su iskazali u likovnoj 
radionici. 
LIKOVNO –  KREATIVNA 
RADIONICA ZA PREDŠKOLSKU 
DJECU NA SV.KUZMU 
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PODODBOR ZA SPORT – REALIZIRAN PROGRAM U 
2012.GOD. 

 
ODRŽAN MALONOGOMETNI TURNIR «SV.KUZAM 2012» 
 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam i 
Pododbor za sport sa predsjednikom 
pododbora Tomislavom Smojverom, u 
sklopu obilježavanja «Kuzminje 2012.», 
organiziralo je dana 24.rujna u 18:00 sati 
malonogometni pozivni turnir na 
sportskom igralištu «Placa». Na turniru su 
sudjelovale četiri ekipe : 

1. Mate i prijatelj Cernik 
2. Vitez Škrljevo 
3. Krasica 
4. Draga 

     

 
UTAKMICA U TIJEKU 
Turnir je protekao u fer i korektnoj igri na 
terenu i pozitivnom ozračju na tribinama. 
Utakmice je sudio županijski sudac gosp. 
Hašim Neškić. Pobjednik turnira je ekipa 
Mate i prijatelji. Podjelu pehara ekipama 
uručio je gospodin Tomislav Smojver, 
predsjednik Pododbora za sport. Po 
završetku natjecanja i uručivanja 
osvojenih pehara nastavljeno je druženje 
uz prigodnu zakusku (omogućili sponzori) 
za sve učesnike i posjetitelje. 

 

PODODBOR ZA EKOLOGIJU – REALIZIRAN 
PROGRAM U 2012.GOD. 

ODRŽANA EKOLOŠKA AKCIJA NA 
PROSTORU „PLACA“ 
Vijeće MO Sv.Kuzam, u nedelju 
27.svibnja 2012.g.provelo je eko akciju – 
čišćenja i uređenja prostora „Placa“ (dječje 
i sportsko igralište), prostor na kojem se 
održavaju razni programi uz tradicionalne 
proslave (npr. Kuzminja –dan Sv. Kuzme i 
Damjana, godišnje otvaranje kiparskih 
radionica, sportski programi itd.), ali i 
prigodni scenski i glazbeni događaji.  
Vrijedni volonteri, mještani Sv. Kuzma 
prihvatili su se posla: sakupljao se otpad, 
prekopala zemlja, sijala nova trava, 
pijeskom poravnavala površina oko 
diječjih sprava kao i svi ostali radovi koji 
idu uz takvu akciju. Akciju je pomogao 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
koji je dopremio 2 kubika pijeska, a K.D. 
Čistoća dovezao je zemlju i humus. Za sve 
sudionike akcije Odjel gradske uprave za 
razvoj, urbanizam i ekologiju osigurao je 
radne rukavice, a u suradnji sa Gradskim 

društvom Crveni križ za sve sudionike su 
pripremljeni topli obroci i sokovi. 

 
EKOLOŠKA AKCIJA 
 
 

 
ČIŠĆENJE VIDIKOVCA 
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ODRŽANA AKCIJA ČIŠĆENJA I 
UREĐENJA PROSTORA OKO  
PARKA„VIDIKOVAC“ 
Prema zajedničkoj ideji Vijeća MO i KD 
Sv. Kuzme i Damjana, krenulo se sa 
uređenjem prostora zvanog „Vidikovac“, i 
to u prvoj fazi prostor se raskrčio, očistio, 
pokosio te je postavljena zaštitna ograda. 
Ovi radovi realizirani su iz planiranih 
sredstava prioriteta VMO, a zahvaljujući 
Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav-Direkciji zajedničke komunalne 

djelatnosti dobivene su i postavljene dvije 
klupe. U drugoj fazi, tijekom mjeseca 
kolovoza K.D.Sv. Kuzme i Damjana, 
organiziralo je postavu skulpture velikog 
formata prema projektu „Forma Viva-
galerija na otvorenom“. U suradnji s 
Odjelom gradske uprave za komunalni 
sustav dogovoreno je da će se iz planiranih 
sredstava prioriteta VMO, u rujnu u blizini 
postavljenih klupa biti realizirana sadnja 
stabala.

                                                                                                                                                                  

KUZMINJA „2012.“ – DAN SV. KUZMA 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam i 
Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana 
organiziralo je obilježavanje tradicionalne 
manifestacije „KUZMINJA 2012“. Vijeće 
MO nastoji Kuzminji kao tradiciju ovog 
kraja vratiti prijašnji sjaj, iskoristiti za 
okupljanje mještana u izradi programa, 
doček dragih gostiju i promicanje 
aktivnosti Mjesnog odbora. 
Vijeće MO Sv. Kuzam ,dana 17.rujna 
2012. provelo je akciju čišćenja i uređenja 
prostora uz spomenik „Kikovica“. 
Volonteri, mještani Sv. Kuzma prihvatili 
su se posla: uređivao se put,kosila se 
trava,orezivale grane drveća, betoniralo se 
postolje i učvrstila ploča spomenika. 
U sklopu obilježavanja blagdana „Sv. 
Kuzme i Damjana“ na sjećanje svih 
pokojnih Kuzmara, 25.rujna 2012. u 9:30 
sati, položen je vijenac i zapaljena svijeća 
na centralnom križu mjesnog groblja Sv. 
Kuzam. Također je položeno cvijeće i 
zapaljena svijeća na Kosturnici 13-torice 
streljanih u  vrijeme 2.svjetskog rata od 
strane talijanskih okupatora. Položeno je 
cvijeće i zapaljena svijeća uz spomenik 
palim borcima u parku Sv. Kuzma kao i uz 
spomenik „Kikovica“ (mjesto 13-torice 
streljanih).                      

 

     
POLAGANJE CVIJEĆA  NA KIKOVICI 
Polaganju vijenaca nazočili su Milan 
Dragičević – predsjednik Vijeća Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam, Jelena Božić – članica 
MO, Slađana Vatavuk – članica MO, 
Tomislav Pavletić – predsjednik KD „Sv. 
Kuzme i Damjana“ i mještani Sv. Kuzma : 
Lorenzo Tommasi, Nikola Konestabo i 
Zlatan Margan. 
25.rujna 2012. u 17:00 sati na Kalvariji 
održana je sveta misa za sve pokojne 
mještane Sv. Kuzma. 
Prigodom obilježavanja blagdana 
„Kuzminje“ Vijeće MO organiziralo je u 
Hrvatskom domu Sv. Kuzam , 25. rujna u 
20:00 sati, koncert kantautorice MIRJANE 
BOBUŠ. Poslije svake izvedene pjesme 
prisutna publika je svoje zadovoljstvo 
iskazala dugotrajnim aplauzom. 
U crkvi Sv. Kuzme i Damjana , 26.rujna 
2012. godine u 10:00 sati održana je sveta 
misa koju je vodio vlč.Giuseppe Vosilla, a 
u 17:00sati održana je svečana 
koncelebrirana sveta misa, vodio ju je vlč. 
Sanjin Francetić, rektor Bogoslovnog 
sjemeništa „Ivan Pavao II“u Rijeci.

KONCERT MIRJANE BOBUŠ                                                                                                               



Kuzmarski list 
 

 

13 
 
 

POVODOM OBILJEŽAVANJA BLAGDANA ZAŠTITNIKA 
GRADA RIJEKE SV.VID, ODRŽANE 7.SPORTSKE IGRE 

MJESNIH ODBORA 
Dana 2.lipnja 2012.godine povodom 
obilježavanja blagdana zaštitnika Grada 
Rijeke,  Svetog Vida, održane su 7. 
sportske igre Mjesnih odbora Grada Rijeke 
na terenu Športskog društva Zamet. Na 
igrama je sudjelovala i boćarska ekipa s 
područja Sv. Kuzma u sastavu :  

1. Klaudio Srića,  
2. Tomislav Pavletić,  
3. Mile Božić,  
4. Milan Dragičević.  

Ekipa je ostvarila značajan rezultat. 
Pobijedili su ekipe MO Gornji Zamet i 
MO Podvežica, prošli su dva kola, dok su 
izgubili od ekipe MO Sveti Nikola. Ekipa 

je ušla među prvih osam. Ukupno je bilo 
23 natjecateljskih grupa u boćanju, 250 
natjecatelja. 
 
EKIPA SV. KUZMA 

 

 
VJEŽBAJMO „ZUMBU“ 

U prostorijama MO Sv. Kuzam, 
ponedeljkom i srijedom od 20:00 sati do 
21:00 sati za mještane i mještanke Svetog 
Kuzma održavali su se treninzi plesne 
skupine „ZUMBA Rijeka“. Povodom 
uspješno odrađene godine održana je dana 
30.05.2012. završni ovogodišnji sat plesa 
uz gostovanje samih predstavnika i 
organizatora „ZUMBE Rijeka“.  

Prezentirane su nove koreografije i novi 
programi za iduću sezonu koja je startala u 
9 mjesecu ove godine. „Zumba Rijeka“ 
počastila je svoje sudionike kolačima i 
sokovima. Sudionicima treninga zumbe 
uživali su u međusobnom druženju i 
plesanju sa vidljivim rezultatima, boljom 
kondicijom i boljim izgledom.

        
           TRENING U TIJEKU                                                     „ZUMBA“ SV. KUZAM 

                              
 
 

UDRUGA «KUZMARSKE MAŠKARE» 
Grupa «Kuzmarske maškare» osnovana je 
1999.godine. Nastala je na tradiciji 
nekadašnjih Kuzmarskih maškara i od tada 
redovito posjećuje maškarane zabave od 
Lovrana do Senja i redoviti je sudionik 
velike Riječke karnevalske povorke. Od 
2010.godine grupa počinje djelovati kao 

udruga građana i mijenja naziv u 
«Maškarana Udruga Kuzmarske 
Maškare». Djelatnosti udruge osim 
pripreme, organizacije i nastupa na 
maškaranim povorkama jesu i planiranje 
rada, okupljanje građana, posebno mladeži 
radi promicanja i razvijanja ljubavi spram 



Kuzmarski list 
 

 

14 
 
 

običaja i baštine našeg kraja te njihovog 
očuvanja i promicanja. Udruga, također 
aktivno sudjeluje u raznim zabavnim, 
gospodarskim, ekološkim te kulturno – 
umjetničkim i sportskim manifestacijama. 
Članovi udruge ove su godine rano 
započeli svoje aktivnosti vezane uz 
međunarodnu karnevalsku povorku, te je 
između ostalog, već poznat broj sudionika. 
Naručeni su kostimi, prikuplja se materijal 
za izradu tradicionalnih alegorijskih kola, 
zatvara se financijska konstrukcija, koja je 

uvijek najveći problem, jer do sponzora se 
vrlo teško dolazi, grad i turistička 
zajednica vrlo slabo sufinanciraju gradske 
grupe. Zbog toga većina troškova pada na 
leđa članova, a jedan dio pokrivaju lokalni 
ugostitelji i obrtnici. 
Usprkos svim poteškoćama, naše mjesto 
Sveti Kuzam će na jubilarnom «30-tom 
Riječkom karnevalu» 2013.godine na 
riječkom Korzu ponosno predstavljati više 
od 60 članova udruge. 

 

„SVETI NIKOLA“ POSJETIO JE PREDŠKOLSKU I 
ŠKOLSKU DJECU SV. KUZMA 

Vijeće MO Sv. Kuzam i ove je godine za 
najmlađe mještane organiziralo doček 
Svetog Nikole.  

           
          PODJELA POKLONA SVETOG NIKOLE 

Dana 04.12.2012. u Hrvatskom kulturnom 
domu u 18:00h Sveti Nikola je dijelio 
poklon pakete djeci predškolskog i 
školskog uzrasta (1-4 razreda) s područja 
Sv. Kuzma. U prigodnom programu 
učestvovali su glumci Ri teatra s 
predstavom „Čarobni šešir“. Dvorana 
Hrvatskog doma Sv. Kuzam je bila 
prepuna male dječice i njihovih roditelja. 
Djeca su se veselila predstavi, a posebice 
se moglo vidjeti uzbuđenje i veselje 
ugledavši Svetog Nikolu. 
                                                                       

 
 

POLOŽEN VIJENAC NA CENTRALNI KRIŽ MJESNOG 
 GROBLJA SV.KUZAM 

 
Povodom blagdana Svih Svetih, 
31.listopada 2012. predstavnici Grada 
Rijeke, gđa. Ankica Perhat, pročelnica 
Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, gđa. Jasna Liker, v.d. 
pročelnica Odjela gradske uprave za 
financije, gđa. Mira Petanjek, voditeljica 
Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke i 
gosp. Srđan Škunca, pročelnik Odjela 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem 
položili su vijenac i zapalili svijeću na 
centralni križ mjesnog groblja Sv. Kuzam. 
Polaganju vijenca nazočili su i 
predstavnici Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam : gosp. Milan Dragičević, 

predsjednik VMO Sv. Kuzam, gđica. 
Jelena Božić, članica VMO Sv. Kuzam, 
gosp. Tomislav Smojver, član VMO Sv. 
Kuzam i gosp. Lorenzo Tomassi, 
mještanin Sv. Kuzma. 
 

                                                                                   POLAGANJE VIJENACA 
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KULTURNO DRUŠTVO  SV. KUZME I DAMJANA 
Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva 
Sv. Kuzme i Damjana, gospodin Tomislav 
Pavletić, obratio nam se u kratkom 
intervjuu za naš Kuzmarski list.  

1. Gosp. Pavletić, predsjednik ste 
Kulturno-umjetničkog društva na 
Sv. Kuzmu. Recite nam nešto o 
radu društva ! 

KD Sv. Kuzme i Damjana u ovoj godini 
zbog pomanjkanja sredstava smanjilo je 
svoje aktivnosti nego što je to bilo 
uobičajeno po projektu tj.programu 
„Forma Viva“ – galerija na otvorenom. 
Umjesto prijašnjih 4 izložbi godišnje te 
kiparske radionice i projekta „Dlijetom i 
kistom Sv. Kuzmu na dar“, ove godine u 
Kuzmarskoj kiparskoj radionici nije 
započeo rad „Novi Kipar“, već su radili 
kipari iz prijašnjih godina koji nisu završili 
skulpture (ak.kip. Ivana Dužević, ak.kip. 
Gordana Grubišić....). S obzirom da je ove 
godine slijedila 10-ta po redu likovna 
radionica đaka ŠPUR-a Rijeka, Upravni 
odbor je odlučio da se ta radionica 
svakako održi te je ona i realizirana 
tijekom mjeseca lipnja i srpnja. 

 
IZLOŽBA NA SV. KUZMU 

2. Koji Vam je cilj, vizija Kulturnog 
društva? 

Kroz 15-tak godina rada KD i realizacije 
projekta Forma Viva- galerije na 
otvorenom uz suradnju i pomoć Grada 
Rijeke, Odjela za kulturu, Projekta Rijeka 
– zdravi grad i Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam, dobrim dijelom je već realiziran 
cilj, kratko rečeno, oko Kuzmarske 
kiparske radionice,okupiti poznate kipare, 
đake i studente koji su svoje radove većeg 
ili manjeg formata donirali Sv. Kuzam, te 
se već ima prilike vidjeti u mjestu i 
njegovoj okolici, postavljene skulpture 
velikog formata. Svako postavljanje takve 
skulpture podrazumijeva uređenje okoliša 

koje izvodi i financira Mjesni odbor, tj. 
Grad Rijeka. Krajnji cilj je zapravo 
oplemenjivanje prostora u kojem živimo, a 
zorni primjer je skulptura poznatog 
hrvatskog umjetnika Tome Gerića u Placi 
jer postavljanjem njegove skulpture 
postavljena je nova ograda i novi portun. 

3. Što možete izdvojiti kao jedan 
poseban trenutak koji ćete pamtiti 
kroz rad Udruge? 

Kao poseban trenutak, ono što će društvo 
svakako pamtiti je polaganje diplomskog 
ispita u Kuzmarskoj kiparskoj radionici, 
gdje je studentica Rea Vargović, svoj 
završni diplomski rad napravila u kamenu 
velikog formata. Profesori s Akademije za 
primjenjenu umjetnost u Rijeci došli su u 
Sv. Kuzam i ona je branila svoj diplomski 
rad. Obranila ga je sa odličnim uspjehom 
na ponos svih nas u KD. Veseli nas to što 
je radionica uspjela okupiti đake, studente 
i profesore kiparstva koji su zainteresirani 
za rad u kamenu.  

   
4. Kakvi su Vam planovi? Ima li  

zanimljivih projekata u najavi? 
Kako Društvo već djeluje dugi niz godina, 
osijeća se potreba u samome KD Kuzme i 
Damjana za reorganizacijom i svježim 
idejama. Početkom 2013.godine 
predviđena je Skupština društva na kojem 
će se donijeti odluke kako i šta dalje, biti 
će birana nova Uprava društva, s time da 
će i dalje ostati temelj kao i do sada 
(Forma Viva – galerija na otvorenom i 
Dlijetlom i kistom na dar). Vjerujemo da 
će nova Upravna tijela donijeti i nove 
ideje. 

5. Koja je Vaša zadnja aktivnost u 
2012.godini?  

U 2012-toj godini Društvo je završilo 
svoje aktivnosti postavljanjem kamene 
skulpture akademskog kipara Tomice 
Grubiše na platou Vidikovca.  
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