POD VOLTUN
GLASILO MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
BROJ 2
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GODINA 1

DANI MJESNOG ODBORA
GDJE JE NAŠE IGRALIŠTE ?
SREDNJOVJEKOVNE KULE
LJETO U STAROM GRADU
JAVNA RASPRAVA O DPU “STARI GRAD”
NAGRAĐENI I NOVA NAGRADNA IGRA

Uvodnik

Poštovani sugrađani,

Sa zadovoljstvom pišem ovaj uvodnik.
Vaša

mišljenja,

reakcije,

pohvale

i

poticajni

prijedlozi potvrdili su da smo na dobrom putu.
Informacije i kritička razmišljanja o svemu što
nas raduje i ljuti u našem kvartu biti će osnovica i
našeg daljnjeg rada. Dio te problematike neminovno
će se opetovano pojavljivati. Promet i parking,
manjak igrališta i zelenih površina, (ne)adekvatni
tretman

brojnih

povijesnih

građevina

sa

varijantama trenutnog pogoršanog ili poboljšanog
stanja naša su svakodnevica. I to je dio razloga da

Pred vama je drugi broj glasila MO Školjić "Pod
voltun". Ţelimo vas i u ovom broju informirati o svim
aktualnostima koje su bile u okviru našeg rada i o
zbivanjima na području našeg mjesnog odbora. Dotakli
smo se i povijesnih tema za koje smatramo da su
zanimljive našim sugrađanima, a posebno jer područje
našeg MO obiluje brojnim izuzetnim građevinama.
U ovome broju donosimo i naš prijedlog
komunalnih prioriteta za 2008.g. Ţelimo posebno
naglasiti da ćemo i ove godine traţiti da u proračun
Grada za 2008.g. uđe uređenje parka u Ulici ţrtava
fašizma.
Dobili smo od vas veliki broj pohvala za naš
prvi broj glasila, kao i potporu za daljnji rad, na čemu
vam posebno zahvaljujemo. Ţelimo vas još jednom
pozvati da se pridruţite radu našeg mjesnog odbora, jer
vrata su vam uvijek otvorena.

bez prevelike patetike, ali sa ponosom i sjetom
uvrstimo i zgodne povijesne crtice (jučer, danas,
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sutra)...
Raduje nas i dobro prihvaćena nagradna igra

Vijeće mjesnog odbora Školjić
Predsjednik:
Predrag Miletić

s, vjerujemo, zanimljivim nagradama. Javljajte nam
se

i

dalje,

s

nagradnim

kuponima,

ali

i

prijedlozima ...da se u glasilu «Pod voltun « čuje glas
svih nas iz ovog dijela nama najdraţeg grada.
Koraljko Pasarić
Glavni urednik

3.

Aktivnosti i inicijative VMO Školjić
IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA KOMUNALNE
PRIORITETE U MO ŠKOLJIĆ ZA 2007. ( 78.000kn)
Realizirana :1. sanacija odvodnje oborinskih voda u
Vodovodnoj ulici od k.br.29 do 43 (37.000 kn); 2.
djelomično hortikulturno uređenje parkirališta na
Školjiću (22.000, kn); 3. proširenje rasvjete u prolazu od
Ulice Školjić kod k.br. 7c prema Ulici ţ. Fašizma kod
k.br. 6 (4.000,kn); 4. postava rukohvata na prilaznom
stubištu zgradi br. 6 u Ulici ţ. fašizma (1.000,kn).
Nije realizirana: 5. sanacija odvodnje oborinskih
voda u Ulici ţ. fašizma kod k.br. 10, te postava
rukohvata u Ulici ţ. fašizma na prilazu zgradi k.br. 6 –
drugi dio( 14.000,kn).
NAJVAŢNIJI CILJEVI VMO ŠKOLJIĆ ZA 2008.:
1.Izgradnja sportskog igrališta
2.Uređenje postojećeg parka u Ulici ţrtava fašizma
(ušlo je u smjernice grada za 2008., odlukom gradskog
vijeća).
Prijedlozi komunalnih prioriteta: 1. parcijalna
sanacija (zaštita) stijenskog pokosa duţ Vodovodne
ulice; 2. sanacija suhozida u Vodovodnoj ulici kod
k.br. 37 sa zaštitom daljnjeg odronjavanja pokosa
nad istim; 3. hortikulturno uređenja zelene
površine u Šporerovoj ulici između O.Š. N. Tesla i
zgrade PBZ. 4. sanacija suhozida i stubišta
zapadno od crkve sv. Vida prema ulici Pod
kaštelom.
MJERENJE
TLAKA
I
ŠEĆERA
U prostorijama MO Školjić 16. listopada, provedeno
je mjerenje tlaka i šećera u krvi , u suradnji sa Crvenim
kriţem, prema planu aktivnosti V MO Školjić za 2007.
Akciji se odazvalo tridesetak osoba, a Vijeće je istaklo
potrebu da se odrţavaju svaki mjesec.
4.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
IZMJENE DPU “STARI GRAD”
Temeljem

članka 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, te Zaključka Poglavarstva Grada
Rijeke od 29. studenog 2007. godine bit će upriličena
javna rasprava o prijedlogu izmjene Detaljnog plana
uređenja "Stari grad", u
periodu od 10. do 29. prosinca
2007.g. Za vrijeme trajanja
javne
rasprave,
sve
zainteresirane osobe mogu
pristupiti javnom uvidu u
izloţeni Prijedlog Izmjene
DPU-a "Stari grad", u zgradi
Poglavarstva Grada Rijeke,
Titov trg 3, izloţbena sala u
prizemlju zgrade, svaki radni
dan, osim nedjelje, od 08-16
sati, a subotom od 10-13 sati.
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se
javno izlaganje za građanstvo i udruge građana s
obrazloţenjem Prijedloga Izmjene DPU-a "Stari grad"
koje će se odrţati u Mjesnom odboru Školjić, Ţrtava
fašizma 2/II, dana 17. prosinca 2007.g u 18.00 sati.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjene DPU-a
mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u
Knjigu primjedbi i prijedloga koja se nalazi uz izloţbeni
Prijedlog Izmjene DPU-a "Stari grad" ili predati
pismeno poštom, putem urudţbenog zapisnika u Odjelu
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg 3 i
usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
5.

Dani Mjesnog odbora Školjić
Vijeće MO Školjić

obiljeţilo je Dane MO raznovrsnim
programom koji se odvijao od 7. do 11. svibnja 2007.
godine.
Ţelja je VMO Školjić
da pruţi svim generacijama
koje ţive na ovom području
priliku da se na zabavan, ali
i edukativan način uključe u
rad Vijeća.
U ponedjeljak, 7.
svibnja, gĎa. Mira Čekada
Jelić i gdin. Marinko Jelić
odrţali su predavanje na
temu "Zdravlje i prehrana",
upozorivši na vaţnost
vitamina i minerala kao
dodataka prehrani, te
demonstrirali pročišćivač vode.
U utorak, 8. svibnja odrţana je priredba ispred
O.Š. N. Tesla. Nastupio je Dječji zbor «Morčići» pod
vodstvom prof. Egle Trošelj i zbor O.Š. N. Tesla pod
vodstvom Tamare Grbac Adţić.
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U srijedu, 09. svibnja, provedene su dvije akcije:
1. "Mjerenje tlaka i šećera u krvi u
organizaciji Crvenog kriţa na koju se
odazvalo desetak ljudi.
2. Odlaganje krupnog otpada - četiri
kontejnera bili su
postavljeni na
lokacijama: Vodovodna br. 17 i 41,
Školjić br. 2, Alda Colonello kod kioska
Tiska. GraĎani su putem plakata bili
pozvani da sav krupni otpad iznesu na
spomenute lokacije.
Četvrtak, 10 svibnja, dr. sc. Sanja Katalinić u
svom predavanju objasnila je kako spriječiti nastanak
šećerne bolesti, te kako ţivjeti sa njom.
Za kraj tjedna, u petak, 11. svibnja odrţana je
konferencija za novinare povodom predstavljanja prvog
broja glasila MO Školjić «Pod voltun».
Predsjednik VMO Školjić, Predrag Miletić i glavni
urednik glasila Koraljko Pasarić istaknuli su da je
namjera izdavanja ovog glasila bolje upoznavanje
graĎana Školjića sa svojim mjesnim
odborom, njegovim vijećnicima,
aktivnostima i programom rada,
komunalnim problemima, njihovom
rješavanju ... te uključivanju novih
volontera koji bi svojim prijedlozima i
aktivnostima
pomogli u radu svog
mjesnog odbora.
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JUČER, DANAS, SUTRA
Srednjovjekovne kule u Starom gradu
Kirin kula - Slogin kula - Sokol kula - Lešnjak kula

Prolazeći svakodnevno ulicama našeg Starog grada često proĎemo i ulicom Sokol kula ili odemo do tzv. zgrade socijalnog na adresi Slogin
kula. Rijetko se upitamo što znače ovi nazivi. Oni su prije svega sačuvani podsjetnik na staru srednjovjekovnu Rijeku koja je bila omeĎena zidinama,
"obogaćenim" moćnim obrambenim kulama.
Sokol kula se nalazila na današnjem spoju Starčevićeve ulice (ul.Garibaldi) i Korza. Bila je to glavna jugoistočna kontrolna točka sa koje se
promatralo sve što se zbivalo u tadašnjoj luci (današnji Mrtvi kanal).
Lešnjak kula bila je na sjeveroistočnoj poziciji srednjovjekovne Rijeke i nalazila se na spoju današnje Agatićeve i Vitezovićeve ulice. Pored nje
prolazio je potok Lešnjak po kojem je kula i dobila ime. Danas još uvijek postoje ostaci te stare kule uz zgradu Vitezovićeva 5.
Slogin kula nalazila se na najvišoj koti srednjovjekovne Rijeke, točno na mjestu današnje zgrade Porezne uprave poznatije kao ex komanda grada,
na križanju Supilove i Ulice žrtava fašizma. Ta kula nazivala se i “Polveriera” odnosno “Barutana”. Nažalost srušena je 1927.g. Danas imamo sačuvan
dio starog srednjovjekovnog bedema koji je bio uz Slogin kulu, a nalazi se u Ulici žrtava fašizma.
Kirin kula nalazila se uz zapadni srednjovjekovni bedem koji se protezao uz današnju Supilovu ulicu.
Svakako najznačajnija kula našeg grada bila je gradska ura, koja je bila i glavni ulaz u grad.Osim gradske ure sve ostale stare kule nisu sačuvane.
Samo pojedini nazivi nas podsjećaju na njih i burnu povijest našeg grada.
8.

9.

Gdje je naše igralište ?
OSNOVANA KOORDINACIJA
U listopadu 2006. osnovana je Koordinacija mjesnih
odbora centra grada (Školjić, Centar-Sušak i Luka) radi
iznalaženja rješenja za izgradnju sportskog igrališta na
našem području. Dogovoreno je sa Gradom korištenje
sportske dvorane SD Sušak u Ružićevoj ulici. Grad
Rijeka pripada krugu «Gradova prijatelja djece» i
«Rijeka zdrav grad», pa smatramo da djeca i mladi
našeg mjesnog područja imaju pravo na sportsko
rekreacijske sadržaje i odgovarajuće igralište.
NOVI SASTANAK KOORDINACIJE
U prostorijama MO Školjić, 18. travnja 2007. godine,
održan je sastanak Koordinacije, na kojem su nazočili
vijećnici: Predrag Miletić, Bruno Ribarić, Marija
Kos, Saša Pavlović, Mirjana
Karabaić, Zlatko
Leporić, Viktor Merle, Martin Ježek te Dragica
Fadljević, tajnica MO Školjić. Zaključeno je da će sva
tri MO pronaći i snimiti odgovarajuće lokacije na svojim
područjima i zajednički odabrati najpovoljnije.
SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM
U utorak, 13. studenog 2007. godine, u uredu
gradonačelnika, održan je sastanak Koordinacije Vijeća
mjesnih odbora Luka, Školjić i Centar Sušak,
predstavnika gradske uprave i Gradonačelnika na
temu: Iznalaženje lokacije za postavljanje igrališta
montažnog karaktera kao privremenog rješenja
prostora za igru i zabavu djece sa područja ovih mjesnih
odbora.
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Nakon kraćeg pozdrava i uvodne riječi
Gradonačelnika , predsjednik VMO Školjić, Predrag
Miletić ukratko je iznio stajalište Koordinacije da djeca
sa područja ovih mjesnih odbora nemaju u užem centru
grada niti jednog prostora za igru.
Gospodin Miletić je, na temelju prethodnog
dogovora unutar Koordinacije, iznio slijedeće prijedloge
lokacija: 1. područje ispred bazena Školjić, sadašnje
parkiralište Rijekaprometa, 2. parkiralište Školjić, dio
do benzinske postaje ili do Narodnog sveučilišta,
3. Vodovodna ulica prostor iza br. 25 i 27.
Gradonačelnik, mr.sc. Vojko Obersnel pregledavši
prijedloge lokacija objasnio je njihove brojne
nedostatke, a kao moguće rješenje, izdvojio je uz ostale i
dio prostora na parkiralištu Školjić, ali na štetu
parkirališnih mjesta i sa naglaskom da vijeća kasnije ne
traže dodatna parkirna mjesta.
ZAKLJUČAK:
Pročelnica Odjela za komunalni sustav, Irena Miličević
zaključila je da će se do kraja prosinca mjesnim
odborima dostaviti odgovor na iznesene prijedloge.
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LJETO U STAROM GRADU 2007.
Kulturni program VMO Školjić „Ljeto u Starom
gradu – Volim Školjić“, započeo je u četvrtak, 5. srpnja
dječjim programom. Nastupili su dječji zborovi Mali
Riječani i Morčići pod vodstvom prof., Egle Trošelj, te
plesna radionica Porto RI pod vodstvom Lidije
Brajković.
Likovna radionica na temu Volim
Stari grad – Školjić privukla je stotinjak
djece, a sedamdesetak radova u
konkurenciji ocijenila je komisija u
sastavu: Predrag Miletić Koraljko
Pasarić , Dragica Fadljević i
predsjedavajući , prof. (likovnog odgoja)
Neven Lakoš. U kategoriji predškolske
dobi: 1. mjesto – Vanea Jardas, u
kategoriji osnovnoškolaca: 1. mjesto –
Andrea Legac, a još su nagraĎeni i
Martina NaranĎa, Dora Kolarić, Lana Hlavica i Emma
Petrović. Prigodne nagrade (likovni i školski pribor)
uručio je predsjednik VMO Školjić, Predrag Miletić, a
svi sudionici programa osvjeţili su se sladoledom i
ledenim čajem.
U četvrtak, 12. srpnja na Trgu
Šišmiš,
nastavljeno
je
«Ljeto»,
projekcijom izabranih,
nagraĎenih filmova sa meĎunarodnog
festivala KRAF, u suradnji sa Kino video
klubom "Liburnija-film" Rijeka.
Prikazano je desetak kratkih igranih,
dokumentarnih i eksperimentalnih
filmova iz Argentine, Poljske te Rijeke,
Pule i drugih gradova Hrvatske.

12.

U etno - pop večeri, 19. srpnja, nastupila je ţenska
klapa Baklje iz Rijeke, te talentirani mladi glazbenici
Lado Bartoniček i Mia Egredţija sa samostalnim i
zajedničkim programom.
Večer ČA-VAL glazbe označila
je četvrti i završni program
ovogodišnjeg «Ljeta». 26. srpnja na
Trgu Šišmiš nastupili su Duško Jeličić
i grupa Bonaca, te vrsna mlada
vokalna solistica Boţidarka-Matija
Čerina (najbolji debitant na MIK-u
2007.).
Dvosatni program na prepunom
trgu Šišmiš oduševio je publiku i
potvrdio da manifestaciju «Ljeto u Starom gradu –
volim Školjić» treba svakako nastaviti i idućih godina
Uz podršku Odjela za kulturu i Odjela za gradsku
samoupravu i upravu Grada Rijeke, Turističke
zajednice Grada Rijeke, Odjela za društvene djelatnosti
PGŢ, Javne vatrogasne postrojbe – Rijeka... donatora:
PBZ Riadria Rijeka, HEP proizvodnja Rijeka d.o.o.
Pogon HE Rijeka, UO «Kod Domusa»,
Sistinia d.o.o. Rijeka i gospodina Đani
Isakovića... najzasluţniji za realizaciju
ovog programa, uz puno volonterskog
entuzijazma, su članovi
organizacijskog odbora: Predrag
Miletić. Marija Kos, Bruno Ribarić,
Siniša Posarić, Dragica Fadljević i
urednik programa Koraljko Pasarić.
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Izvučeni dobitnici nagradne igre
U

prostorijama MO Školjić, u četvrtak, 15.
studenog 2007.g., u 18 sati upriličeno je
izvlačenje dobitnika nagradne igre prvog
broja glasila Pod voltun.
Komisija u sastavu:
Predrag Miletić(predsjednik VMO Školjić),
Koraljko Pasarić (glavni urednik), i Dragica
Fadljević (referent direkcije za mjesnu
samoupravu) izvukla je sljedeće dobitnike sa
točnim odgovorom: LEŠNJAK.

1.Luciano Keršovanić, Janeza Trdine 1
dobitnik knjige Morčić – ri. specijalitet, T. de Canziani
Jakšić
2. Katarina Mustur, Vodovodna 15
dobitnica CD Klape Nevera – Kvarneru, pjesme mora i
ljubavi
3. Mirjana Švec, Titov trg 8
dobitnica knjige Fotomonografija 20. Riječki karneval
4. Dubravka Petričić, Ţrtava fašizma 8
dobitnica audio kasete Mali Riječani – Mi smo Mali
Riječani
5. Lela Momčilović, Ţrtava fašizma 6
dobitnica knjige Turistički vodič Rijeke, 2007.
Nagrade su donirali Turistička zajednica
Grada Rijeke (knjige) i nakladnik Nema
problema produkcija - Rijeka (CD i
audiokaseta) kojima se Vijeće MO Školjić
posebno zahvaljuje. Hvala svima koji su
pročitali prvi broj našeg glasila i sudjelovali
u igri.
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Na fotografiji: B.Ribarić - J.Perković - P.Miletić
E. Dizdarević - M. Kos
Vijećnici vijeća MO Školjić
Predrag Miletić, predsjednik
Bruno Ribarić, podpredsjednik
Juro Perković, ĉlan
Marija Kos, ĉlan
Elvira Dizdarević, ĉlan

PGS
HDZ
PGS
HDZ
SDP-HNS-SDA

Mirjana Falluga, tajnica MO
UREDOVNO VRIJEME - MO ŠKOLJIĆ
Ĉetvrtkom : 12 - 13 i 15 - 20 sati (od 13 – 15 na terenu)
NAPOMENA :
Ponedjeljkom,utorkom i petkom tajnica ureduje od 8-12 i od 14-16,
srijedom od 12-13 i od 15-20 sati u MO Orehovica, Kalina 2
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+

PLUS I MINUS

—

KUĆA ADAMIĆ
Kuće na današnjoj Fiumari
gradili su bogati Riječani početkom
XIX stoljeća. Jednu od njih i
Andrija Ljudevit Adamić,
najzaslužniji čovjek za ubrzani
razvoj Rijeke i njeno pretvaranje iz
provincijskog u kozmopolitski grad
europskog izgleda. Kasnije je
zdanju dodan jedan kat i u njemu je
bila smještena Hrvatska gimnazija
do 1895.g. kada se seli na Sušak.
Danas je ova zgrada većim
djelom poslovna i u pretežitom
vlasništvu grada. Žalosno je da je
i ovo značajno staro zdanje riječke povijesti ovako zapušteno i
devastirano, neprimjereno načičkano reklamama, rashladnim
uređajima... Još jedan tipičan primjer kulturocida riječke
povijesne baštine. Do kada?!

