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ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ
14. sjednica VMO Školjić održana je 27.06.2011. s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Sanja Lojpur, članica VMO
• Deizi Štimac, članica VMO
• Koraljko Pasarić – urednik biltena „Pod voltun“

DNEVNI RED
1. Dani MO 2011. – izvještaj o realiziranim aktivnostima
2. Priprema za program "Ljeto u Starom gradu 2011."
3. Razno
AD 1
Predsjednik i tajnik VMO izvjestili su vijeće o završenim Danima MO.
24. svibnja 2011. Dani su započeli "Danom otvorenih vrata". Grañani Školjića i Starog grada mogli
su se informirati o proteklom radu vijeća, kako kroz neposredan razgovor s vijećnicima, tako i
putem foto kolaža "Naša prva godina", te su se mogli pridružiti sportskim sekcijama u osnivanju košarkaškoj i nogometnoj, bilo kao budući igrači, bilo kao volonteri i podupiratelji. Time je VMO
Školjić, pred kraj završetka sportskog igrališta na Delti pokrenuo dodatnu inicijativu za stvarno
oživljavanje kvartovskog sportskog života i nekadašnjeg značaja MNK "Stari grad" i KK "Galeb".
Na "Danu otvorenih" vrata bilo je prisutno 20 grañana.
25.svibnja 2011. od 09.00 do 11.00, takoñer u prostorijama MO održana je tradicionalna akcija
besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi kojoj se odazvalo 14 grañana.
26. svibnja 2011., bio je susret vijećnika MO s volonterima i, po prvi puta, s obrtnicima i vlasnicima
poduzeća na području MO koji su u proteklih godinu dana materijalno i na drugi način pomogli rad
MO. Podijeljene su plakete "Prijatelj kvarta" caffe baru "Latino" i "Jazz Tunel", te zahvalnice g.
Koraljku Pasariću i g. Predragu Miletiću.
27. svibnja 2011., održana je tradicionalna akcija Očistimo svoj kvart pod ovogodišnjim nazivom
"U koš za koš" gdje je napunjeno šest kontejnera za glomazni otpad i prikupljan elektronički otpad,
bijela tehnika i stari papir čijom će se prodajom financirati košarkaška utakmica izmeñu OŠ "Nikola
Tesla" i OŠ "Centar".
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U akciji je sudjelovalo sudjelovalo 15-tak volontera - grañana MO Školjić i članova Košarkaškog
kluba "Flumen Sancti Viti".
Obzirom da su i turniri u šahu i briškuli i trešeti otkazani, u skladu sa zaključcima VMO s
prethodne sjednice, MO je sudjelovao u suorganizaciji malonogometnog turnira "1. Kup Delte" (11.
i 12. lipnja)na novoureñenom igralištu na Delti. Osim tehničke podrške, VMO je osigurao sredstva
za 1. nagradu (700,00 kn) i za ozvučenje i glazbeno voñenje programa (500,00 kn), te za dvije
lopte malonogometnoj sekciji MO (700,00 kn).
Vijeće je pozdravilo učešće u ovom turniru, ali i iskazalo nezadovoljstvo nastupom momčadi
Školjića i ne zbog lošeg rezultata, već zbog nedolaska na drugu utakmicu.
Takoñer, VMO je tehnički i materijalno potpomoglo 1. revijalnu košarkašku utakmicu izmeñu OŠ
"Nikola Tesla" i OŠ "Centar", te je na sjednici izrazilo nadu da će to značiti i početak kvartovske
košarke.
AD 2
Tajnik MO i g. Koraljko Pasarić izvjestili su VMO o početku priprema za ovogodišnji program "Ljeta
u Starom gradu" koji bi se trebao održati drugi, treći i četvrti četvrtak u kolovozu i to:
12.08. – glazbeni program - "Ča val" večer uz nastup grupe "Pešekani"
19.08. – filmski program (izbor nagrañenih filmova s Meñunarodnog festivala "More" –
dokumentarni, kratki igrani, eksperimentalni, animirani)
26.08. – dječji program (nagradna likovna radionica "Volim Stari grad" i Školjić" uz nastup dječjih
zborova "Mali Riječani" i "Morčići")
Kako je rekao g. Pasarić, ove godine je program reduciran za jedan četvrtak jer su i sredstva
dobivena od Grada (8.000,00 kn) vrlo mala. Kako je naglasio, tih 8.000,00 kn uz 2.000,00 koje
odobrava VMO iz svojih programskih sredstava u stvari su nedovoljna i za preostale četvrtke, ali je
izrazio nadu da će uz razumijevanje partnera i mogućih donatora program ipak biti uspješan, ali
svakako skromniji no ranije.
Obzirom da tajnik koristi go u kolovozu na sjednici je dogovoreno da tajnik pribavi sve potrebne
dozvole tijekom srpnja, a da će u neposrednoj organizaciji programa pomoći sami vijećnici.

AD 3
Pod točkom "Razno" nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 18.30 zaključio sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Predsjednik VMO:
Juro Perković

Zapisničar
Robert Baus
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