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vije su teme od osobitog značenja u današnjem broju
našega općinskog glasila: Ususret Uskrsu i Općinski proračun u 2007. godini.
Kako ovaj broj, kao što je uobičajeno, izlazi u tjednu
uoči Uskrsa, razumljivo je da se čitateljima obratio naš župnik vlč. Ivica Katunar koji nas prigodnim riječima uvodi
u ovaj blagdan, a tekst je naslovio „Radost zbog uskrslog
Gospodina“.
Drugi je tekst na koji posebice upozoravam, od 4. do
7. stranice i odnosi se na Općinski proračun za ovu godinu.
Zapravo, takvo javno i detaljno objavljivanje Proračuna u
listu Naši zvoni postalo je već uobičajeno svake godine i
pokazalo se svrsishodnim. Na te četiri stranice stanovnici
ove Općine mogu točno pročitati na koji se način i u kojem iznosu ostvaruju prihodi i rashodi. I što je zanimljivo,
od prve godine postojanja Općine 1993. godine, kada je
Općinski proračun iznosi 5,5 milijuna kuna, do ovogodišnjih 37,8 milijuna kuna, bio je dug put, ali istodobno vrlo
znakovit: pokazalo se opravdanim osnivanje na otoku Krku
sedam lokalnih jedinica, jer svaka za sebe mnogo bolje rješava probleme stanovnika na svome području. Rast Općinskog proračuna najbolji je dokaz za to.
Čitatelje bih još uputio da pročitaju izvješće sa skupa
održanog u Malinskoj 31. siječnja kojim je obilježena osma
godišnjica smrti akademika Branka Fučića. O njegovu značenju za otok Krk i cjelokupnu hrvatsku kulturnu baštinu,
nebrojeno je puta već rečeno, ali nikada dovoljno. Na njegovom profesionalnom i osobnom djelu moraju se stalno
učiti novi naraštaji. Branko Fučić, rođen u Dubašnici, zadužio je svojim djelovanjem sve nas i stoga bi ovakvi skupovi
trebali postati tradicionalnima. Jer, svi mi moramo se i na
taj način odužiti neprocjenjivom Fučićevu djelu, koji je Dubašnicu uvijek nosio u srcu i u svojim radovima.
Osobito mi je drago da mogu prenijeti u ovome broju čitateljima posebno dojmljive susrete iz New Yorka
gdje sam s krčkom delegacijom sudjelovao na proslavi 15.
obljetnice Kluba iseljenika otoka Krka, o čemu pišem u
posebnom tekstu. Višednevni susreti s brojnim Krčanima
i osobito Dubašljanima još jednom su sve nas uvjerili o duboko ukorijenjenoj vezi tih naših iseljenika sa starim krajem. Svima nama takvi su susreti nezaboravni.
U više smo navrata dosad pisali o iznimno uspješnim
rezultatima naše škole Dubašnica, na regionalnim, županijskim i državnim natjecanjima. Tu svoju tradicionalno „pobjedničku“ crtu dokazali su i na ovogodišnjim natjecanjima.
Brojna su prva mjesta dokaz te njihove uspješnosti, te koristim i ovu prigodu da im još jednom čestitam na uspjehu.
U tom ozračju, želim istodobno čestitati svim stanovnicima naše Općine – osobno i u ime Uredništva lista – sretne uskrsne blagdane.
Glavni urednik

USUSRET USKRSU
Radost zbog uskrslog Gospodina ............................................ 3
Raspored središnje proslave i događanja koja će
prethoditi obilježavanju 150. obljetnice posvete
župne crkve sv. Apolinara u Dubašnici (1857 – 2007) ............ 3
OPĆINA
Općinski proračun u 2007. godini ........................................... 4
Svečano obilježena 15. obljetnica Kluba iseljenika .................. 8
Na sjećanje – Tomislav Gržetić ............................................... 8
Dolazi vozilo „pometačica“ ..................................................... 9
Plaćanje komunalnih naknada .................................................. 9
CRKVA
Otac i majka moraju naći vremena za svoju djecu ................ 10
Evo, sve činim novo! .............................................................. 10
TURIZAM
Malinskari na turističkim sajmovima ......................................11
Za lipšu nam Dubašnicu ..........................................................11
Započele su pripreme za obilježavanje stotinu godina
organiziranog turizma (1909 – 2009) ......................................11
Koji je naš prepoznatljiv suvenir? ............................................11
NA SJEĆANJE
Dubašnicu je uvijek nosio u srcu ........................................... 12
Matični ured Malinska ........................................................... 14
PISMA IZ MALINSKE
Vrijeme karnevala .................................................................. 15
Maškare 2007. godine ........................................................... 15
ŠKOLA
I ove su godine najuspješniji informatičari ............................. 16
SPORT
Malinskari – novi vlasnici pojaseva različitih boja .................. 19
Adriano Pavletić treći na prvenstvu Istočne Europe ............. 19
MALINSKA U VREMEPLOVU RAZGLEDNICA (8) .... 20
Naslovnica:
Logo u povodu 150. obljetnice župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima
1857 – 2007 (opširnije u idućem broju)
Ovogodišnji neuobičajeno lijepi zimski dani bili su česti „izazovi“
našim sumještanima za ugodnu vožnju barkom, kao što pokazuje i
ova fotografija snimljena iz Porta 23. veljače u ranim poslijepodnevnim
satima.
Snimio Miljenko MAROHNIĆ
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USUSRET USKRSU

Radost zbog
uskrslog Gospodina
“Tko traži, nalazi”,
Gospodin se objavljuje
u ljubavi koja traga
Uskrsno klicanje koje
odjekuje u bogoslužju Uskrsa,
radost zbog uskrslog Gospodina, koji je poput svijetla nadvladao tamu noći i smrti, oduševljava nas i bez oklijevanja se
uključujemo u uskrsno Aleluja.
Ipak, naše srce nije uvijek raspoloženo na uskrsno klicanje.
Ima trenutaka u kojima ga čeznutljivo tražimo.
Marija Magdalena
– tražiteljica
Put kojim je Marija Magdalena došla do vjere u Uskrsloga može i nama pomoći da ga
susretnemo. Ona spada među
žene koje su slijedile Isusa, pridobivši ih za svoj put. Nakon
obraćenja, Marija se posve
posvetila Isusu. Njegova smrt
na križu, njegov neshvatljivi
svršetak, ispunio ju je žalošću.
Ona jednostavno ne može vjerovati da ljubljenog prijatelja
više nema. Tako je krenula u
potragu za njegovim grobom.
Željela bi ga ponovno naći.
Posve je utonula u tu žalost.
Mračno je oko nje i u njezinom
srcu.
Ona još nije spremna za
gledanje naprijed. Ono što
otkriva jest tek otvoreni grob.
Tu si pojavu objašnjava posve
jednostavno - Gospodina su
prenijeli na neko drugo mjesto. Zove Petra i Ivana i dovodi
ih do groba.
Marija ne prepoznaje
Gospodina
Ostala je sama vani pred
grobom i plačući još je jednom pošla prema grobu. Ulazi
unutra i ne nalazi onoga koga
je tražila. Dvojici anđela, Bož-

jim glasnicima koji je pitaju za
razlog njezinih suza, može ponoviti samo ono što si je urezala u srce: ”Uzeše Gospodina
mojega i ne znam gdje ga staviše”. Ljubav koja traga toliko
ju je zatekla u njezinoj žalosti
da ništa ne može prepoznati
– čak ni Isusa koji joj se pokazuje. Njezine oči ispunjene
suzama vide samo neku osobu
kojoj se onda mehanički obraća. Obuzeta traženjem, u toj
osobi vidi vrtlara koji je možda
odnio njezinog Gospodina.
U ovoj zgodi s Marijom
Magdalenom na grobu prepoznajem sljepilo vlastitog srca,
kada gledam na svijet i na život
obuzet svojim idejama i svojim
mislima. I ne stižem daleko,
nego se zaustavljam na jednom
mjestu. Vrtim se u vlastitom
krugu. Mora doći netko tko
će otvoriti krug – to je milost,
a ona je darovana. Mnoge mi
stvari ostaju skrivene ako mi
ih ne otvori i ne objavi netko
drugi. Možda drugi ljudi koji mi
otvaraju oči i srce i preko kojih
u moj život dolazi svijetlo. Tu i
tamo, to učini sam Gospodin.
A upravo se to dogodilo Mariji
Magdaleni.

Faustu. Trenutke sreće željeli
bismo jednostavno zadržati. A
ipak moramo spoznati da treba
ići dalje i da moramo dopustiti
drugima da idu svojim putem.
Međutim, susret time nije završen. On je plodan tek kada
ostaje živim u našem sjećanju
i kada smo u stanju to zadobiveno i poklonjeno iskustvo
prenijeti i na druge.
Prenijeti iskustvo
Tako Marija ne smije “zadržavati” Gospodina. On
mora dovršiti svoj put, tj. otići
svojemu i našem Ocu. Odlazi
kako bi svojima pripravio mjesto u vječnoj domovini, kako bi
im pronašao stanove u Očevoj
kući. Gospodin ide ispred svojih, kako bi ih primio u kuću.
Susret s Uskrslim doveo je
Mariju i sve koji su bili svjedoci
otpočetka, kao što izvješćuju
evanđelja i sv. Pavao, do spoznaje da je Isus, Uskrsli prvina

usnulih (1 Kor 15,20). Njegovo
uskrsnuće nije događaj koji se
jednom dogodio, nego prvo
očitovanje pobjede nad smrću
i prelaska pod Božju životvornu moć. Onima koji u nj vjeruju, on poklanja život i s onu
stranu smrti. Marija, čije su
oči i srce otvoreni u tom novom iskustvu, ne može učiniti
ništa drugo nego posvjedočiti ono što je doživjela. Mora
poći ostalim učenicima i reći
im: ”Vidjela sam Gospodina”. I
mora reći: „Sve sam to doživjela i to mi je rekao.“ Čega je
srce puno, usta govore.
Upravo zbog toga što je
morala prijeći dug put da bi
prepoznala Isusa, sada je to
revnija u pridobivanju drugih
za uskrslog Gospodina i njegovu poruku, koja vodi u život
one koji ga traže.
Sretan i blagoslovljen
Uskrs
Ivica KATUNAR, župnik

Raspored središnje proslave i događanja koja će
prethoditi obilježavanju 150. obljetnice posvete
župne crkve sv. Apolinara u Dubašnici (1857 – 2007)
GALERIJA SV. NIKOLE – MALINSKA 21. travnja (subota)
Izložba domaćih likovnih umjetnika
Akad. slik. Mirjana Zirdum-Dujmović; Petar Ljutić i
Anton Bogović
Klapa Kaštadi – sopele – domaći kanat
Literalni radovi školske djece

Pozvani imenom
Marija koja traži Gospodina prepoznaje ga kada je
Uskrsli zove imenom. Kada
joj kaže:”Marija”, otvaraju se
njezine oči. Okreće se prema
njemu i kliče. “Rabbuni – Učitelju, učitelju mog života.” Tek
osobni susret omogućuje Mariji da prepozna Gospodina. Ta
sva naša vjera jest biti pozvan,
osobno, po imenu – i odgovor
na taj poziv. Takav susret je
ispunjeni trenutak, sreća i radost. Nebo se otvara pred našim očima
Tom trenu ću reći: Ostani!
Tako si lijep! To iskustvo zabilježio nam je Goethe u svom

ŽUPNA CRKVA SV. APOLINARA – BOGOVIĆI
27, 28. i 29. travnja (petak, subota, nedjelja)

Duhovna trodnevnica: “Bračno zajedništvo i
obitelj danas”

Voditelji: mr. Renato Kučić – svećenik; prof. Danilo Siter i
dr. Vilma Siter – bračni par
30. travnja (ponedjeljak)
Svečana akademija
1. svibnja (utorak)
Svečana euharistija
Koncelebriranu sv. misu predvodi mons. Valter Župan
– biskup krčki
Druženje – folklor - agape
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Općinski proračun u 2007. godini
Piše Bernard CVELIĆ

Prihodi i primici

Poštovani sugrađani,
Zadovoljstvo mi je i ove godine zajedno sa suradnicima
predstaviti vam Proračun Općine Malinska-Dubašnica za
2007. godinu. Budući da smo u prošlim godinama primali pozitivne reakcije na ovaj način prezentacije, na isti način donosimo pregled Proračuna za tekuću godinu.
Nadamo se da ćemo vam navedenom prezentacijom
približiti cjelokupnu sliku kako Općina prikuplja sredstva od
građana, i drugih subjekata, te kako navedena sredstva troši
u svim područjima javnog života (gospodarstvo, obrazovanje,
kultura, komunalno uređenje i izgradnja i druge namjene).
Zanimljiv je priloženi prikaz kretanja općinskog proračuna od formiranja Općine do danas. Iz navedenog se vidi
da je od početnih 5,5 milijuna kuna proračuna neprekidno
rastao do današnjih 37,8 milijuna. Kada uzmemo u obzir da
se komunalna davanja koje građani plaćaju prema Općini nisu
mijenjala, te da su ista među umjerenijima u našem okružju,
vidljivo je da je navedeni rast nastao kvalitetnim radom svih
subjekata u Općini, gospodarskim razvojem područja, a ne
opterećenjem stanovnika. Putem navedenog razvoja kao i
statističkim pokazateljima, naša se Općina svrstava u razvijenije jedinice u regiji.
U samom prikazu Proračuna iskazani su očekivani prihodi u kojima nije planirano veće porezno opterećenje stanovništva, već se rast bazira na očekivanom daljnjem razvoju
gospodarstva, kao i osiguranim potporama od države i Županije u najvećoj mjeri za izgradnju sportske dvorane prema
Ugovoru o financiranju njezine izgradnje.
Drugi dio proračuna pokazuje planirane rashode i izdatke
na koje će se namjene i projekte planirani prihodi utrošiti. Od
značajnijih projekata u tekućoj godini najviše će se sredstava
utrošiti na izgradnju dvorane, početak realizacije produžetka obilaznice i dovršetak projekta katastarske izmjere, kao i
druge projekte izgradnje komunalne infrastrukture.
Načelnik Anton Spicijarić

• Prihodi od poreza obilježili su početkom 2007. godine određene promjene zbog izmjena Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne samouprave. Naime, od ove godine država
je jedinicama lokalne uprave ustupila u cijelosti porez na dohodak, a porez na dobit preuzela u cijelosti. Temeljem navedenih izmjena očekujemo porast poreznih prihoda od oko 20%.
Inače porezni sustav utvrdio je izvorne porezne prihode općine koje Općina ubire u cijelosti (npr. porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju,
porez na tvrtku) i porezne prihode koji se u zakonom utvrđenim omjerima dijele između Općine, županije i države.
• Potpore odnose se na pomoći koje Općina ostvaruje iz Proračuna države, županije i ostalih tijela unutar opće države.
Ovi se prihodi u tekućoj godini u najvećoj mjeri odnose na
osigurane potpore iz državnog i županijskog proračuna sukladno sporazumu o financiranju izgradnje sportske dvorane.
• Prihodi od imovine odnose se na sve prihode koji se ostvaruju s osnova korištenja općinske imovine (npr. zakup poslovnog prostora i javnih površina, koncesije, stanarine)
• Prihodi po posebnim propisima (npr. komunalna naknada, komunalni doprinos, boravišna pristojba, priključenja na
komunalnu infrastrukturu)
• Prihodi od prodaje imovine su prihodi od prodaje općinske imovine i od financijske imovine i zaduživanja
• Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se
na povrate danih zajmova i na oročena sredstva od viška prihoda iz prošlih godina.
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Što je Proračun?
Proračun je uz Statut Općine, temeljni financijski dokument prema kojem funkcionira i posluje Općina, odnosno općinska
uprava. U njemu se iskazuju svi prihodi i primici s jedne, te rashodi i izdaci s druge strane, na računu Općine tijekom jedne poslovne godine, to jest Proračun prikazuje sve redovite i planirane aktivnosti općinske uprave, izvore iz kojih će se te aktivnosti
financirati i precizne iznose troškova različitih projekta, investicija i aktivnosti.
Proračun usvaja Općinsko vijeće nakon što je Poglavarstvo sa stručnim službama provelo postupak prikupljanja i obrade
zahtjeva, uvažavajući zakonske propise, dugoročne obveze i programe te objektivne mogućnosti Proračuna. Proračun za 2006.
godinu usvojilo je Općinsko vijeće na sjednici 19. prosinca 2006. godine, a objavljen je u broju 54/06 Službenih novinama Primorsko-goranske županije.
Cjelokupan Proračun kao i ostali opći akti Općine Malinska-Dubašnica dostupni su na web stranicama:

http://www.sn.pgz.hr/ ili http://www.malinska.hr/

Struktura rashoda i izdataka

Gledano omjere, struktura rashoda i izdataka iskazuje da je ovogodišnji Proračun u najvećoj mjeri usmjeren na ulaganja u
komunalno gospodarstvo, dok ostali troškovi sudjeluju u Proračunu u manjoj mjeri. Razlog tome vidi se u grafikonu koji iskazuje
rashode za komunalno gospodarstvo iz kojeg je vidljivo da oko 57% rashoda u komunalnom gospodarstvu čine kapitalne investicije u dvoranu, obilaznicu i katastarsku izmjeru.
Sa druge strane ulaganja u ostale aktivnosti (sport, kulturu, gospodarstvo, zdravstvo, školstvo i dr.) u iznosima nisu zabilježili
smanjenje, osim u postotnom iznosu, što je posljedica ukupnog rasta Proračuna.

Rashodi i izdaci
1. OPĆINSKA UPRAVA
- Rashodi za zaposlene (plaće, porezi i doprinosi)
- Energija, materijal i usluge
- Premije osiguranja
- Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i opreme
- Oprema i namještaj
- Računalne usluge i programi
- Ostali troškovi (platni promet, bankarske usluge, poštanske usluge, sudski troškovi i dr.)
2. GOSPODARSTVO
- Tekuće održavanje građevinskih objekata – Markat
- Poljoprivreda i šumarstvo
- Sufinanciranje Turističke zajednice otoka
- Program ‘Plava zastava’
- Subvencioniranje malih i srednjih poduzetnika
- Potpora udruzi stočara ‘Dubašnica’
- Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana
- Dani zajmovi privrednim subjektima
- Dani zajmovi neprofitnim organizacijama

1.555.100,00 kn
235.500,00 kn
77.000,00 kn
406.000,00 kn
40.000,00 kn
135.000,00 kn
396.000,00 kn

398.000,00
52.000,00
46.000,00
24.000,00
40.000,00
23.000,00
63.000,00
50.000,00
50.000,00
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3. ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Predškolski odgoj
(financiranje djelatnosti dječjeg vrtića, tekuće i investicijsko održavanje zgrade)
- Osnovno obrazovanje
(nagrade učenicima i mentorima, sufinanciranje izborne nastave, financiranje psihologa,
nabavka udžbenika i dr. potpore školi)
- Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
(potpora SŠ ”Hrvatski kralj Zvonimir” Krk, sufinanciranje prijevoza,
stipendiranje učenika i studenata)

785.000,00 kn
340.000,00 kn

377.200,00 kn

4. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
- Zdravstvena zaštita
116.500,00 kn
(sufinanciranje hitne medicinske pomoći, primarne zdravstvene zaštite,
financiranje specijalističkih pregleda i druge pomoći ustanovama)
- Socijalna skrb
315.000,00 kn
(Socijalni program Općine, novčana pomoć, kućna njega, prijevoz učenika i
marende za učenike, smještaj korisnika, novčana pomoć za novorođenu djecu,
troškovi rada Socijalnog vijeća i dr.)
- Socijalne i humanitarne udruge
79.000,00 kn
(Crveni križ, Udruga invalida rada, Udruga invalida kvarnerskih otoka, Udruga civilnih
invalida rata, Udruga multiple skleroze, Udruga distrofičara, Udruga slijepih, Udruga gluhih
i nagluhih, Udruga roditelja mentalno retardiranih osoba „Sunce“, Klub zdravlja otoka Krka)
5. KULTURA
- Udruge u oblasti kulture
(KUD ‘Dubašnica’, Udruga sopaca i folklora otoka Krka, Povijesna udruga otoka Krka,
Povijesni arhiv Rijeka, Katedra čakavskog sabora, Glazbena škola „Mirković“)
- Pokroviteljstva i pomoći
(Obilježavanje Dana općine (Sv. Apolinar) i dr., Karneval, Ljetne priredbe, Festival
folklora otoka Krka i ostala pokroviteljstva)
- Zaštita i obnova kulturne baštine
(Istraživački radovi na lokalitetu ‘Cickini’, obnova samostana S.M. Magdalene u Portu i
dr. aktivnosti na zaštiti i obnovi kulturne baštine)
6. INFORMIRANJE
- Troškovi informiranja
(Izdavanje općinskog glasila ‘Naši zvoni’, fotografske usluge, web stranice općine,
financiranje Radija OK)
7. SPORT I REKREACIJA
- Športski streljački klub ‘Dub’
- Šahovska škola ‘Goranka’
- Nogometni klub ‘Krk’
- Športsko društvo ‘Tenis klub Malinska’
- Športsko ribolovno društvo ‘Lastavica’
- Kickboxing športska udruga ‘Malinska’
- Košarkaški klub ‘Krk’
- Jedriličarski klub ‘Yacht klub Malinska’
- Veslački klub „Glagoljaš“ Omišalj
- Rukometni klub „Omišalj“
- Ostale potpore i troškovi

143.000,00 kn

472.000,00 kn

400.000,00 kn

192.200,00 kn

220.000,00 kn
22.000,00 kn
60.000,00 kn
25.000,00 kn
25.000,00 kn
80.000,00 kn
3.000,00 kn
35.000,00 kn
10.000,00 kn
4.000,00 kn
61.000,00 kn
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OPĆINA
8. UDRUGE
- HVIDRA
- Udruga veterana Domovinskog rata
- Udruga antifašističkih boraca otoka Krka
- Društvo političkih zatvorenika Primorsko-goranske županije
- Udruga roditelja poginulih branitelja
- Udruga umirovljenika Malinska

16.000,00 kn
12.000,00 kn
15.000,00 kn
1.000,00 kn
3.000,00 kn
40.000,00 kn

9. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1. JAVNE POVRŠINE
1.052.000,00 kn
(redovno i pojačano održavanje javnih i zelenih površina, opskrba vodom, odvoz smeća)
2. GROBLJA
330.000,00 kn
(redovno održavanje groblja i programi grobnih odbora novog groblja,
groblja Dubašnica i Miholjice)
3. JAVNA RASVJETA
1.180,000,00 kn
(utrošak električne energije javne rasvjete, održavanje opreme i
proširenje mreže javne rasvjete)
4. CESTE
1.880.000,00 kn
(asfaltiranje novih i rekonstrukcija i sanacija postojećih prometnica)
5. MORSKA OBALA
1.255.000,00 kn
(redovno i pojačano održavanje plaža, uređenje novih plaža i sunčališta,
postavljanje kemijskih WC-a i dr.)
6. ZAŠTITA OKOLIŠA
320.500,00 kn
(dezinsekcija i deratizacija, program ‘Ekološkog zbrinjavanja otpada –KP Ponikve’,
zaštita bilja i nadzor)
7. VODOOPSKRBA OTOKA KRKA
1.004.000,00 kn
(radovi na razvoju vodoopskrbe prema ‘Programu vodoopskrbe otoka Krka’)
8. KANALIZACIJSKA I VODOVODNA MREŽA
2.000.000,00 kn
(radovi na unaprjeđenju i proširenju mjesne vodovodne i kanalizacijske mreže)
9. OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI
795.500,00 kn
(održavanje komunalnih objekata i dr. komunalne usluge, novogodišnja dekoracija i sl.,
kapitalna pomoć komunalnom društvu „Dubašnica“)
10. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
700.000,00 kn
(izrada dokumenata prostornog uređenja: usklađenje Prostornog plana,
urbanistički i detaljni planovi uređenja)
11. OTKUP ZEMLJIŠTA
2.465.000,00 kn
(otkup zemljišta radi formiranja cesta, putova, ulica, javnih površina i za
izgradnju komunalnih objekata)
12. SPORTSKA DVORANA
12.000.000,00 kn
13. OBILAZNICA
2.505.000,00 kn
14. KATASTARSKA IZMJERA
1.565.000,00 kn
10. OSTALE AKTIVNOSITI
Protupožarna zaštita:
- Vatrogasna zajednica otoka Krka i Javna vatrogasna postrojba Grada Krka
- Protupožarna motrilačka služba
- Protupožarni putovi

401.000,00 kn
15.000,00 kn
200.000,00 kn

11. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
- Općinsko vijeće
281.000,00 kn
(naknade za rad članova, članarine, međunarodna suradnja i financiranje političkih stranaka)
- Općinsko poglavarstvo
420.000,00 kn
(naknade za rad članova, reprezentacija, proslave i pokroviteljstva i proračunska rezerva)
- Mjesni odbori
12.000,00 kn
(naknada za rad mjesnog odbora Sveti Vid – Miholjice)
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OPĆINA
Delegacija krčkih općina i Grada Krka boravila je u New Yorku

Svečano obilježena 15.
obljetnica Kluba iseljenika
N

a poziv Kluba iseljenika
otoka Krka, koji je svečano obilježio 15. obljetnicu
osnutka, delegacija krčkih
općina i Grada Krka boravila
je u New Yorku od 8. do 17.
ožujka. Delegaciju su ovoj svečanosti predstavljali načelnici
ili predstavnici četiriju općina (Omišalj, Dobrinj, Vrbnik,
Malinska-Dubašnica) i gradonačelnik Grada Krka. Općine
Punat i Baška zbog spriječenosti nisu imale predstavnike,
ali su zajednički pridonijele
uveličavanju ovog jubileja. Da
bi uveličali „feštu“, delegaci-

je i osobno konzul Republike
Hrvatske u New Yorku Petar
Ljubičić sa suprugom.
Program boravka i smještaja naši su domaćini organizirali na vrlo zavidnoj visini pa im
se stoga ovim putem zahvaljujem, posebno obiteljima koje
su nas udomile cijelo vrijeme.
Boravak je iskorišten za brojne
susrete s iseljenicima, pojedinačno, a i skupno s predstavnicima Kluba žena otoka Krka,
Kluba Omišljana i Kluba Dubašljana u New Yorku.
Na posebnom susretu s
našim Dubašljanima gdje se

Domaćini i gosti razmijenili su poklone. S lijeva na desno, Mario Spicijarić, predsjednik Kluba
iseljenika otoka Krka, Tomislav Sparožić, Zdenko Kirinčić, Franjo Toljanić, Anton Spicijarić i
Darijo Vasilić.

u svečanostima koje će se događati tijekom godine. Klubu je
upućen i poziv da putem svojih
predstavnika i službeno sudjeluju na svečanostima. Pokazan
je i veliki interes naših iseljenika za organizaciju kolejana u
čemu su spremni sudjelovati.
Naš su boravak u New
Yorku domaćini kvalitetno
osmislili organizacijom brojnih
obilaska znamenitosti grada,
na čemu im veliko hvala.

Na ispraćaju, kojem je također nazočio veliki broj naših
iseljenika, lijepo su zvučale riječi: „Vidimo se doma“, „Leto
je blizu i ne pojite nan sve“ i
„Pozdravite doma“.
S radošću i zahvalnošću
očekujemo sve naše iseljenike,
a posebno mlade da ne zaborave Boduliju.
Načelnik
Anton SPICIJARIĆ

Na sjećanje

Tomislav Gržetić

Susret s iseljenicima iz Dubašnice - članovima Dubasnica social club New York

ja je proširena s izvođačima
kulturno-zabavnog programa
i sa sopcima (brat i sestra Ivana i Franjo Turčić) te grupom
Tabako i Aquarius. Slavlju je
nazočio i predstojnik Ureda
županije Primorsko-goranske
županije Branko Škrobonja.
Svečano misno slavlje 10.
i 11. ožujka predvodio je krčki
biskup Valter Župan s vlč. Franjom Velčićem i domaćinom
vlč. Robertom Zubovićem.
Slavlju je nazočio veliki broj
naših iseljenika, a uveličao ga

odazvao veliki broj (četrdesetak muškaraca), upoznao
sam ih s najznačajnijim događanjima u Općini i u domovini.
Domaćini su postavili brojna
pitanja od komunalnih, prostorno-planskih, imovinskih,
do kulturnih i obiteljskih. Poseban je interes pokazan za
obilježavanje 150. obljetnice
crkve sv. Apolinara u Bogovićima. Prenio sam im, u ime
župnika i župljana, zahvalu na
velikoj prikupljenoj pomoći, te
poziv da se pridruže i sudjeluju

N

25. 8. 1978 – 24. 2. 2007.

edavno smo se, s velikom tugom i nevjericom, oprostili
od našega, prerano preminulog, Tomislava Gržetića.
Teška je bolest u kratko vrijeme odnijela mladića u dobi od
28 godina, u crninu zavila cijelu njegovu obitelj, a nas prijatelje, susjede i poznanike obuzela tugom.
Rođen u Rijeci, od roditelja Ivana i Ljubice Gržetić, cijeli
je svoj život proveo u Malinskoj. Diplomirao je na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Od 18. srpnja 2006. godine obavljao je dužnost vijećnika Općine Malinska-Dubašnica.
Tomislava ćemo vječno pamtiti kao ugodnog mladića i
vjernog prijatelja!
Općina Malinska-Dubašnica
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OPĆINA
Komunalno gospodarstvo

Dolazi vozilo „pometačica“

I

zdaci iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u području komunalnog gospodarstva za ovu godinu planirani su u iznosu od 29 milijuna kuna i čine čak 77 posto
od ukupnih proračunskih sredstava.
Dio od navedenih planiranih izdataka
u iznosu od 3,187 milijuna kuna odnosi
se na poslove održavanja zelenih površina, komunalne opreme, čistoće javnih
površina, groblja, javne rasvjete, cesta,
morske obale i slično. Veći dio sredstava utrošit će se na izgradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, a konkretne investicije utvrđuju se Programom
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, koji donosi Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.
Najznačajniji projekti, planom predviđeni u ovoj godini, su dovršetak izgradnje školske sportske dvorane do kraja
listopada, te početak radova na izgradnji
obilaznice Sv.Vid. Osim toga, vrlo značajne općinske investicije usmjerit će se na
izgradnju ulične mreže sustava javne odvodnje u ulicama Novo naselje, Stipkino,
Lokvica, Ulica sv. Apolinara, Odvojak
ulice kralja Tomislava, Ulica Bok, Pavus
II, Riječka ulica te izgradnja magistralnog
voda kanalizacije do područja Rove. Veći
dio spomenutih radova je već u toku, te
se nadamo da će se ove godine intenzitet

javnih radova uskladiti s nadolazećom turističkom sezonom.
Istodobno s izvođenjem radova na
kanalizaciji, u spomenutim će se ulicama
po potrebi izgraditi ili nadograditi javna
rasvjeta, te asfaltom sanirati kolnik u punoj širini. Osim asfaltiranja ulica u kojima

Na groblju Bogović izveden je dio planiranih radova

se gradi sustav javne odvodnje, u planu je
i asfaltirati dio Primorske ulice, dijela Ulice N. Tesle, izgraditi oborinsku odvodnju
i asfaltirati odvojak Kvarnerske ulice, asfaltirati dio nogostupa uz obilaznicu, rekonstruirati raskrižje u Milčetićima u suradnji sa ŽUC-om, urediti ulicu na ulazu
u Vantačiće, i parkiralište u Portu (očistiti
teren), srediti oborinsku odvodnju i asfaltirati ulicu u Portu od kapelice prema

Aktualno

Črni, probiti put u Sv.Vidu, probiti putove
prema UPU Rova i UPU Porat – Vantačić.
Kao i proteklih godina, i u ovoj će se
godini nastaviti financiranjem Ekoprograma – sustava ekološkog zbrinjavanja otpada na otoku Krku, provedbom koncepcije
razvoja vodoopskrbe otoka Krka, te geodetskom izmjerom Općine MalinskaDubašnica.
Već je izveden dio planiranih radova
na proširenju groblja Bogović s istočne
strane, a u planu je nastaviti gradnjom
ukupno 36 ukopnih grobnih mjesta i 16
grobnica.
Od radova na morskoj obali, najznačajnije ulaganje će se provesti na kupalištu
Vrtača, što se već izvodi, te na kupalištu
Cuklićevo.
Općina Malinska-Dubašnica u ovoj
godini planira i značajniji izdatak za nabavku vozila – „pometačice“, čime će se
čišćenja javnih površina proširiti na šire
područje i podignuti razina čistoće naših
mjesta, te će se omogućiti odgovarajuće
održavanje slivnika oborinske odvodnje.
Od ulaganja na javnim površinama,
planira se urediti dječje igralište u parku
kod Vile Zore, urediti park na Dragi, te
nabaviti klupe i koševe za smeće.
Lidija KOVAČIĆ

naknadu, također je uvjetovana razinom pružene usluge, tako da
je niža cijena u naseljima u kojima se rjeđe obavlja odvoz otpada
ili ima manji broj posuda za prikupljanje otpada. Osim što se prikuplja kućni otpad, osigurano je besplatno prikupljanje krupnog i
drugog otpada na posebnom sabirnom mjestu između Milčetića
i Sv. Antona.
Plaćanje naknade za uređenje voda (vodna naknada) regulirano
je Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva kojime je utvrđeno da naknadu za uređenje voda plaćaju svi vlasnici poslovnog
i stambenog prostora, prema visini koju Uredbom utvrđuje Vlada RH. Jedinica za obračun je četvorni metar nekretnine, prema rješenju koje je izdano za komunalnu naknadu. Prikupljenim
sredstvima se financiraju poslovi upravljanja vodnim sustavom,
uređuju vodotoci, financira zaštita voda od štetnih djelovanja te
održavanje melioracijskih sustava.
Napominjemo da kod plaćanja naknade za uređenje voda i
odvoza otpada, zakonom nije omogućeno oslobađanja od plaćanja, tako da Općina ne može utjecati na oslobađanje korisnika
od navedenih obveza. Međutim korisnici koji imaju poteškoća u
podmirivanju navedenih obveza zbog svojeg materijalnog stanja,
mogu ostvariti pravo na pomoć od Općine prema uvjetima iz
Socijalnog programa.
Istodobno, zbog navedenih slučajeva, Općina planira prije
ovogodišnjeg obračuna učiniti određene izmjene u Odluci o komunalnoj naknadi kojima bi se određenim socijalnim kategorijama (staračka domaćinstva i sl.) omogućilo smanjenje ili oslobađanje od komunalne naknade, o čemu će se korisnike prethodno
obavijestiti.
Bernard CVELIĆ

Plaćanje komunalnih naknada

Z

bog, u zadnje vrijeme, učestalijih upita građana, donosimo
kraće obrazloženje o plaćanju komunalne naknade, odvoza
otpada i vodne naknade (naknada za uređenje voda), čiji se obračun
izravno određuje sukladno površini nekretnine.
Plaćanje komunalne naknade regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a uvjeti plaćanja i visina općinskom
Odlukom o komunalnoj naknadi, koja se plaća na temelju utvrđene korisne površine objekta i prema ispostavljenom rješenju
i računima. Prikupljena sredstva se namjenjuju isključivo za komunalne usluge koje se pružaju građanima: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoća javnih površina, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Visina
komunalne naknade ovisi o razini pružanja navedenih usluga u
pojedinim naseljima, tako da obveznici u naseljima u kojima se
navedene djelatnosti obavljaju u manjoj mjeri, plaćaju manju komunalnu naknadu, u odnosu, na primjerice, od onih koji stanuju
u središtu Malinske.
Obveza plaćanje usluga odvoza otpada također je definirana
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a u Općini MalinskaDubašnica ju obavlja isporučitelj usluge - komunalno poduzeće
Ponikve d.o.o. iz Krka. Cjenik usluge odvoza otpada utvrdila je
Skupština Ponikva temeljem prethodne suglasnosti Poglavarstva
Općine Malinska-Dubašnica. Visina cijene, kao i za komunalnu
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CRKVA
Vlč. Zlatko Sudac u našoj župi

Otac i majka moraju naći vremena za svoju djecu
U
našoj je župi od četvrtka
8. do nedjelje 11. ožujka
upriličena korizmena duhovna
obnova koju je, u godini obilježavanja jubileja 150. obljetnice posvete župne crkve sv.
Apolinara u Bogovićima, vodio vlč. Zlatko Sudac.
Na početku je župnik vlč.
Ivica Katunar predstavio okupljenom mnoštvu voditelja i
dragog prijatelja iz mladosti,
već svima znanog vlč. Zlatka
Sudca, koji je u uvodnim mislima sve pozvao na djelatno
sudjelovanje.
Sudionici obnove su se
u petak u poslijepodnevnim
satima okupili na križni put,
koji je organiziran na dubašljanskoj kalvariji - Fumku
kraj Porta. Prirodni ambijent
i duhovno ozračje bili su poticaj za preispitivanje kako
nosimo vlastite križeve i koje
prednosti postavljamo sebi u
svakodnevnom životu. Osobito su pozvani roditelji na svjedočenje vjere svojoj djeci, kojoj osim vještine rukovanjem
računalom i internetom, te
svakovrsnim sportskim i kul-

turnim aktivnostima, moraju
omogućiti i „vještinu pravilnog
križanja, te svakodnevnog
obraćanja nebeskom Ocu“,
vještinu danas u premnogim
obiteljima zaboravljenu! Na-

Isusu, molilo se za zdravlje
duše i tijela i zacjeljenje rana
srca.
Susret s mladima u večernjim satima popunio je
crkvu, a vlč. je Sudac govo-

Vlč. Zlatko Sudac tijekom susreta s dubašljanskim vjernicima

kon Križnoga puta uslijedilo je
u crkvi pokorničko bogoslužje
i ispovijed te sv. misa.
Voditelj se u subotu sastao
sa starijim i bolesnim osobama, a pridružili su se i ostali
vjernici. Klanjanjem izloženom i među mnoštvom ljudi
pronesenom euharistijskom

rio o modernim porocima
današnje civilizacije i vještim
manipulacijama globalnih liberalnih svjetskih lobija, pod
čije utjecaje ne smiju potpasti.
Potaknuo je mlade za osmišljavanjem vlastita života kroz
zrele i odgovorne brakove jer
će jedino tako moći u suradnji

sa Stvoriteljem održati život
na ovim našim, Bogom danim
prostorima.
Mladima su se obratili i
bogoslovi s riječke Teologije,
koji su posvjedočili o svojim
životnim putovima u godini
posvećenoj duhovnim zvanjima.
Duhovna je objava završila u nedjelju župnom sv. misom. Voditelj je u propovijedi naglasio potrebu za većim
jedinstvom u obiteljima, gdje
otac i majka moraju naći vremena za svoju djecu jer će to
biti jedini način kako izbjeći
pogibeljno otuđenje koje se
sve češće uočava unutar naših
obitelji, a zajednička će molitva biti najbolja terapija protiv
te razarajuće bolesti. Uz domaći zbor pjevanje su predvodili Neokatekumenska zajednica i kantautor duhovnih
skladbi Ivan Puljić. Zapažen
je bio znatan broj sudionika
iz ostalih krčkih župa, pa i sa
kopna.
Napisao i snimio
Pavao BARBIŠ

Razmišljanje uz Uskrs

F

Evo, sve činim novo!

ilm Mela Gibsona, Pasija, pokazuje
nam smisao Isusova života, pokazuje
nam njegovu ljubav. U filmu ima toliko
scena koje nas mogu rasplakati i otvoriti
nam srce. Jedna od tih scena, koja je nas
pogotovo dirnula događa se na križnom
putu kad Isus susreće svoju majku i kaže
joj: „Majko, evo, sve činim novo!“
Ta se rečenica ostvarila u nama kršćanima – mi smo ta novina, iako se to na
mnogima ne vidi zbog naših strahova, sebičnosti, bezvoljnosti, nevjere!
On je toliko pretrpio za nas. To nam
govori da postoji smisao života, da smo
mu mi toliko vrijedni, da On zna za koga
je umro i kome je povjerio ovaj svijet.
Njegovo je stado malobrojno (to su
oni koji slušaju njegove riječi i vrše ih), ali
je snažno i nosi ovaj svijet. On je znao da
će tako biti pa je i rekao: „Ne boj se, sta-

do malo…“ (Lk 12, 32). Od nas se prečesto čuju jadanja. Sliježemo ramenima,
govorimo: „Valjda će biti bolje, ako ne ovdje, možda na drugome svijetu.“ Odakle
očaj? Zašto: „Što se može?“; Zašto: „Tako
valjda mora biti.“ Isus nije zato umro, nije
zato prolio svoju predragocjenu krv, nije
zato hodao ovom Zemljom. On, svemogući, sveznajući, znao je zašto se u povijesti utjelovio, zašto je živio i zašto je trpio.
Počnimo misliti pozitivno, počnimo
vjerovati u Njega i Njemu. Tražimo, žeđajmo za njegovom ljubavlju i milosrđem.
Počnimo živjeti pravim životom, kakav
On želi da živimo. Tražimo Duha Svetoga, kojim smo ispunjeni već na krštenju i
kojeg smo u punini dobili sv. potvrdom,
da aktivno djeluje u nama. On to i želi, ali
ne može činiti ništa bez našeg sudjelovanja. Mi smo ta snaga koja može pokrenuti
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svijet i preko koje Bog želi djelovati. Mi
smo njegove ruke. Dakle, ako želimo promjene, krenimo od sebe. Prihvatimo silu
Božju koja se očitovala na križu i uskrsnuću i obnovimo sve. Drugačije neće ići; sve
će ostati isto, a za to ne možemo kriviti
Boga. On svoje čini.
Taj put često nije blistav i pun sreće,
već je i put križa koji svatko mora proći
da bi uskrsnuo. Drugačije se ne može jer:
„Nije sluga veći od svoga gospodara.“ (Iv
15,20). Život nije u sreći i uživanju, jer to
nije cilj u ovom nesavršenom svijetu. Život je čudesan dar za čovjeka kojim treba
tražiti kraljevstvo Božje da bi se u suton
svojega života mogao naći u zagrljaju
Onog kojeg je cijelog života žeđao.
Bogoslovi s otoka Krka na
Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Zagrebu

TURIZAM

Malinskari na
turističkim sajmovima
T

Započele su pripreme za
obilježavanje stotinu godina
organiziranog turizma
(1909 – 2009)

ijekom priprema za ovogodišnju turističku sezonu Turistička zajednica općine Malinska nastupa na velikom broju
sajmova s Hrvatskom turističkom zajednicom, ali i s turističkim
zajednicama otoka Krka. Na svakom, od gotovo 60 sajmova,
zastupljeni smo izravnim sudjelovanjem naših informatora, ili
putem promidžbenog materijala koji se uspješno distribuira na
tržište iz središnjeg skladišta Hrvatske turističke zajednice u Velikoj Gorici.

O

snovan je Inicijativni odbor za proslavu 100. obljetnice
organiziranog turizma u Malinskoj, koja će se održati tijekom 2009. godine. Odbor čine dr. Milan Radić-predsjednik,
te članovi Jure Spicijarić, Anton Spicijarić, Lidija Kovačić, Josip
Pinezić, Darko Kraljić, Gašpar Cvelić, Vibor Olivari i Nediljko
Vučetić. Zadatak je ovog Odbora pokrenuti aktivnosti tijekom 2007. i 2008. godine kako bi se spremno ušlo u 2009
– godinu Obljetnice.
U tome će se svakako tražiti i mišljenje mještana kako bismo svi skupa mogli pridonijeti obilježavanju ovoga značajnog
događaja, a time i podigli kakvoću turističke ponude. Sukladno tome, pozivamo sve stanovnike naše Općine da se uključe, za početak svojim idejama kako i na koji način organizirati,
odnosno, što sve uključiti u godinu proslave 100. obljetnice
organiziranog turizma Malinske. Molimo Vas da svoje prijedloge dostavite u Ured Turističke zajednice općine Malinska, a
svaki će prijedlog dobro doći Odboru u sastavljanju programa aktivnosti.
N. V.

Koji je naš
prepoznatljiv suvenir?
P

Hrvatska je na sajmu u Münchenu bila zemlja partner

Dosadašnji nastupi na sajmovima bili su vrlo zapaženi, od
kojih se najviše ističe CRB u Münchenu gdje je Hrvatska bila
zemlja partner u što se uklopila Turistička zajednica otoka Krka
sa svojim izdvojenim štandom. Na tom smo štandu i mi imali
svoje informatore, te smo se Bavarcima predstavili u najboljem
izdanju. Posjećenost je bila izvanredna, zainteresiranost za otok
Krk vrlo velika, a optimizma turističkih djelatnika Hrvatske nakon ovog nastupa nije nedostajalo.
N. VUČETIĆ

A

repoznatljivost Općine, odnosno naše sredine, može se
očitovati raznim manifestacijama, ali i stvaranjem određenih brandova. Jedan je od njih sigurno i prepoznatljiv suvenir.
Naime, orijentiranje na izvorne motive pojedinog područja sve
je veći trend u turizmu, stoga se i mi moramo više posvetiti našim običajima koje je potrebno modelizirati i uvrstiti u turističku
ponudu.
U prepoznatljivost možemo uvrstiti i naše poznato tradicionalno gostoprimstvo. Suprotno tomu, jedan od većih problema
koji se javlja je sigurno nestručan kadar kojeg ima sve više na
našem području tijekom ljetnih mjeseci. Jer, jasno je da ne može
svatko raditi kao konobar ili kuhar, a da pri tome nije završio odgovarajuću školu. Stoga, mora se veće značenje dati ovim strukama, stimulirati mlade, dodjeljivati im stipendije, jer će nam u
protivnom kakvoća usluge biti sve lošija i lošija. Bez toga nećemo moći zadržati “pravog” gosta, čemu svi težimo!
Uključivanje lokalnog stanovništva i sudjelovanje u raznim
akcijama i manifestacijama, stvaranju brandova, neizostavan su
segment u stvaranju prepoznatljivosti Općine u turističkim okvirima. Primjeri pojedinih turističkih zajednica na Jadranu dokaz
su da se jedino tako mogu postići zacrtani ciljevi. Sukladno tomu,
svi stanovnici naše Općine koji imaju konkretne prijedloge u interesu poboljšanja i napredovanja turizma na našem području,
mole se da ih dostave u pisanom obliku u Ured Turističke zajednice općine Malinska.
N. V.

Za lipšu nam Dubašnicu

kcije uređenja okoliša, čišćenja obale, priobalja, podmorja, a i već održana akcija prodaje sadnica pod motom Za
lipšu nam Dubašnicu, dio su priprema za nastupajuću turističku sezonu. Tim se akcijama potiče stanovništvo da sudjeluje
u promicanju Općine i stvaranju prepoznatljivoga turističkog
proizvoda Turističke zajednice općine Malinska.
U te akcije valja uvrstiti i biranje najljepše uređene okućnice i poslovnog objekta u Općini Malinska-Dubašnica, te se
ovime pozivaju svi zainteresirani da se odazovu. Prijaviti se
treba u Ured Turističke zajednice u Malinskoj, kako bi Komisija mogla idućih mjeseci pratiti uređenje objekta. U listopadu
će se izložiti fotografije i nagraditi vlasnici najljepše uređenih
okućnica.
N. V.
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NA SJEĆANJE
Akademiku Branku Fučiću u spomen (1920 – 1999)

Dubašnicu je uvijek
nosio u srcu
Piše Petrica TURČIĆ
Snimio Pavao BARBIŠ

Branko Fučić

B

ranko Fučić, čovjek koji je
strastveno ljubio svoj rodni
kraj, danas se opet vraća svojim korijenima kroz živu riječ
da svojim životom nadahnjuje
znatiželjne duše. Kome se on
to približio i otkrio svoje tajne? Kome odgovorio na nekad
svoja postavljena pitanja: Ki si
ti? Čigov si ti?
Osma se obljetnica smrti
akademika Branka Fučića prigodnim cjelodnevnim programom obilježila upravo u Dubašnici 31. siječnja zahvaljujući
suradnji OŠ Fran Krsto Frankopan Dubašnica-Malinska i
župe sv. Apolinara te pokroviteljstvu Općine Malinska-Dubašnica. Kako je na samom početku profesorica književnosti
i povijesti umjetnosti Milena
Žic prisjetila učenike: Narodi
nestaju kada izgube svoje korijene i svoju povijest, Branko Fučić
se najprije predstavio školskoj
djeci OŠ Fran Krsto Frankopan
u Bogovićima. U sklopu nastave, predavanje je pripremio
prof. Tomislav Galović, Dubašljan, asistent na Odsjeku za
povijest Filozofskog fakulteta u
Zagrebu.
Branko Fučić rođen je 8.
rujna 1920. u kući do škole,
u kojoj je tada bio župni stan,
jer mu je majka Marijana rođ.
Povitzer bila nećakinja i do-

Uvijek, od mog ranog djetinjstva do danas, kada vlak počinje u vijugama kliziti k
moru, pogledi s Plasa prožimlju me uzbuđenjem. Uvijek u srsima ugledam ljubljenu
lijepu moju!
Dolje, u Kvarneru, svaki put me dočekuje svjetlo; šire se velika obzorja i blistavo sivilo
voda. Kao da je iskucan iz plemenitih, hladnih metala, vas Kvarner drhti u nekoj beščulnoj rasvjeti, zasanjan, zatravljen (…) orošenim očima, ganut, ponovno otkrivam rodnu
svoju zemlju.
(Branko Fučić: Fraške, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1999)
maćica dubašljanskog plovana
popa Iva Brechlera. Otac Šime
bio je učitelj u ovoj školi. Ipak,
Branko je živio svega dvije
godine u Dubašnici jer mu je
otac premješten za učitelja u
Generalski Stol pa se 1922. cijela obitelj seli. Osnovnu školu
završio je u Zagrebu gdje je i
maturirao 1938. godine u Četvrtoj gornjogradskoj gimnaziji. Za vrijeme gimnazijskih
dana redovito je dolazio s obitelji na ljetovanje u Dubašnicu,
i to u njemu najdražem Portu.
Godine 1939. prekida studij na
Umjetničkoj akademiji i upisuje se na Mudroslovni fakultet u
Zagrebu gdje je uspješno diplomirao povijest umjetnosti
1944. godine.
Istraživač hrvatske
kulturne baštine u Istri
Poslije rata dobiva posao u
tadašnjoj JAZU i kreće u Istru.
Dodijeljen mu je zadatak da
istraži hrvatsku kulturu i baštinu na tom istarskom poluotoku, ne bi li njegovi rezultati
dali konačnu sliku kojoj će se
državi Istra pripojiti – Italiji ili
tadašnjoj Jugoslaviji. Neprestanim istraživanjem na terenu dao je vrijedne podatke
za našu kulturu i arheologiju,
pronašao je vrijedne spome-
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nike: glagoljske natpise, freske,
glagoljske rukopise te ih je redom popisivao. U Ljubljani je
za svoj rad o istarskim freskama 1965. g. stekao doktorat
znanosti. Nakon fresaka, odlučio se posvetiti i hrvatskom
glagolizmu gdje je sve natpise
posložio u kapitalnom djelu
Glagoljski natpisi za što je dobio i Herderovu nagradu u
Beču. Nakon toga slijedila su
i priznanja: u Zagrebu su ga
primili za počasnog doktora
na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu i izvanrednog člana
JAZU te dopisnog člana Slovenske akademije znanosti i
umjetnosti. Godine 1991. postaje akademikom – redovitim
članom HAZU. Kako je tijekom cijeloga života bio vezan
uz Dubašnicu, tako je želio biti
i pokopan na rodnoj grudi, pa
mu se ta želja ispunila. Neki od
njegovih najznačajnijih radova
svjedoče danas o predanosti
poslu: Terra incognita, Glagoljski
natpisi, Gaštronomija, Fraške.
Nakon polaganja vijenca
predstavnika učenika škole
i načelnika Općine na rodnu kuću, uz sopele i narodne
nošnje koji su dali pečat svečanog pijeteta, zaputili smo se u
župnu crkvu sv. Apolinara na
misu koju je za dušu pokojnog Branka predvodio dekan

iz Omišlja dr. Franjo Velčić uz
sudjelovanje petnaestak svećenika. Dr. Franjo Velčić se u
propovijedi posebno obratio
djeci jer su čitanja i mudrost
Staroga zavjeta koja govore o
mudrosti, o filozofiji, zapravo igra: „Mudrost Božja koja
je stvorila ovaj svijet govori
za sebe: Ja sam se igrala pred
Bogom! Zašto? Zato jer je igra
kreativna, stvaralačka! (…) I
kad bismo i mi odrasli tako
shvaćali život, bili bismo puno
otvoreniji, puno smireniji, bili
bismo stvaralački.
Govorim vam to zato jer
ja pokojnog Branka Fučića
poznajem jedino takvog. Kao
čovjeka koji se prvenstveno
volio igrati. Svaku stvar koju je
tražio, istraživao, proučavao
i kada se učio, sve je shvaćao
kao igru i upravo tako je otkrivao nove stvari.“ Pozvao je
i djecu i odrasle da se nauče
iznova diviti svemu što nam
život donese kako bi mogli rasti u dobroti i mudrosti pred
Bogom i pred ljudima. Na kraju mise prisutnima se obratio
mons. Anton Barbiš prisjetivši se svojeg poznanstva s
pokojnim Brankom Fučićem,
čovjekom znanstvenikom, ali
i čovjekom vjernikom, koje je
započelo upravo u ovoj crkvi
oko 1948. godine.

NA SJEĆANJE

Sudionici svečane akademije

Glagoljski lapidarij u
Portu
Ašće bezakonija, psalam na
staroslavenskom jeziku, zaorio
se nakon mise kroz čemprese
i oko zvonika staroga groblja
sv. Apolinara u Dubašljanskom
polju. Baš kao što je i sâm
Branko napisao da se u čempresu prošlost produljuje u
budućnost, tako i njegov život
stremi k visinama kao znak za
nove naraštaje.
O. Stojan Ravić, trećoredac i gvardijan portanskog samostana, predvodio je molitvu
odrješenjem na pokojnikovom
grobu, kojeg je Branko sam
odabrao šest dana prije svoje
smrti. Prije polaganja svijeća i
cvijeća na grob, učenica OŠ čitala je Fučićev omiljeni psalam
čime nam je ostavio u poruku
hvalospjev za svaki dan: Jahve,
Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji, veličanstvom
nebo natkriljuješ!
Samostan franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Marije Magdalene u Portu, kutak
mira i duhovne okrepe za sve
putnike, pa tako i za pokojnog
Branka Fučića, bio je neizostavna stanica u obilasku toga
dana 31. siječnja. Ne spominje
se to mjesto samo zbog brojnih Brankovih posjeta, već i po
tragu kojeg je ostavio za sobom – Glagoljskom lapidariju.
To je bio njegov posljednji glagoljski lapidarij nakon onoga

u Aleji glagoljaša od Roča do
Huma, te Valunskog. S bratom
Dragom napravio je nacrte i
lijevao izloške, a padre Benko
je s Portanima podigao zid. Sa
svim izlošcima lapidarija sudionike su upoznali dr. fra Anđelko Badurina trećoredac, koji je
svojim stručnim savjetima sudjelovao u njegovu ostvarenju,
i akademik Josip Bratulić. Prošetavši kroz povijest od oble
do uglate glagoljice, otkrivali
smo razvojni put svakog natpisa. Svi su ti izlošci podrobnije
objašnjeni u prigodnoj knjižici
tiskanoj pri otvorenju lapidarija. Dr. fra Anđelko Badurina
na kraju je izrazio želju, kao
poticaj novim istraživačima,
za dovršenjem vanjskog zida
lapidarija.
Jedanaest dubašljanskih
glagoljskih natpisa
Svečana akademija u povodu osme obljetnice smrti
akademika Branka Fučića započela je u 17 sati u predvorju
Osnovne škole. Na svečanost
je pozvala ljude mantinjada
koju su na sopelama sopli Josip
Cvelić i Ive Pavačić.
Voditelj škole Dragan Cindrić zaželio je svima dobrodošlicu te napomenuo kako
je Branko Fučić zadužio našu
Dubašnicu svojim radom i
djelom „zato mu posvećujemo ovaj dan koji se obilježava
među mladima koji trebaju i

13

hoće osjetiti jednostavne ljude
kao veličinu koje slavimo i kao
škola uzdižemo.“
Milena Žic i Ivona Dundović-Ljutić, članice poetske družine Kaliopa, vodile su prisutne kroz cjelokupni program.
Milena Žic u uvodnoj je najavi
istakla Branka Fučića kao glagoljaša. „Time je rečeno sve.
(…) Njemu bijaše suđeno da
našu glagoljsku povijest izvede
iz njenog djetinjstva na nove
neutrte staze.“ Riječima „Poznato je da su svi veliki ljudi
vrlo jednostavni, ali mene kroz
život prati Gogoljeva misao da
do jednostavnosti treba narasti. Svojim životom i radom
Branko Fučić bio je upravo takav“, počeli smo upoznavanje
s jednim iznimnim Dubašljaninom. U njemu nam je otkrila
pjesnika Ivona Dundović-Ljutić

pročitavši Brankovu pjesmu:
Badnja noć. „U njoj vidimo svu
narav iskrenoga vjernika i njegove želje za bratskom pomoći čovjeku.“
Prof. Tomislav Galović
govorio je o Branku Fučiću i
Dubašnici. Povezanost između
rodnoga kraja i sebe, Branko
Fučić je sam jednom prilikom
komentirao: „Vaš sam srcem
i zavičajem jer sam rođen ovdje, (…) jer sam u Dubašnici
otvorio oči i oblikovao sebi
prvu sliku svijeta.“ Dubašnicu
je uvijek nosio u srcu, ali i u
svojim djelima.
Važan doprinos istraživanja povijesti svojega rodnoga
kraja najbolje se očituje u enciklopedijskim člancima. Bio
je savjetnik pri uređenju interijera dubašljanske crkve, a i
od velike pomoći prigodom
uređenja samostanskog muzeja u Portu. „Jednostavno,
elegantno i simbolički, Fučić je
sažeo u obliku hrasta osnovni
heraldički motiv cijele Dubašnice“ na čijem su temelju
izrađeni današnji grb i zastava
Općine Malinska-Dubašnica.
U svojem djelu Glagoljski natpisi popisao je jedanaest dubašljanskih natpisa. Idejni je
začetnik i tvorac glagoljskog
lapidarija u Portu. Dubašnicu
je posebno promovirao preko
knjižice recepata Gaštronomija. Javlja se i u općinskom glasilu Malinske-Dubašnice Naši
zvoni. Njegov rad ne prestaje
tu, ali ostaje nam zaključiti „da
je Dubašnica radom Branka
Fučića dobila mnogo, ali puno
više kao čovjekom što je stalna
neprolazna vrijednost.“

O. Stojan Ravić predvodio je molitvu odrješenjem nad pokojnikovom grobu

NA SJEĆANJE
Svetinja istine
Mr. Darko Deković otkrio
je u svome izlaganju kakav je
Fučić bio kao učitelj: „Govorio
mi je o vješticama, filozofiji, arhitekturi, znanstvenome i ljudskome poštenju, prepoznavanju dobroga vina, medicine.
Brankovo poučavanje uvijek
je bilo vezano uz stvaran, vidljiv i blizak predmet koji se tu
zatekao kao usput.“ Jedan od
najdražih savjeta dobio je od
Branka dok su zajedno na zidu
crkve strugali žbuku i tražili
grafite: „Dok sam uz pomoć
povećala malom šivaćom iglom
čistio ostatke naknadno nanesenog vapna iz grebenih udubina, (…) u jednom sam času
osjetio da je stao s poslom i da
promatra kako radim. Rekao
mi je otprilike ovo: “Ti si sad
neznatnim pokretom te igle
urezivanjem samo male crtice
mogao učiniti da ispadne kako
je taj zapis mnogo stariji nego
što stvarno jest. To je tehnički
moguće učiniti, ali tada bi čitav
naš posao izgubio svoj smisao.
Sva snaga znanstvenika jest u
poštivanju istine. Istina i onda
kad je takva da govori što tebi
ne paše, ukoliko je poštuješ,
ona dugoročno radi za tebe.“
Upozorio je tada na samu bit
znanstvenog rada kao i na jednu od važnih značajki kršćanskog ponašanja – na svetinju
istine.
Pješačio je od mjesta
do mjesta
O svome poznanstvu s
Brankom, od 1962. g. kada su
se upoznali u Krku, govorio je
dr. fra Anđelko Badurina. Zajedničkim snagama sastavili su
kultnu knjigu za povjesničare
umjetnosti – Ikonografski leksikon zapadnoga kršćanstva,
Leksikon koji je doživio pet izdanja. Drugi veliki pothvat bio
je njihov put po Istri za vrijeme kojeg je Fučić tražio svoje grafite, a Badurina sveze za
djelo koje je upravo ovih dana
izašlo: Hagiografija Hrvatske,
tj. svetomjestopis Hrvatske.
Prisjećajući se brojnih crtica

zajedničkog života i rada s Fučićem, dr. fra Anđelko Badurina oslikavao nam je žive slike i
dao nam osjetiti duh zajedničkih lutanja.
Dr. Franjo Velčić objasnio
je kako kamenje može govoriti. „Najviše na taj način što
kamenje, arhitektura uvijek
ostaje u mjestu tamo gdje je
napravljena, tamo gdje je nešto napisano.“ Fučić je prostor
od Istre, Cresa, Krka pa Senja nazvao glagoljaški bazen
Kvarnerskoga primorja gdje
su doista glagoljica, glagoljaštvo, staroslavenski jezik,
najviše ostali upečaćeni kroz
povijest. Govor Branka Fučića
može se prepoznati upravo po
njegovom predanom radu na
spomenicima. Volio je kazati:
Moja smrt pripada Gospodinu
Bogu. Moje je da radim.
Pavao Barbiš, sudionik u
organizaciji ovoga skupa, pročitao je pismo mons. Nikole Radića, osobnog prijatelja
Branka Fučića, koji nije bio u
mogućnosti prisustvovati ovome skupu. Kakav je bio Branko
kao čovjek? „S manama i vrlinama, ali i s nekim posebnostima koje su plijenile simpatije
njegovih poznanika i prijatelja:
otvorenost, spontanost, jednostavnost, neposrednost i
neograničena predanost svemu što je tipično naše. Naše
i njegovo. Bodulsko. Kvarnersko. Istarsko.(…) Ta saživljenost s rodnim krajem učinila
ga je bliskim našem čovjeku.“
Akademik Josip Bratulić
osvrnuo se na Fučićev rad,
osobito u Istri te komentirao:
„Danas ne možemo ni zamisliti što bi se dogodilo da Fučić
neposredno poslije rata nije
pošao Istrom.“ Pješačio je od
mjesta do mjesta, razgovarao
s djecom i upoznavao se s ljudima, stvarao prijateljstva i
učio od njih. Na taj je način doznavao sve što mu je bilo potrebno. „Svi mi koji smo s njim
radili, sudjelovali, bili, shvatili
smo i uvijek nam je bilo lako
prihvatiti da dok smo s njime,
proživljavamo vedre dane. I da
ti vedri satovi s kojima smo s
njim, obogaćuju nas.“
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Ki si ti?
Dr. Milan Radić otvorio je
izložbu Fučićevih fotografija
koja je zahvaljujući izdavačkoj
kući Glosa iz Rijeke našla mjesto na ovoj akademiji. Našle su
se tu fotografije iz obiteljskog
kruga, školovanja, njegova
rada, fotografija s Bašćanskom
pločom, s raznih ekskurzija koje je vodio te fotografija
Herderove nagrade i povelje
koju je dobio od pape Ivana
Pavla II.
Na kraju je načelnik Općine Malinska-Dubašnica Anton
Spicijarić izrazio zadovoljstvo
prijateljskim druženjem te ponos što je Branko Fučić bio dio
našega života i naše budućnosti.Kroz predavanja vodile
su nas sopele, pučko pjevanje
mlađih i starijih glasova, tarankanje, zvuci glasovira učenica
Glazbene škole Mirković u
Malinskoj te zanimljivi recepti Fučićeve Gaštronomije. Ki
si ti? odzvanjaju riječi Branka

Fučića. Historičar umjetnosti i
kulture? Stručnjak za srednjovjekovno slikarstvo i glagolizam? Terenski istraživač? Konzervator spomenika? Autor
izložaba? Predavač? Voditelj
znanstvenih ekskurzija? Pisac?
Doktor znanosti? Doktor teologije? Akademik?
Mons. Nikola Radić dao je
odgovor: „Branko je bio čovjek
koji nije trpio ili je barem teško podnosio da između njega i
njegovih sugovornika, između
njega ili bilo koga ili čega s čim
se susretao bude titula, protokol ili što slično. Neposredni
kontakt, to je ono što je posebno cijenio, jednako kada se
radilo o čovjeku, kao i kada se
radilo o prirodi.“
To je način života koji je
Branka Fučića izgradio u prepoznatljivog čovjeka i dao primjer ostalima kako treba biti
otvoren prema sebi i kako dati
drugima ono najbolje što znamo.

Od 8. prosinca 2006. do 23. ožujka 2007. godine

Matični ured Malinska
VJENČANI
Paula Lovrić i Andreas Rečić
Jelka Matić i Vladimir Čiča
Suzana Lešić i Predrag Mihaljević
Marija Kezele i Zvonko Brozović
Sandra Grbac i Gordan Rundić
Sehara Jusufi i Husen Aliji
Biserka Tarandek i Ivan Stunjek
ROENI (U RIJECI) IZ OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
Maja Ivković, kći Lolite i Ivice iz Sv. Antona
Lucija Gajzler, kći Mirjane i Gorana iz Malinske
Silvano Ivan Simić, sin Maje iz Malinske
Anamaria Koči, kći Klaudije i Tibora iz Malinske
Jakov Babić, sin Lucije i Ante iz Malinske
Valentina Dujmović, kći Dajane i Ivice iz Porta
Zara Burnić, kći Alme i Ermina iz Milovčići
UMRLI NA PODRUČJU MATIČNOG UREDA MALINSKA
Eva Brozović (83), Malinska
Josip Baldigara (87), Malinska
Maria Mervcich (101), Malinska
Anto Matijić (71), Malinska
Kate Mršić (75), Malinska
Božica Polonijo (76), Malinska
Petar Galjanić (78), Malinska
Petar Milovčić (94), Oštrobradići
Stanka Kirinčić (85), Malinska
Andrea HRŽIĆ

PISMA IZ MALINSKE
Malinska, travanj 2007.

Vrijeme karnevala

Biserka se spustila na dno i svojom desnom stranom
naslonila na obalu.
Snimio Javor ŠEPOVIĆ

Prijatelju,

M

inulo zimsko razdoblje u Malinskoj
bilo je izrazito isprazno. Sveopće
mrtvilo, gotovo kao svake godine. Jedino
vrijedno spomena bio je skup u povodu
osme obljetnice smrti akademika Branka
Fučića održan u našoj školi. I to je, uglavnom, bilo sve.
Kako nemam o čemu drugom, ja ću ti
napisati par riječi o danima karnevala, točnije o nekim događajima iz tog vremena.
Neću ti pisati o maškarama, o uspješnom
nastupu naše maškarane grupe u Rijeci i
u našoj Općini. Zborit ću ti o druge dvije
stvari, koje su se u to vrijeme dogodile i
koje kao da su stvorene za simboliku toga
vremena. Nemaš pojma kako mi se ti događaji uklapaju u ozračje karnevala.
Dakle, nekako s početkom karnevala, Podružnica HNS iz Malinske započinje
akciju potpisivanja peticije kojom se traži
uklanjanje broda Biserka iz luke Malinska
kao moguće opasnosti za ljude i okoliš. A
ja bih dodao: i kao rugla i sramote naše
lijepe vale!
Na Jadranu nema “groblja
brodova”
Akcija je to hvalevrijedna, kao i njihova svojedobna akcija oko reguliranja cijene
vode. I, prijatelju moj, tek što se krenulo
s prvim potpisima, kao po nekom dogovoru, naša se „ljepotica“ spustila na dno i

svom se svojom desnom stranom, lijepo
„naherena“, naslonila na obalu. I tada, vidjevši peticiju i njezinu naherenost, pomislih – evo joj kraja! Ali, joj! Pa, maškare su,
shvatih! I peticija s 900 potpisa predana je
dožupanici u Rijeci, koja je obećala dodatne angažmane svih nadležnih županijskih
institucija. Peticija je uručena i predsjedniku Upravnog vijeća Lučke uprave Krk i
– kome sve ne!
I, prijatelju moj, tek sada izlazi na vidjelo, sve nekako u karnevalskom duhu,
da postoji nedostatak mjesta na moru
gdje bi se doteglio stari brod; da na cijelom Jadranu nema „groblja brodova“.
Ma, zamisli ti to! I iz novina doznajemo
nešto što nije za vjerovati: o sustavnom
zbrinjavanju takvih brodova u nadležnom
ministarstvu intenzivno se radi već dugo
vremena. Doznajemo i kako se u nadležnim organima stječe dojam da skorog rješenja ipak – nema! I sada doznajemo još
jednu zastrašujuću činjenicu, kako mjesta
namijenjenog zbrinjavanju isluženih brodova nema (ma zamisli ti to!) na čitavom
Sredozemlju. I tako ispada, da nitko neće
našu jadnu Biserku. A ona već puno desetljeće pluta u našoj luci. I deset godina
„oni gore“ „intenzivno rade“ i „oni dole“
„traže luku spasa po Sredozemlju“ itd.
Eto, što ti jedna hvalevrijedna akcija
naših „narodnjaka“ sve ne pokaže! A mi,
naivni mještani, potpisujemo li se, potpisujemo i – da ne zaboravim. Dok ti ovo
pišem, a to je već druga polovina ožujka,

I

naša „ljepotica“ nam, onako lijepo naslonjena na rivu, i dalje veselo namiguje. Pa
što to nisu prave maškare? Da pukneš od
smijeha!
Peticija protiv skupoće u
Malinskoj
Uspješnost ovakvih akcija potpisivanja
peticija mogla bi se nastaviti. Recimo jednu peticiju napravimo protiv sve veće skupoće u Malinskoj, pa jednu peticiju kojom
zahtijevamo kvalitetniji kruh od domaćih
pekara, sa zamolbom da njihov kruh možemo jesti i drugi dan, itd.
Evo ti i jednog drugog događaja. Zadnjih dana maškara preminuo je naš sumještanin Zoran Grubišić. Koliko simbolike ima u toj smrti. Bio je čovjek pun
duha, pun ideja, načitan. Na samo sebi
svojstven i neponovljiv način živio je s
nama godinama.
Meni će nedostajati. Mislim da je i Malinska njegovom smrću postala siromašnija za jednoga svojeg prijatelja. U Našim
zvonima u rubrici „Iz Matičnog ureda“
neće među umrlima biti zapisano njegovo
ime. Pravila kažu da naši sumještani umrli
izvan naše Općine, nemaju mjesta u spomenutoj rubrici. A Zoran je umro u bolnici. A znam, volio je Malinsku!
Sretan ti Uskrs. Do sljedeće peticije,
pardon, pisma, tvoj
Drago CRNČEVIĆ

Maškare 2007. godine

za nas je još jedna bogata mesopusna zima. Maškare su i ove godine bile pune
iznenađenja i veselja, maštovitih maski i rekvizita. Pravi početak maškaranih ludovanja počeo je dizanjem mesopusta na banderu na Jazu, koje smo popratili uz goste
Žejanske zvončare i Šapjanske mačakre.
Održano je pet
maškaranih zabava i
dvije dječje redute u
Hotelu Malin uz pratnju grupe L’amour,
a bogata maškarana
događanja tradicionalno su zaključena
mesopusnom povorkom kroz sela i paljenjem mesopusta na
Markatu.
B. C.
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ŠKOLA
Učenici Škole Dubašnica na natjecanjima

I ove su godine najuspješniji informatičari
K

ao i svake godine, učenici Područne škole Dubašnica natjecali su se proteklih mjeseci u znanju i vještinama na međuopćinskoj razini otoka Krka te na županijskom natjecanju.
Rezultate donosimo slijedom natjecanja i uspjeha.
I. MEUOPĆINSKO NATJECANJE OTOKA KRKA
HRVATSKI JEZIK
U natjecanju iz hrvatskoga jezika (8. razredi) sudjelovalo je 18
natjecatelja, a naši su učenici postigli sljedeće rezultate:
12. mjesto: Karolina Jakominić
14. mjesto: Marina Mišura
17. mjesto: Daniel Ljutić
Mentorica učenicima je učiteljica Milena Žic.

Njemački jezik (8. razred)
Iz njemačkog je jezika bilo 7 natjecatelja, a rezultati naših učenika su:
1. mjesto: Mario Hržić
6. mjesto: Marino Petršorić
Mentorica učenicima je učiteljica Dunja Perhat.
Natjecatelji iz njemačkog jezika, s lijeva na
desno: Marino Petršorić i Mario Hržić.

MATEMATIKA
4. razred
Natjecalo se 17 učenika, a uspjesi naših učenika su:
1. mjesto: Filip Lipovac
3. mjesto: Iva Kovačević
4. mjesto: Doris Toma
7. mjesto: Anamaria Milohnić
8. mjesto: Sandro Ljutić
10. mjesto: Natalija Kraljić
Mentori učenicima su učitelji Slavica Krnčević i Marko Boškić
5. razred
Između 17 natjecatelja naši su učenici postigli:
1. mjesto: Iva Žužić
7. mjesto: Matko Spicijarić
Mentorica učenicima je učiteljica Sonja Rode-Mrakovčić
6. razred
Natjecalo se 10 učenika, a naši su osvojili:
2. mjesto: Apolinar Barbiš
6. mjesto: Matea Zrilić
7. mjesto: Dominik Barjaktarić
Mentorica učenicima je učiteljica Martina Bambić

Natjecatelji iz hrvatskog jezika i Lidrana, s lijeva na desno: mentorica Milena Žic, Franciska
Žgombić, Ivona Kosanović, Marina Mišura (stoje), Ilijana Dadić, Karolina Jakominić, Anamaria
Žgombić, Daniel Ljutić, Josipa Bogović (sjede)

STRANI JEZICI
Engleski jezik (8. razred)
Među 28 natjecatelja, naši su učenici postigli:
1. mjesto: Robert Tretler
11. mjesto: Natalia Justić
13. mjesto: Ivona Kosanović
14. mjesto: Elizabeta Barbiš
16. mjesto: Mario Hržić
17. mjesto: Dora Depikolozvane
Mentorica učenicima je učiteljica Darka Kirinčić.

S lijeva na desno: mentorica Martina Bambić sa svojim uspješnim natjecateljima Dominikom
Barjaktarićem, Apolinarom Barbišem i Mateom Zrilić.

7. razred
Sudjelovalo je 17 učenika, a rezultati naših učenika su sljedeći:
1. mjesto: Franko Hržić
2. mjesto dijele tri učenika: Mia Spicijarić, Anton Bogdanić i Edi
Topić
8. razred
Natjecanju je pristupilo svega tri učenika, a od toga su bile dvije
naše učenice koje su osvojile:
1. mjesto: Marina Mišura
2. mjesto: Elizabeta Barbiš

Natjecatelji iz engleskog jezika, s lijeva na desno: Natalia Justić, Elizabeta Barbiš, Ivona Kosanović,
Dora Depikolozvane, mentorica Darka Kirinčić (stoje), Mario Hržić, Robert Tretler (sjede)
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7. razred
Između 14 natjecatelja, naši su učenici postigli:
1. mjesto dijele: Nikola Kraljić i Danijel Variola
2. mjesto: Anton Bogdanić
3. mjesto: Dorotea Gržetić
4. mjesto: Dino Buljat
11. mjesto: Mia Spicijarić

Mentorica učenicima je učiteljica Sonja Rode-Mrakovčić

8. razred
Među 18 natjecatelja, naši su učenici osvojili:
1. mjesto dijeli pet učenika: Marina Mišura, Daniel Ljutić, Dajana
Mršić, Josipa Devčić i Andrea Lukajić
Mentorica učenicima je učiteljica Ljiljana Cuculić-Pavlić
Mladi matematičari, s lijeva na desno: mentor Marko Boškić, Elizabeta Barbiš, Marina Mišura,
Franko Hržić, Anton Bogdanić, Edi Topić, Iva Žužić, mentorica Sonja Rode-Mrakovčić, mentorica
Slavica Krnčević (stoje), Iva Kovačević, Filip Lipovac, Dominik Barjaktarić, Sandro Ljutić, Natalija
Kraljić, Doris Toma, Anamaria Milohnić, Apolinar Barbiš (sjede)

KEMIJA
7. razred
Sudjelovalo je 18 učenika, a naš učenik Edi Topić osvojio je 2.
mjesto.
8. razred
Natjecalo se 19 učenika, a rezultati naših učenika su:
7. mjesto: Dajana Mršić
8. mjesto: Mihaela Šamanić
Mentor učenicima je učitelj Dragan Cindrić

Natjecatelji iz zemljopisa, s lijeva na desno: Dino Buljat, Danijel Ljutić, mentorica Ljiljana
Cuculić-Pavlić, Marina Mišura, Anton Bogdanić, Iva Žužić, Dajana Mršić, Josipa Devčić, Andrea
Lukajić (stoje), Danijel Variola, Nikola Kraljić, Lucija Dujmović, Ilijana Dadić, Dorotea Gržetić,
Anastazija Franolić, Andrea Tavčar, Ema Žgombić, Kornelija Lisjak (sjede)

INFORMATIKA
Informatičari naše Škole godinama su najuspješniji što su dokazali i na ovogodišnjim natjecanjima:
LOGO 1. podskupina (do 6. razreda)
Natjecalo se 16 učenika, a uspjeh naših učenika je sljedeći:
1. mjesto: Lorena Justinić
2. mjesto: Iva Žužić
Mladi kemičari, s lijeva na desno: Edi Topić, Mihaela Šamanić, Dajana Mršić,
mentor Dragan Cindrić.

ZEMLJOPIS
Zemljopisna skupina je tradicionalno naša najbrojnija i uspješna
skupina natjecatelja.
5. razred
Natjecalo se 24 natjecatelja, među kojima su naši učenici osvojili:
1. mjesto: Iva Žužić
5. mjesto: Matko Spicijarić
11. mjesto: Lucija Dujmović
14. mjesto: Ilijana Dadić
6. razred
Natjecala su se 34 učenika, a rezultati naših učenika su:
1. mjesto: Kornelija Lisjak
2. mjesto: Matea Zrilić
5. mjesto: Lidija Strčić
12. mjesto: Ema Žgombić
13. mjesto: Anastazija Franolić
16. mjesto: Andrea Tavčar

LOGO 2. podskupina (7. i 8. razred)
Natjecalo se 19 učenika, a naši su osvojili:
1. mjesto: Robert Tretler
2. mjesto: Ivan Kovačević
3. mjesto: Edi Topić
4. mjesto: Anton Bogdanić
5. mjesto: Marina Mišura
6. mjesto: Dajana Justinić
7. mjesto: Mia Spicijarić
8. mjesto dijele Franko Hržić i Klara Bogović
BASIC / PASKAL 1. podskupina (do 6. razreda)
Natjecalo se 7 učenika, a rezultati naših su sljedeći:
1. mjesto: Petar Bogović
2. mjesto: Dominik Barjaktarić
3. mjesto Matea Zrilić
BASIC / PASKAL 2. podskupina (7. i 8. razred)
Natjecalo se 6 učenika, a naša 4 učenika postigla su maksimalan
broj bodova i osvojili su:
1. mjesto: Robert Tretler, Ivan Kovačević, Franko Hržić i Edi Topić
2. mjesto osvojio je Anton Bogdanić
Mentorica učenicima je učiteljica Alenka Žužić.
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4. mjesto dijele Dajana Justinić i Mia Spicijarić
6. mjesto osvojila je Marina Mišura
7. mjesto: Anton Bogdanić
8. mjesto: Franko Hržić.
Pravo na državno natjecanje stekli su Edi Topić, Ivan Kovačević
i Robert Tretler.
BASIC / PASCAL 1. podskupina (do 6. razreda)
Sudjelovalo je 12 natjecatelja, a naši su osvojili:
5. mjesto: Matea Zrilić
6. mjesto: Dominik Barjaktarić
9. mjesto: Petar Bogović

Mladi informatičari, s lijeva na desno: Franko Hržić, Robert Tretler, Anton Bogdanić, Edi Topić
(gornji red), Iva Žužić, Ivan Kovačević, Marina Mišura, mentorica Alenka Žužić (srednji red),
Lorena Justinić, Petar Bogović, Dominik Barjaktarić, Klara Bogović, Dajana Justinić (sjede).
Nedostaju Mia Spicijarić i Matea Zrilić.

LIDRANO 2007.
U skupini literarnih radova na županijsko natjecanje plasirala se
Ivona Kosanović, učenica 8. razreda radom „Moj tata“.
Mentorica učenicima je učiteljica Milena Žic.
II. ŽUPANIJSKA NATJECANJA
MATEMATIKA
U Rijeci, na županijskom natjecanju iz matematike postignuti su
sljedeći rezultati:
4. razred: Od 41 natjecatelja, Filip Lipovac osvojio je 23. mjesto.
7. razred: Od 36 natjecatelja Franko Hržić osvojio je 5. mjesto
i ušao u izbor za državno natjecanje.
8. razred: Od 37 natjecatelja Elizabeta Barbiš osvojila je 9. mjesto, a Marina Mišura 16. mjesto.

BASIC / PASCAL 2. podskupina (7. i 8. razred)
Sudjelovalo je 19 natjecatelja, a rezultati naših učenika su sljedeći:
1. mjesto: Robert Tretler
2. mjesto: Ivan Kovačević
3. mjesto: Edi Topić
4. mjesto: Franko Hržić
8. mjesto: Anton Bogdanić.
Pravo na izbor za državno natjecanje stekli su Robert Tretler,
Ivan Kovačević, Edi Topić i Franko Hržić.
III. STRIJELCI

DJEVOJČICE:
Natjecalo se ukupno pet momčadi na županijskom natjecanju, a
naša ekipa je osvojila 4. mjesto.
DJEČACI:
Na županijskom natjecanju natjecalo se ukupno 6 momčadi, a
naša je ekipa osvojila 5. mjesto.

KEMIJA
7. razred: Naš učenik, Edi Topić, od 33 natjecatelja izborio se za
3. mjesto čime je stekao pravo izbora za državno natjecanje.
ZEMLJOPIS
6. razred: Natjecanju je pristupilo 25 natjecatelja, a naša učenica Kornelija Lisjak osvojila je 17. mjesto.
7. razred: Od 22 natjecatelja, naši učenici su osvojili:
2. mjesto: Nikola Kraljić
3. mjesto: Anton Bogdanić, te su time stekli pravo izbora za državno natjecanje.
Danijel Variola osvojio je 6. mjesto.
8. razred: Natjecanju je pristupilo 26 natjecatelja, a naši su učenici pokazali sljedeće rezultate:
4. mjesto: Marina Mišura
10. mjesto: Andrea Lukajić
11. mjesto: Daniel Ljutić.
INFORMATIKA
LOGO 1. podskupina (do 6. razreda)
Natjecalo se je 20 natjecatelja, a naša učenica Iva Žužić osvojila
je 7. mjesto.
LOGO 2. podskupina (7. i 8. razred)
Od 16 natjecatelja, naši su učenici osvojili:
1. mjesto Edi Topić
2. mjesto dijele Ivan Kovačević i Robert Tretler
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Uspješni strijelci na županijskom natjecanju, s lijeva na desno: Emanuel Dorčić, Edi Topić, Nikola
Rukavina, Hrvoje Jukić, voditelj Škole Dragan Cindrić, Patricia Depikolozvane, Sanda Leskošek,
Iva Znaor.

Učiteljsko vijeće naše Škole čestita učenicima na uspješnim
natjecanjima i postignutim rezultatima, zahvaljuje se roditeljima
na potpori te također vrijednim i požrtvovnim učiteljima – mentorima.
Općina Malinska-Dubašnica nagrađuje knjigama sve učenike koji su na općinskoj razini osvojili prva mjesta. Učenici koji
su osvojili drugo i treće mjesto dobivaju diplome, a svi učenici
– natjecatelji, bez obzira na postignute rezultate, ići će na jednodnevni izlet brodom.
Knjigu na dar dobit će svi učitelji mentori i vanjski suradnici.
Ovom se prigodom zahvaljujemo i našoj Općini MalinskaDubašnica koja ima razumijevanja za nas i spremna je na suradnju i potrebnu potporu.
D. CINDRIĆ

SPORT
Kickboxing

Malinskari – novi vlasnici pojaseva različitih boja

U

zimskom razdoblju smanjuju se broj kickboxing natjecanja.
Sezona tradicionalno završava velikim Božićnim međunarodnim turnirom u Kutini. Tako su i ovaj put – potkraj 2006.
godine – među 800 boraca iz 108 klubova i 15 država nastupili
mladi športaši iz Malinske. Iva Jurasić je bila na korak do medalje i osvojila je peto mjesto, a njezin brat Darko Jurasić bio
je deveti.
***
Početak kalendarske godine rezerviran je za različite izbore i proglašenja najuspješnijih športaša u protekloj godini. Među
ostalim, Kickboxing savez Primorsko-goranske županije proglasio je najbolje kickboksače za 2006. Ana Znaor je proglašena
najboljom juniorkom u Županiji. Iako nije zbog ozljede nastupila u drugoj polovini godine i propustila je Svjetsko prvenstvo
u Zadru te Europsko prvenstvo u Portugalu, njezini dotadašnji
rezultati bili su dovoljno uvjerljivi. Naime, Ana je osvojila 1. i 2.
mjesto na Svjetskom kupu u Italiji te prva mjesta na međunarodnim turnirima u Irskoj i Benkovcu, a drugo mjesto u Austriji.
Na domaćim je natjecanjima osvojila tri naslova prvakinje Hrvatske u Kutini, Kostreni i Vodicama, a osvojila je i prvo mjesto na
Otvorenom kupu u Zagrebu.
Te su športske uspjehe prepoznali i u Zajednici športova
Primorsko–goranske županije. Na svečanoj sjednici 8. veljače
u Rijeci, Ana Znaor je dobila posebno priznanje za ostvarene
športske rezultate u 2006. godini
Stanka u natjecanju je dobro
došla kako bi se
provjerilo tehničko znanje vježbača. Ispite znanja
koji se obilježavaju
pojasevima različite boje uspješno
su položili i članovi KBŠU Malinska. Za Bijeli pojas
položili su Filip
Pržić, Filip Žic,
Brigita i Gabrijel Burazer; za
Mladom malinskarskom kickboksaču Darku Jurasiću sudac
Narančasti pojas
podiže ruku nakon što je pobijedio Davora Djereka na državnom urđica Žužić,
prvenstvu u Karlovcu.
a za Plavi pojas Iva
Jurasić. Nova natjecateljska sezona je započela 18. veljače u Karlovcu, gdje je
održano državno prvenstvo u semi contactu za mlađe kadete.
Darko Jurasić je osvojio peto mjesto.
***
Trener KBŠU Malinska prof. Predrag Znaor je aktivan i
kao međunarodni kickboxing sudac. Tako je 19. siječnja u Milanu (Italija) sudio meč za titulu profesionalnog prvaka Europe u
full contactu, a 17. ožujka je u Pamploni (Španjolska) sudio meč
za titulu svjetskoga profesionalnog prvaka. Sudio je i 3. ožujka
državno prvenstvo u Rovinju, a tjedan kasnije je bio u Splitu kao
nadzornik natjecanja gdje je u športskoj dvorani Gripe pred oko
7000 gledatelja održan europski K-1 kvalifikacijski turnir.
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***
Iva Jurasić je 10. ožujka nastupila na državnom kupu za
kadete u Makarskoj. Osvojila je treće mjesto u semi contactu
među starijim kadetkinjama do 55 kilograma. U polufinalu je izgubila bodom razlike od Ines Beljan iz Vodica. Rezultat je bio
8:9. Darko Jurasić je među mlađim kadetima osvojio deveto
mjesto u skupini do 37 kilograma. Od njega je bio bolji u osmini
finala Dorijan Blažević iz Ivanić Grada koji je pobijedio 5:4.
P. Z.

Streljaštvo

Adriano Pavletić treći na
prvenstvu Istočne Europe

A

driano Pavletić, član Duba,
osvojio je na (prvi put održanom) prvenstvu Istočne Europe u streljaštvu izvanredno treće
mjesto u juniorskoj konkurenciji.
Natjecanje je održano sredinom
prosinca prošle godine u Beogradu i to je jedan od najvećih međunarodnih Pavletićevih uspjeha
što će mu sigurno dati motivaciju
za daljnje napredovanje i nove
izazove. Adriano je istovjetno
mjesto osvojio i u Ljubljani gdje
je održan međudržavni dvoboj
Slovenija - Hrvatska.

Adriano Pavletić – dubašljanska nada u
streljaštvu

***
Seniorska ekipa Duba trenutno zauzima 6. mjesto u Prvoj hrvatskoj ligi što je za najmlađi sastav lige zadovoljavajući
plasman. Ovu godinu povratka u Prvu ligu možemo okarakterizirati kao godinu prilagodbe i stjecanja iskustva.
***
Nadolazeće razdoblje, travanj-svibanj, za strijelce je vrijeme izazova i dokazivanja. Slijede prvenstva Primorsko-goranske županije u svim kategorijama (kadeti, juniori i seniori),
a oni koji ostvare zapažene rezultate nastupit će na prvenstvima Hrvatske. Vjerujemo kako će većina naših strijelaca
zadovoljiti kriterije i plasirati se na državna natjecanja, a sigurni smo kako ni tamo neće biti samo sudionici.
***
I na kraju, potrebno je spomenuti najmlađe, “neke nove
klince” Duba. Prije svih ističe se Iva Znaor od koje se očekuju
dobri rezultati već na spomenutim natjecanjima u kadetskoj
konkurenciji. Tu su i ostali, Emanuel Dorčić, Hrvoje Jukić, Nikola Rukavina, Edi Topić, Sanda Leskošek, Mia Spicijarić, Benjamin Ilibašić, Edi Milohnić, David Milohnić, Dominik Šprohar, Kristijan Šamanić i Patricia Depikolozvane, pred kojima
je uistinu lijepa streljačka budućnost.
Nediljko VUČETIĆ

MALINSKA U VREMEPLOVU
RAZGLEDNICA (8)

Uređuje Milan RADIĆ

S

tablo bora, koje raste na punti Haludova, nadsvodilo je obalni kupališni put i granama dopire do mora. Zeleni slavoluk privlači
izgledom; zanimljiv je to motiv fotografiranja, pod njima se često ovjekovječuju mladenci.
Deblo bora, zasađenog prije 70-ak godina, opasno se nakosilo, i bila bi prava šteta da se sruši za neke nevere. Stoga bi pravodobna sanacija spriječila njegov pad, i to treba što prije učiniti.
Na razglednicama poslanim iz Malinske 1929. godine, zabilježeno je da je u parku depandanse hotela Slavija, na istom mjestu,
nekada rastao velebni hrast. I što je zanimljivo, njegove su grane, kao i danas grane bora, svodile obalni put i stremile k moru.

Velebni hrast 30-ih godina prošlog stoljeća na punti Haludova…

…i danas stablo bora koje granama dopire do mora
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