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Željko Lambaša: Najsretniji ću biti 
kada izgradimo sportsku dvoranu

Naše „ča“ – prirodno 
kod ča se diše  

Bartoja – blagdan vjere, 
tradicije i zajedništva
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Zavičaju moj vojeni, 
naši dolci i putići,
šume, gore nan zelene,
naši judi, poje, tići...
Širon poja trdo sime,
nad Kvarneron budno oko,
bistra riko, glasu leti,
moru, nebu hoj visoko!
Mili dome, tepla grudo,
va njedrih te sin tvoj ima,
kamo god ga nose puti,
vavik tebe sobun zima.

Grade stari na vršiću
pokolenjin sin na diku,
odvavik si i zavavik
na hrvatskon ti braniku.
Pa se s tobun saki diči,
saki koren ti je slavan,
ni ti, kod ča i priliči,
va lipoti, niki ravan!
Čuvamo te rodni kraju,
kod ča bi mat svojga sina,
govorimo ti z jubavi:
Mila moja Grobnišćina...

Glazba: Ljubo Kuntarić, tekst: Vlasta Juretić, aranžman: Ljubo Kuntarić

Čavjanska himna
Zastava

Grb

Svečana zastava
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RIJEČ GLAVNE UREDNICE

Poštovani čitatelji!

u svojim rukama držite prvi broj glasila Općine Čavle, 
odnosno našu i Vašu Gmajnu. Nadam se da će ona ući u 
Vaše domove i postati Vaše omiljeno štivo. Svjesni smo da 
je u prvom broju nemoguće sve obuhvatiti ili spomenuti 
svih koji su to zaslužili, ali nadamo se da će tijekom ovog 
našeg «druženja» za to biti prilike. 

Zač Gmajna? Ime ima svoju simboliku. Predsjednik 
Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine gosp. Stanislav 
Lukanić, govori da je to bil komun, odnosno zemljište u 
općinskom ili državnom vlasništvu. Zato se govori i da je 
gmajna “ničija zemja”. 

Udruga Gromišćina zemja prezentaciju života, običaja 
i kulture ovoga kraja svojevremeno nazvala Večer na 
gmajni. Kako oni tumače, na gmajni va selu, oko kakove 
šterne, nekad su se čitali proglasi vladara, tu su se okupljali 
regruti, ali i sušila letina. Nediljon su žene tonbulale, a dica 
igrala sakakove igre: na skrivalca, na brkalicu, štubičali se 
i lovili, vadili zadaće, recitacije, sost i kantat. A kad je bil 
blagdan na gmajnu se došlo pokazat, porašpat, poofirat i 
još ča god. 

Mi mlađi moremo danas samo uzdahnut. Kako je lipo 
onda moralo bit! No, toga više ni. Više niki nima vrimena. 
Morda je zato ovaj naziv Gmajna pravi. Morda će baš ovaj 
list bit se ono ča je gmajna nekad bila - informacije, ali i 
povijest, kultura, sport, zabava, pjesme, smih, ko  i naša 
draga čakavica. 

U prvom broju želim se na suradnji zahvaliti prije svega 
kolegi uredniku gosp. Zlatku Kurtoviću, zatim svestranom 
gosp. Robertu Zahariji, kao i svim članovima Poglavarstva 
i djelatnicima Općinske uprave, posebno gđi. Nadi Luketić. 
Zahvaljujem i članovima Uredničkog savjeta gosp. Arsenu 
Salihagiću i gđi. Lidiji Molnar na savjetima te gđi. Vlasti 
Juretić na  «našen lipon ča».

Nadam se da ćete nam se i vi, dragi čitatelji, javiti s 
prijedlozima, temama, idejama, tekstovima i pjesmama za 
novu Gmajnu. Za vas smo otprli e- mail adresu (gmajna.
urednik@yahoo.com), a ako više volite komunicirat onako 
kako se nekad komuniciralo na gmajne, hitite nan poruku 
va sandučić ki stoji na ulazu va Općinsku upravu. Ne 
pozabite pušćat ime i prezime te broj telefona. 

Sljedeća Gmajna Vas čeka. 

Srdačan pozdrav i čestitam Vam blagdan Bartoje!

 Sandi Bujan Cvečić

IZ PRVE RUKE:
Željko Lambaša: Najsretniji ću biti kada 
izgradimo sportsku dvoranu  
Josip Čargonja: Svima je u interesu da 
Općina napreduje                                                          
  
PANORAMA OPĆINE
Čavle kao jedinica lokalne samouprave
Površina i stanovništvo Općine Čavle                          
                                                     
FINANCIJE
Proračun u malom                    

PODUZETNIŠTVO
Čavle atraktivne poduzetnicima    
Povoljni poduzetnički krediti        
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U lipnju 2007. godine završetak prve 
faze kanalizacijske mreže                      
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Bartoja – blagdan vjere, tradicije i zajedništva            
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Informacije                              

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 
Izravan susret građana i Općine
Čavlić za najmlađe                                                    

KULTURA
Manifestacije privukle više od 
4.000 posjetitelja
Špiro Guberina ponovo na Festivalu
pučkog teatra              
Kuća koja povezuje staro i novo    

NAJDRAŽA BESEDA
Naše “ča” - prirodno kod ča se diše
Tri pjesme                                      

NAGRADE I PRIZNANJA
Nagrade Općine Čavle za 2006. godinu
Najbolji Nina Broznić, Dejan Ljubas
i ŽOK Grobničan                     

SPORT
Sport u tradiciji i srcu Čavjana       
Velike utrke i natjecanja 
na Grobničkom polju                                    
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Čavjanski putokaz                 
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IZ PRVE RUKE

Željko Lambaša dužnost 
načelnika Općine Čavle obnaša 
već treći mandat, odnosno 9 
godina. Rođen je u Cerniku 19. 
svibnja 1960. godine. Nautičar 
je po struci, a prije sadašnje 
dužnosti čak 15 godina proveo 
je u Brodogradilištu 3. maj, za 
koji ga vežu najljepše uspomene. 
Danas kaže, kako su to bila druga 
vremena. Više su se svi družili, 
smijali i zabavljali, nije bilo 
mobitela i Interneta.  

- Profesionalno sam se u 
politici našao slučajno. Ipak 
treba reći kako sam član Saveza 

komunista postao u omladinskim 
danima s 20 godina i bio sam 
jedan od najmlađih predsjednika 
Saveza komunista neke Mjesne 
zajednice, u ovom slučaju izuzetno 
brojne Mjesne zajednice Cernik- 
Čavle. Nisam bio zaveden, kako 
bi neki mogli pomisliti, već je 
to s 20 godina bio moj izbor. 
Formiranjem samostalne države i 
rasformiranjem Saveza komunista 
vodio sam Socijaldemokratsku 
partiju u Čavlima. A na temelju 
izbornih rezultata 1997. godine 
ta je stranka dobila povjerenje 
mještana i mogućnost da zajedno 

s HNS-om i HSS –om formira 
vlast, kaže Lambaša.
Rad Vijeća i Poglavarstva

Od prvog mandata do danas 
koalicija se trudi Općinu voditi ka 
boljitku, kaže Lambaša te ističe 
kako su na posljednjim lokalnim 
izborima održanim 2005. godine 
ostvarili najbolji rezultat ikad, 
što im je i najveće priznanje. 
Ipak, dodaje, kako slab odaziv 
birača nije dobar. Na lokalnim se 
izborima odlučuje o članovima 
Vijeća i Poglavarstva, a oni pak 
odlučuju o svim važnijim životnim 
problemima.   

- Radom Poglavarstva sam 
jako zadovoljan. Nema nikakvih 
problema i tenzija. Na prste 
jedne ruke mogao bih nabrojati 
kada se nismo slagali oko neke 
odluke, a 95 posto odluka donosi 
se jednoglasno. Moj cilj nije 
nametanje mojih ideja, nego 
ostvarivanje zajedničkih ciljeva i 
programa zacrtanog na izborima. 
O Općinskom vijeću, pak više bi 
mogao reći njegov predsjednik, 
ali svakako treba naglasiti da 
je atmosfera na sjednicama 
vrlo dobra. Tu želim pohvaliti 
i opoziciju. I to HDZ te HSLS i 
ARS koji su vrlo konstruktivni, 
rekao je Lambaša.

Proračun i ulaganja
Osvrćući se na prošlih 9 

godina, načelnik kaže kako je 

Najsretniji ću biti kada izgradimo 
sportsku dvoranu

ŽELJKO LAMBAŠA, NA ČELU OPĆINE VEĆ 9 GODINA

Ulaganje u sport je ulaganje za budućnost, ako samo jednog mladog čovjeka maknemo s 
ceste i ne dozvolimo da pije ili proba drogu, već  smo puno napravili, kaže Lambaša.
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«općinski takujin» s 6 milijuna 
kuna narastao na 36 milijuna 
kuna koliko iznosi danas, zajedno 
s prihodom od prodaje zemljišta. 
No, dodaje Lambaša, prodajom 
zemljišta očekuje se dolazak novih 
poduzetnika i novi priliv novca u 
općinsku kasu. Do tada poreznim  
obveznicima nastoji se osigurati 
komunalni i javni standard, sve 
ono što je neophodno a to su 
vrtići, škole, ambulante, kulturni 
događaji, igrališta, komunalna 
infrastruktura, sportski objekti i 
drugo, rekao je Lambaša. Kako 
je i sam bio aktivan sportaš, 
nogometaš, a danas otac studentice 
Ivone i srednjoškolca Ivana, 
načelnik posebno ističe nužnost 
ulaganja u sport. 

- To je dobro ulaganje, ulaganje 
za budućnost, ako samo jednog 
mladog čovjeka maknemo s ceste 
i ne dozvolimo da pije ili proba 
drogu, već  smo puno napravili. 

Zato ću se i dalje zalagati za 
ulaganje u sportske objekte. A 
najsretniji bi bio da za izgradimo 
sportsku dvoranu. Nažalost mislili 
smo da smo sve napravili, ali 
zbog određenih propusta do danas 
nismo dobili građevinsku dozvolu. 
Ipak zadaća nam je izgraditi nešto 
za našu djecu, upravo kao što su 
nekad ljudi poput Bebe Haramije 
izgradili Dom. 

Suradnja s mještanima
Lambaša je najavio i skoru 

mogućnost realizacije sportsko-
rekreacijskog centra Platak za što 
su uz Općinu Čavle, zainteresirani 
i Grad Rijeka i Primorsko- 
goranska županija, s kojima i inače 
odlično surađuje. Inače, načelnik 
se osvrnuo i na broj zaposlenih u 
općinskoj upravi. Tek ih je 8, sa 
njim 9, kaže Lambaša, što sigurno 
nije dovoljno, ali cilj im nije imati 

veliku i skupu upravu već malu 
dobro organiziranu općinsku 
upravu. No, zbog obima posla 
nerijetko pati obitelj, rekao je 
Lambaša.

-  Bez razumijevanja moje žene 
Lučane i naše djece ne bih uspio. 
Ovaj posao traži angažman 24 sata 
dnevno. Moj mobitel dostupan 
je svim mještanima, nastojim 
im pomoći, riješiti problem, 
iako to nije uvijek lako. Ovom 
prilikom pozivam mještane da 
nas ne gledaju s distance, da nas 
kontaktiraju, da dođu u općinsku 
upravu, daju nam svoje primjedbe 
i sugestije, ukažu na probleme, 
makar bili oni i najmanji. Želim 
da svih 7000 mještana bude 
naš oslonac, kako bi se riješili 
problemi, a Općina napredovala, 
zaključio je načelnik Općine 
Čavle Željko Lambaša.

Sandi Bujan Cvečić

JOSIP ČARGONJA, predsjednik 
Općinskog vijeća Čavala:

  

Predsjednik Općinskog vijeća Čavala je Josip 
Čargonja ( HNS ). U radu Vijeća sudjeluje već u 
četiri mandata, dva puta kao potpredsjednik i dva 
puta kao predsjednik tog tijela. 

U povodu izlaska pravog broja Gmajne upitali 
smo ga da usporedi ovaj i prošle sazive Vijeća.

- Čini mi se da su ljudi  prije bili zainteresira-
niji za politiku i aktivniji u radu Vijeća nego danas. 
Ipak, mogu reći da se odluke na sjednicama donose 
zajednički i u interesu mještana. Sigurno se moglo i 
više napraviti. Pobjednička koalicija SDP-HNS-HSS 
koja ima većinu u Vijeću ima dobar program koji 
smo predstavili prije izbora, ali uvijek se pojavljuju 
isti problemi. Najčešće su to izdavanja građevinskih 
dozvola, koja kasne iz nejasnih razloga. Danas sam 
sretan  jer se Općina Čavle razvija, raste njezin 
Proračun , ali i natalitet. 

 Je li bilo polemika ili žustrih  rasprava u 
Vijeću?

- Između opozicije i pozicije uvijek ima «suko-
ba». Neki put su oni bili političke naravi, a nekad 

se radilo o jednostavno 
drugačijem mišljenju. 
Ipak, svima je u intere-
su da Općina napreduje, 
a ne da se na Vijeću 
bavimo politikanstvom. 
U našem Vijeću dosada 
nije bilo niti stvaranja 
afera, niti pokašaja 
rušenja vlasti. Dapače, 
puno puta su se prih-
vatili upravo prijedlozi 
opozicije. Sve funk-

cionira na dobrobit mještana. Veslim se i izlasku 
Gmajne. To je isto jedan od zacrtanih projekata koji 
smo ostvarili. A sve u cilju informiranja mještana, 
ali i dobivanja povratnih informacija te u konačnici-
prosperiteta naše Općine.

S. Bujan Cvečić 

Svima je u interesu da
Općina napreduje
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Kao jedinica lokalne samou-
prave Općina Čavle obavlja 
poslove lokalnog značaja kojima 
neposredno zadovoljava potrebe 
građana. Među ostalim, to su 
poslovi koji se odnose na pros-
torno planiranje, komunalno gos-
podarstvo, brigu o djeci, osnovno 
obrazovanje, socijalnu skrb, pri-
marnu zdravstvenu zaštitu, kultu-
ru, sport i protupožarnu zaštitu.
Osnivanje i naselja

Općina Čavle utemeljena je 
1895. godine. Sve atribute općine 
izgubila je 1956., a ponovo nas-
tavlja djelovati 1993. godine. 
Koncem 19. stoljeća utemeljena 
je podjelom Općine Grobnik na tri 
općine (Čavle, Grobnik i Jelenje), 
a koncem 20. stoljeća nastavlja 

djelovati spajanjem dviju mjesnih 
zajednica (Grad Grobnik i Cernik-
Čavle).

Područje današnje Općine 
Čavle prostire se od doline Rječine 
(210 m.n.v.) do Velikog Risnjaka 
(1.528 m.n.v.), a obuhvaća ovih 
deset naselja: Buzdohanj, Cernik, 
Čavle, Grobnik, Ilovik, Mavrinci, 
Podčudnić, Podrvanj, Soboli i Za-
stenice.

Obilježja i Dan Općine
Općina Čavle ima grb, za-

stavu, svečanu zastavu i svečanu 
pjesmu. Grb je crveno polje na 
štitu, s ukrštenom sabljom i buz-
dovanom srebrne boje, a drškama 
boje starog zlata. Zastava ima 
boju starog zlata, a u sredini grb. 
Svečana zastava iznad grba ima 

natpis OPĆINA ČAVLE, a ispod 
grba grane s lišćem lipe i hrasta. 
Svečana pjesma je «Čavjanska 
himna», čiji tekst je napisala Vlas-
ta Juretić.

Dan Općine Čavle slavi se 
jedne godine na dan sv. Filipa i 
Jakova (1. svibnja), a druge na 
dan sv. Bartola (24. kolovoza). U 
povodu Dana Općine dodjeljuju se 
godišnja općinska priznanja. 

Tijela Općine
Kao jedinica lokalne samou-

prave Općina Čavle ima jedno 
predstavničko i dva izvršna tijela. 
Predstavničko tijelo je Općinsko 
vijeće, a izvršna tijela Općinski 
načelnik i Općinsko poglavarstvo.

Općinsko vijeće, koje bira 
Općinskog načelnika i Općinsko 
poglavarstvo, konstituira se svake 
četiri godine prema rezultatima 
lokalnih izbora. Na posljednjim 
izborima, održanim 2005. godine, 
većinu mjesta u Općinskom vijeću 
dobila je koalicija SDP-HNS-
HSS-HSU.

Općinsko vijeće
Općinsko vijeće u Općini Čavle 

ima 15 članova. Predsjednik i dva 
dopredsjednika Općinskog vijeća 
čine njegovo Predsjedništvo. U 
svrhu pripreme odluka iz svoga 
djelokruga Vijeće osniva stalne i 
povremene odbore ili druga radna 
tijela.

Čavle kao jedinica lokalne
samouprave

OSNIVANJE, OBILJEŽJA, I DJELOVANJE OPĆINE ČAVLE

Područje Općine Čavle prostire se od doline Rječine do Velikog Risnjaka, a obuhvaća ova 
naselja: Buzdohanj, Cernik, Čavle, Grobnik, Ilovik, Mavrinci, Podčudnić, Podrvanj, Soboli 
i Zastenice.
U tekućem mandatu funkciju predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle obnaša Josip Čargonja, a 
funkciju Općinskog načelnika i ujedno predsjednika Općinskog poglavarstva Željko Lambaša.

Društva i javne ustanove Općine
Za obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga Općina 

može, sukladno pozitivnim propisima, osnovati svoja vlastita 
trgovačka društva i javne ustanove. U ovom trenutku Općina 
Čavle ima jedno društvo, a u tijeku je registracija prve općinske 
ustanove.

Komunalno društvo «Čavle» d.o.o. je prvo i danas jedino društvo 
Općine. Osnovano je 2003. godine, a svrha mu je realizacija komu-
nalnih poslova koje mu povjeri Općina. Uređenje cesta, dvaju gro-
blja i zelenih površina samo su neki od poslova koje je ovo društvo 
dosad uspješno obavljalo.

Dječji vrtić «Čavlić» uskoro će postati prva ustanova čiji je 
osnivač Općina Čavle. Riječ je o postojećem dječjem vrtiću čije će 
održavanje, upravljanje i nadzor uskoro prijeći u nadležnost Općine. 
Pritom će za same roditelje i djecu sve ostati po starom.
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Predsjednik Općinskog vijeća 
u tekućem mandatu, koji traje od 
2005. do 2009. godine, je Josip 
Čargonja (HNS), a dopredsjedni-
ci Veljko Perić (HDZ) i Kristijan 
Tomiša (SDP).

Općinsko vijeće, među os-
talim poslovima, donosi Statut 
Općine, bira i razrješuje načelnika 
i članove poglavarstva, usvaja 
proračun Općine, uređuje ustroj i 
djelokrug upravnih tijela  i osniva 
pravne osobe za obavljanje djelat-
nosti od interesa za Općinu.

Općinski načelnik
Općinski načelnik zastupa 

Općinu. U obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine 
ima pravo obustaviti od primjene 
opći akt Općinskog vijeća ako oci-
jeni da je njime povrijeđen Zakon 
ili neki drugi propis.

Načelnik Općine Čavle u 
tekućem mandatu je Željko 
Lambaša (SDP), a njegovi 
zamjenici Nada Luketić (HNS) 
i Ivan Kruljac (SDP). Načelniku 
Lambaši ovo je treći mandat za re-
dom na ovoj funkciji.

Općinsko poglavarstvo
U Općini Čavle Općinsko 

poglavarstvo ima, uključujući 
predsjednika i dva zamjenika, 
pet članova. Općinski načelnik je 
ujedno i predsjednik Općinskog 
poglavarstva. Način rada Pogla-
varstvo uređuje Poslovnikom, a 
odgovorno je Općinskom vijeću.

Poglavarstvo, među ostalim 
poslovima, priprema prijedloge i 
osigurava provedbu općih akata 
Općinskog vijeća, te sukladno Za-
konu i Statutu Općine upravlja i 
raspolaže nekretninama i pokret-
ninama Općine, kao i njezinim 
prihodima i rashodima.

U tekućem mandatu zamjenica 
načelnika Nada Luketić ujedno 
vodi i resor proračuna i financija, a 
zamjenik Ivan Kruljac resor soci-

jalne skrbi i primarne zdravstvene 
zaštite. Istovremeno, član Pogla-
varsva Robert Zaharija (SDP) 
vodi resor brige o djeci, odgoja i 
osnovnog obrazovanja te kulture 
i sporta, a član Ervin Bura (HSS) 

resor komunalne djelatnosti, 
uređenja naselja, zaštite okoliša, 
prostornog planiranja, te razvoja 
gospodarstva i poduzetništva.

Z. Kurtović

Mladen Valjan prvi načelnik Općine Čavle
U prigodi prvog predstavljanja tijela i čelnika Općine Čavle u 

njenom glasilu, zamolili smo prvog Općinskog načelnika, gospodina 
Mladena Valjana, za kratak razgovor.

Gospodine Valjan, kako ste se osjećali neposredno nakon izbora 
za prvog načelnika Općine, te kako je stvarno tekao Vaš mandat?

- Osjećao sam da su me vrijeme i građani jednostavno pozvali 
i postavili na čelo jednog složenog projekta punog nepoznanica. 
Istovremeno sam osjećao svu težinu zadaće, ali i veliku želju da učinim 
sve što mogu i koliko mogu za boljitak svoga kraja.    

Trebalo je i graditi bazu i funkcionirati kao Općina, s načelnikom 
kao jedinim profesionalnim zaposlenikom. Zato sam morao zatvoriti 
svoj privatni lokal i potpuno se posvetiti novom poslu. Unatoč tome, 
nije bilo nimalo lako, ali zahvaljujući odličnim suradnicima i jakoj 
volji, uspjeli smo ostvariti sve postavljene ciljeve.

Molimo Vas da nam kažete kako danas gledate na svoju ulogu 
prvog načelnika, a kako na dosadašnji razvoj Općine?

- Danas osjećam ponos i zadovoljstvo, i to iz dva razloga. Prvo 
stoga što smo u prvom mandatu izgradili solidnu bazu Općine i što 
smo je novim tijelima predali bez napetosti i trzavica. I drugo, stoga 
što su novi sazivi Vijeća i Poglavarstva uspješno nastavili raditi za 
boljitak našeg kraja. 

Smisao, prisutnost i rezultati djelovanja Općine danas su vidljivi 
na svim područjima, od komunalnog gospodarstva do kulture, što se 
najlakše uočava u novim cestama, nogostupima i sportskim objektima. 
Pritom bih ja osobno posebno izdvojio i pozdravio ulaganja u sport i 
u mlade. 

Upravna tijela Općine
Do travnja ove godine uprava 

Općine Čavle bila je ustrojena kao 
Jedinstveni upravni odjel.  No, u 
cilju stvaranja modernije i djelot-
vornije uprave, Općinsko vijeće je 
30. ožujka ove godine donijelo novu 
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu 
rada Upravnih tijela.

Novom Odlukom, koja je stupila 
na snagu 15. travnja ove godine, Up-
ravna tijela Općine Čavle ustrojena su 
kao Upravni odjeli. U ovim odjelima 
obavljaju se upravni, stručni i ostali 
poslovi iz samoupravnog djelokruga 
Općine, te poslovi državne uprave 
koji su preneseni na Općinu. 

Za navedene poslove ustrojeni 
su sljedeći Upravni odjeli: Ured 
načelnika, Upravni odjel za lokalnu 
samoupravu i upravu, Upravni odjel 

za proračun i financije, Upravni odjel 
za prostorno i urbanističko plani-
ranje, uređenje naselja i stanovanje, 
i komunalno gospodarstvo i Upravni 
odjel za društvene djelatnosti.

Kako svaki ovakav preustroj 
zahtjeva vrijeme i postupnost, no-
vom Odlukom je utvrđeno da se 
najprije imenuje pročelnik Upravnog 
odjela za lokalnu samoupravu i up-
ravu, te da dosadašnji službenici i 
namještenici nastave rad u ovom 
odjelu na poslovima koje su obav-
ljali u jedinstvenom odjelu, kao i 
poslove novoustrojenih odjela do 
izbora njihovih pročelnika.  

Danas u Općini funkcionira, suk-
ladno novoj Odluci o ustrojstvu, Up-
ravni odjel za lokalnu samoupravu 
i upravu, a vodi ga pročelnica Hed-
viga Sinko.
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Površina i stanovništvo 
Općine Čavle

STATISTIČKI PRESJEK

U Primorsko-goranskoj županiji, koja obuhvaća 35 jedinica lokalne samouprave, Općina 
Čavle zauzima 17. mjesto po površini, a 10. po broju stanovnika, dok u riječkom prstenu, 
koji obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave, zauzima četvrto mjesto i po površini i po 
broju stanovnika. 
Prema popisu provedenom 2001. godine Općina Čavle je imala 6.749 stanovnika. Najviše 
stanovnika imala su naselja Cernik, Buzdohanj i Čavle, svi iznad 1.200, a najmanje Ilovik 
(14) i Soboli (198).

U ovom članku predstavljamo 
osnovne statističke podatke o 
površini i stanovništvu Općine 
Čavle. Stavljamo ih u kontekst 
Primorsko-goranske županije, 
koja obuhvaća 35 jedinica lokalne 
samouprave (općina ili gradova) i 
takozvanog riječkog prstena, koji 
obuhvaća osam takvih jedinica. 

Riječki prsten čine jedinice 
lokalne samouprave koje su prije 
osnivanja bile u sastavu Općine 
Rijeka, a to su Čavle, Jelenje, 
Kostrena, Klana i Viškovo sa 
statusom općine, te Bakar, Kastav 

i Kraljevica sa statusom grada.
Površina i granice

Područje Općine Čavle 
zauzima površinu od 85 km2. U 
ukupnoj površini Općine najveći 
udio imaju naselja Soboli (70 
posto) i Mavrinci (12 posto). 
Najmanji udio imaju naselja 
Ilovik i Podrvanj, i prvo i drugo 
ispod jedan posto.

U ukupnoj površini Primorsko-
goranske županije područje 
Općine Čavle zauzima 2,4 posto. 
S ovom površinom nalazi se 
na 17. mjestu u Županiji, a na 

četvrtom u riječkom prstenu. U 
riječkom prstenu veću površinu 
imaju Grad Bakar i općine Jelenje 
i Klana, a manju gradovi Kastav 
i Kraljevica, te općine Kostrena i 
Viškovo.

Granice Općine Čavle 
utvrđene su njenim Statutom 
prema katastarskim općinama, a u 
geografskom smislu ona graniči s 
područjima gradova Rijeke, Bakra 
i Čabra, te s područjem Općine 
Jelenje. Među svojim susjedima 
površinom je veća samo od Grada 
Rijeke.

Broj stanovnika
Prema popisu provedenom 

2001. godine Općina Čavle je 
imala 6.749 stanovnika. Najviše 
stanovnika imala su naselja 
Cernik, Buzdohanj i Čavle, svi 
iznad 1.200, a najmanje Ilovik 
(14) i Soboli (198).

Prema popisu iz 1900. godine 
deset današnjih naselja Općine 
imalo je 2.967 stanovnika. Do 
2001. godine, dakle u proteklih 
sto godina, stanovništvo Općine 
je poraslo za 2,3 puta, pri čemu 
je najviše poraslo u naseljima 
Buzdohnj (4,6 puta), Čavle (3 
puta) i Cernik (2,9 puta). U naselju 

Pogled na dio Općine Čavle
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Ilovik broj stanovnika je smanjen 
sa 102 na 14, a u naselju Grobnik 
s 459 na 382.

Udio stanovnika Općine Čavle 
u ukupnom broju stanovnika 
Primorsko-goranske županije 
iznosio je, prema popisu iz 2001. 
godine, 2,2 posto. S ovim udjelom 
Čavle su zauzimale 10. mjesto 
u Županiji, a četvrto u riječkom 
prstenu. U riječkom prstenu više 
stanovnika imali su gradovi Bakar 
i  Kastav i Općina Viškovo, a 
manje Grad Kraljevica, te općine 
Jelenje, Klana i Kostrena.

Prosječna starost i dobna 
struktura

Prosječna starost stanovnika 
Općine Čavle, prema popisu iz 
2001. godine, bila je 38, a svih 
stanovnika Primorsko-goranske 
županije 41 godinu. U gradovima 
i općinama riječkog prstena 
manji prosjek godina starosti od 
stanovnika Općine Čavle imali su 
samo stanovnici Općine Viškovo. 

Udio stanovnika mlađih od 
15 godina u ukupnom broju 
stanovnika iznosio je u Općine 
Čavle 16 posto, a u čitavoj 
Županiji 14 posto. U riječkom 
prstenu veći postotak ove skupine 
mladih od Općine Čavle imala je 
ponovo samo Općina Viškovo. 

Udio stanovnika starijih od 65 
godina u ukupnom stanovništvu 
iznosio je u Općini Čavle 12 posto, 
a u Županiji 16 posto. U riječkom 
prstenu manji postotak starijih od 
Općine Čavle imali su samo Grad 
Kastav i Općina Viškovo.

Obrazovna struktura
U ovoj prigodi izdvajamo, prema 

popisu iz 2001. godine, postotne 
udjele skupina stanovništva sa 
završenom osnovnom i srednjom 
školom, te sa zavšenim fakultetom 
ili akademojom u stanovništvu 
starijem od 15 godina.

U Općini Čavle završenu 

osnovnu školu imalo je 24 posto 
stanovnika, a u čitavoj Županiji 
19 posto. U riječkom prstenu veći 
postotak od Općine Čavle imale 
su općine Jelenje i Klana.

Završenu srednju školu u 
Općini Čavle imalo je 57 posto 
stanovnika, a u čitavoj Županiji 
54 posto. U riječkom prstenu veći 
postotak od Općine Čavle imali 
su gradovi Kastav i Kraljevica, te 
Općina Viškovo.

U Općini Čavle završeni 
fakultet ili akademiju imalo je 
4,8 posto stanovnika, a u čitavoj 
Županiji 9,3 posto. U riječkom 
prstenu manji postotak od Općine 
Čavle imale su općine Jelenje i 
Klana.

Ostali statistički podaci
Od ostalih stitističkih podataka 

u ovoj prigodi izdvajamo, prema 
popisu iz 2001. godine, podatke o 
kućanstvima i stanovnicima koji 
od rođenja žive u istom naselju, 
te podatke za 2004. godinu o 
broju korisnika mirovine i broju 

nezaposlenih.
Općina Čavle je imala 2.277 

kućanstava, a ona su u prosjeku 
imala tri člana. Na razini Županije 
kućanstvo je u prosjeku imalo 
2,7 članova, dok su u riječkom 
prstenu veći prosjek od Općine 
Čavle imali Grad Kastav i Općina 
Viškovo.

Od ukupnog broja stanovnika 
Općine Čavle 36 posto je od 
rođenja živjelo u istom naselju. 
Na razini Županije ovaj postotak 
je iznosio 46, dok su u riječkom 
prstenu niži postotak od Općine 
Čavle imali Grad Kastav i općine 
Kostrena i Viškovo.

Koncem 2004. godine Općina 
Čavle je imala 1.515 korisnika 
mirovine, a nezaposlenih 519. 
Kako za ovu godinu namamo 
podatak o broju stanovnika, ove 
podatke ne možemo usporediti sa 
Županijom i jedinicama riječkog 
prstena.

Z. Kurtović

Grad Grobnik: Prema posljednjem popisu 382 stanovnika
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Što je proračun?
Proračun je temeljni finan-

cijski dokument u kojem su iska-
zani svi planirani godišnji prihodi 
i primici, te svi izdaci i rashodi 
Općine koje donosi Općinsko 
vijeće. Proračun se donosi za fis-
kalnu godinu i važi od 1.siječnja 
do 31.prosinca svake kalendarske 
godine.

Proračun u malom je sažetak 
proračuna Općine Čavle za 
2006.godinu i  u kratkim crta-
ma objašnjava planove i ak-
tivnosti Općine u vezi korištenja 
općinskog novca u 2006. godini. 
Želja nam je da ovakvim prika-
zom općinskog Proračuna svim 
građanima omogućimo uvid kako 
u prihode tako i u rashode Općine 
te da građani dobiju potpunu in-
formaciju gdje i kako se troši nji-
hov novac.

Što sve možemo doznati iz  
Proračuna?

- Koliki su i koji ukupni pri-
hodi Općine

- Koliki su ukupni rashodi 

Općine
- Što sve Općina financira
- Koliko se novaca troši na 

općinsku upravu
- Koliko novaca odlazi na 

komunalnu djelatnost i uređenje 
prostora

- Koliko se novaca troši na 
kulturu, znanost i sport

- Koliko novaca Općina izd-
vaja za financiranje dječjih vrtića, 
a koliko za osnovne škole i soci-
jalnu skrb

Gdje možemo pronaći
Proračun?

- Proračun Općine Čavle je ob-
javljen u  “Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije” 
(Sl.novine PGŽ br. 33/05 i 13/06) 

- U Upravnom odjelu Općine 
Čavle, Čavle 104, 51219 Čavle

Porezni prihodi najveći
Općina Čavle ove godine 

raspolaže s 36,1 milijun kuna. 
Od toga gotovo 17 milijuna kuna  
ili 47 % čine porezni prihodi i to 
porez i prirez na dohodak, porez 
na dobit, porez na imovinu (porezi 
na kuće za odmor, neizgrađeno 
građevinsko zemljište te porez 
na promet nekretninama ) kao i 
porez na robe i usluge (porez na 
potrošnju alkoholnih i bezalko-
holnih pića te porez na tvrtku tj. 

naziv tvrtke). Prihodi od 
komunalnih naknada i ko-
munalnih doprinosa čine 
14 % proračuna i iznose 
5,15 milijuna kuna, a pri-
hodi od kapitalne imov-
ine i to prodaje zemljišta 
i stanova iznose 8,3 mili-
juna kuna, odnosno 23 % 
ukupnih prihoda Općine 
Čavle.  

       
Najviše za gospodarstvo i 

Proračun u malom
Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Čavle za 2006.godinu i  u kratkim crtama 
objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog novca u 2006. godini.

Postotni udjeli pojedinih vrsta prihoda

Prihodi od imovine

Potpore od državnog i žup. 
proračuna

Višak prihoda iz prethodne go-
dine
Prihodi od kom. i drugih na-
knada

Prihodi od kapitalne imovine

Prihodi od poreza

Odakle novac dolazi u proračun?

Prihodi od poreza                           
Potpore iz državnog i županijskog proračuna               
Prihodi od imovine (npr. prihodi od zakupa, kamata)
Prihodi od komunalnih i drugih naknada
Prihodi od kapitalne imovine (prodaja zemljišta, stanova)
Višak prihoda iz prethodne godine

UKUPNI PRIHODI (u kunama):

16.960.000
2.000.000
1.075.000
5.165.000
8.300.000
2.600.000

36.100.000
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komunalne djelatnosti
Što se rashoda tiče, najviše, 13,4 

milijuna kuna ove godine usmjer-
it će se  za razvoj gospodarstva 
i razvoj životne sredine. Riječ 
je o tekućem ili investicijskom 
održavanju ili građevinskim zah-
vatima na objektima u vlasništvu 
Općine Čavle. Objekti su to pop-
ut Kaštela ili Čebuharove kuće, 

Doma Čavle, čitaonice Grobnik, 
zgrade u Krenovcu, velikog doma 
na Platku, kao i izgradnja nove 
sportske dvorane u Mavrincima.  

Drugu najveću stavku čine 
rashodi za stambeno-komunalne 
poslove u iznosu od  13,2 milijuna 
kuna. Tu se nalaze rashodi prim-
jerice održavanja nerazvrstanih 
cesta, groblja i javne rasvjete, 
zimske službe, zatim 
subvencije vatro-
gascima te javnom 
prijevozu, odnosno 
Autotroleju. Iz ove 
stavke financira 
se i gradnja nogo-
stupa, cesta, zatim 
vodovod, plinovod 
i kanalizacija, radne 
zone, ali  i dječja 
igrališta. 

Održavanje i 
izgradnja komu-

nalne infrastrukture na području 
Općine financira se iz prihoda 
od komunalne naknade i komu-
nalnog doprinosa,  što znači da 
će se plan održavanja komunalne 
infrastrukture ostvariti ukoliko 
obveznici komunalnih naknada 
uredno izvršavaju svoje obveze.

Ostala izdvajanja iz proračuna

Zatim slijede rashodi opće 
javne službe u iznosu od 3,87 
milijuna kuna . Taj novac služi za 
funkcioniranje Općine, odnosno 
financiranje rashoda za zaposlene 
(ukupno 8 zaposlenih), materi-
jalne rashode , rashode za materi-
jalnu imovinu, i slično. 

Za rekreaciju, kulturu i religi-
ju ove godine izdvojit će se 2,86 

milijuna kuna. Od toga 1,1 mili-
jun kuna izdvaja se za kulturu i to 
redovnu djelatnost raznih udruga, 
ali i organizaciju raznih programa, 
obilježavanje praznika i drugo. Za 
sport i sportske programe ove go-
dine izdvojit će se 1,72 milijuna 
kuna. 

No, Općina Čavle brine i o so-
cijalnoj zaštiti za koju je u ovoj 
godini izdvojila 1,6 milijuna kuna. 
Novčana pomoć dodjeljuje se 
tako socijalno ugroženim obitelji-
ma, obiteljima s novorođenim be-
bama, invalidima i hendikepira-
nima, ali i umirovljenicima i dru-
gima s nedostatnim primanjima. 

Kad smo kod socijale, treba 
istaknuti kako će Općina ove go-
dine iz proračuna za zdravstvo 
izdvojiti 580 tisuća kuna. Tim 
novcem stanovnicima Čavala 
omogućit će se primjerice urološki 
i internistički pregledi, mamo-
grafija, adekvatna zaštita zubi 
djece i slično. 

Što se pak djece tiče, za ob-
razovanje će se ove godine iz 
Proračuna izdvojiti 540 tisuća 
kuna, od čega najveći  dio, odnos-
no 300 tisuća kuna čine stipendije.  
No, tu su i donacije školi, dječjem 
vrtiću te Društvu naša djeca. 

Pripremila: 
Sandi Bujan Cvečić

Kamo novac odlazi?

Predstavnička i izvršna tijela Općine
Opće javne službe Općine-Općinska uprava
Gospodarstvo i zaštita životne sredine
Komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Zdravstvo
Rekreacija, sport, kultura, religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita

UKUPNO RASHODI (u kunama):

500.000
3.376.000

13.416.000
13.221.000

580.000
2.857.000

540.000
1.610.000

36.100.000

Postotni udjeli pojedinih vrsta rashoda

Predstavn. i izvršna tijela Općine

Obrazovanje

Zdravstvo

Socijalna zaštita

Rekreacija, sport, kultura, regija

Opće javne službe

Komun. djelatnosti i uređenje prostora

Gospodarstvo i zaštita živ. sredine
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Čavle atraktivne poduzetnicima 
Kako doznajemo od Općinske uprave, interesa za ulazak u radnu zonu Gorica ima  i to kako 
domaćih tako i  stranih poduzetnika posebno zbog blizine Industrijske zone. 

Posljednjih godina poduzetnici sve više 
prepoznaju prednosti općine Čavle i to kako njezin 
smještaj odnosno blizinu auto- ceste Rijeka- Zagreb, 
tako i blizinu riječke Luke te Industrijske zone 
Kukuljanovo. Općina Čavle je u svojim planskim 
dokumentima predvidjela razvoj radne zone Gorica 
i radne zone Soboli. 

Gorica ima površinu od 33 hektara, a smještena 
je uz državnu cestu D-40, koja povezuje Industrijsku 
zonu Kukuljanovo s auto-cestom, a Prostornim je 
planom uređenja određena kao zona gospodarske, 
pretežito proizvodne namjene. Unutar nje nalazi se 
Mala Gorica koja ima površinu od 15 tisuća četvornih 
metara i u njoj je svoje mjesto pronašlo osam 
poslovnih subjekata. Prvi «stanovnik» poslovne 
zone prije dvije godine postala je Maja papirus, a 
grade se i nove hale za proizvodnju, skladištenje i 
trgovinu. No, kako doznajemo od Općinske uprave, 
interesa ima još i to kako domaćih tako i  stranih 
poduzetnika posebno zbog blizine Industrijske zone. 
Zbog toga je u tijeku izrada Urbanističkog plana 
uređenja za preostalo zemljište.

Radna zona Soboli je manja i ima površinu od 30 
hektara. Aktivnost u njoj je započela 1999. godine, a 
u njoj su danas aktivna tri poduzetnika Solana Pag, 
San Adria i Drvo promet.  

Općina je u obje radne zone na sebe preuzela 
izradu planske dokumentacije i izgradnju komunalne 
infrastrukture i to gradnju pristupnih cesta, oborinske 
kanalizacije i vodovoda. Veliki interes poduzetnika 

upravo za ove radne zone ne čudi, ako se uzme u 
obzir činjenica da komunalni doprinos iznosi tek 40 
kuna po metru kubnom i najmanji je u Primorsko- 
goranskoj županiji, ističe član Poglavarstva Ervin 
Bura. Za objekte manje od 1500 četvornih  metara 
komunalni doprinos je upola manji i iznosi tek 20 
kuna po metru kubnom. 

Sandi Bujan Cvečić

Povoljni poduzetnički
krediti

Trenutno kredite koristi 11 poduzetnika sa 
područja Općine Čavle u ukupnom iznosu od 
1,88 milijuna kuna

Na raspolaganju poduzetnicima su i 
poduzetnički krediti. Naime, Općina Čavle 
od 1995. godine podupire malo poduzetništvo 
povoljnim kreditima za što je natječaj neprestano 
otvoren. Kroz ovih 11 godina pokazali su veliki 
interes, a iz dosadašnjeg iskustva zaključuje se 
da je jedan od većih problema u većini slučajeva 
bio način osiguranja kredita. 

Krediti se ostvaruju u suradnji s Croatia bankom 
na način da Općina Čavle sudjeluje sa jednom 
četvrtinom sredstava, a banka s tri četvrtine. 
Uz to Općina sufinancira 2 % kamate kredita. 
Moguće je koristiti kredite i za trajna obrtna 
sredstva. Trenutno kredite koristi 11 poduzetnika 
sa područja Općine Čavle u ukupnom iznosu od 
1,88 milijuna kuna. 

Nove hale u RZ Mala Gorica
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KOMUNALNI POSLOVI

Od Orehovice preko Svilnog do Čavala odnosno 
na području Grada Rijeke i Općine Čavle postavlja 
se glavni kolektor odvodnje otpadnih voda. 
Trenutno se radovi odvijaju na dionici Kosorci- 
Svilno- Orehovica i to od Orehovice do skretanja za 
Pašac te od mosta preko auto-ceste prema naselju 
Kosorci. 

Dio je to projekta Grobnik kojim je obuhvaćeno 
područje od 22 tisuće hektara, odnosno 10 naselja 
u Općini Čavle i 17 u Općini Jelenje. Osim za 
mještane ovog područja, projekt je važan i za šire 
područje Rijeke budući da se Grobnik nalazi u 2. i 
3. vodozaštitnoj zoni, a njime će se  zaštiti izvorište 
Zvir, bunari u Martinšćici, izvori u Bakarskom 
zaljevu, ali i sam vodotok Rječine. 

Izgradnjom prve faze nove kanalizacijske mreže 
do lipnja 2007. godine priključke na javnu odvodnju 

otpadnih voda dobit će oko 230 domaćinstava.  
Investitor radova je  Vodovod i kanalizacija, a 
radove prema Kosorcima izvodi tvrtka Modula iz 
Matulja, a od raskrižja Orehovica Dira gradnja. 

Zbog ukidanja istočnog priključka na riječku 
zaobilaznicu na Orehovici i ovih radova promet na 
toj dionici teče usporeno, a reguliraju ga semafori te 
po potrebi prometni policajci i prometna mladež. Iz 
Vodovoda i kanalizacije ističu kako sve dionice na 
kojima će se izvoditi radovi neće biti pojedinačno 
duže od 150 metara. 

Ugovoreni radovi koji će trajati do lipnja 2007. 
godine iznose 6,49 milijuna kuna. Inače, projekt 
Grobnik je uvršten u program financiranja Svjetske 
banke i dio je projekta Jadran za koji je osigurano 
ukupno 143 milijuna kuna.

Sandi Bujan Cvečić

Prije četiri godine, Općina Čavle je zajedno 
s Gradom Kraljevicom i Općinom Kostrenom 
te talijanskom tvrtkom Amga iz Udina stvorila 
zajedničku tvrtku Amga Adria koja je dobila 30- 
godišnju koncesiju za distribuciju plina na ovom 
području. 

Sada je pri kraju 1. faza plinifikacije, odnosno 
izrada mješališta na brdu Čudnić. Zbog toga se do 
kraja godine očekuje puštanje plina u plinsku mrežu 
u Podrvnju i Podčudniću. Time će gotovo 400 do-
maćinstava imati mogućnost spajanja na plin. 

Uz to, nakon završetka turističke sezone, nasta-
vit će se izgradnja magistralnog voda od Filona do 
Cernika i distribucijska mreža po središtu Čavala. 
Također paralelno s gradnjom novih vodovodnih 

ogranaka, poput onog za Žeželovo selo postavljaju 
se i cijevi za plin. 

Inače recimo i to kako se grade i novi vodovodni 
ogranci Cernik pod Vrh, Cernik iza cvjetarne Ileana, 
Cernik Cipica i Lišćevica kod Cindarele. 

Prošle godine, ističe član Poglavarstva Ervin 
Bura, mnogo se sredstava utrošilo za vodovodne 
ogranke Halovac, Hrastenica i Bajčevo selo. Veliki 
su zahvati u našoj Općini, kaže Bura, kopa se voda, 
plin i kanalizacija jer je naš cilj podići komunalni 
standard. Svi ti radovi odvijaju se pretežno na našim 
nerazvrstanim cestama i prave značajne probleme 
mještanima.No, to je cijena razvoja pa molim 
građane za strpljenje. Poručio je Ervin Bura.

Sandi Bujan Cvečić

U lipnju 2007. godine završetak prve faze 
kanalizacijske mreže

KANALIZACIJA 

Dio je to projekta Grobnik kojim je obuhvaćeno područje od 22 tisuće hektara, odnosno 10 
naselja u Općini Čavle i 17 u Općini Jelenje. Njegov cilj je zaštita izvorišta pitke vode.

PLINIFIKACIJA

Do kraja godine prvih 400 priključaka na plin
Pri kraju je izrada mješališta na brdu Čudnić, zbog čega  se do kraja godine očekuje puštanje 
plina u plinsku mrežu u Podrvnju i Podčudniću, rekao nam je član Poglavarstva Ervin 
Bura.
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Blagdan vjere
Sveti Bartol, drugim imenom 

Natanael, jedan je od dvanaest 
Isusovih apostola. Bio je, prema 
riječima iz jedne propovjedi 
posvećene ovom apostolu, 
privržen svome učitelju do 
svoje mučeničke smrti. Posebno 
se isticao predanom zaštitom 
siromašnih, bolesnih i nemoćnih, 
duboko uvjeren da sve što njima 
čini i Kristu čini.

Kao zaštitnik župe, nastavljamo 
riječima iz iste propovjedi, sveti 
Bartol daje vjerodostojan primjer 
čvrste i ustrajne vjere. I poziva 
svakog vjernika da ga slijede u svim 
trenucima i u svim iskušenjima. 
Kako u odnosu prema ljudima, 
onim najmanjim i onim najvećim, 
tako i prema Bogu, evanđelju i 
Crkvi.

Blagdan tradicije
Blagdan Bartoje slavi se iz 

generacije u generaciju, svake 
godine u kolovozu, stoljećima. 
Kapela sv. Bartola u Cerniku 
prvi put se spominje 1692. 
godine. Područje Cernika postaje 
samostalna kapelanija, u okviru 
grobničke župe, 1791. godine, a 
župa 1830. 

U spomenutom razdoblju 
proslava Bartoje postaje 
jedinstvena tradicija ovog kraja. 
Blagdan se slavi u Crkvi, u obitelji, 
u duši vjernika, u svijesti svakog 
mještanina. A njime se slavi i 
sv. Bartol i običaji i vrijednosti 
predaka, ali i vlastita sadašnjost i 
budućnost. 

Bartoja – blagdan vjere, tradicije 
i zajedništva

SVETI BARTOL – ZAŠTITNIK CERNIČKE ŽUPE

Bartoja se slavi u Crkvi, u obitelji, u duši vjernika, u svijesti svakog mještanina. Župnik 
Pero Zeba: Dolaskom u Cernik najviše me obradovala spremnost svih vjernika na suradnju 
i zajedništvo u okrilju svetog Bartola.

Program 
Bartoje 2006.

Premda smo ove godine Dan 
Općine Čavle slavili na blagdan 
sv Filipa i Jakova i ovogodišnja 
Bartoja ima bogat višednevni 
program kulturnih, sportskih i 
vjerskih događaja i susreta. S 
obzirom na dan izlaska Gmajne, 
u nastavku dajemo samo dio 
programa koji se odnosi na sam 
Blagdan, 24. kolovoza.

- 08.00 i 09.30 – Svete mise u 
crkvi sv. Bartola,

- 17.30 – Nogometna utakmica 
u Mavrincima, NK Grobničan 
– NK Medulin,

- 19.00 – Sveta misa u crkvi sv. 
Bartola, predvodi je nadbiskup 
Ivan Devčić

- 20.30 – Pučka veselica u 
dvorištu crkve sv. Bartola uz 
tamburaški orkestar «Češeri» 
iz Mrkoplja i orkestar braće 
Mamuza. 

Blagdan zajedništva
Na dan sv. Bartola ozračje 

blagdanske radosti prožima čitav 
prostor župe, od suvremenih 
prometnica i uređenih okućnica 
do obiteljskih stolova. Baš kao 
i ljude svih uzrasta i zanimanja. 
Isti osjećaji, nadahnuti istim 
doživljajem sv. Bartola, struje od 
ljudi prema prostoru i obratno. 
Zrače, povezuju i zbližuju.

Odrasli se ponovo druže 
s rođacima i prijateljima iz 
drugih župa, mladići i djevojke 
se ohrabruju na nove korake u 
međusobnim odnosima, dječaci i 
djevojčice se igraju novokupljenim 
autićima i barbikama s drugim 
dječacima i djevojčicama. Tako 
se, uz obnovu vjere i gajenje 
tradicije, obnavlja i gaji i duh 
zajedništva.

Crkva Sv. Bartola u Cerniku
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Zajedništvo u okrilju 
sv. Bartola

Prije dolaska u Cerničku 
župu bili ste župnik u više 
mjesta. Da li ste u Vašim prvim 
proslavama Bartoje uočili neke 
posebnosti u odnosu na iste pro-
slave u prijašnjim župama? I što 
se Vas osobno najviše dojmilo u 
susretu s proslavom Bartoje?

- U mojim ranijim župama 
većinu su činili vjernici koji su u 
njima živjeli od rođenja, dok sam 
u Cerničkoj župi prvi put sus-
reo većinu koja je svoje vjerske 
i tradicijske navike formirala u 
drugim župama. No, meni je bilo 
najvažnije i najdraže da sam kod 
svih ljudi naišao na veliku odan-
ast Crkvi i vjeri. 

Mogu reći da su i rođeni i 
novodošli vjernici ove župe ima-
li širom otvorena vrata za moje 
pastoralno djelovanje, a ono je 
uključivalo i nove inicijative za 
daljnju izgradnju zajedništva u 
okrilju svetog Bartola. Najviše me 
obradovala upravo ta otvorenost i 
spremnost svih ljudi na suradnju u 
izgradnji zajedništva u vjeri.  

Interes mladih za 
vjeru i Crkvu

Vi ste župnik Cerničke župe 
od 1999. godine. Svoju pasto-
ralnu živost prenjeli ste i na 
djelovanje same župe, pa i pro-
slave njenog zaštitnika. Da li 
danas možete navesti i neke 
promjene u sadržaju i ozračju 
proslave Bartoje.

- Od promjena bih istaknuo 
oživljavanje i obogaćivanje 
sadržaja trodnovne proslave 
Bartoje, uključivanje zavičajnih 
klubova u proslavu, te buđenje 
interesa mladih za vjeru i Crkvu, 
uz njihovo skladno prožimanje 
tradicije suvremenim bojama i to-
novima. 

Sudjelovanje zavičajnih klubo-
va, odnosno vjernika iz drugih 
župa u proslavi Bartoje u službi 
je jače integracije svih vjernika u 
župnu zajednicu. Na blagdan Sve-
tog Bartola, naime, svaki vjernik 
dolazi s bakljom vjere kojom 
slavi zaštitnika svoje župe. Na isti 
način svaki vjernik župe sv. Barto-
la treba neprekidno, dok živi pod 
njegovom zaštitom, nositi baklju 
njegove vjere. U zajedništvu s 
drugim vjernicima.

Ovogodišnji program
 i poruka

Proslava ovogodišnje Bar-
toje imati će manje svjetovnih 
sadržaja nego lani. No, zato će 
svi crkveni biti u programu. 
Molimo Vas da izdvojite 
najvažnije, te da za ovu prigodu 
uputite svoju poruku vjernici-

ma Cerničke župe.
- Trodnevna proslava Bar-

toje imati će svoj tradicionalni 
sadržaj. Prvog dana oživljavamo 
spomen na naše umrle, drugi dan 
posvećujemo našim bolesnima 
i nemoćnima, dok na sami dan 
našeg Patrona služimo tri svete 
mise, dvije prije podne i jednu 
u 18.00 sati, koju će i ove go-
dine predvoditi riječki nadbiskup 
mons. dr. Ivan Devčić.

Pored tradicionalnog programa, 
Bartoju će i ove godine obilježiti 
posebni događaji. Od njih ističem 
otvorenje i blagoslov polivalentne 
crkvene dvorane, te otvorenje i 
blagoslov kapelice sv. Bartola, 
koju ćemo urediti u kućici bivše 
cerničke autobusne čekaonice, te 
kapelice sv. Ante Padovanskog, 
koju je izgradila grupa katoličkih 
policajaca.

Što se tiče moje poruke za ovu 
prigodu dovoljno je reći da smo 
na dobrom putu, a prema jednoj 
izreci u tomu slučaju samo tre-
ba nastaviti ići dalje. I naravno, 
usavršavati se u vjeri, ljubavi i 
zajedništvu.

Z. Kurtović

Bartoja u duši, u srcu
i u poruci župnika

U svezi vjerske dimenzije 
blagdana sv. Bartola i crkvenih 
događaja njegove ovogodišnje 
proslave postavili smo, u kontek-
stu prethodnih razmišljanja, neko-

Župnik Pero Zeba
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Uređeno groblje u 
Gradu Grobniku

Povodom Dana Općine 
koji se ove godine slavi 
na blagdan Svetog Filipa i 
Jakova, zaštitnika župe u 
Gradu Grobniku, Općina 
Čavle uredila je tamošnje 
groblje. Napravljena je nova 
centralna pješačka staza te 
riješen problem odvodnje. 
Radove je vodilo Komunalno 
društvo Čavle, a investicija je 
stajala 180 tisuća kuna.

Sjećanje na one 
kojih nema

U povodu obilježavanja 15. obljetnice osnutka 
111. brigade Zbora narodne garde na Domu kulture 
otkrivena je spomen ploča. Ploču su otkrili roditelji 
poginulih branitelja s ovog područja Davorka 
Štimac i Frano Švob, te jedan od zapovjednika 
postrojbe Vjekoslav Crvelin, a u nazočnosti 
načelnika Jelenja Branka Juretića te načelnika 
Čavala Željka Lambaše koji su istaknuli kako će  
ovaj znamen zauvijek podsjećati na one koji su 

živote svoje dali za našu slobodu. 
Inače, već treću godinu za redom Udruga 

hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 
Grobinšćine u suradnji s Zajednicom udruga 
proizašlih iz Domovinskog rata Primorsko- 
goranske županije organizirala je središnju 
županijsku proslavu  Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti. Nakon obilaska spomen obilježja i 
grobova, u Gradu Grobniku služena je sveta misa 
za šesnaest poginulih grobničkih branitelja. Održan 
je i malonogometni turnir, a druženje je nastavljeno 
u ugostiteljskom objektu “Vlačina”.

Obilježena 
64. godišnjica 
strašnog zločina 

Kod spomen obilježja 
u Sobolima obilježena je 
64. godišnjica stradavanja 
mještana naselja Podhum.  
Nezapamćen zločin počinili 
su talijanski okupatori koji 
su 12. srpnja 1942. godine 
strijeljali 91 muškarca, selo 
spalili, a 800 mještana odveli 
u koncentracijske logore. U 
znak sjećanja na žrtve vijence 
su položile Općine Jelenje i 
Čavle, Primorsko- goranska 
županija, te SAB i UABA. 

Neobična autobusna čekaonica 
postaje kapelica sv. Bartola

Općina Čavle i ove godine nastavlja s uređenjem 
autobusnih čekaonica. Dosad je dovršena montaža 
dviju čekaonica u Cerniku, a za blagdan Bartoje 
promijeniti će se i postojeća čekaonica uz crkvu.  
Naime, mještani ni nakon 8 godina nisu prihvatili 
izgled neobične čekaonice, koju su neki nazivali i 
svemirskom, pa je donesena odluka da se ona zamijeni. 
Stara čekaonica će se pokloniti crkvi u Cerniku i 
postati kapelica sv. Bartola, a na njezino mjesto 
postaviti će se nova tipizirana autobusna čekaonica. 
Dodajemo ovome  da će se do kraja godine zamijeniti 
i devastirana betonska čekaonica na Vrhu Čavala.

Kreće uređenje 
Doma 
kulture Čavle

Nakon preseljenja Općinske 
uprave, prostorije koje je 
koristila Općina Čavle, dati 
će se na korištenje udrugama, 
no prije toga zgrada Doma 
kulture Čavala će se urediti. 
Kako doznajemo od člana 
Poglavarstva Ervina Bure već 
na jesen krenuti će obnova 
Doma i to krovišta, instalacija, 
a zamijenit će se i postojeća 
stolarija s aluminijskom. 
Uz to napravit će se i nova 
klimatizacija te preurediti 
kotlovnica kako bi se umjesto 
lož ulja koristio plin.

Bivša lokacija čekaonice u Cerniku
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Nastavlja se uređenje  prometnice od Majera 
prema Jezeru

Općina Čavle i Županijska uprava za ceste nastavljaju zajednički 
projekt rekonstrukcije dijela županijske ceste na dionici Čavle- 
Filon- Jezero. Ove godine uredit će se prometnica od Majera prema 
Jezeru. Općina Čavle sufinancira postavljanje nogostupa i javne 
rasvjete te rješavanje oborinske odvodnje, a radove na rekonstrukciji 
prometnice financira Županijska uprava za ceste. Ukupni troškovi 
iznosit će 1,1 milijun kuna, od čega će Općina Čavle financirati 493 
tisuće kuna.

Djeci osvjetljen 
okoliš i igralište       

Mladi i djeca Osnovne škole 
i Dječjeg vrtića predstojeće će 
školske, odnosno predškolske 
godine dočekati osvijetljeno 
igralište i školsko dvorište. 
Postaviti će se 10 novih 
betonskih stupova oko škole 
s rasvjetnim tijelima koja su 
zaštićena od razbijanja i četiri 
betonska stupa s reflektorima 
na igralištu «Jama». Riječ je 
o investiciji teškoj 170 tisuće 
kuna. Veći dio novca osigurati 
će Općina Čavle, a dijelom će 
pomoći i HEP. 

Besplatan tečaj 
informatike

Punim pogotkom pokazali 
su se početni i napredni tečajevi 
informatike. U samo tri mjeseca 
kroz njih je prošlo  68 polaznika 

svih životnih dobi. Tečaj je za 
korisnike bio besplatan, a vodili 
su ga nastavnici Osnovne škole 
Čavle u prostorijama škole. 
Zbog velikog interesa tečaj će se 
nastaviti i početkom nove školske 
godine, a svi zainteresirani mogu 

se predbilježiti u Općinskoj 
upravi.  

Tečajeve financira Općina 
Čavle u cilju informatičke 
edukacije stanovništva.

Besplatan odvoz krupnog 
otpada

Općina Čavle svake srijede organizira odvoz 
krupnog otpada takozvanim «grajferom». Dovoljno 
je nazvati u Općinu i s referentom za komunalni 
sustav  dogovoriti termin. Važno je naglasiti da je ta 
usluga za mještane besplatna, odnosno da troškove 
odvoza otpada snosi Općina.

Mještani se mole da koriste ovaj način 
zbrinjavanja otpada kako bi se smanjio broj divljih 
deponija. 

Što se pak krupnog metalnog otpada tiče, Općina 
je ugovor sklopila s tvrtkom Jadran metali i odvoz 
takvog otpada je također besplatan. Inače, tijekom 
rujna baje za prikupljanje krupnog otpada bit će 
postavljene prema sljedećem rasporedu:

Pripremila: 
Sandi Bujan Cvečić

Radovi na još jednoj dionici

-  Zastenice kod k. br. 54, Grobnik 
kod čitaonice

- Podrvanj kod k. br. 67, Podčudnić 
kod k. br. 130

 - Zastenice - Škaroni kod k. br. 6, 
Mavrinci - Ravan 

- Buzdohanj – preko puta mosta 
Hrastenica, Buzdohanj - preko puta 
Finvesta 

- Grobnik kod trafostanice, Soboli 
- preko puta spomenika (stari dio 
naselja) 
- Zastenice – Jezero kod k. br. 120, 
Zastenice kod k. br. 34 

- raskrižje kod Filona, kod 
boćarskog joga Cernik 

1. rujna

5. rujna

6. rujna

7. rujna

2. studenog

3. studenog

20. prosinca
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Općina Čavle veliku pozor-
nost posvećuje socijalnoj skrbi 
i zaštiti zdravlja svojih garđana. 
Odnosno, slučajevima u kojima 
konkretni ljudi trebaju konkretnu 
materijalnu potporu, preventivan 
zdravstveni pregled ili neki drugi 
oblik socijalne potpore i zdravst-
vene zaštite. Na ovom području 
djelovanja zbiva se, možemo reći, 
izravan susret građana i njihove 
Općine.

Uvjeti za ostvarivanje prava
Korisnik nekog prava socijalne 

skrbi je osoba ili obitelj koja nema 
dovoljno sredstava za podmirenje 
osnovnih životnih potreba, a nije 
u mogućnosti ostvarivati ih svo-
jim radom ili iz drugih izvora. 
Pritom treba ispunjavati socijalni 
uvjet ili uvjet prihoda, odnosno 
jedan od posebnih ili jedan od os-
talih uvjeta utvrđenih općinskom 
Odlukom o socijalnoj skrbi.

Socijalni uvjet netko ispunjava 
ako već koristi, prema rješenju 
Centra za socijalnu skrb, jedno od 
sljedećih prava: pravo na pomoć 
za uzdržavanje, pravo na doplatak 
za pomoć i njegu, pravo na pomoć 
i njegu u kući, pravo na osobnu 
invalidninu i pravo na pomoć za 
nabavku ogrjeva.

Uvjet prihoda ispunjava osoba 
ili obitelj čiji prosječni mjesečni 
prihodi, ostvareni u prethodna tri 
mjeseca, ne prelazi određeni iz-
nos, odnosno takozvani socijalni 
cenzus. U ove prihode ulaze svi 
prihodi od rada, mirovine, imovine 
i sličnih izvora, a ne ulaze prihodi 

od socijalne pomoći, naknade za 
tjelesno oštećenje i sličnih izvora.

Od mjeseca svibnja ove godine 
socijalni cenzus za samca iznosi 
1.500 kuna, za dvočlanu obitelj 
2.000 kuna, za tročlanu obitelj 
2.800 kuna, za četveročlanu 
obitelj  3.500 kuna, te za svakog 
daljnjeg člana 500 kuna. 

Posebne uvjete ispunjavaju, 
sukladno Odluci o socijalnoj 
skrbi, vojni i civilni stradalnici 
Domovinskog rata, a ostale uvjete 
dobrovoljni darovatelji krvi, po-
laznici specijalnih škola, te djeca 
do 6, odnosno 12 mjeseci života 
za koje potrebu utvrdi Patronažna 
služba, odnosno pedijatar. 

Korištenje prava 
O korištenju prava socijalne 

skrbi razgovaramo s članom 
čavjanskog Poglavarstva za soci-
jalnu skrb i primarnu zdravstvenu 
zaštitu Ivanom Kruljcem, koji već 
devetu godinu za redom upravlja 
ovim resorom. 

Općina Čavle danas ima 
sadržajan, uređen i uhodan sustav 
socijalne skrbi, koji funkcionira 
sukladno jasnim pravilima, a na 
transparentan način. No, uvijek na 
načelima humanosti i pravednosti, 
jer ovaj sustav i postoji kao svo-
jevrstan korektiv «krivih» okol-
nosti. Najbolje bi bilo, ističe gos-
podin Kruljac, kada bi svaka oso-
ba i svaka obitelj imala dostatne 
prihode iz redovitih izvora.  

Danas u Općini Čavle post-
oji 14 različitih prava socijalne 
skrbi. U pravilu, tijekom jedne 

godine netko može ostvariti samo 
jedno pravo, a iznimno, poseb-
nom odlukom Poglavarstva i 
više. U svakom slučaju građanin 
treba pismenim putem zatražiti i 
obrazložiti potrebu za određenu 
pomoć, te dokumentirati ispunja-
vanje uvjeta.

Izravan susret građana i Općine
 RESOR SOCIJALNE SKRBI I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

Od mjeseca svibnja ove godine socijalni cenzus za samca iznosi 1.500 kuna, za dvočlanu 
obitelj 2.000 kuna, za tročlanu obitelj 2.800 kuna, za četveročlanu obitelj  3.500 kuna, te za 
svakog daljnjeg člana 500 kuna.

Prava socijalne skrbi
Navodimo svih 14 prava 

predviđenih Odlukom o socojal-
noj skrbi, to su:

 (1) pomoć za troškove ja-
vnog prijevoza, (2) pomoć za 
troškove prijevoza djece u speci-
jalne škole, (3) pomoć za pod-
mirenje troškova stanovanja, (4) 
jednokratna pomoć, (5) pomoć za 
podmirenje pogrebnih troškova, 
(6) pravo na poklon paket, (7) 
besplatna prehrana dojenčadi, 
(8) sufinanciranje troškova mar-
ende učenika osnovne škole, (9) 
pomoć pri boravku djece u jasli-
cama i vrtiću, (10) oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade, 
(11) oslobađanje od plaćanja 
odvoza kućnog smeća, (12) 
oslobađanje od plaćanja utroška 
vode, (13) pomoć za podmirenje 
troškova električne energije i (14) 
pravo na besplatne udžbenike za 
osnovnu školu.

U ovaj prigodi navodimo 
samo da je za sve oblike pomoći 
u prošloj godini ukupno isplaćeno 
1.593.807 kuna, te da se u ovoj 
godini planira uplatiti ukupno 
1.610.000 kuna. Također navodi-
mo da je u prošloj godini neki od 
oblika pomoći koristilo 985 os-
oba, a u prvom polugodištu ove 
godine 514 osoba.  

Program zaštite zdravlja
Slično području socijalne skrbi i na području 

zaštite zdravlja Općina Čavle ima dobro uređen i 
uhodan sustav. Naravno, sustav zaštite zdravlja je 
bitno drugačiji od sustava socijalne skrbi, ali je jed-
nako potreban i human. Ovdje nema socijalnih uvjeta 
i cenzusa, jedini je uvjet odluka samog čovjeka da 
prihvati određenu uslugu Općine.

Programom zaštite zdravlja Općina omogućava 
građanima svih dobnih skupina viši standard 
zdravstvene zaštite. Pritom valja istaći zaštitu zdrav-
lja djece i mladih, osoba s invaliditetom, osoba 
starije životne dobi i bolesnih osoba. Ovaj Program 
podrazumjeva i redovitu suorganizaciju, s Aktivom 
dobrovoljnih darovatelja, akcija prikupljanja krvi.

Sukladno Programu zaštite zdravlja općinski re-
sor socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite or-
ganizira, u cilju ranog otkrivanja i pravovremenog 
liječenja bolesti, besplatne preventivne ginekološke, 
okulističke i urološke preglede, mamografske pre-

glede za žene, te besplatno mjerenje tlaka, šećera, 
masnoće i kolesterola u krvi.

Pored preventivnih pregleda, ističe gospo-
din Kruljac, u određenim slučajevima građani 
mogu, zahvaljujući ugovorima Općine o pružanju 
zdravstvenih usluga, ubrzati dodatne pretrage i pos-
tupak liječenja. Također u određenim slučajevima 
oboljeli mogu koristiti izravnu pomoć Općine, 
primjerice pelene, hodalice i kolica.

Za realizaciju Programa zaštite zdravlja Općina 
je u prošloj godini izdvojila iz proračuna 732.031 
kuna, dok u ovoj godini planira izdvojiti 580 tisuća 
kuna. Navedimo još da je u prošloj godini svim or-
ganiziranim preventivnim pregledima pristupilo 
1.125 osoba, a u prvoj polovici ove 408. 

U sklopu resora socijalne skrbi i primarne 
zdravstvene zaštite izrađuje se i provodi i Program 
odgovarajuće zaštite i zbrinjavanja životinja, te 
dezinsekcije i deratizacije.

Z. Kurtović
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OPĆINA ČAVLE OSNIVA DJEČJI VRTIĆ

Čavlić za najmlađe
Od ove jeseni mještani Općine dobiti će 

općinski vrtić koji će nositi naziv Čavlić. Vrtić će 
djelovati u istim prostorima kao i do sada, a svi 
će djelatnici ostati zaposleni. Za v.d. ravnateljicu 
Čavlića izabrana je Josipa Hlača. Riječ je, ust-
vari, o postojećem Dječjem vrtiću »Čavle«, čija 
ravnateljica Ankica Mavrinac krajem godine od-
lazi u mirovinu, i koji je od srpnja kao osnivač 
preuzela Općina Čavle.

Kako nam je pojasnio Robert Zaharija član 
Poglavarstva, na osnivanje vlastite predškolske 
ustanove, a što je praksa i u drugim jedinicama 
lokalne samouprave, Općinsko vijeće se odlučilo 
kako bi se ostvario što kvalitetniji predškolski 
odgoj, ali i što bolja kontrola trošenja novca iz 
Proračuna. Dosad je upisano 78 djece, ali još ih 
je 30-tak na čekanju. Zbog toga u Poglavarstvu se 
nadaju da će ova informacija potaknut mještane da 
se otvori i privatni vrtić, što su u Općini spremni 
i kreditirati. 

Što se pak cijene boravka djece u vrtiću tiče, na 
zahtjev roditelja, Općinsko je vijeće promijenilo 
odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece. 
Naime, dok se dosad boravak plaćao po socijal-
nom kriteriju, od sada će svi roditelji bez obzira 
na svoja primanja plaćati 50 % ekonomske cijene 

vrtića, odnosno  675 kuna za cjelodnevni bora-
vak. 

Dodatno će se pomagati obitelji s više djece pa 
će tako drugom ili trećem djetetu, kao i samohra-
nim majkama Općina podmirivati 70 % cijene, dok 
će djeci invalida Domovinskog rata  Općina sufi-
nancirati 80 %  ekonomske cijene vrtića.  Godišnje 
Općina Ča-vle s 600 tisuća kuna sufinancira bora-
vak djece u vrtiću.

Sandi Bujan Cvečić

Program zaštite zdravlja
Slično području socijalne skrbi i na području 

zaštite zdravlja Općina Čavle ima dobro uređen i 
uhodan sustav. Naravno, sustav zaštite zdravlja je 
bitno drugačiji od sustava socijalne skrbi, ali je jed-
nako potreban i human. Ovdje nema socijalnih uvjeta 
i cenzusa, jedini je uvjet odluka samog čovjeka da 
prihvati određenu uslugu Općine.

Programom zaštite zdravlja Općina omogućava 
građanima svih dobnih skupina viši standard 
zdravstvene zaštite. Pritom valja istaći zaštitu zdrav-
lja djece i mladih, osoba s invaliditetom, osoba 
starije životne dobi i bolesnih osoba. Ovaj Program 
podrazumjeva i redovitu suorganizaciju, s Aktivom 
dobrovoljnih darovatelja, akcija prikupljanja krvi.

Sukladno Programu zaštite zdravlja općinski re-
sor socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite or-
ganizira, u cilju ranog otkrivanja i pravovremenog 
liječenja bolesti, besplatne preventivne ginekološke, 
okulističke i urološke preglede, mamografske pre-

glede za žene, te besplatno mjerenje tlaka, šećera, 
masnoće i kolesterola u krvi.

Pored preventivnih pregleda, ističe gospo-
din Kruljac, u određenim slučajevima građani 
mogu, zahvaljujući ugovorima Općine o pružanju 
zdravstvenih usluga, ubrzati dodatne pretrage i pos-
tupak liječenja. Također u određenim slučajevima 
oboljeli mogu koristiti izravnu pomoć Općine, 
primjerice pelene, hodalice i kolica.

Za realizaciju Programa zaštite zdravlja Općina 
je u prošloj godini izdvojila iz proračuna 732.031 
kuna, dok u ovoj godini planira izdvojiti 580 tisuća 
kuna. Navedimo još da je u prošloj godini svim or-
ganiziranim preventivnim pregledima pristupilo 
1.125 osoba, a u prvoj polovici ove 408. 

U sklopu resora socijalne skrbi i primarne 
zdravstvene zaštite izrađuje se i provodi i Program 
odgovarajuće zaštite i zbrinjavanja životinja, te 
dezinsekcije i deratizacije.

Z. Kurtović

Nestrplijivo iščekivanje povratka u vrtić
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KULTURA

Kulturni događaji u Općini Čavle 
vrlo su česti, raznovrsni i ono što je 
najvažniji dobro prihvaćeni od publike.  
Tako smo i ovog ljeta imali prilike 
uživati u svojevrsnom Čavjanskom 
kulturnom ljetu, a vidjeli smo mnoge 
kulturno- zabavne manifestacije, počevši 
od MIK-a,  Festivala pučkog teatra, 
kazališnih predstava poput  Hercegovci 
za volanom, Policijska patrola 2., zatim 
koncerata Voljena Grpca, Vivien Galette 
i prof. Vladimira Babina, ali i   Mirjane 
Bobuš, kao i koncerta zbora Korezin. 
Tu je bila i manifestacija Grobničke 
kartuline, izložba suvenira i Susret 
klapa. 

Tijekom mjesec i pol dana svaki 
je vikend bio popunjen programima 
u Kaštelu grada Grobnika. Ove je 
manifestacije posjetilo mnoštvo ljudi iz 
naše Općine, ali i šire okolice. Ukupno 
je na manifestacijama bilo preko 4.000 
posjetitelja, što nam daje obavezu da se 
na sličan ili još bogatiji način organizira 
kulturno ljeto i sljedeće godine. Općina 
je bila pokrovitelj svih manifestacija, 
a ovo su ljeto pomogli i mnogobrojni 
sponzori te im se svima zahvaljujemo 
što su imali razumijevanja za kulturne 

aktivnosti.

Nove aktivnosti  i programi
Jedna od aktivnosti je i izlazak ovog 

lista, koji je u najmanju ruku potreban 
našoj Općini. Treba mještanima približiti 
informacije što se radi u Općini, što se 
namjerava uraditi, kako funkcionira 
Općina te dati im korisne informacije. 
Nadam se da će naši mještani prihvatiti 
ovaj list koji će u početku izlaziti svaka 
tri mjeseca. Očekujemo i prijedloge 
mještana, njihove radove, provest ćemo 
anketu među čitateljima, kako bi svi bili 
dio Uređivačkog savjeta lista.

Novi kulturni program počinje 
završetkom uređenja Čebuharove kuće. 
Riječ je o knjižnici koja će tamo naći 
svoje mjesto. No, prije toga trebat će 
pripremiti prostor, postaviti police, ali 
i nabaviti knjige. Cilj je da knjižnica 
pomaže  učenicima naše škole, ali i 
mještanima u stručnoj literaturi i ostalim 
žanrovima. U isti prostor smjestiti ćemo 
i nekoliko kompjutera koji će imati 
pristup Internetu. Već su se ponudili 
mnogi mještani koji će darovanjem 
knjiga pomoći opremanje knjižnice, mi 
ovim putem zahvaljujemo i pozivamo 

ostale koji imaju knjige koje im više ne 
trebaju da se jave u Općinsku upravu. 

Naravno, programi će se nastaviti 
dalje. Do kraja godine obilježiti ćemo 
tako praznike i blagdane. Najviše 
ćemo, a što je i najbolje, manifestacije 
organizirati  „vlastitim“ snagama, tj. 
udrugama koje djeluju na našoj Općini 
a kojih nije malo. Naime, u Čavlima 
djeluje čak 31  kulturna, sportska i 
humanitarna udruga i  jedna smo od 
«najjačih» općina  u našoj Županiji 
po broju mještana uključenih u razne 
aktivnosti.

U programu Katedre čakavskog 
Sabora  za ovu godinu je planirana 
Grobnička jesen, prepuna kulturnih 
zbivanja. Održat će se i Grobnička 
skala, poznata po lijepim pjesmama, a 
na kojoj se pojavljuju mladi pjevači iz 
sjevernog Primorja i Istre.

U svakom slučaju događaja neće 
nedostajati jer naša je Općina i šire 
poznata i priznata po kulturi i kulturnim 
zbivanjima, a mi ćemo nastojati našu 
tradiciju i duh sačuvati i prikazati 
drugima, na ponos svih nas.

Robert Zaharija

Špiro Guberina ponovo 
na Festivalu pučkog teatra

U Čavlima i Omišlju je od 1. do 9. srpnja održan šesti po redu Festival pučkog 
teatra. Tijekom devet festivalskih dana održano je devet predstava. Kako Festival 
zajednički organiziraju Općine Omišalj i Čavle, svečano je otvorenje održano u 
Omišlju, a zatvaranje u Čavlima. 

Ove godine nastupila su amaterska kazališta iz Virovitice, Zagreba, Visa, Šibenika, 
Buševca, Malog Lošinja, Kastva i Krasice. Odlukom stručnog žirija u sastavu Špiro 
Guberina, Nataša Govedić i Srećko Cuculić najbolja je predstava Festivala «Familija 
u žalosti» Kazališta JAK iz Malog Lošinja, koja je dobila i nagradu publike. Nagradu 
za režiju dobio je Boris Šegota, također za «Familiju u žalosti», a nagrada za najbolji 
tekst pripala je predstavi »Veja« Viške kazališne družine koja je nastala prema »Libru 
viškiga jazika«. 

Za najbolju mušku ulogu nagrađen je Raul Cech za ulogu policaja u »Predstavi 
na 4 kola« Kastafskog pučkog teatra, dok je najboljom glumicom proglašena Karmen 
Mlacović za ulogu Mime u predstavi »Cirkus« KUD-a »Primorka« iz Krasice. Festival 
pučkog teatra odvijao se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Primorsko-
goranske županije te Općina Čavle i Omišalj, a sve predstave su imale besplatan ulaz.

S.Bujan Cvečić

Manifestacije privukle više od 4.000 posjetitelja
PREDSTAVE I KONCERTI U ČAVLIMA DOBRO PRIHVAĆENE

Imali smo priliku uživati u MIK-u,  Festivalu pučkog teatra, koncertima zbora Korezin, 
Voljena Grpca, Vivien Galete i prof. Vladimira Babina, ali i Mirjane Bobuš. Održala se i 
manifestacija Grobničke kartuline, izložba suvenira i Susret klapa.
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ZNAČAJ ČEBUHAROVE KUĆE, NJENA OBNOVA I NOVA NAMJENA

Kuća koja povezuje staro i novo
Čebuharova kuća, sagrađena početkom četrdesetih godina 19. stoljeća,  upisana je u 
registar spomenika kulture. 
Prostorije na katu obnovljene kuće namjenjene su tijelima i upravi Općine Čavle, a u 
prizemlju kulturnim sadržajima.

Čebuharova kuća je iznimno vrijedna građevina na 
području Općine Čavle. Općina ju je otkupila 2.000. 
godine, a dvije godine kasnije započela njenu sanaciju i 
restauraciju. U namjeri da istaknemo povjesni i kulturni 
značaj ove kuće, dajemo osnovne podatke o vremenu i 
okolnostima njene izgradnje, te o njenim vlasnicima i 
značajkama. Nakon toga navodimo najvažnije podatke o 
njenoj obnovi i novoj namjeni. 

Obitelj Čebuhar
Povijest obitelji Čebuhar, o kojoj nam govori vrsni 

poznavatelj povijesti ovog kraja gospodin Arsen Salihagić, 
povezujemo s izgradnjom kuće na Čavlima. Ta povijest 
kreće od 1820. godine, kada je u Fužinama rođen Fran 
Čebuhar. Ovaj Goranin, podrijetlom Slovenac, već 1838. 
godine doseljava na Čavle, te postaje grobnički zet. 

Ubrzo nakon dolaska Fran otvara gostionicu, a 
nakon toga podiže i velebnu kuću uz Lujzijanu, kojom 
potvrđuje svoje izvanredne poduzetničke sposobnosti. 
Osim što je bio pronicljiv, poduzetan i imućan, bio je i 
dobro primljen u domaćem puku. Zbog toga je obnašao 
dužnost starješine župe sv. Bartola i pučkog suca. 

Fran je imao sina Maksa koji je, zahvaljujući svojim 
sposobnostima i Lujzijani, multiplicirao bogatstvo 
obitelji. Posljednji muški potomak obitelji Čebuhar bio je 
dr. Ivan Čebuhar. On je rođen 1884., a umro 1963. godine. 
Bio je doktor pravnih znanosti i ugledan odvjetnik, te 
član HSS-a i osobni prijatelj Vlatka Mačeka. 

Čebuharova kuća
Čebuharovu kuću, o kojoj govorimo u ovom tekstu, 

podigao je Fran Čebuhar 1843. godine, pet godina nakon 
dolaska u Čavle. Tada je to bila monumentalna građevina, 
s izvanredniom uvjetima za razvoj gospodarske 
djelatnosti. Ima obilježja primorskog graditeljstva, s 
vanjskim stubištem i kamenom građom. 

Smještena uz Lujzijansku cestu, kuća je prvotno služila 
kao prenoćište putnika, te kirijaša i njihovih zaprega. U 
svezi s djelovanjem dra Ivana Čebuhara, međutim, valja 
spomenuti i Čebuharovu novu kuću, smještenu u blizini 
stare. Naime, u ovoj je kući bila Ivanova odvjetnička 
kancelarija, te sjedište HSS-a, a zabilježeno je da je u 
njoj 1926. godine boravio i sam Stjepan Radić. 

Danas je Čebuharova kuća upisana u registar 

spomenika kulture. S obzirom na vrijeme i okolnosti u 
kojima je izgrađena, ona predstavlja svojevrstan kameni 
spomenik Lujzijanskoj cesti. A kako su uz rast Lujzijane 
počele nicati i nove kuće, formirajući današnji centar i 
okosnicu naselja Čavli, Čebuharova kuća simbolizira, 
na određeni način, nastanak i početak razvoja današnjeg 
središta Općine.

Obnova i nova namjena
Općina Čavle je započela sanaciju i restauraciju 

Čebuharove kuće krajem 2002. godine. Obnova je bila 
vrlo zahtjevna, a odvijala se u tri faze. U prvoj fazi 
sanirani su i uređeni krovište i dio fasade, u drugoj čitava 
fasada i unutrašnjost, a u trećoj okoliš. Tijekom obnove 
konzultirali su se konzervatori, koristili isti materijali 
«kao nekada», a kuća je morala zadržati istu vanjštinu.  

Dok ovo pišemo u tijeku su završni radovi na kući i 
okolišu, a opremanje kata i njegovo stavljanje u funkciju 
biti će izvršeno do kraja ove godine. Do sada je u nju 
uloženo oko 4,5 milijuna kuna, u čemu su Ministarstvo 
kulture i Primorsko-goranska županija sudjelovali s 750 
tisuća. 

Novouređeni prostor na katu kuće namjenjen je za 
rad općinskog Vijeća i Poglavarstva, te općinske Uprave 
i njenih pratećih službi, a prizemlje za kulturne sadržaje, 
prije svega za knjižnicu, čitaonicu i Internet salu. Tako 
će se obnovom ovog spomenika kulture na simboličan 
način obnoviti i povijesna povezanost Čebuharove kuće i 
središnjeg naselja Općine Čavle.

Z. Kurtović
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Naše „ča“ – prirodno 
kod ča se diše

BESEDA NAJDRAŽA NA SVITU – NAŠE LIPO GROBNIČKO “ČA”

Dr. Iva Lukežić postavja pitanje o ton ča će va budućnosti bit z grobničkun čakavicun, ali 
daje i odgovor na to pitanje: „Bit će onako kako se prema njoj budu odnosili čakavci - s 
kompleksima ili bez njih“.

Golubica j bela tamo nig-
di devedesetih let prošloga 
stoljeća svoja čuda vrimena 
spušćena krila zdigla gori i po-
letela nebu pod oblaki va soj 
svojoj lipoti…

 Tako mi j va ovon času palo 
na pamet reć za našu čakavicu, 
za ku j va tih letih kroz „glose 
o grobničkoj čakavštini“ va po-
pratnon slovu moje prve knjige 
pisala naša uvažena prof. dr. Iva 
Lukežić, za govor ovdašnji, ki 
j jedan od sjevernočakavskih 
starosjedilačkih čakavskih 
tipih čakavskoga narječja, 
najarhaičnijega i najkonzer-
vativnijega od tri narječja 
hrvatskoga jezika, kemu 
hrvatski jezični identitet niki 
ni ni proval osporit. Kod takov 
je očuvan do današnjih dan 
kod najjača okosnica kulturne 
posebnosti Hrvatih va ovon 
kraju. Daje dr. Iva Lukežić 
med ostalin govori o ton kako j  
naša čakavica komunikacijski 
idiom današnjih Grobničanih, 
ali va isto vrime i naša veza 
z našimi pretki, ki su bivali 
na ovon prostoru  i poštovali 
određene vridnosti. Zato me 
jako veseli da se j i va jednon 
službenon glasilu, kod ča j ovo 
Općine Čavle, našlo prostora za 
besedu najdražu na svitu-naše 
lipo grobničko ča.   Da ta veza 
z našimi nonići ne slabi leh 

jača, aš samo će tako ćemo bit 
most va trajnoj vezi z novimi 
naraštaji ki dohajaju za nami. I 
na kraju bin ov del finila opet z 
spomenutin „gloseon“, va kon 
dr. Iva Lukežić postavja pitanje 
o ton ča će va budućnosti bit z 
grobničkun čakavicun, ali daje 
i odgovor na to pitanje: „Bit će 
onako kako se prema njoj budu 
odnosili čakavci- s kompleksi-
ma ili bez njih. Nitko im drugi 
njihov jezik ne može zaštiti ni 
spasiti ako to sami ne učine 
svojim odnosom prema nje-
mu. Ili će ga rabiti gdje god to 
mogu, prirodno kao što se diše, 
ili će ga odbaciti prihvativši 
opći službeni jezik, potirući 
na taj način svoju posebnost.“ 
Ovdi triba reć da j „Glose o 
grobničkoj čakavštini“ dr. sc 
Ive Lukežić z ranih devede-
setih sakako bil snažan poticaj 
za nastanak jedinoga glasila 
na čakavštini va Hrvatskoj, 
Grobničkoga lista. 

Danas su kompetetntni judi 
odlučili da se na ovih strani-
cah z broja va broj piše na 
grobničkoj čakavici, ča bi reć 
da očekujemo vaše primjedbe 
i predlogi, a rado će se objavit 
ono ča nan pošajete. Sad ope-
tovano spominjen radovanji, 
kako sakon novon glasilu na 
ovih prostorih, tako posebice 
ako j va njemu mesta za čagod 

zreć na  našoj čakavici-prirod-
no kod ča se diše…  

Grobnička jesen 

Rekli su mi da, med osta-
lin, napišen o ča predstojećoj 
Grobničkoj jeseni. Za sad je 
reć konkretno kakov će bit 
program još malo prerano. 
Predsjedništvo Katedre će kod 
i sako leto predlog programa 
najprvo analizirat, prihvatit ga 
ili dat svoji novi predlogi, pa 
se tek onda more govorit ča će 
i kad bit.  Zna se da će početak 
ovoletnje Grobničke jeseni bit 
jedne večeri kad kaledndar-
ska jesen već bude  zakoračila 
i morda već ki put zamahn-
ula svojin dažjenin plaštom, 
skoro nježno zalivajuć ravnice 
one teple zelene boje, s kun 
jih samo listopad-umjetnik 
popiturat more… Počet će 
Grobnička jesen 2006. kad se 
već letu bude prispalo, a mi 
se pomirimo zotin govoreć: 
Neka, zaslužilo j. Tr je pušćalo 
dosti tragih, da sladi kroz je-
sen…To leto milostivo … leto 
dobrostivo, ko jeseni  sakoj va 
bašćinu pusti slad tepline, pa se 
i sama kadikad pitan bi l jesen  
bila uskraćena za se one haje 
ognjenih boj, da joj leto  onako 
naklonjen preteča ni bilo? 

Nadaje, va susret ovolet-
njoj Grobničkoj jeseni samo 
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Lipo moje, se ča iman 

Lipo moje se ča iman
prekrižin te za tvoj lahki san,
a z jutron se brige tvoje
ponesen sobun va dan.

Ne govorin na glas misli,
ali va njih smiron bivaš.
niš ne išćeš ti od mene,
a se drugo z srca zrivaš.

Sakuda si smanun vavik
sakamo te sobun ziman,
najdraže moje na svitu,
lipo moje, se ča iman.

Vlasta Juretić

Večeri boje naranče 
Jedno mesto mene tamo čeka,
na kušinu od lavande spi...,
z jutron galeb
dobri judi probudi.

Jedna sina vavik hlad mi dela,
a kad, z noći, krenu ribari,
trsu staron
brod obrnu mornari.

Sanjan svitlo od lanterne,
sinjal srcu, moju luku
i od sih na svitu dražu
teplu, žujevitu ruku,
zrelo grozji,
vino staro,
staru klapu,
zlatne zore,
večeri boje naranče,
sunce...kad dotakne more.

Jedno j mesto mojega ditinjstva,
trdo sime, koren brimena
i...se  moje...jubav za sa 
vrimena!

tekst: Vlasta Juretić 
uglazbio: Vinko Škaron

Festival Melodije Istre i 
Kvarnera 2002.:
- 1. nagrada publike
- najbolji tekst 
-izvođači: Karin Kuljanić i Đani 
Maršan

Obuhvaćeno u sklopu 
hrvatskoga suvenira Bašćinski 
glasi (CD i knjižica) 2004.

More... 
Kad  more
z belin špagon
obavija svoje nago telo
i pini dno,
a duša mu se toči priko škoja 
va noć,
strel je ukralo nebu,
va svoja njedra ju j leh zajelo;
i nju će sad va đir,
aš kod da j vražji pir razliva tu 
moć.
A onda zatanca vetra vel,
slani,
odzgora…
Za dno se j sidron ćapal
Ma i njemu će rogi 
more, 
ta pokora,
kod da mu j Mojsije palicu dal.

„O, more, more, fermaj...
pofermaj“, 
zavapi sirena i moli za kraj.
A more, kod more, 
ne da se...ne da...
Ča daje, ča zima, to samo Bog 
zna?!

tekst: Vlasta Juretić 
uglazbio: Mario Milat

Festival Melodije Kvarnera 
2003.
- Izvođač: Vivien Galetta
- 1. nagrada stručnog žirija
2004. - nagrada HRT Radija 
Rijeke za najizvođeniju pjesmu 
godine s istoga Festivala 

moren reć da će, bez dvojbe, 
grobnička Čakavska katedra i 
ov put parićat niz dobrih pro-
gramih i da će se si va orga-
nizaciji trudit da bude ča lipje.

Si ćemo mi nastojat da bude 
ča više vedrine i smiha, a i zač 
bit tužan kad se jesen uvuče va 
srce, kad ustvari saki od nas 
moremo bit sretnik, aš samo 
sretnik ruku pod ruku z  jeseni 
hodi?  Zač, kad saki osnažen š 
njun i kroz magle videt more? 

Zač  z jeseni tuga va srcu, kad 
opijen š njun  i krilaton sjever-
non zmaju, kad se razmahne, 
lahko na kraj staneš? 

I...  zač tuga za prošlin 
leton, kad pravednica jesen 
se posloži kako triba; opere i 
blatno i čisto, slatko i juto, a i 
mirice su njoj slanila z  očih za 
slatko i gorko iste…Čarobnica 
jedna, da čarobnica… ta naša 
Jesen!

Vlasta Juretić

TRI PJESME
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Najboljom sportašicom proglašena je Nina Broznić iz Trkačko-skijaškog kluba «Rijeka-Čavle». U 
prošloj godini petnaestogodišnja Nina je proglašena državnom prvakinjom u kategorijama klasika i 
slobodna tehnika, postala prvakinjom u Hrvatskom pokalu, te ostvarila zapažene uspjehe na nekoliko 
međunarodnih natjecanja. 

Titula najboljeg sportaša pripala je Dejanu Ljubasu iz Triatlon kluba «Rival» Rijeka. Dejan je 
standardni član reprezentacije Hrvatske u triatlonu, a od njegovih zapaženih rezultata u prošloj godini 
izdvajamo prvo mjesto u kategoriji seniora na prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu i prvo mjesto u 
apsolutnoj kategoriji na prvenstvu Hrvatske u aquatlonu.

Najboljim sportskim kolektivom proglašen je, po četvrti put, Ženski odbojkaški klub «Grobničan». U 
prošloj godini, sportskoj javnosti dobro poznati ŽOK je ostvario odlične rezultate u svim kategorijama 
natjecateljki. Od tih rezultata u ovoj prigodi izdvajamo prvo mjesto seniorki u prvoj B hrvatskoj ligi, 
čime su ostvarile plasman u prvu A hrvatsku ligu.

Pripremio Z. K.

Najbolji Nina Broznić, Dejan Ljubas i ŽOK 
Grobničan

U PRVOJ POLOVICI OVE GODINE IZABRANI NAJBOLJI SPORTAŠI 
OPĆINE ČAVLE ZA PROŠLU GODINU

Ove godine Općina Čavle 
proslavila je svoj dan 1. svibnja, 
na blagdan sv. Filipa i Jakova, 
zaštitnika župe Grobnik. U ovoj 
prigodi Općina je, sukladno svo-
me statutu, dodijelila javna pri-
znanja i nagrade za 2006. godinu. 
Nagrade su dodijeljene dvojici 
pojedinaca i jednom zboru. 

Leopold Kamenar, dobitnik 
nagrade Općine Čavle za životno 
djelo

Automotodrom kruna rada
Gospodin Leopold Kamenar 

dobitnik je ovogodišnje nagrade 
Općine Čavle za životno djelo. 
Nagrada mu je dodjeljena 
za osobite uspjehe u razvoju 
društvenih odnosa i razvoju 
gospodarstva.

Djela gospodina Leopolda Ka-
menara iz Zastenica, za koja mu 
Općina Čavle duguje zahvalnost, 
jesu brojna. U ovoj prigodi izdva-
jamo njegov ogroman doprinos 
stvaranju «grobničkog čuda» 
– Automotodroma Grobnik.

Prof. dr. Bojan Polić, dobitnik 
godišnje nagrade Općine Čavle

Znanstvenik iz Cernika
Prof. dr. Bojan Polić iz Cernika 

dobitnik je godišnje nagrade 
Općine Čavle za 2006. godinu. 
Nagrada mu je dodjeljena za 
posebne zasluge na humanitarnom 
i zdravstvenom području.

Gospodin Polić je docent na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci 
i istaknuti hrvatski znanstvenik. 
Godine 2003. dobio je državnu 

nagradu za dostignuća na podru-
čju biomedicinskih znanosti.

Ženski zbor «Korezin», dobitnice 
godišnje nagrade Općine Čavle

Promicanje čavjanskog kraja
Ženski zbor «Korezin» drugi 

je dobitnik godišnje nagrade 
Općine Čavle za 2006. godinu. 
Nagrada mu je pripala za osobite 
uspjehe u razvoju društvenih 
odnosa i unapređenju djelatnosti 
iz područja kulture.

Zbor «Korezin» je osnovan 
1999. godine, predsjednica mu je 
Željka Frlan, a vodi ga maestro 
Mladen Žmak. Među ostalim 
izvodi primorske i grobničke 
skladbe, čime promiče kulturu 
ovog kraja.

Pripremio Z. Kurtović

Nagrade Općine Čavle za 2006. godinu
TRADICIONALNE NAGRADE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE 

Gospodin Leopold Kamenar dobitnik je nagrade za životno djelo, a prof.  dr.  Bojan Polić
 i ženski zbor «Korezin» godišnjih nagrada 
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Na području Općine Čavle 
registrirano je dvadesetak sportskih 
udruga u različitim sportovima. 
Naravno postoje sportovi s dužom 
i sportovi s kraćom tradicijom, 
sportovi s više i sportovi s manje 
zapaženih rezultata, te sportovi 
koji osim mlađih generacija 
okupljaju i starije. U svakom 
slučaju, mještani svih generacija, 
sportaši i svi ostali, vole sport 
i otvoreno podržavaju njegovo 
širenje i njegov razvoj. 

Boćanje, nogomet, odbojka …

Boćanje je tradicija Grobinštine. 
U Općini Čavle djeluje čak 7 
boćarskih klubova, od kojih 
je jedan ženski. Riječ je o 
klubovima Bajci, Frankopan, 
Cernik, Zastenice, Krenovac te 
o Boćarskom klubu Sloga koji 
ima i svoju žensku ekipu. Općina 
svake godine financira njihovu 
redovnu djelatnost. Nakon što je 
2005. izgrađen boćarski dom na 
Hrastenici, a riječ je o investiciji 
teškoj 6 i pol milijuna kuna, ove 
su godine kapitalne donacije za 
uređenje boćališta dobili Podrvanj 
i Bajci.

No, kako je cilj što više mladih 
ljudi okupiti uz sport, u Općini 
se posebno brinu o klubovima 
koji uključuju tu populaciju. 
Primjerice Nogometni klub 
Grobničan  privukao je čak 180 
mladih aktivnih nogometaša do 
18 godina. Zbog toga se nakon 
gradnje tribine na stadionu, 
očekuje ishodovanje građevinske 

dozvole za gradnju pomoćnih 
prostorija za nogometaše, fitness 
klub i poslovne prostore. 

Kako je istaknuo Robert 
Zaharija, član Poglavarstva 
zadužen za ovaj resor, posebno su 
ponosni i na jedini klub u prvoj 
ligi, riječ je naravno o Ženskom 
odbojkaškom klubu Grobničan, 
koji u ostvaruje vrijedne rezultate 
posebno uzimajući u obzir 
nedostatak adekvatne dvorane za 
trening i utakmice. No, dok se 
gradnja dvorane isčekuje, do tada 
vrijedne odbojkašice treniraju u 
školskoj dvorani, a utakmice se 
igraju u dvorani u Delnicama. 

Zadovoljni su u Općini i 
djelovanjem Ri super dance 
kluba, koji je pokazao punim 
pogotkom. Naime, plesom se 
danas u Čavlima bavi 35 mladih 
ljudi ispod 18 godina. Tu je i Tae 
kwan do  klub koji okuplja 30-
tak djece i mladih, kao i Kick 
boxing klub te dva Trkačko- 
skijaška kluba Čavle i Grobničan.  
I na kraju recimo i to kako iako 
Općina Čavle nema izlaz na 

more tu djeluje Jedriličarski klub 
Neverin - Čavle koji je 8. srpnja 
organizirao 1. Grobničku regatu 
u uvali Črišnjeva kod Krčkog 
mosta.

Ulaganja u sport

Naime, baš kao i građani, sport 
podržava i Općina, što najbolje 
potvrđuje značajnim ulaganjem 
proračunskih sredstava, kako 
za tekuće potrebe sportskih 
udruga tako i za razvoj sportske 
infrastrukture. 

Mi smo Općina, ističe Zaharija, 
koja puno ulaže u sport i sportske 
klubove pogotovo ako tu uzmemo 
u obzir odnos između novca 
koji izdvajamo za tu namjenu i 
broja stanovnika, kao i ukupna 
proračunska sredstva koja su nam 
na raspolaganju. Iako je lepeza 
sportova vrlo široka, izgradnjom 
dvorane, kaže Zaharija, otvorit 
će se mogućnost i za nove,  poput 
stolnog tenisa, košarke ili recimo 
malog nogometa. 

           Sandi Bujan Cvečić

Sport u tradiciji i srcu Čavjana
OSVRT NA SPORT U OPĆINI ČAVLE

Mi smo Općina, ističe Robert Zaharija, koja puno ulaže u sport i sportske klubove 
pogotovo ako tu uzmemo u obzir odnos između novca koji izdvajamo za tu namjenu i broj 
stanovnika, kao i ukupna proračunska sredstva koja su nam na raspolaganju.

Kompjuterski prikaz buduće sportske dvorane
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Automotodrom Grobnik bio je domaćin treće 
ovogodišnje bodovne utrke Europskog prvenstva 
u motociklizmu od 16. do 18 lipnja ove godine, te 
šeste ovogodišnje utrke Svjetskog prvenstva motora 
s prikolicom od 11. do 13 kolovoza  ove  godine. Or-
ganizator obiju utrka bio je AMD Kvarner iz Rijeke, 
generalni sponzor INA d.d. Zagreb, a jedan od pokro-
vitelja Općina Čavle.

Europsko prvenstvo u motociklizmu
Na ovom prvenstvu je sudjelovalo više od 150 vozača 

iz 22 zemlje. Oborena su četiri rekorda staze, dva u 
muškoj i dva u ženskoj konkurenciji. Svi rekorderi su 
iz Italije i to: Mitja Emili i Chiara Valentinni u klasi 
superstock 600, Guglielmo Tarizzo u klasi supersport i 
Samuela De Nardi u klasi superstock 1000. 

Najbolji hrvatski motociklist, Loris Valjan iz Dražica, 
pao je u šestom zavoju utrke klase supersport 600. Pad je 

prošao bez tjelesnih posljedica, ali ne i sportskih. Naime, 
naš je motociklist od ove utrke očekivao vrlo mnogo, na 
slobodnom treningu bio je sekundu sporiji od rekorda, a 
u samoj utrci izvrstan do samog pada. 

Svjetsko prvenstvo motora s prikolicom
Grobnočko polje je drugu godinu zaredom ugostilo 

svjetsku elitu prikoličara. Ove godine je sudjelovalo 
više od 200 vozača iz 17 zemalja. Prije Grobničkog 
polja najbolje svjetske posade nastupale su na stazama 
Njemačke (u dvije utrke), Velike Britanije, Nizozemske 
i Austrije. 

U sve tri utrke, «Matc race», «Sprint race» i «Gold 
race», pobjedili su Britanci Tim i Tristan Reeves, čime 
su dvije utrke prije kraja sezone osigurali naslov prvaka 
svijeta. Posljednjeg dana je vožena i utrka Alpe Jadran 
prvenstva u kojoj je oduševio i pobjedio Loris Valjan.

Z.K.

Velike utrke na Automotodromu Grobnik

EUROPSKO PRVENSTVO U MOTOCIKLIZMU I SVJETSKO PRVENSTVO
MOTORA S PRIKOLICOM

Na aerodromu Grobnik održano 
je 16. i 17. lipnja ove godine 
treće ovosezonsko natjecanje za 
Europa Cup u padobranstvu, a 5. 
i 6. kolovoza, 14. Padobransko 
prvenstvo Hrvatske. 

 Europa cup
U konkurenciji 28 momčadi, u 

osam serija skokova na cilj s tisuću 
metara, prvo mjesto osvojili su 
Slovenci, drugo Nijemci, a treće 
Talijani. Hrvatski predstavnici, koji 
su nastupili pod nazivom «Rijeka 
3», bili su deveti. Momčad su činili 
aktualni svjetski prvak u cilju Damir 
Sladetić, te Goran Ratkajec, Hrvoje 
Sladetić i izbornik Igor Kecerin.

U pojedinačnoj juniorskoj 
konkurenciji slavio je Rus Evgenij 
Borovik, dok su u kategoriji Master 
prvo mjesto podijelili Slovenac 
Zdravko Pirc i Talijan Oreste 

Zambarda. Kod žena najbolja je bila 
predstavnica Švicarske, dok su kod 
muškaraca prvo mjesto podijelila 
četiri natjecatelja, dva Čeha, jedan 
Talijan i jedan Slovenac. 

Državno prvenstvo
Prvaci Hrvatske u figurativnim 

skokovima postali su Damir Sladetić 
iz «Zagreba» i Veseljka Pirc Klobučar 
iz «Croatije». Drugo mjesto pripalo je 
Riječanima, Damirovu bratu Hrvoju 
Sladetiću u muškoj i Ini Muharemović 
u ženskoj konkurenciji.

Riječani su, međutim, postali državni 
prvaci u skokovima na cilj, i to Ina 
Muharemović u ženskoj i Nedjeljko 
Brdar u ženskoj konkurenciji, oboje 
iz «Krila Kvarnera».  Riječani su 
također i ukupni pobjednici nakon 
«figura» i skokova na cilj, i to Ina 
Muharemović i Hrvoje Sladetić.

Skiroleri  na Grob-
nik Openu 06 

Trkački ski klub Rijeka – 
Čavle 27. kolovoza organizira 
tradicionalni Grobnik Open 
06, natjecanje u ski-rolerima 
koje je postalo prepoznatljivo 
i izvan naše zemlje. Na cesti 
Kamenjak- Platak vozit će se 
brdska trka u dužini od 8 km, 
a start je predviđen u 10 sati. 
Ta se utrka boduje za Hrvats-
ki pokal, a objavljena je na 
kalendaru  međunarodnih 
natjecanja, na starnicama 
www.skiroll.it.

Poslijepodne, s početkom 
u 13 sati, u centru Čavala 
održat će se atraktivna sprint 
utrka. Kako ističe predsjed-
nica TSK Rijeka Čavle mr. 
Rajna Broznić, očekuje se 
dolazak 130 natjecatelja iz 
Italije, Slovenije, Mađarske 
te Hrvatske.

S.B.C.

Vrhunski padobranci 
na Grobničkom polju

EUROPA CUP I DRŽAVNO PRVENSTVO U PADOBRANSTVU

Z.K.
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MOZAIK

LAGANE CRTICE 

IZREKE

Oni koji znaju govoriti govore 
kratko. (F. M. Dostojevski), 

Nikada nemojte činiti stvari o 
kojima nećete smjeti govoriti za 
večerom. (O. Wilde)

Razgovor je spona među ljudima, 
možda jedina. (M. Selimović)

POSLOVICE

Protuslovi mi u nečemu, da 
budemo dvojica. (Latinska)

Da se riječi kupuju manje bi se 
govorile. (Hrvatska)

Lakše je riječ zadržati nego je 
vratiti. (Njemačka)

DOMAĆE POSLOVICE

Ne boj se pasa ki laje.
Ča više grmi to manje dažji.
Ki pita ne zahaja.

USPOREDBE

Dobar je kod kruh ki se ji!
Šegav je kod lesica!
Debel je kod bakalar!

PITALICA

Za kuliko si ga dal? 
Zavavik!

ŠALE

Nona i unuk
Nona: Ako pogodiš kuliko 
bonbonih iman va ruki, dat ću ti 
si četiri!
Unuk: Ja mislin šest!

Za drugega
Muž: Opet si kupila novu haju, a 
pikabit ti je pun robe. Morda se 
obučeješ za kega drugega?
Žena: Ma daj, muč malo. Boje 
da se obučejen leh sučejen za 
drugega.

ŠALJIVE PJESMICE

Gospa
Gospa j prijela za žmuj
pa j nabila žuj!

Mežnjar
Polne zvoni,
a mežnjara doma ni!

ZAGONETKA

Još se otac ne rodi, a sin već po 
krovu pohaja! (Dim i oganj)

Odabrao: Z.Kurtović

ČAVJANSKI PUTOKAZ

O P Ć I N A  Č A V L E

Adresa: 51219 Čavle, 
Čavle 104  p.p.18
Tel: 250-282, 259-579, 259-095
Fax: 250-269,
Internet: www.cavle.hr
E-mail: poglavarstvo@opcina-
cavle.htnet.ht
Broj stanovnika: 6.749, 
Površina: 85 km2
Dan Općine: 1. svibanj (parne 
godine), 24. kolovoz (neparne 
godine)
Naselja: Buzdohanj, Cernik, 
Čavle, Grobnik, Mavrinci, 
Ilovik, Podčudnić, Podrvanj, So-
boli, Zastenice

Predsjednik Općinskog vijeća: 
Josip Čargonja

Općinski načelnik i predsjed-
nik Općinskog poglavarstva: 
Željko Lambaša

Resori Općinskog poglavarstva:

Proračun i financije
* Nada Luketić

Socijalna skrb i primarna 
zdravstvena zaštita
* Ivan Kruljac

Briga o djeci, odgoj i osnovno 
obrazovanje, kultura i sport
* Robert Zaharija

Komunalna djelatnost, 
uređenje naselja, zaštita 
okoliša, prostorno planiranje, 
razvoj gospodarstva i 
poduzetništva
* Ervin Bura

Upravni odjel za lokalnu sa-
moupravu i upravu
Pročelnica: Hedviga Sinko

Uredovno vrijeme:
• 8.30 – 11.00 (ponedjeljak, sri-
jeda, petak),
• 9.00 – 11.00 i 13.00 – 17.00 
(utorak)

Komunalno društvo «Čavle»
d.o.o.
Adresa: 51219 Čavle, Čavle 
104
Tel: 545-313, 545-314, 
E-mail: kdc@ri.htnet.hr
Direktor: Gojko Sobotinčić

Važniji telefoni
Zdravstvene ordinacije:
• Za odrasle: 259-624 (Lučić 
M.), 259-868 (Linić V.)
• Za djecu: 259-644, 250-111
• Zubar: 259-527 

Ljekarne: 250-466 (Čavle)
Župni ured: 259-638 (Cernik), 
250-150 (Grobnik)
Matični ured Čavle: 259-512
Osnovna škola Čavle: 259-169, 
259-570

Područna škola
Grad Grobnik: 296-774

Dječji vrtić «Čavlić»: 259-513

Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Čavle:  250-285
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Karavana jedinog putujućeg 
festivala u Hrvatskoj trećeg je dana 
u Čavlima dočekana kao i uvijek 
posebno. S neba su ih najprije 
pozdravili padobranci Krila Kvar-
nera, a riječi dobrodošlice upu-

tili su im načelnik Općine Čavle 
Željko Lambaša i  predsjednik 
Katedre Čakavskog sabora Stan-
islav Lukanić. Nakon toga gosti 
su počašćeni koktelima, slado-
ledom, pravim šumskim jagodi-
cama, ali i neizostavnim pršutom 
i grobničkim sirom. Uz sve to 
organizirana im  je i vožnja 
kočijom kako bi bolje upoznali 
Gobinšćinu. 

Treba reći i to kako je prvi 
MIK u Čavlima održan još 1971. 
godine i od tada on ovamo dol-
azi već 21 godinu.  Inače, na 
trećoj večeri održanoj u Domu 
na Čavlima po glasovima publike 
prvo mjesto zauzeli su Mirko Ce-
tinski, Voljen Grbac i Joso Butorac 
s kompozicijom »Prošeći se z ma-
nun po Kvarneru«, drugo mjesto 

je pripalo Karin Kuljanić i Alenu 
Vitasoviću sa skladbom »Pokora 
ljubavi«,a treće Ivani Marčelji i 
pjesmi »Boća i bulin«. 

Mikovci su nakon završetka, 
odnosno nastupa održanih u  

sedam mjesta  i to 
Malom Lošinju, 
Puli, Čavlima, 
Labinu, No-
valji, Krku i Ri-
jeci,  još jednom 
došli na Grob-
nik. Oproštajna 
fešta održana je u 
Gradu Grobniku 
uz salve smijeha, 
iće, piće i dobru 
pjesmu. A Općina 
Čavle i njezin 
načelnik ponovno 
su okrunjeni titu-

lom najsimpatičnijih domaćina. 

Pripremila: 
Sandi Bujan Cvečić

MIK i Čavle – ljubav koja traje
U ČAVLIMA ODRŽANA TREĆA OVOGODIŠNJA VEČER FESTIVALA

Prepuna dvorana Doma Čavle još je jednom pokazala 
da se MIK i Čavle vole, bolje reći obožavaju. 

Prva nagrada i za 
klapu “Grobnik”

Na ovogodišnjem MIK-u, 
u čak tri pjesme, sudjelovale 
su i domaće snage. Naime, 
klapa Grobnik pratila je Maju 
Blagdan, Roberta Manestra 
te Nenu Pavinčića i Tamaru 
Brusić.

A stručni je ocjenjivački 
sud prepoznao kvalitetu i prvu 
nagradu ovogodišnjeg MIK-a 
u ukupnom poredku dodijelio 
skladbi “Zemlja sunca, zemlja 
sna” u izvođenju Maje Blagdan, 
te klapa “Grobnik” i “Mareta”. 
Bravo čavjanski dečki!

Domaćini 21 klape 
iz cijele Hrvatske

Posljednjeg je vikenda u srpnju u 
Kaštelu održan 5. susret klapa «Grad 
Grobnik 2006». Organizator je 
klapa Grobnik, a pokrovitelj Općina 
Čavle. Na ovogodišnjem jubilarnom 
susretu u Kaštelu se okupila čak 21 
klapa iz cijele Hrvatske. Prve večeri 
29. srpnja nastupili su «Pučki pivači« 
iz Novog Vinodolskog, ženske klape 
»Valomet« Vrbnik, »Ješka« Stobreč 
i »Kolapjanke« Sisak te muške 
klape »Škrljevo«, »Sklad« Bakar, 
»Lišnjak« Srinjine, »Tić« Tribalj 
i domaćini- klapa »Grobnik«. 
Na drugoj, nedjeljnoj večeri 30. 
srpnja  predstavili su se ženske 
klape »Rožice« Šapjane, »Mareta« 
Bakar, »Teha« Cres, »Hreljanke« 
Hreljin, »Volosko« i »Kamelija« te 
muške klape »Vokalisti Liburnije«, 
»Morčić« Rijeka, »Kamik« 
Kostrena, »Volosko«, »Cinkvina« 
Rijeka i »Reful« Hreljin.


