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NIČE NOVI KLIS - VELIKI PROJEKT SVEUČILIŠTA U SPLITU I NAŠEG OPĆINSKOG ČELNIŠTVA
OSTVARIT ĆE SE KROZ SLJEDEĆE GODINE

Znanje, novac i moć
stižu iz Kampusa Klis!
Imamo jasnu viziju velikog,
modernog projekta čiji je potencijal u širenju i disperziji
Kampusa u susjedne općine i
gradove. - najavljuje prof. dr.
Šimun Anđelinović, rektor
Sveučilišta u Splitu, a Josip
Didović, predsjednik Vijeća
Općine Klis podsjeća kako su
svi vijećnici jednoglasno donijeli odluku o podržavanju
ideje i ovlastili načelnika da
dalje djeluje i zastupa interese Općine Klis u ovom mega
projektu.

S

veučilišni kampus sa studentskim domom, Europskom sveučilišnom bolnicom, zgradom
za razvoj IT tehnologije i start-up
tvrtkama, Fakultetom mediteranske
poljoprivrede, sportsko-rekreacij-

skim sadržajima, to je tek dio megaprojekta kojem se Klis okreće kroz
sljedećih nekoliko godina. Ovom
idejnom rješenju Sveučilišnog kampusa u Klisu, prethodile su temeljite
pripreme u trajanju od osam mjeseci,

a zadnjih nekoliko dana dovršeni su
finalni dogovori, kaže Jakov Vetma,
načelnik Općine Klis.
Još je lani na sjednici Općinskog
vijeća Jakov Vetma uveo vijećnike u
ideju o suradnji Općine Klis sa Split-
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skim Sveučilištem i objasnio značaj
ovakvog projekta za cijelu Općinu.
– Provedena je pojedinačna rasprava, svi vijećnici su jednoglasno
donijeli odluku o podržavanju ideje
i ovlastili načelnika da dalje djeluje i
zastupa interese Općine Klis u ovom
projektu – kaže Josip Didović, predsjednik Vijeća Općine Klis.
S obzirom da je riječ o velikom
projektu, u kojem sudjeluje Splitsko
sveučilište, Sveučilišni Kampus Klis
predstavlja prof. dr. Šimun Anđelinović, rektor i novi predsjednik Rektorskog zbora RH.
– Imamo jasnu viziju velikog,
modernog projekta čiji je potencijal
u širenju i disperziji Kampusa u susjedne općine i gradove. Želimo kapacitete Sveučilišta proširiti za 200
posto, pružiti kvalitetne studije, osigurati povoljan smještaj i praksu na
jednom mjestu, kao jedinom modelu
uspjeha i održivosti. – kaže prof dr
Anđelinović.
Uz sve što se planira, a tu spadaju
smještajni kapaciteti studenata i gostujućih predavača, u Kampusu će se
otvoriti potpuno novi sadržaji.

Donacija Općine
Općina Klis je Sveučilištu u
stvari darovala 200.000 kvadrata,
bez obzira na svrhu i cilj, na čemu
su u Sveučilištu zahvalni, a njihovi stručnjaci su zajedno s timom
iz Općine spremni na detaljnu pripremu projekta.
– Vrlo ozbiljno smo shvatili
ovaj vrijedan projekt i nikada ne
smijemo imati pravo na grešku, a
pogotovo u ovakvim složenim pitanjima. Stoga će naš stručni tim
u Općini, zajedno s čelništvom,
raditi na svakom, pa i najmanjem
detalju kako bi pripremio projekt i
najvažnije - aplicirao za sredstva
EU, kojih ima i uvijek će biti za
ovakve investicije. Prva sredstva
će se uskoro dobiti na natječajima
za financiranje projektne dokumentacije. – kaže načelnik Vetma.

-Velika novost je Studij mediteranskih kultura sa staklenicima, u
kojem bi studenti uz stručnjake od-

mah i praktično primjenjivali teoretska znanja, uz to će se otvoriti i
sveučilišni restoran koji će sve proizvode koristiti za prehranu studenata, Europsku sveučilišnu bolnicu,
zgradu za IT start-upove, te brojne
druge sadržaje. – kaže Jakov Vetma.
- Imamo plan da 180.000 kvadrata ide Sveučilistu, a 30 tisuća metara četvornih poduzetnicima od čega
Sveučilište dobija sveučilisnu bolnicu, studentski dom, Studentski centar i Fakultet mediteranskih kultura.
Mi ćemo izmjestiti administraciju,
dobiti centar za udruge, sportske sadržaje, novi vrtić i sportske dvorane,
ukratko. kraj Klisa niče novi Klis.S obzirom na stručnost tima Sveučilišta u Splitu te radišnost i optimizam Klišana, svi vjeruju da je vrijednost ovog projekta puno veća, jer je
riječ o stvaranju temelja za novi život uz pomoć akademskih građana i
napretka hrvatske znanosti, a na kraju i bolji život svih mještana velike
Općine Klis, ali i susjednih gradova
i općina.
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HERA I RERA ZAJEDNO - ZNAMENITA KLIŠKA UTVRDA DOBILA MULTIFUNKCIONALNI PROSTOR

Gosti iz svijeta stižu
u Providurov stan

Nakon šest godina intenzivnih
radova kroz projekt ‘Klis u
doba Trpimirovića’ otvoren
je obnovljeni, zapadni dio
nekadašnjeg Kneževog stana,
projekta Splitsko dalmatinske
županije vrijednog 570 tisuća
eura, spoj vrijedne baštine i
moderne digitalne tehnologije,
te rezidencijalni prostor za
važne uzvanike
Piše: Mila Mihovilović

T

vrđava Klis najvažnija je i
najveća utvrda na ovim prostorima i od iznimne je važnosti za cijelo dalmatinsko područje. Dugo je imala naziv vrata grada
jer onaj tko je branio Klis, branio je
i cijelu srednju Dalmaciju.
Posljednjih šest godina intenzivno se radi na obnavljanju kliške
tvrđave, a zahvaljujući ponajpri-

je kvalitetnoj suradnji Županije,
Konzervatorskog odjela u Splitu i
Općine Klis.
U sklopu projekta HERA, čiji je
nositelj Splitsko-dalmatinska županija, obnovljen je tzv. Providu-

rov stan, odnosno njegov zapadni
dio, čime se formirao jedan Posjetiteljski centar nazvan „Klis u doba
Trpimirovića“. Jelena Petrov iz
Javne ustanove RERA naglasila je
da je uređenje financirano sredstvi-
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ma Europske unije, Programom
IPA jadranske prekogranične suradnje, kroz projekt HERA.
Nositelj je projekta Splitskodalmatinska županija, a u kompletno uređenje i digitalnu implementaciju uloženo je 570 tisuća eura.
Providurov, odnosno Knežev
stan bio je srce tvrđave i ovim projektom je uspješno vraćen na to
mjesto nakon godina ruševnosti i
zapuštenosti.
U stručnom dijelu predavanja
pročelnik Konzervatorskog odjela u Splitu, dr.sc. Radoslav Bužančić rekao je kako je Klis vrlo
slojevita povijesna tvrđava te bi se
zaista moglo raspravljati o njenom
mletačkom, turskom ili bilo kojem
drugom razdoblju, ali Klis u doba
Trpimirovića je temelj i ishodište
nacionalne povijesti. Posebno, i s
ponosom je istaknuo kako je Klis
upravo mjesto gdje je u devetom
stoljeću osnovana Hrvatska država
i gdje je bio stan hrvatskog vladara.
Sva najnovija istraživanja su
potvrdila da se ovom prostoru s
pravom pripisuje ishodište i početak naše nacionalne povijesti, a
težište je stavljeno na rani dio srednjovjekovne države, pa su izloženi
i brojni nalazi vezani uz kraljevski
dvor.
Posjetiteljski centar nalazi se
u zapadnom krilu Providurovog
stana, osmišljen na način da kroz
nekoliko dvorana nudi povijesni
pregled u doba Trpimirovića, koje
navodimo kao početak naše nacionalne povijesti, a sve kroz relikte
i nalaze iz tog doba, pojačane digitalnom prezentacijom i pojašnjenjem svakog pojedinog izloška.
Prostor na katu je obnovljen kao
reprezentativni dio objekta kojemu
je intencija da se pretvori u centar
za razna društvena događanja poput znanstvenih skupova, glazbenih i scenskih događaja, ali i kao
jedan protokolarni i reprezentativni prostor ne samo Općine Klis već
i kao rezidencijalni ured župana.
Projekt obnove ovog dijela tvrđave za cilj je imao unaprijediti

prezentaciju i cjelokupni kulturnoturistički doživljaj ove važne utvrde i cijelog ovog područja.
Načelnik Jakov Vetma izrazio je zadovoljstvo suradnjom sa
Županijom i njezinom razvojnom
agencijom RERA-om kao i Konzervatorskim odjelom u Splitu i
gosp. Bužančićem, te je naglasio
kako se kroz očuvanje i njegovanje
baštinske tradicije i kulturnog na-
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sljeđa želi obogatiti i podići na viši
nivo kulturno-turistička ponuda i
doživljaj Klisa.
S vrha obnovljenog Providurovog stana, pruža se izvanredan
pogled na splitsku okolicu, zaleđe
te Mosor i Kozjak. Na ovom jedinstvenom vidikovcu tvrđave, zadivljujuće vizure će vam se duboko
urezati u sjećanje i pozvati vas da
im se uvijek iznova vraćate.
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POVRATAK U PROŠLOST - NAŠA OPĆINA DOBILA VRIJEDAN DAR U STAROJ ŠKOLI

U Klisu naše
novine čitajte
i s knjigom po
svitu skitajte
Čitaonica i knjižnica otvorene
su na blagdan sv.Nikole u
zgradi stare škole pa je tako
Klis nakon stotinjak godina
ponovno dobio vrijedan
sadržaj

V

iše od 150 članova upisano
je u Narodnu knjižnicu i čitaonicu u Klisu, u zgradi stare škole koja je otvorena na blagdan
svetog Nikole, na mjestu nekadašnje
Pučke knjižnice i štionice. Ova je
zgrada kroz povijest imala različite
namjene, a poznato je da je na istom
mjestu tu bila kliška Pučka knjižnica
i štionica na početku prošlog stoljeća.
Lijep događaj uveličali su brojni
uzvanici, djelatnici drugih
knjižnica, predstavnici županijske matične službe za knjižničnu
djelatnost, Jakov Vetma, načelnik
Općine
Klis i općinski vijećnici te drugi
uzvanici.
Da svijet na mladima ostaje potvrdili su voditelji - učenici Osnovne
škole ‘Petra Kružića’ ,recitacijama
i čitanjem tekstova, a proslavljeni
kliški pjevač i tenor HNK iz Splita,
Špiro Boban sve je dodatno uljepšao
‘Lijepom našom’.
Knjižnica i čitaonica će, kazao je
kliški načelnik Jakov Vetma, uz podršku općine, biti mjesto u koje će

Hvala donatorima knjiga!

Gorani Gizdić, Vjeročki Glavina,
Vedranu Benzonu, Paoli Dadić,
Andrei Rajčić, Marini Gudelj,
Ojdani Koharević, Nadani Tešija, Fani Ćaleta, Ani Kundid Novokmet, Antunu Bariću, Marinu
Matijeviću.

Posthumna zahvala našoj
Ines Boban

Posthumno je uručena zahvalnica Ines Boban, kao inicijatorici
pokretanja cijelog projekta. Zahvalnice su dobili i mnogobrojni
stanovnici Klisa, ali i prijatelji
knjige izvan naše općine,koji su
nesebično darovali svoje kućne
knjižnice.
s veseljem dolaziti svi mještani velike kliške općine, a uz to će se organizirati i razna druga događanja.
Posebno je sretna Lea Smodlaka,
privremena ravnateljica Knjižnice,
koja je zahvalila Općini Klis na izvrsnoj suradnji, Ministarstvu kulture i
brojnim kolegama, koji su pomagali
složen proces otvaranja ove kulturne ustanove, na ponos svih mještana
naše općine.

Pratite nas i na fejsu

Knjižnica i čitaonica se sastoji
od središnje prostorije za posudbu knjiga i čitanje dnevnog tiska,
prezentacijske dvorane i uredskih
prostorija. U knjižnici se organiziraju brojna događanja, prvenstveno pričaonice i radionice za djecu,
a u planu su i brojna druga događanja za sve dobne skupine. O događanjima i planovima čitajte i na
našoj facebook stranici.

glasnik općine klis
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BALUN KROZ POVIJEST - GORAN VIDIĆ, PREDSJEDNIK NK ‘USKOK’ O PLANOVIMA NAŠEG KLUBA

Volite i čuvajte

‘Uskok’

vratit će vam
‘kišom golova’

N

aš nogometni klub ima dugu
tradiciju jer je osnovan
daleke 1930. godine. Današnje igralište NK Uskoka nalazi
se na predjelu Iza grada i koristi se
od 1963. godine, a sadašnji izgled
dobija izgradnjom 1985. godine nakon nekoliko godina marljivog rada
mnogih Klišana.
Što o Uskokovom jučer – danas
- sutra kaže simpatični Splićanin,
36-godišnji Goran Vidić, predsjednik NK Uskok, poznato vratarsko
ime, gdje je igrao za kliški klub od
1994. do 2015. godine. Nakon aktivnog igranja, Vidić je postao prvi
čovjek ‘Uskoka’, a njegovi igrači,
bivši suigrači navode kako je riječ o
izvrsnom sportašu, ali i uspješnom
poslovnom čovjeku.
Zato je na naše pitanje o svom
viđenju kluba, započeo svoju priču
s vidnim ponosom na klub kojega
vodi i ističe da je područje djelovanja kluba prvenstveno sportsko.
- Uz to, osnovali smo klub kako
bi okupili djecu i mladež koji se žele
baviti nogometom jer na taj način
želimo razviti odgojne, moralne i
sportske vrijednosti kod naših članova, ali biti dio svakodnevnog života
naših mještana. – kaže Vidić.

Svi se trudimo nogomet učiniti
boljim, a svatko radi po svojoj
savjesti, ja uvijek radim ovako i
kao da ću ovdje biti sto godina.
Ako odem danas, ostavit ću
više nego što sam zatekao –
kaže Goran Vidić.
Piše: Darija Radić

Pun teren malih ‘uskoka’
Klub radi s više od 120 djece i
mladih zastupljenih po svim dobnim skupinama. Po kategorijama; djeca do 9 godina broje 19
članova, djeca do 11 godina – 15
članova, mlađi pioniri – 17, pioniri – 15, kadeti – 20, juniori - 15
članova i seniorski uzrast sa 23
člana. Njihovo sve učestalije sudjelovanje u natjecanjima, rezultiralo je porastom interesa i upisom
novih članova, a još veći odaziv
bit će u srpnju, na novom upisnom
roku. Organizacijom raznovrsnih
edukacija i radionica za trenere i
članove, vodi se briga o profesionalizaciji ljudskih resursa.

Djeca usmjerena na sport su općenito boljeg psihofizičkog zdravlja,
postižu bolji uspjeh u školi te imaju bolje razvijene socijalne vještine.
Zbog nedvojbene vrijednosti sporta,
bavljenje sportom je mogućnost koja
bi trebala biti dostupna svima. Vidić
ističe da je važno naglasiti kako jedan čovjek sam ne može napraviti
puno već klub mora imati jasnu viziju, pa mora postojati strategija i
logistika i tek onda korak po korak
ići naprijed.
- Cilj našeg rada je doprinos općoj dobrobiti i podizanje kvalitete
života cijele zajednice te poticanje
djece i mladih na sportske aktivnosti
kroz bolje uvjete, ali i unaprjeđivanje
nogometa kao sporta, naglašava Vidić, te razvijanje odgojnih,moralnih
i sportskih vrijednosti kod članova te
poticanje rekreacije i zdravog načina
života u široj populaciji.
Zbog svega, naglasak je kluba na
izgradnji mladog, omladinskog pogona kroz profesionalizaciju Škole nogometa te angažiranjem mlađih, sposobnih i nadasve stručnih ljudi iz svijeta nogometa. Plan udruge je usmjeriti sve snage razvoju i budućnosti,
osigurati što bolje osnovne uvjete te
osigurati što veću uključenost djece i
mladih u život kluba.
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Upitan gdje vidi ‘Uskok’ u ovoj
sezoni, Vidić podsjeća na važnost
mladih i odgovara da idu naprijed
s mladima, vidi mnogo izazova u
‘Uskoku’. Nažalost, stanje koje je
zatekao kad je preuzeo upravljanje
klubom bili su dugovi, infrastruktura
je bila devastirana i zapuštena godinama.
- Vrlo malo i nimalo se ulagalo u
poboljšanje uvjeta pa je bila nužna
potpuna sanacija glavnog igrališta,
novoobnovljeno je pomoćno betonsko igralište s umjetnom travom, instaliran je digitalni semafor što je još
uvijek raritet na terenima ovakvih
manjih klubova, obnovljene su svlačionice i klupske prostorije.
Ističe kako je još obilje ideja i
zamisli kako obogatiti i unaprijedi-

ti rad kluba, a glavna nit vodilja je
omogućiti djeci što više i postići da
NK Uskok bude točka okupljanja
svih mladih i da to nije samo sportski klub već vrijednost svih mještana
cijele kliške općine. U klubu je mnogo učinjeno, ali učinit će se i mnogo
više.
- Nedostaje nam rasvjeta na terenu što u zimskom periodu ograničava rad na sat do dva poslijepodne, uz
to i rad sa svim dobnim skupinama,
ali nadaju se da će sve rješavati korak po korak.
- Svi se trudimo nogomet učiniti
boljim, a svatko radi po svojoj savjesti, ja uvijek radim ovako i kao da
ću ovdje biti sto godina. Ako odem
danas, ostavit ću više nego što sam
zatekao – iskreno će Goran.

Među važnijim događajima ove
godine je organizacija 3 omladinska
natjecanja u Klisu od kojih je jedan
međunarodnog karaktera, a to je najbolja potvrda da se trud isplati i vidi.
- Čast mi je voditi ovaj klub, želim
imati poštene suradnike, ako imamo
problem, želim o tome govoriti oči u
oči, ne iza leđa, mislim da je to jedini ispravan put. Moramo čuvati NK
‘Uskok’, kao što volimo i pazimo
našu Klišku tvrđavu. – poentira pri
kraju ovog razgovora.
Za kraj još ima samo riječi hvale
za općinsko čelništvo, posebno načelnika Jakova Vetmu, te Poduzetnički inkubator Klis, koji mu izlazi u susret i pomaže planirati nove projekte,
kako bi Uskok bio i ostao ponos svih
mještana dične kliške općine.

KLIS NA CENTRU - NAJVAŽNIJA SPOREDNA STVAR NA SVITU IMA DUGU TRADICIJU U NAŠOJ OPĆINI

Mogli su zabraniti
‘Uskok’, ali ljubav
za balun je ostala
Prvu nogometnu loptu u
Klis, kao i u okolna mjesta,
donijeli su srednjoškolci.
Kliški srednjoškolci koji su
svakodnevno putovali u Split,
sinjskom „rerom“, uz obveznu
priču o balunu.
Piše: Jurica Gizdić

N

ogomet se u Klisu počeo
igrati krajem dvadesetih i
početkom tridesetih godina
i to na tri mjesta u Klisu: Klis-Rupotini, Kosi, nešto kasnije zajednički
u Varošu i Megdanu. Kliški Uskok
u to vrijeme nije bio registriran, već
su se odigravale prijateljske utakmice s ekipama iz susjednih mjesta: Solina, Mravinaca, Vranjica,
Kamena, Žrnovnice... Već od prvog
dana službenoga egzistiranja klub
je imao klupsku upravu, pa se kao

prvi predsjednik kluba spominje,
od samog osnutka 1930., ugledni
mještanin Šime Perković, kojeg je
potom na funkciji predsjednika naslijedio Branko Glavina.
Prvu nogometnu loptu u Klis,
kao i u okolna mjesta, donijeli su
srednjoškolci. Kliški srednjoškolci koji su svakodnevno putovali u
Split, sinjskom „rerom“, uz obveznu priču o balunu.
Tako se kao prvi vjesnici nogometa u Klisu spominju Jure Gizdić, don Ćiro Bubić, Jozo Džakula,
Milutin Gizdić, Ante Bubić, braća
Glavina, Jozo Gizdić, Fabijan Bubić i drugi.
Uskok nije bio čist pred ondašnjim vlastima, njegov je rad bio
zabranjivan u nekoliko navrata, pa
se od nogometnog kluba razvilo
kasnije tamburaško društvo i zbor
pjevača, samo da se zadrži i dalje
razlog za sastajanje, za okupljanje
mladih.
U Drugom svjetskom ratu gotovo je cijela momčad izginula. Nakon rata trebalo je početi ispočetka.
Godine 1946. na inicijativu općinskog Narodnog fronta osnovano
je Fiskulturno društvo Zvijezda, a
u stvari se time probudio Uskok.

Društvo je najprije bilo zamišljeno
kao stolnotenisko i šahovsko, no
kad su došli na red prvi susreti sa
susjedima, znalo se da nema druge nego uzeti loptu i s nogometom
ponovno otpočeti suradnju, tako da
je prva poslijeratna nogometna utakmica odigrana 25. veljače 1946.
protiv nogometaša iz Mravinaca.
Grupa kliških sportskih entuzijasta sastaje se 24. listopada 1952.
u nakani obnavljanja nogometnog
kluba u Klisu. Najviše je bilo sporova oko imena kluba, bilo je raznih
prijedloga: Tvrđava, Vihor, Orkan,
Dalmatinac, međutim prevladalo je
da se klub ponovno nazove Uskok,
što je s oduševljenjem i prihvaćeno,
jer je to ime bilo i ostalo vjekovni
simbol borbe Klišana protiv turskih
osvajača.
Za prvog registriranog predsjednika Uskoka izabran je prvi kliški
sportski radnik, prvi mještanin koji
je prisustvovao utakmici Hajduka
u Splitu i šire, te igrač prve generacije kluba Jure Gizdić - Jukić.
Tako je klub službeno ozakonjen
2. svibnja 1953. godine, kada je
održana službena utemeljiteljska
skupština. Klupsko čelništvo pored
predsjednika još su sačinjavali: Fa-
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bjan Bubić – potpredsjednik, Ante
Valenta – tajnik, Kažimir Bojić –
blagajnik, Vicko Vukšić – tehnički
referent, Nikola Džaja – referent za
pomladak, Marin Galić – referent
za propagandu i Mile Čaleta – ekonom. Prve dresove je kupio u Zagrebu ondašnji tajnik i trener Ante
Valenta, kojega je na povratku iz
Zagreba, cijela momčad dočekala
na željezničkoj stanici u Splitu, a
nogometaš Jakša Boban je odmah
obukao dres, te ga do Klisa nije skidao.
Dugo vremena nakon rata Uskok
je bio podstanar, nije imao vlastito
igralište, međutim, danas je druga
stvar. Danas Uskok ima igralište sa
svim pratećim sadržajima, kakav
zasigurno nemaju ni mnogi današnji prvoligaši.
Kliški Uskok je kao i svaki sportski kolektiv, imao uspona i padova.
Stvaranjem hrvatske države počinje prava ekspanzija kliškog kluba,
tako da Klišani u nekoliko sezona
od anonimnog sportskog kolektiva
dolaze do same Prve hrvatske nogometne lige tako što u prvenstvenoj sezoni 1994./95. osvajaju prvo
mjesto u prvenstvu Druge hrvatske
nogometne lige - jug, te se plasiraju
u novoformiranu Prvu B hrvatsku
nogometnu ligu.
Da se prisjetimo nogometaša
kliškog Uskoka, koji su u navedenoj sezoni 1994./95., pod vodstvom
trenera Željka Mijača i Mile Viđaka,
te njihovih pomoćnika Stipe Valente i Stjepana Vukovića, ostvarili taj
najveći klupski uspjeh u povijesti:
Slavko Radić (kapetan momčadi),
Nikola Škrabić, Goran Vuković,
Sandro Tomić, Denis Kovačić, Igor
Matić, Vlatko Đolonga, Ante Bašić, Dejan Glavina, Damir Kuvek,
Siniša Čaleta, Neno Rogošić, Boris
Sikavica, Hrvoje Ančić, Krešimir
Bogdan, Željko Skopljanac, Ognjen
Majdov, Joško Ivanišević, Roberto
Borzić, Igor Šabašov, Zdravko Voloder, Mateo Juričić, Damir Lerga,
Ilami Halimi, Ivan Delić, Oliver
Gudelj, Aleksandar Živković, Mateo Munitić i Ratko Bekafigo.
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Najstarija sačuvana fotografija kliškog Uskoka iz 1931. Gornji red slijeva: Ivan
Jankov, Drago Gizdić, Milutin Gizdić, Ivan Gizdić Mijin, Jozo Bubak, Ivan Gizdić
Lukin i Jozo Gizdić. Čuče slijeva: Špiro Gizdić, Vicko Gizdić i Jozo Jankov.

Za kraj ovog teksta treba spomenuti trojicu „uskokovaca“ koji su
položili svoje živote na oltar jedine
nam domovine Hrvatske. Dok bude
kluba vječno će sjati imena dugogodišnjeg predsjednika i poznatog
nogometnog suca Zdravka Uvodića, bivšeg nogometaša seniorske

momčadi Joška Novovića, te bivšega nogometaša juniorske momčadi
Tihomira Burića.
U svakom slučaju kliški Uskok
je klub s renomeom i tradicijom i na
generacijama koje dolaze je odgovoran zadatak, nastavak kvalitetnog
nogometa pod drevnom tvrđavom

Momčad Uskoka, prvak Druge HNL u sezoni 1994./95., koja se plasirala u Prvu
Hrvatsku nogometnu ligu. Gornji red slijeva: Ančić, Lerga, Đolonga, Munitić,
Balić, Šabašov, Bekafigo, Kovačić i Tomić. Srednji red slijeva: trener vratara
Vuković, Kuvek, Čaleta, Ivanišević, trener Željko Mijač, pomoćni trener Stipe
Valenta, Škopljanac, Glavina, Majdov, Škrabić i fizioterapeut Perić. Sjede slijeva:
Voloder, Radić, Juričić, Borzić, Bogdan, Rogošić, Matić i Bašić.
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Pregledna karta mreže vodoopskrbe i kanalizacije na području Općine Klis za koju je izdana lokacijska dozvola, a koji objekti se planiraju graditi kroz sljedeće dvije godine u sklopu
projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije SplitSolin.“

glasnik općine klis
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NA ZNANJE SVIMA

Privremeni O
prometni
režim
od Klisa
do Splita

sim brojnih prometnih ograničenja na području
Općine Klis zbog izvođenja različitih radova,
sljedećih mjeseci ćemo do Splita a kroz Solin
putovati izmijenjenom prometnom rutom.
Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića od Bilankuše
do Širine, koja prolazi kroz centar Solina, omogućit će
vožnju tom ulicom u pravcu Klisa, dok će se u smjeru Splita voziti alternativnim pravcem što je vidljivo na
priloženoj fotografiji. I redovite autobusne linije također
će zbog radova voziti prema privremenoj prometnoj regulaciji.
Očekuje se da će radovi biti završeni do svibnja pa
svi moramo biti strpljivi, spremni na svakodnevne gužve
jer riječ je o značajnim infrastrukturnim zahvatima kao
što su izgradnja plinovoda, kanalizacijskog sustava, vodovodne mreže ili cestovne infrastrukture koja će znatno
poboljšati kvalitetu života.
Fotografija: Slobodna Dalmacija
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KOMUNALNE VIJESTI - USKORO NOVE CESTE DO SUSJEDNIH MJESTA

Ugodnija
vožnja do
najudaljenijih
zaselaka
Piše: Maja Zelić

N

akon tri godine čekanja konačno se otvorila i prilika za razvoj cestovne infrastrukture
manjih, ruralnih krajeva. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za Mjeru 7.2.2 Ruralnog
razvoja - izgradnja i obnova cestovne infrastrukture, a
Općina je spremno aplicirala obnovu cesta u Brštanovu novim asfaltom. Sukladno donesenoj i usvojenoj

Strategiji razvoja Općine Klis 2014. - 2020., u kojoj je
jedan od glavnih prioriteta upravo održavanje i razvoj
cestovne infrastrukture kroz poboljšanje prometnica i
prometne povezanosti, upravo je asfaltiranjem prometnica u Brštanovu ispunjen uvjet za aplikaciju. Budući
da se radi o postojećim nerazvrstanim prometnicama
koje su razvojem infrastrukture često bile prokopane i zakrpane, ovim projektom omogućit će se ugodna
vožnja dolinom i brdima Brštanova, i to kroz zaseoke
Žižić-Sikirice, Put gradine, Juretići, Šolići, Čerine-Torlaci. Ukupna dužina obnove prometnica je 9.652 metara, a vrijednost svih radova iznosi oko 250 tisuća eura.
Pozitivne rezultate natječaja, nadamo se, očekujemo već
u proljeće kada bismo odmah krenuli s radovima. Kako
smo već prije i pisali, upravo iz Brštanova kreće i rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu, gdje će se
preko Niskoga spojiti s Matasima iz općine Lećevica, što
će stanovništvu, ali i sve većem broju turista, ljubitelja
prirodnih ljepota omogućiti boravak u prirodi i posjet
prirodnom fenomenu - bunarima Rajčica.
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FELJTON GLASNIKA - ‘FERATOM REROM U KLISU’ VOZIMO VAS U PROŠLOST (1)

Kako je Splićanin Antičević

u Beču izabran za graditelja ‘rere’
Ove godine navršilo se 114 godina od otvaranja za promet
uskotračne željezničke pruge Split – Sinj i 55 godine od
obustavljanja prometa popularne sinjske ferate ‘rere’ na
toj pruzi. I do danas su na nju ostala nostalgična sjećanja
nekadašnjih putnika i nije prestao žal što je željeznica
ukinuta...
Piše: Valter Firić

J

oš od pojave prvih željeznica
u Austriji očekivalo se da se i
gospodarski zaostala Dalmacija
željeznički poveže s ostalim dijelovima Austro–Ugarske monarhije,
a i sa susjednim državama. Promet
između Dalmacije i susjedne Bosne
i Hercegovine u to se vrijeme odvijao trasama nekadašnjih karavanskih
puteva i cestama izgrađenim u doba

francuske uprave početkom 19. st.
Sredinom tog stoljeća u Dalmaciji su
se počele pokretati akcije za izgradnju mreže željezničkih pruga koje
bi povezale najveće luke s njihovim
zaleđem. No izrade i izmjene brojnih projekata i pružnih trasa trajale
su desetljećima. Razlog tomu je što
su Austrijanci i Mađari onemogućavali sjedinjenje Dalmacije s Banskom Hrvatskom, protiveći se njihovom gospodarskom i političkom

Željeznička postaja Klis, 1925. godina

jačanju. Bržem napretku Dalmacije
i Hrvatske trebala je pridonijeti i
ta željeznička veza. Krajem 1898.
izglasan je Zakon o željeznicama nižeg razreda kojim se vlada ovlastila
izgraditi željezničku prugu Split –
Aržano, s ogrankom od Dugopolja
do Sinja. Poput ostalih sporednih
pruga u državi i financiranje gradnje
pruge Split – Sinj trebalo se ostvariti
privatnim kapitalom, tako da donji
pružni postroj pruge grade privatna
poduzeća, a gornji pružni postroj država.
Sredinom lipnja 1901. Ministarstvo željeznica objavilo je Dražbeni
oglas za preuzimanje radova na usku
prugu državne željeznice Split –
Sinj. Oglasom su bili obuhvaćani radovi donjeg pružnog ustroja, izrada

glasnik općine klis
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Vijadukt u Klisu zvan Vetmin most, 1903. godine

trase, postavljanje tračnica, izgradnju prijamnih zgrada na postajama,
izrada željezničkih mostova, nabava
građevnog materijala i drugi radovi.
Za sve navedene radove do puštanja
pruge u promet dani su rokovi njihovih izvedbi. Prema troškovniku
gradnje trasa pruge bila je podijeljena na šest dijelova, ne prema njenoj
dužini već prema konfiguraciji terena kojim je prolazila i sličnosti graditeljskih radova. Ukupni troškovi
gradnje trebali su iznositi 2,769.514
kruna. Ponude na oglas trebale su
se predati do 1. kolovoza 1901. kod
urudžbenog zapisnika željezničkog
ministarstva u Beču. U razmatranje
ponuda uzimali su se samo oni ponuditelji koji su mogli dokazati svoje
novčane i tehničke sposobnosti za
izvođenje radova.
U Dalmaciji su bili iznenađeni
što se dražbeni oglas odnosio samo
na prugu s trasom od Splita do Sinja,
a ranije utvrđena željeznička veza s

Aržanom nije bila spomenuta. U javnosti se stvorila opravdana bojazan
da se planirana trasa pruge neće do
kraja izgraditi i da će se ostati samo
na ‘krnjoj’ željezničkoj pruzi Split
– Sinj. Sredinom kolovoza 1901.
Ministarstvo željeznica povjerilo je
gradnju pruge splitskom konzorciju
‘Antičević i družina’ koji je dao najjeftiniju i najpovoljniju ponudu.
Iako je većina zemljišta kojim je
trebala prolaziti trasa pruge bila otkupljena tijekom prve godine, ostali otkup zemljišta tekao je sporo te
je pruga sa zakašnjenjem predana
konzorciju na korištenje, tako da su
radovi na njoj započeli tek krajem listopada 1901.
Tijekom 1902. godine radovi na
trasi pruge prema Sinju bili su u punom zamahu pa su do kraja godine
bili probijeni svi tuneli, podignuti
nadvožnjaci, vijadukt i most u Klisu
te izgrađene sve zgrade na postajama.

Prema izrađenom projektu uskotračna pruga od Splita do Sinja trebala je biti duga 45.514 km, a tadašnja državna cesta koja je spajala ta
dva grada bila je duga 36 km. Pruga
je većim dijelom bila trasirana u zavojima s minimalnim polumjerom
od 90 m, uglavnom oko Klisa, a
manjim dijelom na pravcu. Polazeći
iz Splita prema Solinu pruga je bila
položena u već postojeću trasu pruge normalnog kolosijeka koja je vodila prema Kninu. Na udaljenosti od
5.775 km od Splita, ispod predjela
Brda, odvajala se od pruge normalnog kolosijeka te se preko Dujmovače okretala na istok prema nadvožnjaku na Meterizama, a od njega se
postupno uzdizala prema Mravincima, Kosi, Rupotini i Klisu. Pruga je
dalje produžavala prema postajama i
stajalištima u Koprivnu, Dugopolju,
Prosiku, Dicmu, Kukuzovcu i Sinju.
U sljedećem nastavku (Klišani u
čudu; ‘rera’ zaobilazi Kosu i Varoš)
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VRIJEME DOŠAŠĆA PUNO EMOCIJA

Djevojčica
s plavim
kaputićem
razgalila
klišku
publiku
Na Božićnom sajmu promovirana
knjiga Željke Jurić-Mitrović
‘Moja rijeka suza’, u programu su
sudjelovala djeca Klisa, te brojni
gosti, a buri smo prkosili na
Sajmu mogućnosti

S

večano je bilo u vrijeme došašća u Klisu, a uz brojne događaje koji su obilježili dane uoči
Božića bilo je gostovanje Vukovarke Željke Jurić - Mitrović, poznatije
kao djevojčice u plavom kaputiću iz
tužne vukovarske kolone.
Nekad djevojčica, a danas odrasla pjesnikinja Željka Jurić Mitrović,
objedinila je sjećanja na vukovarsku
tragediju u zbirci pjesama ‘Moja rijeka suza’ koju je predstavila na Božićnom sajmu.
U programu su uz, emotivan nastup gošće iz Vukovara, sudjelovala
školska i vrtićka djeca pokazali su

što vrijedne, male ruke mogu napraviti u radionicama. Nastupio je mješoviti pjevački zbor crkve UBDM iz
Klisa, članovi kazališne družine iz
RETO centra s uprizorenjem živih
jaslica, došao je Djed Božićnjak, a
sve su razveselili prijatelji iz KGD
‘Mosor’, ženska klapa ‘Besida’ i klapa ‘Šušur’.
Dan prije na glavnom trgu na Klis
Megdanu održan je Sajam mogućnosti namijenjen mlađim uzrastima, a
dan nakon toga otvoren je Božićni
sajam.
Velikom broju školske djece iz
Osnovne škole ‘Petra Kružića’ znanja, zanimanja, vještine i tehničku
opremljenost prezentirali su djelatnici policije, vatrogasci, liječnici, pripadnici Gorske službe spašavanja,
volonteri Crvenog križa, djelatnici
službe Hitne pomoći, ali i sve udruge s područja Općine Klis.

Svega se toga dana našlo na jednom mjestu, neobičnih uređaja i
pomagala koja se koriste u hitnim i
interventnim situacijama, od policijskih pasa tragača do specijalnih vatrogasnih vozila.
Program je vodio dobro raspoloženi Joško Vukšić pa tako barem
donekle ‘zagrijao’ atmosferu zbog
kliške bure.
Dan poslije u Domu kulture u
Klisu, načelnik Jakov Vetma je
svečano otvorio i Božićni sajam
na kojem je bilo više od 30 izlagača
raznih proizvoda vrijednih vlasnika
OPG-ova ili malih kućnih obrta i
umjetničkih radionica.

glasnik općine klis
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NA PONOS KLIŠANIMA - PLANETARNO POPULARNA TV SERIJA DONIJELA IZVRSNE REZULTATE U TURIZMU

‘Game of thrones’ na Klis
dovodi stotine tisuća turista

Mlađa populacija uvijek želi
vidjeti mjesto gdje se snimao
kultni serijal, dok se nešto stariji
gosti zanimaju za fascinantnu
povijest Klisa. U tu svrhu lokalna
samouprava i turistička zajednica
promoviraju ‘novo - stare
proizvode’.
Piše: Lea Smodlaka

R

ast noćenja i gostovanja koji
zadnjih nekoliko godina bilježi grad Split i njegova
okolica, pozitivno se odražava i na
turistički rast Klisa. Iako Klis bilježi
značajan napredak u broju noćenja
i jačanju turističke ponude možemo reći da se Općina nalazi tek na
početku jedne nove uspješne priče.
Jak vjetar u leđa turističkoj priči
Klisa svakako je dala prezentacija
i snimanje uspješne svjetske serije
‘Game of thrones’. Iako se prelijepa
kliška tvrđava u poznatom serijalu pojavljuje u bitno izmijenjenom
obliku, njena arhitektonska atraktivnost ostaje prepoznatljiva. Reakcije i očekivanja gostiju moguće je
najbolje iščitati iz reakcija ostavljenih u recenzijama aktualnih portala.

Mlađa populacija uvijek želi vidjeti
mjesto gdje se snimao kultni serijal,
dok se nešto stariji gosti zanimaju za
fascinantnu povijest Klisa. U tu svrhu lokalna samouprava i Turistička
zajednica promoviraju ‘novo- stare
proizvode’; Providurov stan u čijem
je prostoru otvoren i posjetiteljski
centar, koji bi na zanimljiv način trebali ispričati poznate legende s kliške tvrđave. Na taj način se nastoji
približiti svim vrstama posjetitelja i
ispričati pravu priču o borbi za prijestolje koja se redovito lomila na
bokovima ove ustrajne tvrđave.
Posjetiteljski centar otvoren je
prije mjesec dana nakon dugogodišnjeg zahtjevnog rada i mnogo uloženih sredstava, zahvaljujući dobroj
suradnji Općine Klis, RereSD i Konzervatorskog odjela u Splitu. Općina Klis već duži niz godina nastoji
obogatiti svoju ponudu, ne temeljeći je samo na atraktivnosti tvrđave.
Blizina Splita, dobra gastronomska
ponuda i bijeg iz gradske gužve postaju sve češći odabir suvremenog
turista. Neprestano se radi na oglašavanju i označavanju destinacija
u Općini Klis te njenih ponuda. U
planu je privatna izgradnja hotela u

središtu mjesta, a radi se i na povećanom otvaranju privatnih smještajnih
kapaciteta. Takav napredak nastoji se postići stalnim informiranjem
mještana i aktivnim radom turističke zajednice koja nudi oglašavanje
smještajnih kapaciteta i direktnu
komunikaciju s gostom. Također, turistička zajednica je dostupna i za informiranje vezano za dokumentaciju
i kategorizaciju objekata te općenito
idejna rješenja za pobošljanje turističke ponude.

Iznajmljivači pitajte!
Ukoliko planirate početi iznajmljivati
smještajnu jedinicu u privatnom vlasništvu
i trebate više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete se javiti telefonom ili mailom na sljedeće adrese: Tel: 021/240-578 ;
tvrdavaklis@gmail.com
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ROĐENDAN U KOSI - SVEČANI KONCERT UZ BLAGDAN SVETOG STJEPANA

Načelnik
-glazbar
darovao
saksofon
za 80.
rođendan

N

a blagdan sv. Stjepana u
Kosi je održan tradicionalni
Božićni koncert a u prigodi
velikog jubileja KGD Mosor iz Klis
Kose koji slave 80 godina postojanja. Svečanim koncertom je dominirala domaća limena glazba na čelu s
voditeljem maestrom Sinišom Hrgom. Slavlju su, kako i priliči, nazočili predsjednik KGD Mosor Leo
Bralić, kliški svećenik don Miro
Šestan i načelnik Općine Klis Jakov
Vetma. Nakon zahvale predsjednika
društva, najveći pljesak je dobio Jakov Vetma koji je istaknuo da je i
sam desetak godina bio aktivni član
glazbe.
Načelnik je čestitao slavljenicima
jubilej uz želje za još mnogo kvali-

Svečarskim čestitkama se
pridružio i Tonći Ćićerić,
predsjednik Zajednice puhačkih
orkestara Splitsko-dalmatinske
županije te je zaslužnima uručio
diplome i priznanja.

tetnih koncerata i pobjeda na raznim
natjecanjima i smotrama, a za rođendan im je darovao novi saksofon kao
znak podrške i priznanja za višegodišnji rad, ali i kao garancija još veselije budućnosti.
Svečarskim čestitkama se pridružio i Tonći Ćićerić, predsjednik Zajednice puhačkih orkestara Splitskodalmatinske županije te je zaslužnima uručio diplome i priznanja.
U glazbenom dijelu večeri uz
slavljenike su nastupilii ŽK Besida
iz Klisa i kao ugodno iznenađenje
večeri Izabela Martinović.
Nakon protokolarnog dijela večeri nastavilo se feštati uz obilje pjesme, jela i pića.

NARODI NAM SE - BOŽIĆNI KONCERT ZA KRAJ GODINE

Publika i gosti P
pjevali u crkvi

rošla je godina na najljepši način završena u Klisu božićnim
koncertom ‘Narodi nam se kralj nebeski’, u organizaciji Hrvatskoga društva ‘Trpimir’ i župnoga ureda u Klisu. U župnoj crkvi UBDM uz domaćine, crkveni mješoviti zbor ‘Petar Kružić’
pod vodstvom časne sestre Anite Perkušić, nastupali su i Marin
Limić (klavir) sopranistica Branka Pleština Stanić, tenor Špiro
Boban, trubači Ivan Bralić i Mislav Glavina te orguljaš Mirko
Jankov.
Publika je uživala u djelima proslavljenih autora, od vremena
renesanse do poznatih pjesama iz glazbene riznice 20. stoljeća.
U ime predsjednika Društva Ivice Meštrovića blagdane su čestitali voditeljica Ozana Glavina i kliški župnik don Miro Šestan,
a lijepi događaj završen je svima omiljenom božićnom pjesmom
‘U se vrime godišća’, koju su zajedno pjevali publika i gosti.
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Darivana djeca u vrtićima u Klisu
i Prugovu za blagdan sv. Nikole
Načelnik Jakov Vetma u pratnji „sv. Nikole“ s vrećom punom poklona posjetio je
početkom prosinca djecu u vrtićima u
Klisu i Prugovu i tako doprinio očuvanju
jedne lijepe tradicije darivanja najmlađih.
Sveti Nikola se između ostaloga najviše
štuje kao zaštitnik djece i pomoraca.

Klis u Koloni sjećanja 18. studenoga
u Vukovaru i Škabrnji
Predstavnici Općine Klis tradicionalno su i ove godine,
18. studenoga, bili sudionici Kolone sjećanja u Vukovaru i Škabrnji, te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća
na mjesnim grobljima odali poštovanje svima koji su nedužno stradali i položili svoje živote za slobodu. Već nekoliko godina Općina Klis potiče svoje žitelje na sudjelovanje u dostojanstvenom obilježavanju ovakvih datuma,
koji su izuzetno teški, ali i važni stanovnicima tih mjesta.
Svim zainteresiranim stanovnicima Općine Klis osiguran
je besplatan autobusni prijevoz za Vukovar.

Dušni dan obilježen na svih deset
grobalja u općini Klis
Predstavnici Općine Klis posjetili su svih 10
grobalja na području općine, položili vijence
i zapalili svijeće uz centralne križeve.
Također su posjetili grobove poginulih branitelja i preminulih općinskih vijećnika te im
odali dužno poštovanje i zahvalili na doprinosu i žrtvama za domovinu i lokalnu zajednicu.

Počinje izgradnja
mrtvačnice u Klisu
Projekt dugoočekivane mrtvačnice
u Klisu ulazi u završnu fazu i zasigurno će biti gotov do kraja ovog
mandata. Krajem prosinca 2016.g.
raspisana je javna nabava za izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice
u Klisu. Potpisivanje ugovora se očekuje u veljači nakon čega se kreće u
samu izgradnju.
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Izložba kolekcionara
Ante Meštrovića pod
nazivom „Hrvatski
državotvorni tisak“
Načelnik Jakov Vetma je 12.
studenoga u Domu kulture
u Klisu otvorio izložbu pod
nazivom „Hrvatski državotvorni tisak“ kolekcionara
Ante Meštrovića.

Najhladniji siječanj
u posljednjih pola stoljeća
2017. godina počela je s najhladnijim tjednom u posljednjih pola stoljeća. Izmjerena temperatura na kliškoj tvrđavi
u kontinuetu od sedam dana je bila dobrano ispod ništice,
uz jaku buru koja je izrazito povećavala osjećaj hladnoće.
Ovakve zimske prilike zadnji put su zapamćene 1962. i 1963.
godine . Te dvije zime smatraju se najhladnijim s prosječnom
temperaturom od 6,1oC . Iako se snijeg u Klisu nije puno zadržavao, velika hladnoća i poledica zahtijevale su stalne intervencije komunalnih radnika i vodovoda.

Bonovi za
najugroženije
Općina Klis je svojim ugroženim kategorijama stanovnika za Božićne blagdane
podjelila oko 800 bonova u
vrijednosti od 200 kuna. Pravo na bonove su ostvarili svi
invalidi Domovinskog rata
(prema evidenciji HVIDR-e
Solin), nezaposlene osobe,
korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
umirovljenici s mirovinom
manjom od 2.000 kuna s
prebivalištem na području
Općine Klis. Dio je to brige
o najugroženijim kategorijama stanovništva, te im se
na taj način pokušalo učiniti
Božić i ostale blagdane veselijim.

Stipendije učenicima
i studentima
Općina Klis i ove godine
kroz program stipendiranja
odličnih učenika završnih
srednjoškolskih razreda i
uspješnih studenata vodi
brigu o kategoriji budućih
akademskih građana koji su
radom, trudom i talentom
zaslužili podršku lokalne zajednice.
Na natječaj za financijsku
pomoć u narednoj školskoj,
odnosno akademskoj godini prijavo se veliki broj učenika i studenata. Stipendije
je svojim uspjehom zaslužilo 65 studenata i 12 učenika.
Dokumentacija svakog od
njih je pomno analizirana i
uspoređena s Pravilnikom
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata sa područja Općine Klis
(Službeni vjesnik Općine Klis
br. 5/2013.) i na taj način je
određena i visina mjesečne
stipendije koja je različita
obzirom na prosjek ocjena u
prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini.

Radovi na relaciji Belimovača – Megdan
punom parom idu dalje
Novo ruho ulica u Općini Klis
U proteklih nekoliko mjeseci kontinuirano se radi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta (ulica) na području zagorskog dijela Općine Klis ( Prugovo, Broćanac, Brštanovo). U naselju Klis
kroz sljedeće dvije godine ulice će biti raskopane zbog izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže nakon čega će biti
presvučene novim asfaltnim slojem. Nedavno je u suradnji
sa Županijskom upravom za ceste rekonstruiran ulaz u naselje Donja Rupotina, dok je uz pomoć plinskog koncesionara
EVN-a asfaltirana ulica Pleštinići u cijeloj dužini.

Radovi na cesti Belimovača - Megdan su u punom tijeku. S
obzirom da je riječ o prilično prometnoj dionici radovi zahtijevaju strpljenje stanovnika koji se tom cestom učestalo koriste. Svakodnevne prometne gužve, prašina i buka lakše se
podnose kad smo svjesni činjenice da će centar Klisa konačno dobiti svu infrastrukturu civilizacijskog dosega počevši
od plinovoda, kanalizacijskog sustava, elektroenergetskog
sustava pa do rekonstruirane prometnice s uređenim nogostupom. Sve ovo će zasigurno značajno podići kvalitetu
života, ali i Klis učiniti privlačnijom destinacijom za mnogobrojne turiste koji posjećuju tvrđavu Klis.
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Kulturne i prirodne znamenitosti

