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Nastavak izgradnje škole na Lisama i gradnja prometnice koja će značajno utjecati na rasterećenje prometnice kod Doma zdravlja svakako su projekti koji su obilježili mjesec srpanj.
U sklopu GAP projekta, a zahvaljujući donatorima Američkoj agenciji za međunarodni razvoj
(USAID), Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj (Sida) i Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske (EKN), početkom mjeseca lipnja u Hrvatskom kulturnom domu otvorili smo Centar za
edukaciju kojim ćemo omogućiti općinskim djelatnicima, ali i građanima dodatnu edukaciju
(informatička i strani jezici) i osposobljavanje kroz razne vidove obuka. U protekla tri mjeseca
od izlaska zadnjeg broja biltena, širokobriješki športaši su ponovno potvrdili opravdanost našeg slogana „Široki Brijeg – uvijek na 1. mjestu“. Košarkaši su po četvrti put zaredom prvaci
države, po prvi puta šahisti su prvaci države, a nogometaši su ponovno izborili izlazak na
euro scenu. Naše mažoretkinje su također ponovno najbolje u državi. Međunarodna literarna
nagrada za najljepše ovogodišnje pismo za mlade Bosne i Hercegovine pripala je učeniku
OŠ Biograci, a Širokobriježanka je proglašena najljepšom u Federaciji BiH. Prema izvješću
Centara civilnih inicijativa (CCI), o kvaliteti života građana za 2011. najveći indeks kvalitete
života u BiH ima Široki Brijeg. Zahvaljujući prije svega naprijed navedenom ime našeg grada
punilo je naslovnice brojnih tiskanih i elektronskih medija. Uspjesi naših športaša nebi bili
mogući bez potpore gospodarstvenika, ali i bez potpore lokalne zajednice, pa je stoga uspjeh
športaša uspjeh sviju nas. Pred nama je blagdan Velike Gospe koji zauzima posebno mjesto u
srcima nas Širokobriježana, a to je ujedno i Dan naše Općine. Stoga svim građanima Širokog
Brijega želim sretan i blagoslovljen blagdan Velike Gospe, kao i Dan naše Općine.

Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu
Rodni listovi i uvjerenja o državljanstvu za učenike
završnih razreda osnovnih i srednjih škola

V

eć četvrtu godinu zaredom zahvaljujući uspješnoj suradnji Općinskog načelnika Mire Kraljevića i
Gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića učenici završnih razreda širokobrijeških osnovnih i srednjih
škola besplatno su dobili rodni list i uvjerenje o državljanstvu koji su im potrebni za upis u srednju školu,
odnosno na fakultet. Ovom uspješnom suradnjom s Gradom Mostarom i matičnim uredom Grada Mostara roditelji i učenici su pošteđeni dodatnih troškova, ali uštedjeli su i vrijeme koje bi im bilo potrebno
da bi došli do dokumenta koji su potrebni za upis u srednju školu, odnosno na fakultet.

NAJBOLJA KVALITETA ŽIVOTA U ŠIROKOM BRIJEGU

P

rema izvješću Centara civilnih inicijativa (CCI), o kvaliteti života građana za 2011. rađenom u okviru
projekta „Lokalna uprava za kvalitetu života građana - faza 2”, najveći indeks (57,89) kvalitete života u
BiH ima Široki Brijeg. Prosječan indeks kvalitete života građana mjeren je u 14 općina u BiH i iznosi 50,24
od maksimalnih 80. Najveću učestalost dugovanja za plaćanje računa domaćinstva u 2011. godini (komunalije i ostalo) imali su ispitanici na području općine Trebinje, a najpovoljnija situacija po oba ova parametra
bila je u Širokom Brijegu i Novom Sarajevu. Postotak domaćinstava s prihodima manjim od 500 KM (razina
siromaštva) u Širokom Brijegu je sedam posto, dok je u isto vrijeme u Foči čak 72 posto.
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Urednikova riječ
Krajem mjeseca lipnja uspješno je završen drugi ciklus „Akademije za građane“ koju je
Općina Široki Brijeg pokrenula u suradnji s OESS-om. Osnovni cilj Akademije je ispunjen, a
to je da polaznici Akademije saznaju više o funkcioniranju Općine što su imali mogućnost
kroz predavanja koji su održali pomoćnici Općinskog načelnika i ravnatelji javnih poduzeća
i ustanova, a sve to s ciljem aktivnijeg sudjelovanja građana u odlučivanju po pitanjima koja
su od koristi za lokalnu zajednicu. U sklopu II. faze GAP projekta početkom lipnja otvoren je
Centar za edukaciju kojim će se osim općinskim djelatnicima i građanima omogućiti dodatna edukacija i osposobljavanje kroz razne vidove obuka (strani jezici, informatička obuka…).
Tema ovog broja biltena je blagdan Velike Gospe, a koji je ujedno i Dan naše Općine. Veliko
hvala fra Franji Mabiću koji je napisao prigodni članak.

Širokiinfo

FRA PETAR SESAR (Kočerin 1895. – Čapljina 1945.)

P

olovicom mjeseca svibnja iz tiska je
izišla biografija fra Petra Sesara jednog
od 66 fratara Hercegovačke franjevačke
provincije mučki ubijenih od strane partizana u razdoblju od 1942. do 1945. Biografiju je napisao mr. sc. Drago Martinović,
savjetnik načelnika Općine Široki Brijeg za
odnose s javnošću. Biografija „Fra Petar
Sesar (1895.-1945.)“ napisana je na 24 crno-bijele stranice, a između ostalog sadrži
osnovne podatke o fra Petru, kao i o fra
Petrovoj obitelji, zatim o školovanju, ređenju i pastoralnom djelovanju fra Petra Sesara. Nekoliko je verzija mučeničke smrti fra
Petra Sesara koje su također navedene, kao i svjedočenja još uvijek
živućih svjedoka o pastoralnom djelovanju fra Petra. Fra Petar Sesar (krsno ime Marijan) rođen je 1895. na Kočerinu i drugo je od
sedmero djece od oca Ante i majke Kate rođ. Ćuk. Završio je pučku školu na Kočerinu, a Gimnaziju na Širokom Brijegu. Bogosloviju
je završio u Mostaru, Beču i Innsbrucku. Pastoralno je djelovao kao
kapelan zatim i vikar na Širokom Brijegu u vremenu od 1922. do
1928., a potom kao gvardijan i župnik od 1928.do 1931. Bio je devet godina tajnik i ekonom Provincije u Mostaru od 1934.do 1943.,
a definitor Provincije od 1943. i na kraju župnik u Čapljini od 1943.
do mučeničke smrti u veljači 1945. Biografija je u elektronskoj formi dostupna na osobnoj Internet stranici autora.

Impressum

BILTEN OPĆINE ŠIROKI BRIJEG

Širokiinfo, Fra Didaka Buntića 11, 88220 Široki Brijeg
Tel.: 039 702 801; 702 802; Fax: 039 705 915;
e-mail: info@sirokibrijeg.ba; www.sirokibrijeg.ba;
Nakladnik: Općina Široki Brijeg
Za nakladnika: Miro Kraljević, Općinski načelnik
e-mail: nacelnik@sirokibrijeg.ba
Urednik: mr. sc. Drago Martinović
e-mail: drago.martinovic@sirokibrijeg.ba
Grafička priprema: Antonia Zeljko Ćavar
Tisak: Logotip d.o.o. Široki Brijeg
Naklada: 1.000 primjeraka
ISSN
Bilten izlazi tromjesečno

mr. sc. Drago Martinović,
urednik

Iz sadržaja
OPĆINSKO VIJEĆE

4

IZ UREDA NAČELNIKA

6

U NAŠEM GRADU

7

INFRASTRUKTURA
Nastavljena izgradnja škole na Lisama

13

TEMA BROJA
Blagdan Velike Gospe
i Dan Općine Široki Brijeg

17

FOTO VIJESTI
Trojica Širokobriježana krenuli
biciklima na Olimpijske igre u London

20

KULTURA
Uručene diplome za 19 diplomanata
na ALU Široki Brijeg

21

ŠPORT
			
Košarkaši Širokog po četvrti put
uzastopno prvaci BiH

30

DA SE NE ZABORAVI
Održana “Večer sjećanja” na žrtve II.
svjetskog rata i poraća u Širokom Brijegu

34

1986-9916
Širokiinfo

3

OPĆINSKO VIJEĆE
ODRŽANA 49. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

P

od predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća
Nedjeljka Bokšića 10. svibnja održana je 49. sjednica Općinskog vijeća. Zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. Jednoglasno je
usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utemeljenju Glazbene škole Široki Brijeg. Prema ovoj
Odluci, koju je obrazložio Dalibor Markić pomoćnik
načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, mijenja se članak 5. Odluke o utemeljenju Glazbene škole Široki Brijeg, a prema kojoj se Ustanova (Glazbena
škola) utemeljuje za obavljanje osnovnog i srednjeg
obrazovanja, te članak 9. prema kojem Školski odbor
broji pet članova.
Jednoglasno je usvojeno Rješenja o utvrđivanju prava
vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Ante
Perke sina Marka iz Dobrkovića. Izvješće o izvršenju
Proračuna općine Široki Brijeg od 1.1. do 31.12.2011.
godine obrazložio je Mate Zadro pomoćnik načelnika
za financije i isto je većinom glasova od ukupno 22
nazočna vijećnika usvojeno. Nekoliko upita o pojedinim stavkama u izvršenju Proračuna za 2011. postavili
su vijećnici Narodne stranke Radom za boljitak Krešimir Šakić i Blagica Slišković, a koji su se odnosili na
izdatke za administrativni materijal, ugovorene i druge
posebne usluge, grantove neprofitnim organizacijama,
pojedincima… Većinom glasova vijećnika usvojeno je
izvješće o radu Općinskog načelnika za 2011. godinu.
Pojašnjavajući izvješće Općinski načelnik Miro Kraljević je između ostalog istaknuo: „Funkcioniramo u
teškim financijskim uvjetima, ali zajedno s općinskim
službama radili smo da ne budemo kočnica razvoju
našeg grada. Mislim da smo u tome i uspjeli. Imamo
dovoljno projekata, ali ne i financijskih sredstava za
realizaciju tih projekata.“
Izvješće o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode obilnih snježnih padavina i niskih temperatura u Općini Široki Brijeg obrazložio je Predrag
Naletilić-Cobra predsjednik Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda Općine Široki Brijeg.
Ukupan iznos štete kod 520 fizičkih i pravnih osoba je
3.419.822,00 KM, a ukupan iznos utrošenih sredstava

Nedjeljko Bokšić,
predsjednik Općinskog vijeća
za saniranje šteta izazvanih elementarnom nepogodom-snijegom je 297.616,00 KM. Željko Vukoja pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i načelnik Stožera
civilne zaštite na pitanje vijećnika Krešimira Šakića iz
Narodne stranke Radom za boljitak o isplati naknade
općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta odgovorio
je da „Općinsko povjerenstvo do sada nije naplatilo
niti jednu marku, a da članovi Stručnog povjerenstva
koji su vršili popis šteta na terenu također nisu naplatili svoj rad, a svakako ih to pripada i to zaslužuju.“
Većinom glasova su usvojena su izvješća o radu Vatrogasnog društva Široki Brijeg i o radu Športskog
saveza općine Široki Brijeg za 2011. godinu. Neovisni
vijećnik Ivo Jurilj Čiko pohvalio je rad Vatrogasnog
društva uz napomenu da ne posjeduju niti najosnovnija sredstava za gašenje požara. U točki vijećnička
pitanja, primjedbe i prijedlozi Općinski načelnik Miro
Kraljević upoznao je vijećnike o potpori Vlade Županije Zapadnohercegovačke u sufinanciranju prijevoza
učenika i da je cijena voznih karata za svibanj i lipanj
za učenike umanjena za 50 posto.

Detalj sa sjednice Općinskog vijeća
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ODRŽANA 50. SJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nakon usvajanja zapisnika sa 49. sjednice, na 50. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25. srpnja, usvojena je Statutarna Odluka o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Široki Brijeg. Ovom Odlukom se većim dijelom u Statutu općine Široki Brijeg mijenjaju
odredbe u poglavlju mjesna samouprava na način da se regulira
način osnivanja, nadležnost, tijela i druga pitanja vezana za funkcioniranje mjesnih zajednica. Odluku je detaljnije pojasnio Eugen
Zeljko predsjednik Odbora za statut, poslovnik i propise. Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Prostorne osnove Općine
Široki Brijeg, a koja predstavlja osnovu za izradu Prostornog plana
Općine Široki Brijeg za razdoblje od 2009. do 2028. godine. Odluku je pojasnio Borislav Zovko pomoćnik načelnika za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša. Uz ovu odluku usvojena je i Odluka o
usvajanju programa aktivnosti i Rješenje o imenovanju Savjeta za
izradu Prostornog plana Općine Široki Brijeg koji, uz dopunu dva,
broji 32 člana. Odluka o načinu i uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu - sustav vodoopskrbe pitkom vodom, kojom se
utvrđuju uvjeti i način priključenja na objekte i uređaje komunalne
infrastrukture, sustav opskrbe pitkom vodom koji su u vlasništvu
Općine Široki Brijeg ili u vlasništvu pravnih osoba, a koje osniva
Općina Široki Brijeg, nije dobila potreban broj glasova vijećnika i
ista nije usvojena. Jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđivanju
prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Rajka
Skoke sina Nikole iz Rasna i Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva
na gradskom građevinskom zemljištu u korist Marka Zovke i Mile
Zovko iz Oklaja. Jednoglasno je usvojen Program razvoja zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
u općini Široki Brijeg za razdoblje od 2012. do 2016. godine, a koji
je izradila Služba za civilnu zaštitu. Program je kratko obrazložio
Željko Vukoja pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu. Jednoglasno
je usvojen i Lokalni ekološki akcijski plan (LEAP) 2012.-2014. koji
je nastao uz suradnju radne i savjetodavne grupe za izradu LEAP
dokumenta i konzultantskog osoblja angažiranog u implementaciji
Projekta upravne odgovornosti (GAP). Pomoćnik načelnika za financije Mate Zadro obrazložio je izvješće o izvršenju Proračuna
općine Široki Brijeg za razdoblje od 1.1. do 31.3.2012., a koje su
vijećnici primili na znanje. Vijećnici su primili na znanje i informaciju o tehničkom stanju javne rasvjete u Širokom Brijegu koju je
obrazložio Dragan Pavković ravnatelj JU Coming.

Prijenos sjednica Općinskog
vijeća može se pratiti na službenoj stranici Općine Široki
Brijeg www.sirokibrijeg.ba i putem valova Radio postaje Široki Brijeg na 92.7, 93.1 i 102.3
MHz.
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IZ UREDA NAČELNIKA
NAČELNIK KRALJEVIĆ SE SASTAO S OMBUDSMENOM
ZA LJUDSKA PRAVA BiH NIVES JUKIĆ

O

pćinski načelnik Miro Kraljević sastao se 4. lipnja s predsjedavajućom Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Nives
Jukić. Ombudsmen Jukić upoznala je načelnika Kraljevića o aktivnostima Institucije ombudsmena i projekta „Ombudsmen u vašoj
školi“ u sklopu kojega je i realiziran posjet predsjedavajuće Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Nives Jukić Širokom Brijegu. Predsjedavajuća Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH
Nives Jukić sa suradnicima je posjetila Prvu osnovnu školu gdje
se sastala s Vijećem učenika i nastavnim osobljem škole. „Djeca
su upoznata s Konvencijom o pravima djeteta s čime sam ugodno
iznenađena, ali isto tako ovdje doslovno imamo dvije škole pod
jednim krovom i škola je prebukirana i to jedan od problema s
kojima se djeca u ovoj školi svakodnevno susreću“, izjavila je ombudsmen Jukić nakon posjeta Prvoj osnovnoj školi. Ombudsmen
Jukić posjetila je Gimnaziju fra Dominika Mandića, a sastala se i s
ministricom obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH Helenom
Lončar i ravnateljicom Centra za socijalni rad Radmilom Gašpar.

Općinski načelnik Miro Kraljević
i ombudsmen Nives Jukić

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIREDIO PRIJAM
ZA ŠIROKOBRIJEŠKE MAŽORETKINJE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 13. lipnja širokobriješke mažoretkinje predvođene voditeljicom Marijom Topić Ramljak i Marijom Šaravanja.
Mažoretkinje Široki Brijeg su na 10. Državnom prvenstvu mažoretkinja održanom 9. i 10. lipnja u Žepču osvojile četiri prva i četiri druga mjesta, te tako obranile titulu apsolutnih državnih prvakinja. Mažoretkinje Široki Brijeg su se izravno
plasirale na Europsko prvenstvo koje se ove godine održava u francuskom gradu
Mazametu početkom rujna. „Osvojivši odličja u svim kategorijama na državnom
prvenstvu još jednom smo potvrdili slogan „Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu“,
i na to smo ponosne“, rekla je Marija Topić Ramljak pritom zahvalivši načelniku
Kraljeviću na dosadašnjoj potpori. Načelnik Kraljević je zahvalivši mažoretkinjama i voditeljici Topić Ramljak istaknuo da će i ubuduće podupirati rad širokobrijeških mažoretkinja koje su mnogo činile i čine na promociji Širokog Brijega.
U znak zahvalnosti na potpori voditeljica kadetkinja Karla Gugić poklonila je
načelniku Kraljeviću pehar koji su osvojile na državnom prvenstvu u Žepču.

Kadetkinja Karla Gugić
i Općinski načelnik Miro Kraljević
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U NAŠEM GRADU
DODIJELJENI CERTIFIKATI POLAZNICIMA
AKADEMIJE ZA GRAĐANE

P

olaznicima drugog ciklusa „Akademije za građane” koju je Općina Široki Brijeg pokrenula u suradnji s OESS-om 28. lipnja dodijeljeni su certifikati. Certifikate je za 13 polaznika, Akademije nakon što su odslušali osam predavanja, dodijelio Općinski načelnik
Miro Kraljević. Općina Široki Brijeg je jedna od 23 općine u Bosni
i Hercegovini koja s OESS-om organizira „Akademiju za građane“.
Osnovni cilj „Akademije za građane“ je građanima omogućiti da
saznaju više o funkcioniranju Općine što su polaznici Akademije
imali mogućnost kroz predavanja koja su održali pomoćnici Općinskog načelnika i ravnatelji javnih poduzeća i ustanova, a sve to
s ciljem aktivnijeg sudjelovanja u odlučivanju po pitanjima koja su
od koristi za lokalnu zajednicu. Prvi ciklus Akademije za građane Općinski načelnik Miro Kraljević uručuje certifikat
održan prošle godine pohađala su 23 građana Širokog Brijega.
polazniku Akademije Branku Mikuliću

IZVRŠENA ISPLATA DRUGOG DIJELA SANIRANJA ŠTETA
OD PRIRODNE NEPOGODE-GRADA

O

d 21. do 24. svibnja u Općini Široki Brijeg izvršena je isplata drugog dijela saniranja šteta poljoprivrednim proizvođačima čije je
usjeve pogodila vremenska nepogoda - grad 8. i 9. lipnja 2011. Prvi dio
odštete isplaćen je krajem prošle godine. Olujno nevrijeme praćeno
gradom zahvatilo je Općinu Široki Brijeg u noći 8. na 9. lipnja prošle godine uništivši duhan, vinograde, voćnjake i povrtlarske kulture. Nevrijeme je zahvatilo područje mjesnih zajednica Kočerin, Ljubotići i dijela
mjesne zajednice Ljuti Dolac. Procijenjena šteta je 429.000,00 KM kod
294 poljoprivredna proizvođača.

4. Međunarodni susret
oldtimera

U

organizaciji Oldtimer kluba „Ero” 23. lipnja održan je 4. Međunarodni susret oldtimera pod nazivom „4 grada Hercegovine“. Sudionici su krenuli ispred
tvrtke „Mepas“ i zaustavili su se u središtu grada, gdje
su građani mogli uživati u ljepoti starodobnih vozila
koji izgledaju kao da su tek izišli iz tvornice. Zatim je
kolona oldtimera krenula prema Posušju, dalje prema
Grudama i u Ljubuški.
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NAJLJEPŠE PISMO ZA MLADE 2012.

M

eđunarodna literarna nagrada za najljepše ovogodišnje pismo za mlade Bosne i Hercegovine, koja je učeniku OŠ
Biograci Ivi Buhaču dodijeljena 29. svibnja na svečanosti upriličenoj u Sarajevu, polučila je golemu pozornost tiskanih i elektronskih medija diljem BiH. Učenik sedmog razreda iz Jara podijelio je brojne intervjue za središnje TV-dnevnike, najčitanije
tiskovine i portale, a nakon što je Večernji list u cijelosti objavio
nagrađeno pismo, ono je dospjelo u ruke učenikova športskog
uzora Ivice Kostelića, koji mu je uzvratio vlastitim dresom iz
Wengena s posvetom podrške. Ivin nastavnik hrvatskog jezika
Miro Naletilić ističe učenikov nesvakidašnji dar za lijepu pisanu
riječ. Ivu je zajedno s ostalim najuspješnijim učenicima iz naše
županije tijekom protekle školske godine, 22. lipnja 2012. primila i Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH
Helena Lončar.

Detalj s dodjele nagrada Ivo Buhač (lijevo),
Miro Naletilić (desno)

Širokobriješke mažoretkinje
najbolje na 10. državnom prvenstvu

U

Žepču je u organizaciji Saveza mažoretkinja FBiH 9. i 10. lipnja održano 10. državno prvenstvo
mažoretkinja na kojem je nastupilo preko 400 mažoretkinja iz osam gradova (Široki Brijeg, Grude,
Žepče, Uskoplje, Mostar, Kiseljak, Glamoč, Tomislavgrad). Najviše odličja osvojile su širokobriješke mažoretkinje i tako obranile titulu apsolutnih državnih prvakinja. Ove godine nije bilo seniorskih kategorija
zbog toga što su svoje ekipe prijavila samo dva grada (Široki Brijeg i Mostar), te su se plasirali izravno
na Europsko prvenstvo koje se ove godine održava u francuskom gradu Mazametu početkom rujna. Mažoretkinje Široki koje su osvojile odličja u svih 8 kategorija, 4 zlatne i 4 srebrne medalje, te tako obranile
titulu apsolutnih državnih prvakinja. Druge su bile mostarske mažoretkinje koje su osvojile 4 zlatne i 2
srebrne medalje.

Detalji s nastupa širokobrijeških mažoretkinja na državnom prvenstvu u Žepču

Širokiinfo

8

Održan 4. Međunarodni moto susret u Širokom Brijegu

U

Širokom Brijegu je 25. i 26. svibnja održan 4.
Međunarodni moto susret.Već četvrtu godinu
Moto klub Široki je uspješno organizirao ovaj zanimljivi susret motorista koji se sada već tradicionalno održava na obilaznici uz rijeku Lišticu. Kao i svih
prethodnih godina priređen je defile kroz grad sa
zaustavljanjem u središtu grada, a zatim su sudionici moto susreta produžili do obližnje autopraonice
„Vaših 5 minuta“ gdje je upriličeno pranje motoBajkeri u središtu grada
ra. Za zabavni dio programa pobrinulo se nekoliko
bendova (La Grange, Pešes, Teška industrija...). Moto susret je bio humanitarnog karaktera, a cjelokupan
prihod od tombole (20 nagrada) uplaćen je Domu za djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom
razvoju „Marija naša nada“.

ODRŽANA BICIKLIJADA
U ŠIROKOM BRIJEGU

P

o prvi puta u Širokom Brijegu u organizaciji Športskog
saveza Općine Široki Brijeg i pod pokroviteljstvom
Općinskog načelnika Mire Kraljevića je veoma uspješno
20. svibnja organizirana biciklijada. Oko 80 biciklista svrstanih u nekoliko kategorija vozili su s platoa Borak, preko
Japlanice gdje su se spuštali u Ružovo polje u Oklajima,
zatim ponovno na plato. Elitna kategorija vozača ovu je dionicu odvezla četiri puta, dok su ostali vozili dva kruga. Na
stazi je bila ekipa Hitne pomoći kao i Hercegovačka gorska
služba spašavanja koji nisu imali potrebe za intervencijama.

Uz rijeku Lišticu održana utakmica Premijer SPIN lige
BiH u ribolovu

U

organizaciji Društva sportskih ribolovaca „Borak“ i Sportsko ribolovnog saveza BiH u Širokom Brijegu, točnije na području Borka uz rijeku Lišticu održana je 2. i 3. lipnja utakmica Premijer SPIN
lige BiH u ribolovu. Natjecali su se članovi Premijer
SPIN lige BiH, koji su odlovili službenu utakmicu lige u
okviru drugog kola. Natjecanje je prigodnim riječima
otvorio pokrovitelj natjecanja Općinski načelnik Miro
Kraljević.
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MALONOGOMETNA LIGA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE
ŠIROKI BRIJEG 2012. OŽUJSKO /SRPANJ-KOLOVOZ/

U

organizaciji Športskog saveza Općine Široki
Brijeg na Trgu širokobrijeških žrtava u središtu Širokog Brijeg, 21. lipnja, obavljen je ždrijeb
skupina Lige mjesnih zajednica. Po prvi puta u
jedinstvenom ugođaju, uz nastup širokobrijeških
mažoretkinja, širokobriješke glazbenice Lucije
Zovko, humoriste Frane Vukoja i Mokarskih tamburaša ždrijeb je obavljen javno tako da su brojni
prolaznici imali mogućnost nazočiti najavi najposjećenijeg športskog događaja u najšportskijem
Skupine Lige mjesnih zajednica
gradu u Bosni i Hercegovini. Na samom početku
programa uz voditelja Maria Marušića nazočne su pozdravili predsjednik Športskog saveza Predrag Naletilić Cobra i Općinski načelnik Miro Kraljević. Popularno natjecanje u organizaciji Športskoga saveza
Općine Široki Brijeg, ove godine će nositi ime po glavnom sponzoru Ožujskom pivu. Po tradiciji, pokrovitelj turnira je Općinski načelnik Miro Kraljević, a supokrovitelj Županija Zapadnohercegovačka.
Natjecanje u tradicionalnoj MNL MZ OPĆINE ŠIROKI BRIJEG 2012. OŽUJSKO započelo je 2. srpnja.

U IZBIČNU PRONAĐENA VODA
NA DUBINI OD 27,5 METARA

N

a dubinu od 27,5 metara u Izbičnu
je 23. srpnja, nakon dva dana bušenja, pronađena voda. Prema prvim procjenama količina pronađene pitke vode
dovoljna je za sva domaćinstva u župi
Izbičnu. Bušotina je obložena zaštitnim
cijevima i u potpunosti spremna za naredno testno crpljenje i pročišćavanje
vode. Nakon dovršetka postavljanja
zaštitne obloge sondama je izmjerena
razina vode u bušotini, a mjerenje je
pokazalo razinu vode već na 27,5 m ispod površine tla. To dovodi do zaključka kako je na ovom mjestu (na 790 metara n.v.) pronađen sloj vode visok 84,5
metara. Svakim daljnjim metrom ulazilo
se još dublje u vapnenac koji je u sebi
sadržavao sve veće količine vode, te je
načinjena bušotina od 112 metara dubine. Svake sekunde iz bušotine izlazi
više od dva litra vode što je dovoljno
za opskrbu cijelog mjesta Izbično.

www.izbicno.info

Sredstva za bušenje u visini 15.000 KM osigurao je Miljenko
Mićo Crnjac. Sredstva za istraživanja bušotine, odnosno geofizička istraživanja koja su izvršena prošle godine osigurala
je Općina Široki Brijeg. Sada slijedi ugradnja naručene pumpe
za vodu koja će se spustiti u dubinu bušotine kako bi se načinila prva testna ispumpavanja i analiza vode. Potom slijedi
priprema i izrada projekta mreže vodovoda s pratećom infrastrukturom.
Širokiinfo
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U OŠ KOČERIN
ODRŽANO ŽUPANIJSKO
NATJECANJE U PRUŽANJU
PRVE POMOĆI

Ž

upanijsko natjecanje osnovnih i srednjih škola
u pružanju prve pomoći održano je 15. svibnja u Osnovnoj školi Kočerin. Općinu Široki Brijeg
predstavljala je Osnovna škola Kočerin i Gimnazija
fra Dominika Mandića. Natjecanje je započelo pozdravnim govorom domaćina v. d. ravnatelja Osnovne škole Kočerin Željka Sliškovića i mimohodom
ekipa uz himnu Hrvatskog crvenog križa „Neka
cijeli ovaj svijet“. Od osnovnih škola najboljom je
proglašena Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje, a od srednjih škola najbolje znanje je pokazala
Srednja škola Antun Branko Šimić iz Gruda.

HUMANOST
NA DJELU
Na Uzarićima u povodu blagdana svetoga Ante održana
humanitarna akcija darivanja
krvi

U

organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg
i u suradnji s odjelom za transfuziologiju Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, a
u povodu blagdana sv. Ante na Uzarićima je
provedena humanitarna akcija dobrovoljnog
darivanja krvi. Humanitarnoj akciji odazvalo
se 27 darivatelja krvi.

Na Kočerinu organizirana akcija dobrovoljnog darivanja
krvi

U

U prostorijama Osnovne škole Kočerin, u organizaciji širokobriješkog Crvenog križa 25. travnja održano je Općinsko natjecanje osnovnih i srednjih škola
u pružanju prve pomoći. Natjecale su se ekipe Prve
i Druge osnovne škole Široki Brijeg, Osnovne škole
Biograci i ekipa domaćina Osnovne škole Kočerin, te
dvije srednje škole Gimnazija fra Dominika Mandića
i Srednja strukovna škola Široki Brijeg. Od osnovnih
škola najboljom je proglašena ekipa Osnovne škole
Kočerin, drugoplasirana je ekipa Druge osnovne škole
Široki Brijeg, a treće i četvrto mjesto podijelile su ekipe Osnovne škole Biograci i Prve osnovne škole Široki
Brijeg, a ekipa Gimnazije fra Dominika Mandića je
samo za jedan bod više bila bolja od Srednje strukovne škole.

povodu blagdana sv. Petra i Pavla, a u
sklopu manifestacije „Dani Kočerina
2012.“ Crveni križ općine Široki Brijeg, u
suradnji s odjelom za transfuziologiju Sveučilišne bolnice u Mostaru i s mjesnom zajednicom Kočerin, organizirao je 27. lipnja
humanitarnu akciju darivanja krvi kojoj se
odazvalo 27 darivatelja krvi.

Detalj s dobrovoljnog darivanja krvi na Kočerinu
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INFRASTRUKTURA
Izgradnja nove prometnice u središtu Širokog Brijega

P

očetkom mjeseca srpnja, u središtu grada, započelo se s izvođenjem radova na novoj prometnici u duljini od 80 metara koja će značajno
utjecati na rasterećenje prometnice kod Doma
zdravlja kako bi ponajprije vozila Hitne pomoći
mogla neometano prometovati. Radi se o rješavanju nepravilnog tehničkog spoja iz smjera Ulice
dr. Jure Grubišića (Dom zdravlja), Ulice bana Jelačića (ispred Dječjeg vrtića Pčelica prema središnjem trgu) sa spojem dijela Ulice kraljice Jelene
(„Krunina strana“). Projekt navedene prometnice izradio je “Urbis 86” u suradnji s općinskom
Službom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
te uz konzultacije s Građevinskom fakultetom u
Mostaru. Najpovoljniji izvođač, nakon raspisanog
natječaja, je tvrtka „A3“ d.o.o. Široki Brijeg koja i
izvodi radove. Vrijednost radova je 230.000 KM.
Izgradnjom ove prometnice uradit će se nova regulacija prometa u dvije ulice: dr. Jure Grubišića i
bana Jelačića. Tako će sada dvosmjerna ulica biti
u dijelu od mosta na Zorićevini do ulaza prema
vrtiću, te će biti dvosmjerna u Ulici dr. Jure Grubišića do ulaza na novu prometnicu (iz smjera stadiona). Prema novoj regulaciji prometa vozila neće
moći izlaziti iz smjera Doma zdravlja na “Kruninu stranu” već će tu biti samo ulaz prema Domu
zdravlja. Nova prometnica će biti u jednom smjeru, i to prema vrtiću. S južne strane vrtića (od kioska) osigurat će pješački pristup, a sadašnji kolni
prilaz zadržat će se na sličnoj poziciji. Nagib ceste
u jednom dijelu bit će i do 12 posto. Izgradit će
se i potporni zid (najveći dio osam metara) koji
će biti arhitektonski oblikovan. Profil ceste bit će
izgrađen s mogućnošću pretvaranja u dvosmjernu
prometnicu. Rok za izgradnju prometnice je 90
dana. Uz asfaltiranje nove prometnice, planirano
je i presvlačenje „Krunine strane“ novim slojem
asfalta.

Nacrt nove prometnice

Mjesto izgradnje nove prometnice
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NASTAVLJENA IZGRADNJA ŠKOLE NA LISAMA

P

očetkom mjeseca srpnja, nakon nešto više od
dvije godine stanke, nastavljena je izgradnja
škole na Lisama. Radove izvodi širokobriješka tvrtka „A3“ d.o.o. Početkom 2010. godine završena je
prva faza izgradnje Osnovne škole na Lisama za
koju je sredstva u iznosu 1.300.000 KM osiguralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.
Završetak radova je planiran za 10 mjeseci od početka izvođenja radova. Gradnjom škole na Lisama
rasteretit će se škola u Klancu i stvoriti preduvjeti
za pohađanje nastave u jednoj smjeni.

Škola na Lisama

OTVOREN CENTAR ZA EDUKACIJU

S

večanim presijecanjem vrpce, Općinski načelnik Miro Kraljević, predstavnik Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) Mario Vignjević
i predstavnica Američke agencije za međunarodni
razvoj (USAID) Dana Beegun otvorili su 5. lipnja
Centar za edukaciju. Centar za edukaciju je dio
II. faze GAP projekta (Projekta upravne odgovornosti) u kojem su u opremanju Centra sudjelovali donatori Američka agencija za međunarodni
razvoj (USAID), Švedska agencije za koordinaciju međunarodnog razvoja (Sida) i Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske (EKN) u iznosu cca
30.000 KM. Na samom početku svečanosti otvaranja Centra za edukaciju nazočne je pozdravila
voditeljica GAP projekta ispred Općine Široki

Brijeg Monika Buhač Glavaš. Općinski načelnik
Miro Kraljević, zahvalivši donatorima Američkoj
agenciji za međunarodni razvoj (USAID), Švedskoj
agenciji za međunarodni razvoj (Sida) i Velepo-

Mario Vignjević (Sida),
Dana Beegun (USAID)
i Općinski načelnik
Miro Kraljević

slanstvu Kraljevine Nizozemske (EKN), izrazio je
zadovoljstvo s još jednim GAP projektom koji će
zasigurno pomoći općinskoj upravi da u budućnosti bude još učinkovitija i djelotvornija, a sve to na
zadovoljstvo svojih korisnika usluga. Nazočnima se
prigodnim riječima obratila i predstavnica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Dana
Beegun zahvalivši Općini Široki Brijeg na suradnji
istaknula je da je Centar za edukaciju „Simboličan
prikaz onoga što je općina uradila za svoje građane.“ Premijerni nastup na svečanom otvaranju
Centra za edukaciju s nekoliko glazbenih brojeva
imala je ženska vokalna skupina „Tibia“. Otvaranjem Centra za edukaciju, koji se nalazi u prostorijama Hrvatskog kulturnog doma, omogućit će
se općinskim djelatnicima, ali i građanima dodatna
edukacija (informatička i strani jezici) i osposobljavanje kroz razne vidove obuka.
Širokiinfo
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PREDSTAVLJAMO
Ženska vokalna skupina Tibia

I

deja o osnivanju klape, odnosno ženske vokalne skupine Tibia, rodila se početkom 2012.
Nekolicina sadašnjih članica je za vrijeme jedne
popodnevne kave i malih ženskih razgovora započela priču o hobijima. Tako smo sve zaključile
kako u našoj maloj širokobriješkoj sredini nema
nekog mjesta na kojima bi se mogle okupljati i
uživati u stvarima koje volimo raditi. Većina nas
je tom prilikom izrazila želju za pjevanjem, s obzirom na to da smo se već prije, manje ili više,
bavile glazbom i kretale u tim vodama. Tako smo
shvatile da uopće ne bi bilo loše osnovati žensku vokalnu skupinu. I tako je krenula cijela stvar.
Na idućoj kavi ideja je već uvelike i zaživjela, a
pozvali smo i djevojku koja nas danas i vodi. Marija Čolak je profesorica glazbene teorije i pedagogije,
te radi u Osnovnoj glazbenoj školi Široki Brijeg. S oduševljenjem je prihvatila ideju i primila se posla.
Polako smo smislile tko bi sve mogao i htio biti dijelom naše klape. Pozvali smo djevojke i sve su redom
prihvatile pozive. Probe i sastanci počeli su krajem veljače u prostorijama Glazbene škole Široki Brijeg,
a kasnije su se naše probe preselile u prostorije Hrvatskog kulturnog doma. Obično probe održavamo
dva puta tjedno, odnosno onoliko koliko stignemo od obveza. Odmah na početku smo razmišljale u kojem smjeru želimo krenuti i odlučile smo se za ovaj naziv vokalna skupina, najviše iz razloga što nam on
daje slobodu u izboru pjesama koje smo imale u planu obraditi. I, uistinu, obrađujemo šaroliki repertoar
pjesama i skladbi, a iako su u pitanju različiti stilovi ipak se sve da uklopiti jedno s drugim. Aranžmani i
izvedbe su različiti, prilagodljivi višeglasnom pjevanju i u konačnoj izvedbi jako zanimljivi. Nismo upoznati
ni s jednim sličnim sastavom koji pjeva na ovaj način na području naše županije. Prvi nastup i simbolično
predstavljanje imale smo početkom mjeseca lipnja na otvaranju Centra za edukaciju u Širokom Brijegu.
Žensku vokalnu grupu čini deset članica: Marija Čolak, Ana Galić, Maja Galić, Tina Bilać, Mirjana Tadić,
Karla Soldo, Marijana Bošnjak, Marija Galić, Marijana Pavković i Monika Martinović. (tekst i fotografija
Maja Galić)

MFF

13. MEDITERAN FILM FESTIVAL
20. - 25.
KOLOVOZ / AUGUST 2012.
KINO BORAK / ŠIROKIBRIJEG
Širokiinfo
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Franjinim stopama:
list Franjevačkog svjetovnog reda
i štovatelja sv. Franje

V

eć šestu godinu mjesno bratstvo širokobriješkog Franjevačkog svjetovnog reda (FSR ili OFS)
izdaje svoj list, najprije započet pod imenom Njegovim stopama, a u prigodi prošloga Uskrsa pred javnost izlazi s novim imenom - Franjinim stopama. Pod
imenom Njegovim stopama izišlo je 13 brojeva koji
su na 536 stranica ponudili 360 naslova, djelo oko
70 različitih autora.Treba naglasiti da je idejni tvorac
lista bio bivši duhovni asistent bratstva fra Jozo Zovko čija je želja bila da list bude škrinja u koju ćemo
pohranjivati blago kao spas od zaborava. Franjevački
svjetovni red je osnovan u župi Široki Brijeg prije
129 godina i tako ušao u svaku obitelj. Naše bake
su molile i izmolile brojna redovnička zvanja koja
već stoljećima daju pečat vjerskom, nacionalnom i
kulturnom i životu ovoga kraja. Prvi članak Pravila
FSR-a naglašava da “franjevačka obitelj okuplja one
članove Božjeg naroda - svjetovnjake, redovnike i
svećenike - koji se osjećaju pozvanima da idu za Kristom stopama sv. Franje Asiškoga“. I upravo u ovom
sadržajnom dijelu prvoga članka krije se temelj nove
uređivačke koncepcije lista Franjinim stopama. Naša
franjevačka duhovnost nije potpuna bez svjedočenja
franjevačkog poziva i poslanja. I naši pokojni trećari
su pravi svjedoci franjevačkog života. Pišemo o njima
i sjećamo ih se u svojim molitvama. U svakom broju
sjećamo se naših uzornih trećarica i trećara. List su
svojim svjedočenjem obogatile i naše časne sestre, te
simpatizeri FSR-a . I na kraju, ali ne i najmanje važno
treba spomenuti i izniman doprinos naših framaša
koji pišu o svome životu u Frami i iznose svoje poglede na svijet kroz prizmu framaškog poziva. List je
tako otvorio svoje stranice svima koji imaju što kazati o svome putu franjevaštva, bilo kroz FSR, Framu,
Prvi, Drugi ili Treći samostanski red ili kao štovatelji
sv. Franje. List prati život u mjesnom bratstvu Široki
Brijeg, ali nudi i drugim hercegovačkim bratstvima
da se predstave i sve obogate svojim svjedočenjem
življenja franjevačke karizme. Sve ovo govori o procvatu i cvjetanju franjevačkog života. Franjevački
svjetovni red nisu samo bakice s pasićem nego su
to danas mladi, obrazovani i obiteljski ljudi koji na

Naslovnica zadnjeg
broja lista “Franjinim
stopama”

poslu, u obitelji svjedoče svoju kršćansku zrelost.
Nova duhovna zvanja koja su posljednjih godina potekla iz Frame govori o potrebi ozbiljnog pristupa
mladima. Pravilnom formacijom to su sutra oslonac
društva, pa bili oni redovnici, trećari ili obični pošteni i vrijedni građani. Jer sv. Franjo cijeni i rad i čovjeka i prirodu. I upravo list kroz promoviranje dobrih
ideja nastoji promijeniti sliku koja se odavno stvorila o trećarima. Pripadnici Franjevačkog svjetovnog
reda nisu ostatak prošlosti nego su čvrsto na zemlji,
ovdje u ovom vremenu i žele dati svoj doprinos u
stvaranju života dostojna svakom čovjeku. List se
financira prodajom, doprinosom svojih članova, ali
treba istaknuti i naše dobročinitelje i podupiratelje
kojih se spominjemo u našim molitvama. Na kraju
samo neke brojke koje govore o listu. U dosadašnja
četiri broja na 192 stranice ponuđena su 124naslova, obogaćena s 188, uglavnom originalnih fotografija i ilustracija. Što se tiče tematske zastupljenosti
Široki Brijeg je bio zastupljen u 58 naslova, dok su
opće, franjevačke i teme iz života hercegovačkih
bratstva bile zastupljene u 66 tekstova što dovoljno govori o otvorenosti lista za sve one kojima su
sv. Franjo i franjevaštvo na srcu. Autori tekstova su
30 svjetovnih franjevaca i framaša, 15 fratara i 5 časnih sestara. Uistinu pravo bratsko zajedništvo cijele
Hercegovine što je i potajna želja - postati list koji
će prihvatiti svi štovatelji sv. Franje u Hercegovini.
(tekst Gojko Jelić)
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FOTO VIJESTI
Širokobriježanka Petra Martinović
izabrana za 2. pratilju najljepše hrvatice
u narodnoj nošnji

N

a završnoj priredbi središnjih programa 48. Brodskog kola, najstarije smotre folklora u Hrvatskoj, održanoj 10. lipnja, a na
kojoj je sudjelovao HKUD Kočerin, održana je “Revija hrvatskih narodnih nošnji i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji˝. Između
31 djevojke i snaše koliko ih se prijavilo iz svih krajeva Hrvatske i
BiH prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda za 2. pratilju izabrana
je Petra Martinović članica HKUD-a Kočerin. Najljepšom Hrvaticom u narodnoj nošnji proglašena je Katarina Štivičić iz Kaniže.

Petra Martinović,
članica HKUD-a
Kočerin

Udruga za promicanje vizualne kulture „Točka“
iz Širokog Brijega osvojila prvu nagradu za najbolji kratki film

N

a prigodnoj svečanosti organiziranoj, 13.
srpnja u Sarajevu, u povodu završetka natječaja ”Snimi i ti svoj kratki film” tvrtka Sony
nagradila je autore najboljih ostvarenja. Uz nazočnost predstavnika tvrtke Sony, te predstavnika medija, nagrađena su tri najbolja kratka
filma, u konkurenciji od više od 90 prijavljenih.
Prema ocjeni žirija kojim je predsjedavao bh.
reditelj Ivan Ramadan, najboljim filmom proglašen je film ‘‘Book”, djelo članova Udruge za
Sa svečanosti proglašenja pobjednika
promicanje vizualne kulture „TOČKA“ iz Širokog Brijega, koje je tvrtka Sony nagradila Sony kamerom sa ugrađenim projektorom. Autori navedenog filma
su Svetislav Cvetković, Zoran Šimunović i Tomislav Ćavar.

Dvojica Širokobriježana obukli
fratarski habit

H

ercegovačka franjevačka provincija dobila je 15. lipnja pet
novih mladića koji su odjenuvši fratarski habit ušli u Novicijat i započeli intenzivnu pripravu za život u franjevaštvu, te
nastavljajući put ka svećeništvu. Franjevački habit obukli su Širokobriježani Jozo Mandić i Antonio Musa, te Hrvoje Ćurčić iz
Benkovca, Nikola Jurišić iz Posušja, Emanuel Letica iz Bukovice.
U posuškoj kripti, uz koncelebraciju 36 svećenika, misno slavlje
je predvodio provincijal dr. fra Ivan Sesar.

Jozo Mandić i Antonio Musa
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TEMA BROJA
BLAGDAN VELIKE GOSPE I DAN OPĆINE
ŠIROKI BRIJEG

N

aravno da nikada ne mogu zaboraviti moj prvi
susret s crkvom na Širokom Brijegu kada me
je pokojna majka dovela negdje 1958. ili 1959. rano
ujutro na Veliku Gospu u crkvu. Crkvu sam ja vidio
mali milijun puta iz brda kada sam bio kod ovaca ili
na popasku kod janjaca, jer iz brda ili s brda povrh
kočerinske crkve od Glavice i Ćuka kao i strane prema Budimu i Rujnu, crkva na Širokom Brijegu se vidi
kao na dlanu, ali do tada ja nisam bio gore na Brijegu,
a koliko mislim nisam bio ni na Lištici, budući da doktora nisam trebao, a za ostalo su se brinuli roditelji
i kupovali što treba. Pozdravili smo Gospu zajedno
i one su se otišle ispovjediti, zatim bile nazočne na
idućoj svetoj Misi za vrijemo koje su se i pričestile, po
uobičajenom ritualu. Meni je rečeno gdje da budem
ili ako odlutam gdje me moraju naći kada završi sveta
Misa. Te godine nisam mogao od divljenja izlaziti iz crkve, a zaprijetili su mi da ne zvirlam po crkvi, iako sam
uvijek bio miran i poslušan sve do dvadesetih godina,
a možda i kasnije. Obojeni i oslikani prozori, za koje
ću doznati puno godina kasnije da se zovu vitraji ili vitrailesi, su me zanosili i nisam skidao pogled s njih. Da
me ne bi poslije „bantovali“ da sam bio nemiran i da
sam se okretao, ja sam se krišom povukao prema dnu
crkve da vidim sve prozore i da ih se nagledam. Poslije
svete Mise, te prve, se obično štogod pojelo iz torbe
koja se ponijela, a da se ne bi diralo u onu glavnu torbu
koja će se blagovati poslije pučke Mise dolje u Lištici.
Naše mjesto je bilo kod pijace, uz Jelića bašču. Tu bi se
iskupili svi od rodbine koja je „sašla“ na Gospojinu na
svetu Misu i oni koji će ostati na derneku.
Poslije sam otišao i nastala je praznina mojih posjeta
sve do doba mladomisnika i mladoga kapelana na Čerinu. Tada sam dolazio skoro svake večeri ispovijedati
u Devetnici. Nezaboravni su oni susreti s redovima
pred tobom, mladim svećenikom. Jednako se ispovijedaju i stari i mladi, a muk je kao na današnjim pokopima. Naime, ondašnji sprovodi i pokopi su bili često
defile i iskazivanja moći onih što su glumili ili morali
glumiti nevjernike i stvarati nered pričom i sličnim glu-

Fra Franjo Mabić

postima na pokopu. Sjećam se ustrajnih ispovjednika
fra Voje, fra Vencela, fra Blage, fra Zdenka koji su jednako ispovijedali i ostajali do kraja kao i mi mladići. To je
još ljepše bilo vidjeti u zoru ili prije zore na samu Veliku Gospu. Mnoštvo svijeta čeka na svetu ispovijed, ali
i mnoštvo svećenika ispod čempresa sjedi i ustrajno i
uporno u jednom svetom ozračju i stanju ispovijeda i
u tišini moli. Bose noge i još onda opanci u rupcu se
nikada ne mogu zaboraviti.
Opet je moralo proći dvadeset i pet godina da se vratim Širokom Brijegu, odnosno da budem i živim na
terenu rodne općine. Jedina iznimka je kada sam na
Veliku Gospu propovijedao na pučkoj Misi, onda kada
je blagoslovljen fra Didakov spomenik. Zadnjih sedam
godina sam neizostavan na Devetnici u ispovijedanju
i još više neizostavan na Veliku Gospu prije zore ispovijedanjem do svete Mise u Izbičnu. Ono što mi je
povezalo djetinjstvo i sadašnje dane je ista ili gotovo
ista slika dolazaka, hodočašća bosih i iznemoglih nogu
na Veliku Gospu i nevjerojatno veliki odaziv na Devetnici svaku večer ili kako to vjernici lijepo kažu – na
devetnicama. Kako sam se divio vitrajima u djetinjstvu,
tako se danas još jednako divim našoj mladosti kako
dolazi zorom na Brijeg, poslije tolikih kilometara propješačenih, a najčešće bosim nogama iz Brotnja, Bekije,
Mostara pa onda s terena naše općine s dna Blata,
Rujna, Britvica, Izbična, Crnča, oba Graca, Jara, Pologa,
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Ledinca, Rasna, Kočerina i župljana župe Široki Brijeg iz svih sela. Jednako njihov dolazak, njihovo čekanje svete
ispovijedi, odlaska na one ranije Mise u crkvu ili čekanje drugih pred crkvom da nikada ne trebaš reći ni jedne
riječi upozorenja. To je samo znak da dobro znaju zašto, kome i gdje su došli.
Brojke ne moraju biti toliko važne, ali su važan pokazatelj danas svima nama. Naime, svake večeri na Devetnici
bude od pet do šest tisuća vjernika. Svetih pričesti bude u prosjeku oko tri tisuće. Iznimke su, svakako Uočnica
i sam blagdan Velike Gospe. Po podacima gvardijana i župnika, prošlih godina na Uočnicama je bivalo preko jedanaest tisuća svetih pričesti. Nekakvo mjerilo je da se svaki treći vjernik pričesti i onda se tako uzima prosjek
nazočnih. To znači da se ne može ići ispod dvadeset i pet tisuća. Po istim podacima i ustima na sam dan Velike
Gospe od ranoga jutra, od prvih ispovijedi prije najave ikakve zore, do završetka pučke Mise, prođe preko trideset i pet tisuća vjernika. To znači da kroz ovih deset dana kroz naš Brijeg i našu Crvu prođe preko sto tisuća ljudi.
Samo zlobnik se ovome ne može veseliti. Bože, hvala Ti na ovom velikom, dapače, velebnom daru milosti i vjere.
Ovdje prestaje naše razmišljanje i postavlja se pitanje upravo nad njim i o njima, posebice mladima. Naime, trebamo mi stariji i odgovorni dati odgovor koliko njih razumijemo i koliko smo krivci za njihovo stanje danas što
su im mali izgledi za skorašnju budućnost, a samim time što i mi sebi nismo osigurali i ne osiguravamo u njima i
preko njih zajedničku i osobnu budućnost.
Na opću ili zvanu globalnu krizu je lako prebaciti odgovornost,ali time ne dajemo već izbjegavamo odgovor. Postajemo jednaki Ezopovoj lisici koja je pošto poto htjela ući u vinograd i najesti se grožđa, pa kada to nikako nije
mogla, onda je zaključila pred prijateljicama da joj to i ne treba i da nije ni mislila ulaziti u vinograd. Ako mi danas
tvrdimo da imamo zdraviju mladost i obitelji, ne uzimajući nečasne iznimke, bolje nego na drugim mjestima i širom
i bližem okruženju, onda bismo morali dati odgovor što i kako za njih činimo da nam ostanu takvi. Da kažemo da
nam ostanu ovdje, jadni moraju ostati jer nemaju gdje, osim ako ih stručno osposobimo, onda mogu gdje hoće, a
koliko se zato trudimo i koliko smo im primjer?! U obiteljima imamo još uzoran primjer za nasljedovati i slijediti
ono što kažemo u većini slučajeva, ali što je sa društvenim djelom odgovornosti, ali i sa crkvenim, iako u manjoj
mjeri jer je utjecaj neobvezatniji, uza sve moralno i vjersko obvezivanje.

Procesija kroz grad na Uočnicu blagdana Velike Gospe, 14. kolovoza 2011.
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Naša općina je s novim vremenima uzela
za dan općine upravo ovaj blagdan Velike
Gospe. To je za svaku pohvalu poslije one
gadosti kada je dan pokolja tolikih mladih
mještana i svećenika – fratara uzet za dan
oslobođenja i dan općine. Istina je da se
neki i danas stide sudjelovanja na obadva
nadnevka, ali je istina da se neki i još i danas
ne stide te gadosti i čak priznanja koja su
dobivali na krvi i blaćenju svojih sumještana,
rodbine i subraće. No, čini se onih nekoliko
crnih ovčica uvijek mora biti, ali zašto su
postali i ostali ili jesu li morali biti jarci, to je
već drugo pitanje.
Dan općine u ovoj prilici je da se vidi sva
ljepota demokratskoga života i napretka u
svakom smislu. Koliki je stvarni napredak u
svemu, teško je vidjeti iako je lako na mitinzima ustvrditi. Običan građanin i običan
vjernik gledaju jednim svojim aršinom kojim i mjere, što je i normalno i, rekli bismo,
logično.

Široki Brijeg iz zraka

Sve lijepe poteze svake vlasti običan puk prihvaća i raduje im se. Svakoga raduju nagrade za ono što je učinjeno
za opće dobro. Tolikima treba zahvaliti i nagraditi ih za veličanstveni i savjesni rad u tolikim oblastima školstva,
zdravstva, davanja i čuvanja radnih mjesta u gospodarstvu, priznanja i uspjeha u športu i u tolikim znanim i neznanim žrtvama običnih ljudi, građana, svećenika, karitasa, pomoći i zamozataje. Svega ovoga ima i puno ima i to treba
i vidjeti i javno priznati.
No, ne ide pod ruku našem čovjeku mučno nadmetanje i natezanje. To ne dijele ni u kom slučaju. Jednako danas
devedeset devet postotna većina ne dijeli nametnute političke i crkvene tabu teme i probleme pop – fratar, ili
stranka ova ili ona. Ostaje pitanje hoće li povremena previranja stranaka i vlasti biti jednaka i ostaviti nam jednako mučno naslijeđe. Ovdje nam se smiješi ona narodna: „Beg ti, beg ja! Obadvojica smo žedni. Beg ne nosi vodu
drugom begu. Ako, pak, jedan beg vode ne donese, obadvojica ćemo krepati.“ I drugo. Danas našega običnoga
čovjeka, vjernika, glasača više ne zanima stranka sa hrvatskim predznakom, iako ne cijene one što su protiv hrvatskoga predznaka, već ih zanima stvarni život našega čovjeka danas i ovdje u našoj općini i volja predvodnika da
izvrše obveze i obećanja koja tako glasno i slasno daju prije izbora.
Kažu da su igre na sreću, lutrije i zabave mjerilo bogatstva i sreće jednoga doba i mjesta. Naime, gdje je toga previše, to je siromaštvo i tu siromaštvo caruje. Naši malonogometni dnevni i ponoćni turniri, kladionice i još toliko
toga što svaku večer od roditelja traži deset KM, a dopuštenje izlaska i sudjelovanja predmijevaju, jer im moraju
dopustiti kada to radi i susjedov sin ili kći. Onda se pitamo kako kraj s krajem u onim normalnim obiteljima u
koje ulazi barem jedna zarađena plaćica. Naravno da ne mislim na one „travare“ i one koji s „abraka dabra“ sve
to skidaju s tuđih leđa ili zagovorom „boljega“ brata u politici ili „mojoj“ stranci.
Ostaje nam dostojanstveno proslaviti veliki blagdan na Širokom Brijegu, ali i u Širokom Brijegu. Mi pojedinci - vjernici se okrijepiti svetim sakramentima i porukama i zamoliti zagovor Blažene Djevice Marije da nas čuva i da mi
sami se odzivamo neprestano pravom putu, a odgovornima u društvu, u našoj općini da je misao na opće dobro i
žrtva za opće dobro put u nezaboravnost ovoga kraja i ovoga naroda. Zar treba bolji motiv i bolja nagrada, osim
ako nisam odavde i ako ne živim ovdje danas i sada, pa me ništa ne zanima. Može se ovdje danas i sada biti nazočan, ali svim dugim nenazočan – što neki dobro i potvrđuju. Naša narodna kaže za sebičnjake: „Samo pojeo, …“

		

Fra Franjo Mabić
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FOTO VIJESTI

Otvorena izložba
fra Tihomira Bazine
„Na putu prema svjetlosti“

U

Galeriji Bratovštine i župe Gorica u
Staroj kapeli u Gorici 11. svibnja otvorena je druga samostalna izložba minijatura sakralne tematike akademskog grafičara
fra Tihomira Bazine pod nazivom „Na putu
prema svjetlosti“. Izložbu je otvorio Miljenko Galić, pomoćnik županijske ministrice
obrazovanja, znanosti, kulture i športa. U
glazbenom djelu programa nastupio je Ivan
Galić na glasoviru.
Fra Tihomir Bazina (lijevo) autor izložbe

Širokobriježanka Matea Kožul
Miss Federacije BiH

Š

Matea Kožul,
Miss Federacije BiH

irokobriježanka Matea Kožul je na izboru
za Miss Federacije Bosne i Hercegovine
za 2012. održanom 12. svibnja u Bosanskom
kulturnom centru u Tuzli prema odluci žirija
i glasovima publike proglašena najljepšom i
ponijela lentu Miss Federacije BiH. Za najljepšu djevojku u Federaciji BiH natjecalo se 25
djevojaka.

Trojica Širokobriježana biciklima krenuli na Olimpijske igre u London

T

Širokobriješki biciklisti na polasku prema Londonu

rojica Širokobriježana, Mirko Karačić,
Alen Duranović i Filip Lovrić su 10. srpnja biciklima krenuli na put dug oko 2.300
kilometara, na Olimpijske igre u London. U
London planiraju stići za mjesec dana, a proći će kroz osam zemalja (Hrvatska, Slovenija,
Austrija, Njemačka, Luksemburg, Francuska,
Belgija i Engleska). Prema kazivanju biciklista
svrha njihovog putovanja je probuditi zanimanje za Olimpijske igre u našoj sredini, usput
promovirajući biciklizam kao alternativni način putovanja.
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KULTURA
URUČENE DIPLOME ZA 19 DIPLOMANATA
NA ALU ŠIROKI BRIJEG

U

Franjevačkoj galeriji 27. lipnja uručene su diplome za 19 diplomanata i svečano je otvorena 13. diplomska izložba Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru. „Ovim
današnjim događajem ponosi se Sveučilište u Mostaru, naročito njegova članica ALU Široki Brijeg.
Broj onih koji su uspješno završili Akademiju s ovim
13. naraštajem popeo se na 192“, rekao je između
ostalog u svom obraćanju fra Jozo Pejić ravnatelj
Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru, nakon čega je dekan Igor Dragićević
Diplomanti ALU Široki Brijeg
uručio diplome za 19 diplomanata magistara umjetnosti. U akademskog grafičara promovirani su Slađana Karamatić, Boris Lavrić, Boris Veronika, Tihomir Golo,
Jelena Majić, Ana Perić, Marko Šaravanja, Matea Takač i Širokobriježanka Ana Kožul, u akademskog kipara
promovirani su Ivan Miletić, Nina Petrović i Ante Leko i u akademske slikare promovirani su Ivana Barišić,
Antonija Biliškov, Martin Ivičević, Katica Knezović, Ukrajinka Snižana Romanović i Širokobriježanin Tomislav
Zovko. U ime Sveučilišta u Mostaru diplomantima, ali i njihovim roditeljima i ostalim gostima se obratio prof.
dr. sc. Ivo Čolak prorektor za znanost, te dekan Akademije likovnih umjetnosti Igor Dragićević, a izložbu je
otvorio fra Vendelin Karačić. U ime diplomanata riječi zahvale uputila je akademska slikarica Slađana Karamatić. Za potpuni ugođaj na ovoj svečanosti s nekoliko pjesama pobrinula se klapa „Hrvoje“.

Likovna kolonija u Buhovu u sjećanje na fra Mirka Ćosića

U

sjećanje na fra Mirka Ćosića franjevca i prvog
akademskog slikara u Hercegovini Udruga za
očuvanje baštine Hercegovine „Riječ i slika” u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti iz Širokog
Brijega organizirali su 10. lipnja Likovnu koloniju u
Buhovu mjestu iz kojeg je potekao fra Mirko Ćosić.
Na prelijepom platou Vlaštak dva kilometra jugozapadno od Buhova profesor Antun Boris Švaljek i
desetak njegovih studenata sa 3. i 4. godine ALU-a
zagledani u prekrasni pejsaž oslikavali su svoje najnovije radove. Studenti, članovi udruge, kao i nekoliko akademskih slikara proveli su dva dana na koloniji u slikanju i druženju.
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ODRŽAN ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA
GLAZBENE ŠKOLE ŠIROKI BRIJEG

U

povodu završetka školske 2011./2012. godine
u Franjevačkoj galeriji održan je 1. lipnja završni koncert učenika Glazbene škole Široki Brijeg.
Program je započeo pjesmama „Ave Maria” i „U
slavu fra Didaka Buntića” u izvedbi Djevojačkog
zbora i pod ravnanjem prof. Katje Krolo Šarac.
Nakon zbora, na koncertu koji je trajao nešto više
od dva sata, publici su se predstavili učenici osnovne i srednje glazbene škole svirajući na glasoviru,
klarinetu, gitari, flauti, harmonici i violini skladbe
Beethovena, Mozarta, Haydna, Diabellia, Gotovca i
mnogih drugih autora. Na samom kraju programa nastupio je Tamburaški kvartet, a Tamburaški orkestar
je održao Mali koncert za klavir i orkestar s gošćom iz Čapljine Kajom Knežević na klaviru, a pod ravnanjem prof. Davor Markote. Ravnateljica Tonćika Kolobarić je prigodnim poklonima nagradila profesore
i učenike koji su uspješno nastupili na natjecanjima tijekom školske godine. Program su pripremili profesori: Vasili Buzmakov, Davor Markota, Oliver Mott, Mihaela Pavlović, Katarina Petković, Mirjana Čuljak,
Željka Naletilić, Marija Čolak, Luka Kraljević, Snježana Rezić, Katja Krolo Sušac i Dunja Bilinovac.

Anton Cetin Franjevačkoj galeriji Široki Brijeg
darovao stotinu djela

U

Franjevačkoj galeriji je 30. svibnja otvorena
izložba 100 kolaža s motivom Eve akademskog grafičara Antona Cetina, a koje je autor velikodušno darovao Franjevačkoj galeriji. “Izražavam
zadovoljstvo i radost što je umjetnik koji živi u
Kanadi prepoznao u Crkvi i njezinim ustanovama pouzdane čuvare kulturno-umjetničkih vrijednosti, te je ovom donacijom u punoći broja 100
uokvirio svoju ljubav prema svome hrvatskom
narodu kao i prijateljstvo s hercegovačkim franjevcima. Franjevačka galerija Široki Brijeg zbog
toga mu ostaje trajno zahvalna”, istaknuo je prigodom otvaranja izložbe fra Vendelin Karačić. U
glazbenom dijelu programa nastupili su učenici III.
razreda Osnovne glazbene škole Široki Brijeg u
klasi s. Katarine Petković, te Gabrijela Miličević na
violini, učenica II. razreda Osnovne glazbene škole
u klasi prof. Snježane Rezić uz glasovirsku pratnju

Akademski grafičar Anton Cetin

Bože Cigića. Anton Cetin rođen je 1936. u Bojani,
Hrvatska. Studirao je grafiku na Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu gdje je i diplomirao. Danas
živi i radi u Kanadi, gdje je svojevremeno proglašen
i umjetnikom godine. Lik Eve (koja je glavni motiv i
izložbe u Širokom Brijegu) rođen je 1967. u Parizu.
Cetin je do sada održao 140 samostalnih, a sudjelovao na preko 200 skupnih izložbi.
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PREDSTAVLJENE ZBIRKE AFORIZAMA I PJESAMA
MARINKA ĆAVARA I GRGE MIKULIĆA

U

kinu Borak 8. lipnja predstavljena je zbirka
pjesama „Plamičci i iskrice“ autora Grge Mikulića i zbirka aforizama „Nama kipi, njima kapi“
autora Marinka Ćavara. Novinar i humorista Frano Vukoja predstavljajući zbirku aforizama „Nama
kipi, njima kapi“ govorio je o pojmu i definiciji aforizma istaknuvši da aforizam „iako je po značenju
riječi definicija teško ga je definirati“. „Prema ĆaS lijeva: Grgo Mikulić, Marina Kljajo-Radić, Marinko Ćavar
varovu izričaju humor je najtočniji način promai Frano Vukoja
tranja stvari“, rekao je predstavljač Vukoja. Grgo
Mikulić je uz glazbenu pratnju Luke Kraljevića pročitao nekoliko aforizama iz zbirke aforizama „Nama
kipi, njima kapi“ autora Marinka Ćavara. „Pjesma je stalni pratitelj Grgina življenja i otuda i ova knjiga.
Grgo Mikulić razmišlja i o životu s onu stranu, o tome kako izgleda stvarnost transporirana u vječnost.
Vidio je život sebe, ali za nekog drugog i mene“, rekla je predstavljajući knjigu pjesama „Plamičci i iskrice“
Marina Kljajo-Radić predsjednica Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne.

ODRŽANA LIKOVNA EKO-KOLONIJA U „DOGANI“

U

organizaciji Udruge EKO - ZH, u Duhanskoj stanici - Dogani u vremenu od 20. do 23. lipnja održana je treća po
redu Eko-kolonija koja okuplja umjetnike iz BiH, Republike
Hrvatske i Srbije. Posjetitelji su imali prigodu pogledati umjetnička ostvarenja Eko kolonije 2011. koja predstavlja radove 16
izlagača. S ALU Široki Brijeg izlagali su: Slađana Karamatić, Bojan Kiski, Drago Stojaković, Iva Mandić, Tomislav Sopta, Boris
Pejić,Tomislav Zovko, Martin Ivičević, Ivan Miletić, Nina Petrović, Dino Surać i Kristina Kramer, ALU Banja Luka: Jelena Predragović, a s ALU Osijek: Anja Brabec i Marko Babić. O izložbi
je prof. Dragana Nuić Vučković rekla sljedeće: „Djela nastala
na koloniji treba gledati više kao produkt jedne stvaralačke
akcije mladih likovnjaka, nego ih kritički analizirati. Svojim projektom, međusobnom suradnjom i željom za javnim djelovanjem u sredini u kojoj žive i rade, laganim koracima mijenjaju
percepciju kao masovni hobi za odmor i ugodu oka.“ Novina
ovogodišnje Eko-kolonije je održavanje „Fotosafarija“ na kojem je sudjelovalo nekoliko fotografa iz Hercegovine i regije,
a čiji je cilj ovjekovječiti prirodne znamenitosti ljubuškog i širokobriješkog kraja. Na završnoj večeri Eko-kolonije održan
je veliki rock koncert grupe „Vatreni poljubac“. Ovo je bio
dugoočekivani koncert ove grupe u Hercegovini, a prvi puta u
Širokom Brijegu. Glazbena skupina Not Jane je nastupila kao
predgrupa i na pravi način opravdala ponuđenu čast.

Milić-Vukašinović
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DANI KOČERINA 2012.

D

voiposatnim koncertom Zdravka Šendera,
na sami blagdan sv. Petra i Pavla (29. lipnja)
završena je ovogodišnja zabavno-kulturna i športska manifestacija „Dani Kočerina 2012.“ koju su
organizirali MZ Kočerin, HŠKU Viganj i HKUD
Kočerin u sklopu programa „Briješka zvona
2012.“ Manifestacija je počela 15. lipnja. U športskom dijelu programa u finalu 34. Petrovdanskog
malonogometnog turnira ekipa Caffe Pavo Dubint, predvođena hrvatskim reprezentativcima
Marinovićem i Sutonom, bila je bolja od ekipe
Pavković paneli i pobijedila rezultatom 3:1. Tijekom manifestacije bila je priređena i tombola s
bogatim nagradama, a svojim nastupom na završnoj večeri manifestacije odlični ugođaj upotpunile
su Širokobriješke mažoretkinje (seniorke) državne prvakinje u više kategorija. Ovogodišnje izdanje manifestacije „Dani Kočerina 2012.” obilježila
je odlična organizacija predvođena predsjednikom organizacijskog odbora Josipom Kožulom
Micićem, članovima Matom Ćukom, Stankom Bazinom, ali i sa starijim članovima organizacijskog
odbora koji već dugi niz godina ovu manifestaciju
drže na veoma visokoj razini. Ovogodišnja manifestacija „Dani Kočerina 2012.” održala se pod
pokroviteljstvom Općine Široki Brijeg i Županije
Zapadnohercegovačke, a generalni sponzor Petrovdanskog turnira bila je tvrtka „Dubint“ d.o.o.
Ivankovića Dolac-Kočerin.
U sklopu tradicionalne manifestacije „Dani Kočerina 2012.“ 17. lipnja održana je Večer folklora
pod nazivom „Kočerinom kolo igra, a pisma se
ori“. Na ovoj večeri folklora koja se održava drugu
godinu zaredom nastupila su Hrvatska kulturnoumjetnička društva „Uzarići”, „Jare“, „Rudine“
Vidoši-Livno, „Jabuka-livada“ Tomislavgrad, „Sveta
Ana“ Ljuti Dolac, „Svi sveti“ Jare, „Tijara“ Tijarica
(RH), „Prenj“ Stolac, KUD-ovi „Nevijana“ Neviđane otok Pašman (RH), „Vis vrhovina“ Slavonski
Brod (RH) i domaćin HKUD „Kočerin”, te guslari
Vlado Mikulić Ćipukić i Mile Mikulić Mico. Na samom kraju u zabavnom dijelu programa nastupili
su „Širokobriješki dukati”. Manifestaciju „Dani

Kočerina 2012.“ koja se sedmu godinu održava
pod navedenim nazivom prigodnim riječima otvorio je pokrovitelj Općinski načelnik Miro Kraljević
istaknuvši da je ova manifestacija primjer odlične organiziranosti i sinergije organizatora s jedne
strane i gospodarstvenika, političara i svih mještana koji su pomogli da ova manifestacija postane
zaštitni znak Kočerina, ali i cijele Općine Široki
Brijeg jer se održava u sklopu cjelogodišnje manifestacije „Briješka zvona“. Nazočne je pozdravio i
voditelj HKUD-a Kočerin Marinko Mikulić - Mako
koji se zahvalio sponzorima i svima koji su pomogli da se organizira Večer folklora i poželio ugodan
boravak na Kočerinu. Blagoslov na sve nazočne
sazvao je župnik župe Kočerin fra Mladen Vukšić.
U popodnevnim satima 17. lipnja u Pripolju je pred
preko 1.000 posjetitelja, ljubitelja borbi bikova, ali
i znatiželjnika koji su po prvi puta gledali borbu
bikova održana po prvi puta borba bikova u Općini Široki Brijeg. Ljuban bik braće Ćupan (Stanko
i Ivan Kvesić) šampion je Hercegovine, nakon što
je glavnoj borbi pobijedio Kukana. Borba bikova
pod nazivom „Bikijada kod braće Ćupan“, održana je na privatnom imanju braće Ćupan, na površini cca 25.000 m².
Detalj s “Večeri folklora”

Detalj s finalne utakmice 34. Petrovdanskog turnira
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NA KOČERINU POČELA REALIZACIJA JEDINSTVENOG
PROJEKTA „ALEJE HRVATSKE ĆIRILICE“

U

središtu Kočerina (kod škole) 25. lipnja je postavljeno
šest kamenih slova hrvatske ćirilice. Ovaj projekt, kojega je pokrenuo Grgo Mikulić predsjednik udruge „Stećak“, pod nazivom „Aleja hrvatske ćirilice“ sastoji se, osim
već postavljenog svjetlećeg panoa, od 27 slova hrvatske
ćirilice. Prvih šest slova je postavljeno kod škole, a preostalo 21 slovo bit će postavljeno na još četiri lokacije. Zadnja lokacija je na nekropoli Lipovci mjestu gdje se nalazi
grob Vignja Miloševića i replika Kočerinske ploče iz 1404.
godine. Original Kočerinske ploče najduljeg kamenog natpisa na nadgrobnim spomenicima u srednjem vijeku u BiH
čuva se u crkvi sv. Petra i Pavla na Kočerinu. Hrvati su u srednjem vijeku koristili jedan jezik i tri pisma: glagoljicu, hrvatsku latinicu i ćirilicu. Hrvatskom ćirilicom pisana je Kočerinska ploča. Ćirilica se na hrvatskom
području upotrebljavala u razdoblju d 11. do 19. stoljeća. Hrvatskom ćirilicom pisana je i Humačka ploča
najstariji očuvani spomenik pisan na hrvatskom jeziku iz 12. stoljeća.

OBILJEŽENA 140. GODIŠNJICA OD OSNUTKA
a Kočerinu je na blagdan sv. Petra i Pavla (29. lipŽUPE KOČERIN
Nnja) ove godine bilo posebno svečano. Naime,

Svečano misno slavlje predvodio je biskup Perić

župa je proslavila 140 godina svoga postojanja, a podijeljen je sakrament svete potvrde. Svetu misu predvodio je mons. Ratko Perić mostarsko-duvanjski biskup.
Biskupa je u ime krizmanika pozdravio Jure Suton, a u
ime župe župnik fra Mladen Vukšić. U svojoj propovijedi biskup Perić iznio je živote sv. Petra i Pavla, prije i
poslije obraćenja. Pozvao je sve vjernike da budu ljudi Duha Božjega. Na poseban način je na to pozvao
ovogodišnje krizmanike, njih 132. Po završetku sv. mise
slijedila je zajedničko fotografiranje svih krizmanika s
biskupom. Slavlje se nastavilo u obiteljskim domovima.

TV PRILOZI TELEVIZIJE REPUBLIKE SRPSKE
I TV1 IZ ŠIROKOG BRIJEGA

N

a RTRS-u (Radiotelevizija Republike Srpske) je 19. srpnja u emisiji „Pečat” prikazan 8-minutni prilog iz Zapadne Hercegovine, a TV1 je 18.
srpnja u središnjem informativnom programu emitirala također 8-minutni
prilog iz Širokog Brijega administrativnog sjedišta Županije Zapadnohercegovačke. Bitno je napomenuti da su oba priloga bila afirmativna kako za Hercegovinu odnosno Zapadnu Hercegovinu tako i za cijelu BiH, iz razloga što
su u navedenim prilozima prikazani potencijali odnosno mogućnosti razvoja
i razvijenosti ovog dijela BiH, od jedne u bivšoj državi od najnerazvijenijih
područja u prošlom stoljeću, do danas jedne od najrazvijenijih regija u BiH.
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Više tisuća vjernika u Ivanjskoj noći na Crnašnici

I

ove godine blagdan svetog Ivana Krstitelja kojeg se posebno
slavi u Knešpolju (župa Široki Brijeg) privukao je veliki broj
vjernika. Misnom slavlju, na uočnicu blagdana (23. lipnja), na izvoru rijeke Crnašnice kojeg je predvodio don Ivo Šutalo, prethodila je procesija od crkve do samog izvora Crnašnice. Više tisuća
vjernika sudjelovalo je u slavljenju svete mise. Na samom početku slavlja vjernici su uzimali vodu koju je svećenik blagoslovio, a
za vodu iz rijeke Crnašnice u Ivanjskoj noći vjeruje se da njenim
uzimanjem i umivanjem ostajemo zdravi kroz cijelu godinu. Nakon mise na školskom igralištu održana je 6. tradicionalna Ivanjska noć pod nazivom “Crnašnico - izvore života 2012.”, a koja
se održava u sklopu manifestacije „Briješka zvona 2012.” Na samom početku programa nazočnima su se prigodnim riječima
obratili domaćin Krešo Ćavar predsjednik HKUD-a Crnašnica
organizatora ove večeri i Općinski načelnik Miro Kraljević. Na
Ivanjskoj noći su nastupili Hrvatska kulturno-umjetnička društva
“Kočerin”, “Komaštre” Ogorje - Muć (RH), “Vrila” župa Mostarski Gradac, “Blaćani” Biograci, “Sveti Marko” Vionica, “Hardomilje” i domaćin HKUD “Crnašnica”. Voditelj ovogodišnje Ivanjske
noći je bio Marinko Karačić.
Na vrelu Crnašnica

BILOŠEVICA 2012.

I

ove godine, 11. godinu zaredom 8. srpnja u organizaciji mjesne zajednice Rasno i mještana Njiva na
Biloševici je organiziran prigodni kulturno-zabavni
program. Nastupilo je nekoliko kulturno-umjetničkih
društva iz Širokog Brijega i okolice, te brojni gangaši,
diplari i guslari, kao i posebni glazbeni gosti Ine Tadić
i Hercegovački bećari. U sklopu programa organizirano je i natjecanje u starim hercegovačkim igrama
poput: bacanja kamena s ramena, skoku u dalj, potezanju konopa i potezanju klipa. Posebna atrakcija su bile
žene koje su se natjecale u potezanju konopa, kao i
natjecatelji iz Mokrog koji su trijumfalno pomeli svoju
konkurenciju u potezanju konopa.

Potezanje konopa - jedno od atraktivnijih natjecanja
na Biloševici

„Vrati nam se običaju stari“

U

povodu blagdana svetog Ante koji se slavi u selu Uzarići u župi Široki Brijeg, održana je smotra
folklora pod imenom „Vrati nam se običaju stari”. Kulturno-umjetnička društva iz Hercegovine,
Dalmacije i Bosne pokazali su svu raskoš starih hrvatskih običaja u ovim krajevima.
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“HERCEGOVINA U SRCU“ DUŽICE - RASNO 2012.

N

a školskom igralištu na Dužicama u organizaciji HKUD-a „Biloševica“, a u sklopu programa
„Brijeških zvona“, održana je 2. lipnja kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom “Hercegovina u
srcu“. Manifestaciju je otvorio predsjednik HKUD-a
„Biloševica“ Mariofil Čolak, a prisutnima se obratio
i načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević istaknuvši da je do sada, ali i da ću ubuduće podupirati
kulturno-umjetnička društva koja iz godine u godinu okupljaju sve više mladih, kao i ovakve manifestacije koje okupljaju posjetitelje svih dobnih skupina. U službenom dijelu programa nastupili su: KUD
„Čepinski maratinci“ (RH), HKUD „Napredak“ Busovača, domaćin HKUD „Biloševica“, HKUD „Mokro“, klapa „Kruševo“, HKUD „Blaćani“, HKUD
„Dubrave“ Aladinići-Stolac, diplar Antas Mucić, te
guslar Vlado Mikulić - Ćipukić. Na kraju službenog
dijela programa podijeljene su zahvalnice sudionicima manifestacije i svima koji su na bilo koji način
pomogli u radu HKUD-a „Biloševica“. U zabavnom
dijelu programa nastupili su Mario Brkić, tamburaški
sastav „Žitna polja“ i Zdena Damjanović. Program
je vodila Višnja Spajić.

ODRŽANA VEČER DJEČJEG FOLKLORA

U

sklopu programa „Briješka zvona 2012.“ u prepunom kinu Borak 26. svibnja je u organizaciji širokobrijeških kulturno-umjetničkih društava održana Večer dječjeg folklora. Na samom početku programa
nazočne su prigodnim riječima pozdravili župnik župe Široki Brijeg fra Stipe Biško i Općinski načelnik Miro
Kraljević koji je najmlađim članovima, deset od ukupno 15 kulturno-umjetničkih, društava koji djeluju u Općini Široki Brijeg poželio uspješan nastup pritom naglasivši da su upravo najmlađi članovi društava garancija
da nećemo zaboraviti našu kulturno-povijesnu baštinu. Na večeri dječjeg folklora izvodeći plesove i pjesme
iz Hercegovine i Slavonije nastupili su najmlađi članovi kulturno-umjetničkih društava: „Mokro“, „Kočerin“,
„Jare“, „Biloševica“ Dužice-Rasno, „Crnašnica“ Knešpolje, „Sveta Ana“ Ljuti Dolac, „Svi sveti“ Jare, „Uzarići“,
„Turčinovići“ i „Vrila“ župa Mostarski Gradac.
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„SVETI ANTE ČUVAJ VRILA NAŠA“

N

akon što je prošle godine svečano obilježena
100. godišnjica kapelice svetog Ante u Dobriču organizacijski odbor u koji su ušli predstavnici
mjesne zajednice Provo-Dobrič-Grabova Draga,
Crkvenog odbora, HKD-a „Vrila“, Vodovoda Dobrič-Provo i sekcije lovaca Dobriča i Prova organizirali su 9. lipnja večer zajedništva žitelja ovog
mjesta i njihovih gostiju pod nazivom „Sveti Ante
čuvaj vrila naša“. Nakon procesije i svečanog misnog slavlja Općinski načelnik Miro Kraljević je s
predstavnicima mjesne zajednice Provo-DobričGrabova Draga položio vijenac kod spomen obilježja, u neposrednoj blizini crkve, poginulim u I., II.
svjetskom ratu i poraću i Domovinskom ratu. Priređen je prigodni kulturno-zabavni program uz nastup
domaćina članova HKD-a „Vrila“, HKUD-a „Stari hrast 2000.“ Novi Travnik, HKUD-a „Rodoč“ i KUD-a
„Ivan Goran Kovačić“ Ivankovo (RH). Na samom početku kulturno-zabavnog programa nazočnima su se
prigodnim riječima obratili, u ime organizacijskog odbora Dragan Ćubela koji je istaknuo 10. godišnjicu
uspješnog rada lokalnog vodovoda koji s početnih 133 danas ima 237 priključaka i Općinski načelnik
Miro Kraljević generalni pokrovitelj ove sada već tradicionalne manifestacije. Domaćini su nakon kulturno-zabavnog programa priredili večeru za žitelje mjesne zajednice Provo-Dobrič-Grabova Draga i
njihove goste.

„Na temeljima bazilike naše“
u Mokrom

Detalj s “Večeri folklora”

N

a temeljima ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća u Mokrom je, 22. srpnja slavljena sveta
misa. Mnoštvo vjernika po lijepom vremenu okupilo se na misnom slavlju koje je predvodio fra
Ante Penava koji je u svojoj propovijedi istaknuo
povijesnu važnost štovanja ovakvih mjesta koje
svjedoče o kršćanskoj vjeri na ovim prostorima
još u 5. stoljeću.
Poslije svete mise HKUD „Mokro“ je organizirao
večer folklora pod nazivom „Na temeljima bazilike naše“ Uz domaćine HKUD „Mokro“ nastupili
su HKUD „Biloševica“, HKUD „Uzarići“, HKUD
„Rodoč“, HKUD „Blaćani“, HKUD „Dubrave“,
pjevački sastav „Sinovi Hercegovine“, te guslari
Josip Begić i Marinko Grubišić – Žaer i Milan Begić na diplama. Uz „Mokarske tamburaše“ druženje je potrajalo do kasno u noć.

Sveta misa je održana na temeljima ranokršćanske bazilike
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ŠPORT
Imoćanin Tomislav Kopač postavio novi rekord
mini-maratona Polog – Široki Brijeg

T

omislav Kopač iz Imotskog pobjednik je tradicionalnog minimaratona Polog - Široki Brijeg, održanog 7. svibnja u sklopu
„Svibanjskih sjećanja“ svečanosti obilježavanja obljetnica Bleiburg i
križni put 1945., zaustavljanje tenkova u Pologu 1991. i smrti ministra Gojka Šuška 1998. U konkurenciji od 38 natjecatelja iz svih dijelova BiH i Hrvatske Tomislav Kopač je s vremenom od 33 minute
i 59 sekundi postavio novi rekord mini-maratona Polog - Široki
Brijeg. Pobjedniku je pripala novčana nagrada u iznosu od 500 KM,
priznanje i pobjednički pokal. Drugo mjesto osvojio je Tomislav Općinski načelnik Miro Kraljević s pobjedBrečić iz Imotskog (35 minuta i 6 sekundi) i nagradu u iznosu od nicimna maratona Polog-Široki Brijeg
300 KM, priznanje i pokal, dok je kao treći na cilj stigao Širokobriježanin Filip Lovrić (prošle godine
osvojio drugo mjesto) s vremenom 35 minuta i 30 sekundi. Lovrić je osvojio novčanu nagrada u iznosu
od 200 KM, priznanje i pokal. Priznanja i novčane nagrade u iznosu od 100 KM dobilo je pet najbolje
plasiranih Širokobriježana (Drago Bubalo, Marko Lovrić, Stipe Ćorić, Žarko Kraljević i Ante Kubiček)
i pet najbolje plasiranih Širokobriježana školskog uzrasta (Ante Petrović, Marin Bošnjak, Marko Buhač,
Zdravko Lasić i Roko Kosir). Zanimljivo je kako su Zdravko Lasić i Roko Kosir ostvarili veliki rezultat
iako su tek peti razred osnovne škole. Na cilj su zagrljeni ušli s vremenom 45 minuta i 27 sekundi. Posebno priznanje dobio je i Zlatko Mišetić kao najstariji sudionik, a na cilj je došao kao devetoplasirani.

ŠAHISTI ŠIROKOG BRIJEGA PRVACI
BOSNE I HERCEGOVINE

Š

ahisti Širokog Brijega novi su prvaci Bosne i Hercegovine. U organizaciji Šahovske unije Bosne i Hercegovine, a u tehničkoj organizaciji Šahovskog saveza Republike
Srpske od 2. do 10. lipnja u hotelu „Bistrica” na Jahorini
odigrana je 11. Premijer liga Bosne i Hercegovine u šahu.
Za ekipu Širokog Brijega nastupili su: VM Mladen Palac
(aktualni prvak Republike Hrvatske), VM Ante Brkić, VM
Emir Dizdarević, VM Bojan Kurajica, IM Boško Tomić, IM
Željko Bogut (aktualni prvak BiH) i WFM Aleksandra Dimitrijević. Ekipa Širokog Brijega natjecanje je odigrala su- Šahisti i vodstvo ŠK Široki Brijeg
periorno s visokom kvalitetom igre, te su ostvarili 7 pobjeda i dva remija. Prijelomni trenutak natjecanja
dogodio se na samom početku natjecanja u 3. kolu, kad su šahisti Širokog Brijega bili bolji od favorita
turnira ŠK Bosna, jednog od najtrofejnijih europskih klubova. Na državnom šahovskom prvenstvu na
Jahorini sudjelovalo je ukupno deset ekipa.
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KOŠARKAŠI ŠIROKOG WWIN-a PO ČETVRTI PUT
UZASTOPNO PRVACI BiH

U

prepunoj Gradskoj športskoj dvorani „Pecara“, 27. svibnja, pred više od 5.000 gledatelja, u petoj
utakmici doigravanja za prvaka BiH, košarkaši Širokog WWin-a pobijedili su ekipu Igokee iz Aleksandrovca rezultatom 86:77. Ovo je košarkašima Širokog ukupno deveta titula prvaka BiH i četvrta uzastopna titula prvaka. Široki WWin je prvu četvrtinu riješio u svoju korist 28:18, što je ujedno bila i najveća
prednost u prvoj dionici. Tu prednost održavali su i tijekom druge četvrtine. Do kraja poluvremena
Igokea je uspjela smanjiti na 45:36. Ključni trenutci na utakmici zbili su se sredinom treće četvrtine kada
su domaći potpuno prelomili susret u svoju korist i otišli na nedostižnih 71:46. U posljednju dionicu ušlo
se sa rezultatom 71:50. Do kraja susreta košarkaši Širokog su samo potvrdili novu titulu prvaka države.
Novom titulom okrunili su najbolju sezonu u svojoj povijesti osvojivši naslov i kup BiH i peto mjesto u
regionalnoj ABA ligi.
Slavlje košarkaša Širokog nakon 4. uzastopnog osvajanja
titule prvaka BiH

RNK Split pobjednik 13. Memorijalnog
turnira “Gojko Šušak”
RNK Split pobjednik je 13. Memorijalnog turnira
Gojko Šušak odigranog 6. i 7. srpnja 2012. U finalu
13. Memorijalnog turnira “Gojko Šušak” RNK Split
je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobijedio
domaćina ekipu Širokog Brijega rezultatom 9:8. U
90 minuta igre rezultat je bio 2:2. Strijelci za Široki
Brijeg bili su Sandro Bloudek i Dino Ćorić. Treće
RNK Split - pobjednici turnira “Gojko Šušak”
mjesto je pripalo Zadru koji je slavio protiv GOŠKa rezultatom 2:1. Split je prvog dana turnira pobijedio ekipu GOŠK-a 2:0, a nogometaši Širokog Brijega
bili su bolji od ekipe Zadra pobijedivši rezultatom 2:1. Najbolji strijelac turnira s dva postignuta gola je
Sandro Bloudek (Široki Brijeg), za najboljeg vratara proglašen je Danijel Zagorac (Split), a za najboljeg
igrača proglašen je Dino Ćorić (Široki Brijeg).
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DA SE NE ZABORAVI
SVIBANJSKA SJEĆANJA 2012.

U

Širokom Brijegu su se u vremenu od 5. do 12.
svibnja 2012. u sklopu tradicionalne manifestacije „Svibanjska sjećanja” prigodnim programom
obilježile obljetnice:
- Bleiburga i križnog puta, svibanj ‘45.
- Zaustavljanja tenkova na Pologu, 7. svibnja ‘91.
- Sjećanja na ministra obrane RH Gojka Šuška, 3.
svibnja ‘98.
I ove godine, Moto klub Veterani Hercegovina u suradnji sa Moto klubom TNT - Polog, Moto klubom
Široki i drugim moto klubovima s područja Hercegovine, a u sklopu programa „Svibanjska sjećanja“,
obilježili su 21. godišnjicu zaustavljanja tenkova polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u Pologu (kod
spomen obilježja), 5. svibnja, na mjestu zaustavljanja
tenkova i kod spomenika poginulim mještanima Pologa. Bajkeri su položili cvijeće i zapalili svijeće za
žrtve svih ratova na Trgu širokobrijeških žrtava u
središtu Širokog Brijega. Istoga dana u večernjim satima u Duhanskoj stanici je prikazan dokumentarni
film „3 dana” nakon čega je nastavljeno druženje
bajkera u Širokom Brijegu.

U sklopu programa „Svibanjska sjećanja” u Franjevačkoj galeriji održan je koncert Glazbene škole
Široki Brijeg pod nazivom „Večer hrvatskih skladatelja“. Mladi širokobriješki glazbenici svoje glazbeno
umijeće su pokazali izvodeći skladbe hrvatskih skladatelja Rudolfa Matza, Adalberta Markovića, Jakova
Gotovca, Fortunata Pintarića... Pojedinačni nastupi
učenika osnovne i srednje Glazbene škole su nagrađivani dugotrajnim pljeskom, kao i nastupi Djevojačkog zbora i Tamburaškog orkestra. Program su
pripremili Katarina Petković, Dunja Bilinovac, SanDetalj s koncerta Glazbene škole

Polaganje vijenca na Trgu širokobrijeških žrtava

Detalj s koncerta Glazbene škole

Na Trgu širokobrijeških žrtava 7. svibnja predstavnici općinske i županijske vlasti i predstavnici Udruga
proisteklih iz Domovinskog rata položili su vijenac
i zapalili svijeću.

dra Biloh, Snježana Rezić, Katja Krolo-Šarac, Marija
Čolak, Mihaela Pavlović, Tamara R. Zlodre i Davor
Markota.

Širokiinfo

31

U kinu Borak 8. svibnja u sklopu tradicionalne manifestacije „Svibanjska sjećanja“ kojom se prisjećamo
obljetnica Bleiburga i Križnog puta ‘45., Zaustavljanja
tenkova na Pologu ‘91. i smrti ministra obrane RH
Gojka Šuška ‘98., predstavljena je knjiga „Uspomene
iz doba mučeništva“ fra Jerke Karačića koju je uredio
fra Vendelin Karačić. Knjigu su objavili Vicepostulatura mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“ i nakladnička kuća Nova stvarnost iz Zagreba. U drugom
dijelu programa „Svibanjskih sjećanja“ dr. sc. Mile Lasić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je S lijeva: Krešimir Šego, fra Vendelin Karačić i dr. sc. Mile Lasić
predstavio rad Vicepostulature postupka mučeništva
„Fra Leo Petrović i 65 subraće“ i Povjerenstva za obilježavanje i uređivanja grobišta iz II. svjetskog rata i poraća na području Općine Široki Brijeg, te u kratkim crtama iznio naglaske svog znanstvenog rada „Zakonske
osnove i mogućnosti istraživanja zločina i žrtava u BiH“, koji je predstavljen na znanstvenom skupu „Hrvatski
mučenici iz vremena komunističke vladavine“, održanom krajem travnja u Zagrebu. Dr. Lasić je pobrojio
međunarodne i europske dokumente, te one u samoj BiH koji čine zakonski temelj za istraživanje zločina, te
zatim spomenuo tko je sve dao značajan doprinos na istraživanju žrtava partizansko - komunističkih zločina
(župe u Hercegovini, Vicepostulatura postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“, Savez udruga
bivših političkih uznika i žrtava komunizma, Hrvatski intelektualni zbor, općinska povjerenstva). S druge strane državne institucije u BiH istražuju samo ratne zločine počinjene od 1992. - 1995., a Institut za istraživanje
zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu istražuje žrtve bosanskih Muslimana. Dr. Lasić je nabrojio neke od dokumenta koje bi trebalo donijeti (Zakon o pronalaženju, obilježavanju,
uređivanju i održavanju prikrivenih grobova, Popis žrtva, Zakon o pravima političkih zatvorenika, Zakon o
lustraciji, Zakon o denacionalizaciji ...) što bi omogućilo dekomunizaciju hrvatskog i bh-a društva, jer je uklanjanje komunističkog naslijeđa europski zahtjev. Na kraju svog izlaganja dr. Lasić je pročitao i zaključke sa
spomenutog znanstvenog skupa koji su upućeni hrvatskoj javnosti. Na kraju programa nazočnima se obratio
vicepostulator fra Miljenko Stojić, koji je izrekao riječi zahvale svim sudionicima, te najavio slijedeće projekte
koje priprema Vicepostulatura. Program „Svibanjskih sjećanja“ je vodio Marinko Karačić, novinar radio postaje Široki Brijeg.

OTKRIVEN SPOMENIK IZBIČKIM MUČENICAMA

J

oš će jedan datum biti zapisan u povijesti župe Izbično. Dana 10. lipnja blagoslovljen je novosagrađeni spomenik na grobovima dviju Dragica Pavković,
mučenica poraća II. svjetskog rata. Jedinstveni spomenik i obližnju kapelicu blagoslovio je provincijal
Hercegovačke franjevačke provincije fra Ivan Sesar koji je i predvodio svetu misu uz koncelebraciju širokobriješkog gvardijana fra Sretana Ćurčića
i domaćeg župnika fra Franje Mabića. Događaj je
započeo svečanom procesijom ispred župne crkve
do obližnjeg, novosagrađenog spomenika, kojeg su
www.izbicno.info
pohodili župljani i mnogi drugi štovatelji dviju Dragica. Zapaženu dekoraciju su činili i članovi domaćeg kao u molitvenom ozračju, onakvom kakvom zakulturno-umjetničkog društva „Brda” koji su svojim služuju ove dvije izbičke mučenice. (Vjeko Pavkopjevanjem uveličali misno slavlje. Događaj je prote- vić/www.izbicno.info)
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„Plamen slobode“ za hrvatske generale
gori i u Širokom Brijegu

D

iljem svijeta u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa 13. svibnja održana je akcija „Plamen slobode.“
Paljenjem bijelih svijeća s prigodnim porukama upućena je
potpora hrvatskim generalima, dan uoči početka usmene rasprave Žalbenog vijeća Haaškoga suda u predmetu „Gotovina
– Markač“. Paljenje svijeća diljem BiH na inicijativu Hrvatskog
svjetskog kongresa organizirali su Pododjel za iseljeništvo
Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i Mladež
HDZ-a BiH. U Širokom Brijegu akcija je održana na Trgu Širokobrijeških žrtava gdje su članovi Općinskog odbora Mladeži
HDZ-a Široki Brijeg građanima dijelili svijeće s naljepnicama koje su potom upaljene ispod spomen križa
hrvatskim braniteljima. Akciju „Plamen slobode“ paljenjem svijeće podržao je i Načelnik općine Široki
Brijeg Miro Kraljević.

Ekshumaciji Ivana Tolja u Širokom Brijegu nazočili članovi
obitelji iz Ljubuškog

U

organizaciji širokobriješkog Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i
poraća u Čajercu iznad Bošnjakovih kuća 24. svibnja ekshumirani su posmrtni ostatci Ivana Tolja,
pripadnika ustaške Crne legije iz Ljubuškog. Ekshumaciji posmrtnih ostataka Ivana Tolja u ime svoje brojne obitelji, bio je nazočan brat Ljubo Tolj sa suprugom, koji danas živi u Orebiću u Republici Hrvatskoj,
te njihov rođak Stanko Tolj. Ovo je prvi slučaj ekshumacije nakon kojeg će Povjerenstvo za obilježavanje
i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća Općine Široki Brijeg posmrtne ostatke predati obitelji,
poslije provedenoga uobičajenog postupka s kostima na patologiji SKB Mostar.Tako će se, nakon više od
67 godina, Ivan Tolj, poginuli hrvatski vojnik u obrani Širokog Brijega, konačno vratiti kući, u svoju Gredu
u Ljubuškom. I ovoga puta ekshumacija je vršena uz policijsko osiguranje, pod nadzorom predsjednika i
članova Povjerenstva i pod stručnom palicom arheologa Tihomira Glavaša i forenzičara dr. Pere Bubala.
Na Barevištu u Mokrom 25. svibnja ekshumirana su
tijela četiri vojnika od kojih su dvojica sigurno Nijemci
jer su kod njih pronađene njemačke vojničke pločice
(vrlo očuvane i čitke). Prema tvrdnjama svjedoka, radilo se o dva ili najviše tri njemačka vojnika koji su
zarobljeni pa ubijeni. Međutim, ispostavilo se da su u
grobištu bila zatrpana četiri vojnika. Prema kazivanjima u vrijeme zatrpavanja neki od vojnika još nisu bili
mrtvi, nego su živi zatrpani. Zanimljivo je da su tijela
bila zatrpana dosta duboko, na oko 100 do 120 cm,
što najčešće nije slučaj kad se radi o grobištima II.
svjetskog rata i poraća.

Ekshumaciji Ivana Tolja nazočili su članovi njegove obitelji
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ODRŽANA „VEČER SJEĆANJA“ NA ŽRTVE
II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA U ŠIROKOM BRIJEGU

U

kinu Borak, 25. srpnja je održana „Večer
sjećanja“ u prigodi i u sklopu Programa
pokopa posmrtnih ostataka 42 žrtve komunističkog režima iz II. svjetskog rata i poraća
ekshumiranih na području Općine Široki Brijeg. Organizator „Večeri sjećanja“ kao i cjelokupnog Programa pokopa žrtava II. svjetskog
rata i poraća ekshumiranih na području Općine Široki Brijeg je Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i
poraća na području Općine Široki Brijeg i Vicepostulatura postupka mučeništva „Fra Leo
Petrović i 65 subraće“. Na samom početku
programa voditeljica Ana Marija Prskalo je u
kratkim crtama predstavila rad Povjerenstva
za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća na području Općine Široki
Brijeg koje je u protekle tri godine uz veliku
pomoć Vicepostulature postupka mučeništva
„Fra Leo Petrović i 65 subraće“ prikupilo 150
prijava o grobištima i stratištima na području
Općine Široki Brijeg od čega je 105 prijava
potkrijepljeno popunjenim formularima Povjerenstva i s osnovnim podatcima. Do sada
su ekshumirane žrtve sa sedam grobišta u kojima su otkrivena 42 tijela, žrtve komunističko-partizanskih zločina u Širokom Brijegu. U
prvom dijelu programa prikazana je 25-minutna video-prezentacija dosadašnjeg rada Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta
II. svjetskog rata i poraća na području Općine
Široki Brijeg i Vicepostulature postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“. U
drugom dijelu programa na temu „Komunizam i njegove žrtve“ govorio je dr. sc. Jure Krišto znanstveni suradnik s Hrvatskog instituta
za povijest. Krišto je govorio o pogubnosti
marksističkog nauka koji je utemeljen na ateizmu. „Svjetonazor u kojem nema Boga otvoren je stvaranje elite zla, a nasilje i uništenje
su glavna obilježja marksističke ideje“, rekao
je dr. Jure Krišto zaključivši da su glavne karakteristike komunizma gnjev, mržnja i osveta.

dr. sc. Jure Krišto

OBILJEŽENA 21. OBLJETNICA
UTEMELJENJA PRVE
DRAGOVOLJAČKE POSTROJBE
U ŠIROKOM BRIJEGU

P

redstavnici širokobriješke Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata su kod
središnjeg križa na Trgu širokobrijeških žrtava, u
povodu 21. obljetnice utemeljenja Prve dragovoljačke postrojbe HVO-a u Širokom Brijegu, položili vijenac i zapalili svijeću u znak sjećanja na sve
poginule i umrle hrvatske branitelje. Predstavnici
Udruge su položili vijenac i zapalili svijeću u Rasnu
na grobu prvog zapovjednika ove postrojbe Mladena Skoke-Bilog, kao i na grobu mr. Mate Bobana
predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne.
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Obilježena 20. obljetnica pogibije Stanislava Baje Kraljevića

U

sklopu manifestacije „Lipanjske zore 2012.“, kojom se
odaje spomen svim poginulim hrvatskim braniteljima u
velikoj vojnoj akciji u sklopu koje je oslobođena cijela dolina Neretve, u organizaciji Prve pješačke (gardijske) pukovnije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Organizacijskog
odbora obilježavanja Lipanjskih zora i u povodu obljetnice
pogibije hrvatskih branitelja Stanislava Baje Kraljevića i Mije
Babića, 11. lipnja u vojarni Stanislava Baje Kraljevića, kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. U ime
izaslanstva Općine Široki Brijeg vijenac su položili i zapalili
svijeću Općinski načelnik Miro Kraljević i predstavnici širokobrijeških Udruga proisteklih iz Domovinskog
rata. Nakon polaganja vijenaca, u kapeli svetog Ivana Krstitelja, služena je Sveta misa za poginule branitelje.
Misno slavlje je predvodio vojni kapelan don Ivan Turudić. Na ovaj dan (11. lipnja) prisjećamo se ulaska pripadnika HVO-a u vojarnu Heliodrom i naselja Rodoč i Jasenica, te u krug razorene tvornice Aluminij.Tijekom
zauzimanja objekata vojarne Heliodrom 11. lipnja 1992. poginuli su vitezovi Stanislav Baja Kraljević, po kojem
je kasnije i nazvana vojarna u Rodoču i Mijo Babić.

IZDVOJENO
FRA TIHOMIR BAZINA PROSLAVIO MLADU MISU

F

ra Tihomr Bazina darovao je, u godini kada njegova župa Kočerin slavi 140. obljetnicu osnutka,
svojim roditeljima, župi, Provinciji i Crkvi najljepši
dar – svoju mladu misu koju je predslavio zajedno
s O. Provincijalom Ivanom Sesarom i velikim brojem braće svećenika u prepunoj župnoj crkvi 22. srpnja. Misna čitanja su pročitali mladomisnikova braća
Stanko i Zdenko, a psalam bogoslov fra Stanko Ćosić.
Riječi Evanđelja navijestio je fra Josip Vlašić. Propovijedao je fra Slaven Brekalo, župni vikar u Međugorju
koji se između ostalog u propovijedi osobno obratio
mladomisniku: „Zvanje je tebe izabralo, ne ti zvanje.
Ljudi ne dolaze k nama da bi nas pozdravili, već zato
što nas trebaju. Isus nas je posudio i oni trebaju Isusa.
Dobit ćeš premalo vremena za previše posla, i brige
koje te bude, ali radost svećeništva ništa ne može
umanjiti. Voli jer samo hrabri vole, a kukavice čekaju
da budu voljene. Znaj da imaš pravo razočarati, samo
ćeš tako razumjeti razočarane. Imaš pravo biti slab,
jer ćeš tako razumjeti slabe. Kroz sve ćeš to sve više
upoznavati sebe i svoje granice te će te to tjerati da
se još više osloniš na Isusa. Ne zaboravi da je Isus
tri puta pao na svome križnom putu i da se sva tri
puta digao i nastavio dalje.“ Mladomisnik fra Tihomir

Mladomisnik
fra Tihomir Bazina s obitelji

Bazina je u pozdravnoj riječi najprije naglasio da je
sveta misa najveća zahvala svima kojima želi zahvaliti
i da je posebna nakana njegove malde mise bila molitva za nova duhovna zvanja. U dirljivom govoru fra
Tihomir je najprije zahvalio, Bogu, majci Stani i ocu
Vladi, braći Stanku i Zdenku, te cijeloj rodbini. Zahvalio se o. Provincijalu i cijeloj upravi koja je za njega
uvijek imala razumijevanja, zatim i svim svećenicima
koji su oblikovali njegov redovnički put, najprije fra
Miri Šegi, svim župnicima i gvardijanima u župama i
samostanima gdje je do sada bio, a posebno se sjetio
pok. fra Mladene Hrkaća. Zahvalio je svima koji su na
bilo koji način pomogli u pripremi slavlja mlade mise.
(Gojko Jelić)
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Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu
URED NAČELNIKA
Općinski načelnik
e-mail: nacelnik@sirokibrijeg.ba
Telefon: 039/702 801; 702 802;
Fax: 039/705 915;
e-mail: ured.nacelnika@sirokibrijeg.ba
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
e-mail: predsjednik.ov@sirokibrijeg.ba
Telefon: 039/702 804; 702 805;
Fax: 039/705 915;
e-mail: opcinsko.vijece@sirokibrijeg.ba
OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO
Općinski javni pravobranitelj
Telefon: 039/703 317;
Fax: 039/705 915;
e-mail: pravobranitelj@sirokibrijeg.ba

Širokiinfo
www.sirokibrijeg.ba

OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
Fra Didaka Buntića 11,
88220 Široki Brijeg
Telefon: ++387 39 702 801;
++387 39 702 802;
Fax: ++387 39 705 915;
e-mail: info@sirokibrijeg.ba
INFORMACIJE
Telefon 039/702 815:

