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Otvaranje nove upravne zgrade FEAL-a i velikog poslovno trgovačko-uredsko-hotelskog i poslovnog centra Mepas Mall u Mostaru, ali i otvaranje Klinike za onkologiju u Mostaru događaji
su koji zaslužuju da budu na samom početku našeg biltena. Ovo su događaji koji su obilježili
mjesec travanj. Prva dva gospodarska događaja pokazuju snagu širokobriješkog gospodarstva,
odnosno naših gospodarstvenika koji ulažu u vrijeme koje nije baš pogodno za nove investicije
i ulaganja. Otvaranje Klinike za onkologiju veliki je dobitak ne samo za građane Širokog Brijega već i za regiju jer od sada pacijenti na liječenje neće morati ići u Sarajevo, Split ili Zagreb.
Mjesec veljaču obilježilo je nezapamćeno snježno nevrijeme, a sami kraj mjeseca veljače posjet
predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zorana Milanovića Širokom Brijegu. Ovim posjetom
Miro Kraljević,
otvoren je put za suradnju s Republikom Hrvatskom što je nama kao Hrvatima ovdje u BiH
Općinski načelnik
veoma važno. Izrada Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke, kao i prostornog plana naše Općine, a koji su u tijeku, veoma su važni projekti za naš daljnji razvoj i planiranje.
Općina Široki Brijeg je jedna od dvije Općine u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se realizira Projekt rekonstrukcije i
razvoja sustava navodnjavanja. Nakon usvajanja projekta od strane Svjetske banke, a koji bi trebao biti završen do kraja svibnja, ove godine može se krenuti u realizaciju. Mjesec svibanj je mjesec sjećanja na bliže, ali i nešto dalje događaje iz prošlog
stoljeća, a koje ćemo i ove godine obilježiti našom tradicionalnom manifestacijom „Svibanjska sjećanja“ koja se održava u
sklopu „Brijeških zvona“.

Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu
Potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje
prijevoza učenika srednjih škola

U

zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 25. travnja
2012., potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola između Vlade Županije
Zapadnohercegovačke i načelnika općina Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje. Predstavnici Općine Grude će naknadno potpisati
Ugovor. Ugovor su potpisali predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić i načelnik Općine Široki Brijeg
Miro Kraljević, načelnik Općine Ljubuški Nevenko Barbarić i
načelnik Općine Posušje Petar Polić. Prema ovom Ugovoru Županija Zapadnohercegovačka sufinancirat će prijevoz učenika
srednjih škola u ukupnom iznosu od 900.000 KM. Općinu Široki
Brijeg Županija Zapadnohercegovačka će sufinancirati u iznosu
od 321.814 KM. „Ovo je primjer realizacije našeg predizbornog
obećanja, a što će konkretno osjetiti roditelji učenika jer će
im dijelom olakšati školovanje njihove djece. Naravno i nama
u Općini će olakšati naše funkcioniranje jer prijevoz učenika
zauzima značajnu stavku u našem proračunu, i stoga još jednom
zahvaljujem predsjedniku Vlade Ćosiću i resornoj ministrici
Lončar“, rekao je prigodom potpisivanja Ugovora Općinski načelnik Miro Kraljević. Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić izrazio je zadovoljstvo što će na ovaj
način pomoći roditeljima učenika, ali i općinama koje izdvajaju
značajna sredstva iz svojih proračuna za prijevoz učenika.

Cijena vozne karte za učenike osnovnih i srednjih škola u Općini Široki
Brijeg za svibanj i lipanj umanjena je za
50 posto u usporedbi s dosadašnjim
cijenama prijevoza.
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Urednikova riječ
Medijski događaj koji je obilježio vrijeme od izlaska prošlog broja biltena svakako je
posjet predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zorana Milanovića Širokom Brijegu. Posjet
je prema izvješćima brojnih medija, a bilo je novinara iz 20-ak medijskih kuća iz BiH i
Republike Hrvatske, prošao u najboljem redu, a Općina Široki Brijeg se, prema riječima
gostiju od kojih su mnogi bili prvi put u Širokom Brijegu, pokazala kao odličan domaćin.
Slika o Širokom Brijegu poslana u svijet svakako je najbolja reklama za naš grad i potvrda našeg slogana „Široki Brijeg – uvijek na 1. mjestu“. Početkom travnja u našem gradu
je počeo novi ciklus predavanja u sklopu „Akademije za građane“ koju organiziramo u
suradnji s OESS-om. Tema ovog broja biltena je „Projekt razvoja sustava navodnjavanja
u Općini Široki Brijeg“. Ovaj višemilijunski projekt obuhvaća područje Mostarskog blata,
Trnskog i Ružova polja, Mokro polja i Kočerinskog polja s izvorištima vode Lištica, Crnašnica, Žvatić i Orovnik. Radio postaja Široki Brijeg, 10. travnja, je obilježila 20. obljetnicu
svoga rada. Na obilježavanju ove obljetnice istaknuta je važnost i uloga lokalnih medija
kao ključnih aktera u komunikacijskim procesima na lokalnom nivou.

mr. sc. Drago Martinović,
urednik
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Predsjedniku Josipoviću uručena monografija Širokog Brijega
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Iz sadržaja

rigodom posjeta predsjednika Republike Hrvatske
dr. Ive Josipovića Mostaru, 15. travnja 2012., savjetnik Općinskog načelnika mr. sc. Drago Martinović
uručio je predsjedniku Josipoviću monografiju i dokumentarni film Široki Brijeg.
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OPĆINSKO VIJEĆE
POLOVICA IZVJEŠĆA JAVNIH
PODUZEĆA/USTANOVA NISU USVOJENA
Na 46. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29. ožujka 2012. pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Nedjeljka Bokšića, usvojena je Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Široki Brijeg. Izmjene i dopune Statuta Općine Široki Brijeg koje je obrazložio predsjednik Odbora
za Statut, poslovnik i propise Eugen Zeljko odnose
se između ostalog na osnivanje, nadležnosti i druga
pitanja vezana za funkcioniranje mjesnih zajednica.
Izmjene se vrše i u dijelu odredbi koje reguliraju
način predlaganja i usvajanja općinskog proračuna i
odluke o privremenom financiranju.
Na istoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju
prosječne konačne građevinske cijene iz 2011. godine u visini od 1.000 KM za m² stambenog prostora.
Odluku je obrazložio Boro Zovko pomoćnik Općinskog načelnika za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša. Jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.
Odluku kojom su obuhvaćene parcele na području
stambenog naselja Grečica obrazložio je Vjekoslav
Draškić pomoćnik Općinskog načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar.
Na 46. sjednici Općinskog vijeća većinom glasova
usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje Aneksa ugovora s poduzećem „Miškić bus“
d.o.o. Prema usvojenom Zaključku u Ugovoru o
koncesiji s prijevoznikom „Miškić bus” d.o.o. dodaje
se stavak „Ukoliko tijekom trajanja ugovora o koncesiji za prijevoz učenika dođe do promjene cijena
pogonskog goriva cijena voznih karata će se korigirati za svaku promjenu cijene goriva +- 1% cijena
vozne karte se korigira za +- 0,33%“.
Na istoj sjednici jednoglasno je usvojeno Izvješće JP
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Izvješće je obrazložio direktor Ivan Rotim posebno istaknuvši smanjenje gubitka vode iz godine u godinu, uz istovremeno
kontinuirano povećanje dobiti poduzeća od 2007.

Nedjeljko Bokšić,
predsjednik Općinskog vijeća

do 2011. godine. Predsjednik kluba vijećnika HDZa BiH dr. Pavao Čolak je istaknuo da je izvješće JP
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. primjer kako trebaju
izgledati izvješća javnih poduzeća/ustanova. „Uspoređujući se s drugim radio postajama u JP „Radio
postaja Široki Brijeg” d.o.o. učinjen je maksimum
posebno što se tiče marketinških prihoda koji iznose 77% u ukupnim prihodima poduzeća“, rekao je
između ostalog ravnatelj JP „Radio postaja Široki
Brijeg” d.o.o. Mario Marušić o radu ovog javnog
poduzeća u 2011. godini. Izvješće je većinom glasova usvojeno. Ravnateljica JU Dječjeg vrtića „Pčelica” Radica Mandić govorila je o teškom položaju
i funkcioniranju vrtića. „Vrtić iz godine u godinu
posluje s gubitkom jer je još uvijek cijena vrtića
iz 1999. godine. S dotacijom od Općine u iznosu
72.000 KM i uplatom roditelja vrtić ne može pozitivno poslovati. Doprinosi za djelatnike se neredovito uplaćuju“, rekla je ravnateljica Mandić dodavši
da je JU Dječji vrtić „Pčelica” u prošloj 2011. godini poslovao s gubitkom od 61.000 KM. Izvješće je
jednoglasno usvojeno.
Izvješće JP „Čistoća” d.o.o. sa 11 glasova „za” nije
usvojeno. Direktor Vlado Zeljko govorio je o poslovanju, ali i o problemima s naplatom potraživanja. Istaknuo je da je poduzeće nabavilo 30 košara
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za otpad koje su postavljene u užem gradskom području. Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća
Nedjeljka Bokšića usvojen je Zaključak prema kojem
se zadužuje direktor JP „Čistoće“ d.o.o. da u suradnji s
Općinskim načelnikom analizira stanje i predloži način
funkcioniranja javnog parkirališta.
Ravnatelj JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Davor Arapović je govoreći o izvješću poduzeća za 2011. godinu istaknuo probleme s kojima se susreće ovo javno
poduzeće, a koji se ponajprije odnose na poslove koji
su oduzeti od strane županije i bez kojih ovo javno poduzeće kako je rekao od osnutka 1947. godine nikada
nije poslovalo u težim uvjetima. Izvješće nije dobilo
potrebnu većinu glasova vijećnika i stoga nije prihvaćeno.
Izvješće JU „Coming“ obrazložio je ravnatelj Dragan
Pavković. Ravnatelj Pavković se uz redovite poslove koje obavlja ova javna ustanova održavanja javnih
površina, održavanja rasvjete, reguliranja oborinskih
voda kratko osvrnuo i na projekte koji se realiziraju
uz potporu JU „Coming“ i to sanacija i rekonstrukcija
kamenog mosta na rijeci Ugrovači, akvadukta na rijeci
Lištici, kao i izrade nekoliko idejnih projekata zaštite
izvorišta rijeke Lištice i kanalizacijskog sustava u urbanom dijelu Općine. Za izvješće je glasovalo 12 vijećnika i isto nije usvojeno.

Predsjednik Općinskog vijeća
primio pobjednike uličnih utrka

P

redsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić primio je, 17.
travnja 2012., pobjednike uličnih utrka koje su održane krajem prošlog tjedna. Najveći broj medalja osvojili su učenici i učenice Osnovne škole Biograci predvođeni nastavnikom tjelesnog
odgoja Danijelom Paradžikom. Učenici i učenice ove škole osvojili su tri prva, jedno drugo i tri treća mjesta. Osnovna škola Kočerin osvojila je jedno prvo mjesto, Prva osnovna škola dva druga
mjesta i Druga osnovna škola jedno drugo i jedno treće mjesto.

Na 47. sjednici Općinskog vijeća održanoj
25. travnja 2012. jednoglasno je usvojena
Odluka o dopunama Odluke o porezu na
tvrtku ili naziv. Prema ovoj Odluci obveznici
poreza na tvrtku ili naziv koji u propisanom
roku ne podnesu prijavu bit će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu 200 KM za fizičke,
odnosno 500 KM za pravne osobe.
Na istoj sjednici, a na osobni zahtjev Općinsko vijeće donijelo je Rješenja o razrješenju
Zlatka Tomića člana Nadzornog odbora JP
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Na 47. sjednici je donesen Zaključak o usvajanju Nacrta Lokalnog ekološkog akcijskog
plana Općine Široki rijeg (LEAP), i isti je
upućen na javnu raspravu. Javna rasprava
će trajati do 1. lipnja 2012. U tijeku trajanja javne rasprave svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova,
predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici
nevladinih organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati
mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i
primjedbe na Nacrt Lokalnog akcijskog plana općine Široki Brijeg putem e-mail adrese:
info@sirokibrijeg.ba ili neposredno u Ured
općinskog načelnika. Na sjednici su usvojena izvješća o radu Javne ustanove Centar za
socijalni rad, Općinskog pravobraniteljstva
Široki Brijeg, Javne ustanove Narodna knjižnica i Javne ustanove Hrvatski kulturni dom
za 2011. godinu.Vijećnici su primili na znanje
Informaciju o radu Crvenog križa Općine
Široki Brijeg za 2011. godinu. Prema izvješću
Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar potraživanje Općine Široki
Brijeg temeljem izvršenih dodjela zemljišta
iznosi 319.513 KM. Potraživanja se odnose
na razdoblje od 1997. do 2009. godine.
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IZ UREDA NAČELNIKA
PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ZORAN MILANOVIĆ U ŠIROKOM BRIJEGU

U

sklopu dvodnevnog službenog posjeta Bosni i
Hercegovini (27. i 28. veljače 2012.) izaslanstvo
Republike Hrvatske (RH) predvođeno predsjednikom
Vlade Zoranom Milanovićem posjetilo je 28. veljače
2012. Široki Brijeg. Najprije je održan sastanak izaslanstva RH predvođenog premijerom Zoranom Milanovićem s Općinskim načelnikom Mirom Kraljevićem,
predsjednikom Vlade Županije Zapadnohercegovačke
(ŽZH) Zdenkom Ćosićem i najbližim suradnicima. U
Općinskoj vijećnici održan je sastanak izaslanstva RH
predvođenog premijerom Zoranom Milanovićem s
gospodarstvenicima iz ŽZH i čelnicima općinske i županijske vlasti. Ivica Ćorić ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke uputio je poziv na ulaganje hrvatskih tvrtki u Županiju Zapadnohercegovačku
u energetiku i obnovljive izvore energije, građevinarstvo, turizam i poljoprivredno-prehrambenu industriju. „Želimo pomoći i politički i ekonomski. Briga o
Hrvatima je ustavna kategorija. Mi smo kao stranka na
vlasti po političkoj orijentaciji lijevo, socijaldemokrati,
ali u ekonomsko-financijskim pitanjima smo konzervativni“, rekao je između ostalog premijer Milanović.
„Hrvatska će pomoći, ali ne milostinjom, nego kroz
fokusiranje programa i koncentrirana ulaganja, uz nastavak potpore i nekim prijašnjim projektima poput
bolnice i Sveučilišta u Mostaru”, izjavio je predsjednik
Vlade RH Zoran Milanović nakon sastanka, održanog
u Općinskoj vijećnici u Širokom Brijegu, s gospodarstvenicima i čelnicima Općine Široki Brijeg i Županije
Zapadnohercegovačke.

Odgovarajući na upit o mogućim negativnim reakcijama službenog Sarajeva na posjet Širokom Brijegu Milanović je rekao kako je ovdje došao baš iz
Sarajeva, gdje se susreo s političkim vrhom Bosne
i Hercegovine, i to u „vrlo jasno strukturiranom posjetu”. Dodao je kako nije došao po glasove, nego
razgovarati i pomoći pa će se tako poslijepodne u
Mostaru sastati i s vodstvom HNS-a kojeg čine, kako
je rekao, „stranke koje su dobile puno glasova i koje
su zaslužile da ih se čuje”. Kada je, pak, riječ o odnosima BiH i RH, Milanović je zaključio kako se „ne
bi trebalo ništa bitno promijeniti”. Općinski načelnik
Miro Kraljević izjavio je da je svakako ovo veliki događaj za Široki Brijeg. „S ovim susretom uspostavili
smo kontakt koji će siguran sam biti koristan. Ovim
susretom otvoren je put za suradnju s Republikom
Hrvatskom što je nama kao Hrvatima ovdje jako bitno”, rekao je načelnik Kraljević.
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NAČELNIK PRIMIO GIMNAZIJALCE

U

čenike širokobriješke Gimnazije „Fra Dominik Mandić“ koji
sudjeluju u svehrvatskom natjecanju u eko kvizu “Lijepa naša”
primio je 5. travnja 2012. Općinski načelnik Miro Kraljević. Učenice su u kratkim crtama pojasnile ovogodišnji projekt za natjecanje
pod nazivom „Dok drhti Brijeg“. Načelnik Kraljević istaknuo su
zadovoljstvo zbog projekta kojim se ujedno promovira povijest, ali
i sadašnjost Širokog Brijega. Učenici Antonija Lasić, Katarina Šoljić,
Petar Bevanda i Ivona Martinović su pod vodstvom profesorice
Josipe Zovko, sudjelovali na svehrvatskom natjecanju u kojemu
sudjeluju i učenici škola koje rade po hrvatskom planu i programu,
održanom u Zadru od 15. do 17. travnja 2012.

PRIREĐEN PRIJAM ZA DOBITNIKE STIPENDIJA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević, pomoćnik načelnika Dalibor Markić i šef odsjeka društvenih djelatnosti Ivo Slišković priredili su, 24. veljače 2012., prijam za dobitnike stipendija za akademsku 2011./2012., a koje svake godine dodjeljuje
Općina Široki Brijeg. Načelnik Kraljević je potpisao Ugovor s
dobitnicima stipendija. Ove godine stipendija je dodijeljena za
21 redovitog studenta. Ukupni iznos stipendije po studentu
je 1.000 KM. S ovom 21 stipendijom, i iz ranijih godina 38
stipendija studenata koji su redovito upisali tekuću akademsku
godinu, Općina Široki Brijeg ove akademske godine stipendira
ukupno 59 studenata. „Čestitam vam na ovom svečanom činu
potpisivanja ugovora o stipendiranju, ali zadovoljstvo će biti
potpuno kada budemo u mogućnosti stipendirati sve redovite
studente u našoj Općini što je i naša želja, ali i zadatak koji
ćemo nadam se što skorije ispuniti”, rekao je načelnik Kraljević prigodom potpisivanja ugovora o stipendiranju. Stipendiju
za 2011./2012. dobili su: Josipa Kolobarić, Marija Topić, Kristina
Anić, Marija Mandić, Lucija Iličić, Iva Marušić, Monika Martinović, Marijana Mikulić, Anđela Čolak, Martina Kvesić, Ivan Bošnjak, Mateja Banožić, Josip Soldo, Ana Skoko, Ana Marija Ćavar,
Sara Šakota, Nikolina Crnjac, Drago Soldo, Maja Kolobarić, Ivo
Mandić i Andrea Karačić.

Načelnik primio predstavnike Udruge „Utjeha“ i županijske
Udruge oboljelih od cerebralne paralize

O

pćinski načelnik Miro Kraljević je 20. travnja 2012. primio predstavnike Udruge invalida „Utjeha“ Široki
Brijeg i Udruge oboljelih od cerebralne paralize ŽZH. Predstavnici Udruge invalida „Utjeha“ Široki Brijeg
i Udruge oboljelih od cerebralne paralize ŽZH Tatjana Kosak i Ivan Primorac upoznali su načelnika Kraljevića s
radom ovih dviju Udruga, te o tome kako će u skoro vrijeme organizirati „Koaliciju organizacija osoba s inavalidititetom“ kako bi lakše mogli utjecati na donošenje odluka, na lokalnoj, županijskoj i federalnoj razini, a koje bi
utjecale na sami rad i funkcioniranje Udruga koje predstavljaju.
Širokiinfo
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U NAŠEM GRADU
BIOGRAČKA GRADINA U NOVOJ MISIJI:
ZAJEDNO

S

uosjećanje s potrebitima i prigodne humanitarne
aktivnosti za učenike i djelatnike Osnovne škole
Biograci posljednjih su godina redovita i hvalevrijedna
pojava, poglavito tijekom došašća i korizme. Širokobriježanima je još uvijek u živom sjećanju predbožićna akcija prikupljanja pomoći izgladnjelim Kenijcima u
organizaciji njihove sugrađanke Nives Skoko i ugledne novinarke Anite Malenica, kojoj su se svojim prilozima među prvima zdušno priključili najmlađi žitelji
Mostarskog blata. Najmanja širokobriješka osnovna
škola diči se i svojom “Gradinom” prvim godišnjakom
nastalim iz pera pučkoškolaca u Zapadnohercegovačkoj županiji čijom se prodajom tijekom korizme svake
godine prikupe znatna sredstva za pomoć ugroženima. „Naša “Gradina” nastaje u iznimno teškim, nehumanim uvjetima, no svrha njezina postojanja bila je i
ostala humanitarne naravi. Njome smo dosad pokazali
tračak solidarnosti sa žiteljima međugorskog Majčina
sela, štićenicima širokobriješke Udruge Marija naša
nada i Kluba roditelja Nada, s ljudima treće životne
dobi smještenima u Domu za stare i nemoćne Sveti
Josip Radnik Ljubuški, a dio sredstava upućen je i na
potresom poharani Haiti. Svjesni smo da ovime nećemo postati Majka Tereza niti ćemo spasiti svijet, no
cilj nam je pokazati da male stvari čine život”, rekao
je nastavnik hrvatskog jezika i urednik “Gradine” Miro
Naletilić. Svi koji su prelistavali dosadašnje brojeve
ovog izvornog blaćanskog proizvoda složili su se da
je u pitanju iznimno zanimljivo štivo kojim se ujedno
ispisuje i povijest ovoga kraja. Uredništvo “Gradine”
broji desetak članova novinarsko-literarne sekcije koji
slobodno iznose i potpisuju svoje stavove, a zadaća samog urednika je prijedlozima, pohvalama i pokudama
djelovati savjetodavno, usmjeriti učeničku kreativnost
na pravi put, te na kraju sve posložiti u kompaktnu
cjelinu.“U novom broju ovog humanitarno-izdavačkog
projekta se mogu pronaći ekskluzivni intervjui s aktualnim omiljenim glumcem, novom nogometnom zvijezdom iz ovih krajeva, izvješće o sudjelovanju OŠ Biograci na Državnoj svehrvatskoj smotri Dani kruha i
na Mostarskom proljeću, posvetu neprežaljenom uče-

niku ove škole i nogometašu NK Širokog... Drago mi
je da još postoje plemeniti pojedinci koji, u vremenu
sve veće oskudice, imaju vjeru u volonterski rad i entuzijazam mlađeg naraštaja podržavajući dugogodišnje
postojanje lista. Zahvaljujući načelniku općine Široki
Brijeg, koji je prepoznao vrijednost ovog pionirskog
projekta za naš kraj, list upravo proslavlja svoj četvrti
rođendan, no potporu za tiskanje novoga broja koji je
iz tiska izišao početkom ožujka pružili su SMT, Duga
d.o.o., G-Tour, Namex d.o.o., Šćepići Benz, Caffeteria
Benedict, Miga Commerce... Na koncu, tu je i običan
mali čovjek-čitatelj koji će zasigurno uživati u onome
što su mjesecima za njega spravljali oni na kojima svijet ostaje, te kupnjom lista za simbolične dvije KM pokazati da još postoji suosjećanje u vremenu odricanja.
Nakana najmlađeg uredništva jednog lista u okolici je
da se cjelokupnim prihodom od prodaje novoga broja
pomogne štićenicima jedne ustanove koja skrbi o djeci s posebnim potrebama u našem kraju”, poručio je
Naletilić. (tekst i fotografije Miro Naletilić)
Širokiinfo
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S

tručni žiri, kojeg čine predstavnici Hrvatske pošte d.o.o., JP BH pošta d.o.o., Pošte Srpske a.d. i vanjskih
suradnika, jednoglasno je odabrao najljepše pismo koje će BiH predstavljati na tradicionalnom, 41. po
redu međunarodnom natjecanju u pisanju pisama za mlade. Među stotinama pristiglih pisama na temu
“Napiši pismo športašu ili osobi iz svijeta športa kojoj se diviš, da bi objasnio što ti znače Olimpijske igre”,
najboljim je proglašen uradak učenika VII. razreda OŠ Biograci Ive Buhača, koji se već isticao pisanom
riječju u Gradini, prvom godišnjaku širokobrijeških osnovaca. Nagrade 500 KM, bicikl i druge vrijedne nagrade sva tri bh. operatera bit će mu uručeni na svečanoj ceremoniji u Sarajevu, a njegov uradak preveden
na engleski jezik predstavljat će BiH na uglednom natjecanju kojeg provode Svjetski poštanski savez i UN.

„Budite korak našeg puta“

N

a središnjem trgu kod Križa u Širokom Brijegu 4. travnja 2012. održana je humanitarna akcija prodajnog karaktera „Budite korak našeg puta”. Akciju su upriličili Udruga invalida ŽZH u suradnji
sa Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH i odjeljenje učenika djece sa posebnim
potrebama Prve osnovne škole. Organizatori zahvaljuju građanima koji su se odazvali i odvojili svoje
vrijeme i svojim skromnim prihodom donirali sredstva koja će biti uručena najpotrebitijim obiteljima
učenika za najveći kršćanski blagdan Uskrs.

ODRŽANA SKUPŠTINA ŠIROKOBRIJEŠKOG
CRVENOG KRIŽA

U

kinu Borak, 17. travnja 2012., održana je IV.
sjednica Skupštine Crvenog križa Široki Brijeg. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora radnog
predsjedništva, verifikacijske komisije i zapisničara i ovjerovatelja zapisnika, tajnica Crvenog križa
Karmela Skoko je obrazložila izvješće za 2011.
godinu. U izvješću su navedene aktivnosti koje je
provodio Crveni križ u 2011. godini i to obuka
prve pomoći za vozače motornih vozila, obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći, organiziranje
tjedna borbe protiv TBC-a, tjedna Crvenog križa i mjeseca borbe protiv ovisnosti, a jedna od
najvažnijih aktivnosti Crvenog križa je darivanje

krvi. U 2011. godini u osam provedenih akcija na
području Općine Široki Brijeg prikupljeno je 355
doza krvi. Posebno su istaknuti odlični rezultati
u akcijama darivanja krvi u Gimnaziji i Srednjoj
strukovnoj školi. Izvješće je jednoglasno usvojeno
kao i Plan rada za 2012. godinu. Za dugogodišnju
nesebičnu pomoć u radu širokobriješkog Crvenog križa zahvalnicu je dobila Gordana Jelić djelatnica širokobriješke Gimnazije. Zahvalnicu joj
je uručio Srećko Slišković predsjednik Crvenog
križa Široki Brijeg. U ime Općine Široki Brijeg nazočne je pozdravio savjetnik Općinskog načelnika
mr. sc. Drago Martinović, a u ime Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, časna sestra Mila Sesar.
Širokiinfo
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ODRŽANA TRIBINA O HAGIOTERAPIJI

U

organizaciji Ureda općinskog načelnika u kinu
Borak održana je, 13. travnja 2012., javna tribina pod nazivom Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima. Profesorica Ana Perišić,
voditeljica Centra za hagioterapiju u Splitu, upoznala
je prisutne s hrvatskim modelom duhovnog zdravlja-hagioterapijom koja otkriva čovjekovu duhovnu
dimenziju, organizam duhovne duše i bezgranične
mogućnosti čovjeka kad živi i radi po zakonitostima
duha. Poseban naglasak bio je na samom pristupu u
radu s djecom i mladima. Konkretizirano je također područje hagioterapije u sportu, problemi i rješenja. Pedagoginja Jelena Jelić prikazala je rezultate istraživanja koje je provela u Gimnaziji fra Dominika
Mandića s učenicima trećih i četvrtih razreda. Cilj ovog istraživanja bilo je posredovanje svijesti o vlastitoj vrijednosti, osvješćivanje vlastitih jedinstvenih talenata, obrat od usredotočenosti na pogreške iz
prošlosti prema slobodi i povjerenju, osvješćivanje i izlaz iz mogućih prepreka (strahovi, depresivnost,
manjak odvažnosti, poniženost, krivnja, uvrede, pogreške), važnost upisivanja novih navika, te riječi koje
izgovaramo. Pri samom kraju tribine učenice trećeg razreda, Mihaela Tole i Darija Kožul, iznijele su svoja
iskustva i reakcije na provedeno istraživanje i predavanja koja su u sklopu istraživanja bila provedena.

POČELA AKADEMIJA ZA GRAĐANE

P

redavanjem na temu „Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, funkcioniranje MZ,
Općinske službe i njihova organizacija“ koje je 12.
travnja 2012. održao Dalibor Markić pomoćnik
načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti počela je „Akademija za građane“. Markić je
govorio o normativno-pravnim i zakonskim aktima koji reguliraju osnivanje općinskih službi, o
mjesnoj samoupravi, odnosno o nadležnostima i
tijelima mjesne zajednice i načinima izbora tijela mjesne zajednice, napomenuvši da je došlo do
izmjena u županijskom Zakona o lokalnoj samoupravi što će se uskladiti sa Statutom Općine.
Ovo je drugi ciklus „Akademije za građane“ u
Općini Široki Brijeg. Naime, krajem prošle godine 24 polaznika „Akademije za građane“ projekta
kojeg realizira Općina Široki Brijeg u partnerstvu
s OESS-om uspješno su završili Akademiju i dobili certifikat. Predavanje „Proces i metodologija
strateškog planiranja“ održano je 17. travnja 2012.
Predavanje je održao Andrija Kraljević šef Odsjeka za gospodarstvo Općine Široki Brijeg. Održano predavanje je drugo od osam koji će se održa-

Predavač na Akademiji
Dalibor Markić

ti od travnja do lipnja ove godine, nakon čega će
polaznicima Akademije biti dodijeljeni certifikati.
Treće od ukupno osam predavanja održano je 24.
travnja 2012. Predavanje na temu „Prostornoplanski dokumenti, izrada i usvajanje“ održao je
Borislav Zovko pomoćnik načelnika za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.
Širokiinfo
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Širokobriješke udruge mladih uljepšali Borak

U

z šetalište „Borak” uz rijeku Lišticu, a u sklopu projekta izgradnje pješačko-biciklističke staze, aktivisti
udruga „Inicijativa za Široki Brijeg“ i „Korektiv“ postavili su
kante za smeće. Navedene udruge tijekom mjeseca ožujka
očistili su šetnicu u dužini od 500-njak metara, skupili smeće i razni otpad, te uklonili korov i draču, a iz korita rijeke
su očistili višak granja i drveća koje je otežavalo protok
vode. Aktivnosti na uređenju šetnice će biti nastavljene.

U ŠIROKOM BRIJEGU OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

O

rganiziranjem okruglog stola pod nazivom „Starenje i zdravlje“ u organizaciji
Crvenog križa Široki Brijeg, u konferencijskoj
dvorani Doma zdravlja Široki Brijeg, 5. travnja
2012., obilježen je „SVJETSKI DAN ZDRAVLJA“. V.d. ravnatelj Doma zdravlja dr. Mirko
Kordić svojom uvodnom riječi pozdravio
je nazočne, djelatnike Doma zdravlja i goste
pedagoge, socijalne djelatnike, predstavnike
umirovljenika, udruge invalida, predstavnike
Općine... Svjetski dan zdravlja obilježava se 7.
travnja na dan osnivanja Svjetske zdravstvene
organizacije na način da se izabere jedan ključni globalni zdravstveni problem i organiziraju se
međunarodni regionalni i lokalni događaji na sam taj dan, ali i u tijeku cijele godine ukazuje se na
odabranu tematiku. Zahvaljujući iscrpnom izlaganju doktorice obiteljske medicine Melanie Kvesić
nazočni su upoznati s najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Prema Svjetskoj
zdravstvenoj organizaciji ranija starost je od 65. do 74. godine, srednja starost je od 75. do 84.
godine, a duboka starost je s više od 85 godina. Starenje se definira kao fiziološki proces u kojem
nastupa opće opadanje bioloških sposobnosti organizma, a zdravlje kao stanje potpunog tjelesnog
i duševnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Na okruglom stolu istaknut je i problem neredovite isplate socijalne pomoći najugroženijim kategorijama društva, a to su većinom osobe iz
kategorije ranije i srednje starosti.

Osnovna škola Kočerin i Gimnazija pobjednici natjecanja
u pružanju prve pomoći

U

prostorijama Osnovne škole Kočerin, u organizaciji širokobriješkog Crvenog križa, 25. travnja 2012.,
održano je Općinsko natjecanje osnovnih i srednjih škola u pružanju prve pomoći. 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. Ekipa Gimnazije “Fra Dominika Mandića” je samo za jedan bod pobijedila Srednju
strukovnu školu Široki Brijeg.
Širokiinfo
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U Širokom Brijegu potpisan Protokol
o pomoći žrtvama nasilja u obitelji u ŽZH

U

zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, a u organizaciji Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, 7. ožujka 2012.
upriličeno je potpisivanje Protokola o pomoći
žrtvama obiteljskog nasilja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Protokol je rezultat trogodišnjih
aktivnosti radne skupine koja je radila uz potporu
Misije OESS-a u BiH na osmišljavanju konkretnih koraka za sprečavanje i rješavanje posljedica
obiteljskog nasilja. Nazočnima se s nekoliko riječi
o Protokolu o pomoći žrtvama nasilja u obitelji
ŽZH obratila Diana Reynolds, pravna savjetnica iz
Glavnog ureda OESS-a u Sarajevu, kazavši kako se
OESS od 2009. godine intenzivno zalaže za pomoć
žrtvama obiteljskog nasilja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. „Potpisivanje Protokola značajno
je postignuće i predstavlja mi veliko zadovoljstvo
to što ste se vi, koji predstavljate pokretačku snagu, danas okupili na ceremoniji potpisivanja”,rekla
je između ostalog gđica Reynolds. U svom obraćanju nazočnima, predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić je naglasio kako je u današnje vrijeme
reakcija društva na nasilje znatno promijenjena u
odnosu na ranije. „Nasilja ima i dalje, ali institucije i društvo drugačije reagiraju, odnosno imaju
minimalni prag tolerancije prema nasilju i nasilnicima. Iako se ponekad, svjesno ili nesvjesno, nasilje promovira, ključna stvar je razvijanje svijesti
o toleranciji i dijalogu, ali dijalogu koji ima ulogu
razumjeti drugoga i drugačijega. Nadam se da će
ovakvi protokoli smanjiti potrebu za sigurnim kućama, da ćemo se više razumijevati bez obzira na
dobnu, spolnu i svaku drugu različitost”, rekao je
predsjednik Ćosić.
Potpisnici Protokola su: s razine Vlade Županije
Zapadnohercegovačke ministar unutarnjih poslova Zdravko Boras, ministar zdravstva, rada i
socijalne skrbi dr. Stjepan Bogut, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Helena Lončar i predsjednica Županijskog suda Dragica Šimić; s općinske razine sutkinja iz Općinskog suda

Ljubuški Ankica Čuljak, predsjednik Općinskog
suda Široki Brijeg Franjo Ravlija, glavna tužiteljica
Županijskog tužiteljstva ŽZH Vesna Ćavar, u ime
Općine Grude Srećko Mikulić, načelnik Općine
Ljubuški Nevenko Barbarić, u ime Općine Posušje
Ivan Miličević, načelnik Općine Široki Brijeg Miro
Kraljević, ravnatelj Centra za socijalni rad Grude
Veselko Pezer, ravnatelj Centra za socijalni rad
Ljubuški Jozo Barišić, ravnateljica Centra za socijalni rad Posušje Marinka Jukić i ravnateljica Centra za socijalni rad Široki Brijeg Radmila Gašpar;
iz civilnog sektora ravnatelj Majčinog sela Međugorje fra Svetozar Kraljević, u ime Sigurne kuće
Mirjam Caritas Mostar Mirjana Brajković, te u ime
udruge Žena BiH Mostar Mirela Babović.
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U TIJEKU IZRADA PROSTORNOG PLANA
ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČE

U

Općinskoj vijećnici 10. travnja 2012. održan je
sastanak Općinskog načelnika, pomoćnika Općinskog načelnika, ravnatelja Javnih poduzeća i ustanova, predstavnika RJ Elektro Široki Brijeg, HT-a s
izrađivačem Prostornog plana Županije Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH). Arhitekta Zdravko Krasić
(„Urbane tehnike” Zagreb) i mr. sc. Krešo Šaravanja
(IGH) obrazložili su izmjene Prostornog plana koje
su urađene temeljem primjedbi dobivenih od strane
Općine Široki Brijeg pri izradi prostornog plana koji
se odnosi na Općinu Široki Brijeg. O aktivnostima u
izradi Prostornog plana ŽZH govorio je predsjednik
Savjeta prostornog plana ŽZH Miroslav Ramljak. Na
sastanku je između ostalog bilo govora o konceptu
prometa, kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu,
te o uvrštavanju spomenika kulturno-povijesne i prirodne baštine, demografske slike, kao i gospodarskih
subjekata u prostorni plan Općine odnosno Županije
Zapadnohercegovačke. Istaknuto je da je potrebno
jačati ulogu Širokog Brijega kao administrativnog sjedišta ŽZH. Očekuje se da će do kraja ove godine biti
izrađen i usvojen prostorni plan Županije Zapadnohercegovačke, kao i prostorni planovi općina u ŽZH,
Širokog Brijega, Ljubuškog, Posušja i Gruda.

ODRŽAN 3. SAJAM INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

U

hotelu „Park“ je 26. i 27. travnja 2012. u organizaciji Udruge UPIT održan 3. Sajam informacijskih tehnologija (SIT). Tema ovogodišnjeg
Sajma bila je Razvoj mobilnih aplikacija i oglašavanje preko mobilnih uređaja. Veliki broj zanimljivih
predavanja obilježili su ovogodišnji 3. SIT, a između ostalih: „Način i prednosti oglašavanja putem
društvenih mreža i aplikacija“, „Oglašavanje na Internetu pomoću Google-a, Facebook-a i e-maila“,
„Stanje informatičke pismenosti u Bosni i Hercegovini“, „Direktni marketing s dopuštenjem“… U
izložbenom prostoru Sajma, posjetitelji su imali mogućnost prijaviti se za informatičku edukaciju Udruge
Upit, te pogledati i upoznati se s novim proizvodima iz svijeta informacijskih tehnologija. Sajam informacijskih tehnologija - SIT 2012. prenošen je uživo putem portala www.sit.ba i www.hercegovinalive.com.
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TEMA BROJA
PROJEKT RAZVOJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA
U OPĆINI ŠIROKI BRIJEG
Održana javna rasprava o projektu rekonstrukcije
i razvoja navodnjavanja u našoj Općini

J

avna rasprava na temu „Projekt razvoja navodnjavanja (IDP) za podprojektno područje Mostarsko
blato, Idejni projekt” održana je 7. ožujka 2012. u Općinskoj vijećnici. Predstavljen je i dokument „Plan
upravljanja okolišem”, kao i dokument „Društvena procjena projekta razvoja navodnjavanja u BiH”. Idejni
projekt rekonstrukcije i razvoja sustava navodnjavanja za projektno područje Mostarsko blato izradio
je Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Projekt koji je predstavio Nedim Đipa
vodeći projektant Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu obuhvaća rekonstrukciju
postojećeg vodonatapnog sustava na području cijele Općine u dužini cca 80 kilometara, proširenje na
području Ljutog Doca u dužini 4,25 kilometra i odvodnju oborinskih voda s Kočerinskog polja. Istaknuta
je velika važnost i značaj koji će rekonstruirani i prošireni sustav za navodnjavanje imati za povećanje
poljoprivredne proizvodnje u Širokom Brijegu, kao i čvrste podrške Općine Široki Brijeg ovom projektu.
Nakon rasprave slijedi izrada glavnog projekta. „Ako sve bude teklo kako smo planirali potpisivanje Ugovora za izvođenje radova možemo očekivati u prvom ili drugom mjesecu iduće godine. Do tada trebamo
proći određenu proceduru. Već slijedeći mjesec (travanj) održat će se sastanak predstavnika federalnog
Ministarstva poljoprivrede s predstavnicima Svjetske banke. Nakon usvajanja projekta od strane Svjetske
banke, a koji bi trebao biti završen do kraja svibnja ove godine može se krenuti u realizaciju. Na Općini
je da ishodi potrebne dozvole”, rekao je između ostalog predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Alojz Dunđer odgovarajući na pitanje o početku realizacije projekta rekonstrukcije i razvoja sustava navodnjavanja za
projektno područje Mostarsko blato.
Dokument „Plan upravljanja okolišem”
predstavila je Sabina Hadžiahmetović
iz Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, a Dino Đipa
iz agencije za marketing, medijska i
društvena istraživanja „Prism research” iz Sarajeva predstavio je rezultate
istraživanja o mišljenju javnosti o realizaciji projekta navodnjavanja za projektno područje Mostarsko blato. U
raspravi su sudjelovali korisnici poljoMostarsko blato
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privrednih površina koje su obuhvaćene projektnim područjem Mostarsko blato, predstavnici Općine,
mjesnih zajednica obuhvaćenim projektom, općinskih komunalnih poduzeća, kao i predstavnici Udruge
poljoprivrednika Županije Zapadnohercegovačke.

Sanacija, rekonstrukcija i proširenje vodonatapnog
sustava u Općini Široki Brijeg

P

rojekt rekonstrukcije vodonatapnog sustava i razvoja navodnjavanja u Općini Široki Brijeg obuhvaća područje Mostarskog blata, Trnskog i Ružova
polja, Mokro polja, Gornjeg i Donjeg polja u Donjem Gracu i Kočerinskog polja s izvorištima vode
Lištica, Crnašnica, Žvatić i Orovnik. Svjetska banka
je u BiH prije četiri godine započela s Projektom
razvitka sustava za navodnjavanje (projekt: IDP) s
ciljem održivog unaprjeđenja sustava za navodnjavanje i institucionalnog okvira za pružanje podrške
i povećanja poljoprivredne proizvodnje, a kojega je usvojila i Vlada FBiH. Projekt se paralelno provodi
u FBiH i RS. U FBiH su od više kandidiranih i pripremanih podprojekata, osim podprojekta „Mostarsko blato” u Općini Široki Brijeg, projekt razvoja sustava navodnjavanja biti implementiran i u Općini
Goražde. Ukupna vrijednost ovog projekta je cca 12 milijuna KM. U prvoj fazi projekta predviđena je
sanacija i rekonstrukcija postojećeg sustava navodnjavanja (Mostarsko blato, Mokro, Trn i Turčinovići),
a u drugoj fazi proširenje vodonatapnog sustava na Ljuti Dolac i Kočerin. Vrijednost prve faze projekta
je cca 7 milijuna KM. Uvjet za realizaciji ovog projekta je osnivanje Udruga građana korisnika vode na
navedenom području i uvođenje naknade za održavanje vodonatapnog sustava nakon njegove potpune
sanacije i rekonstrukcije. Trenutno je upravljanje i održavanje sustava navodnjavanja u Općini Široki Brijeg povjereno JU Coming. Stručni tim koji radi na ovom Projektu, ispred Općine Široki Brijeg, sastavljen
je od općinskih djelatnika iz Odsjeka gospodarstva (Andrija Kraljević, dipl. inž. agr. i Boro Đolo, dipl.
inž. građ.) i djelatnika JU Coming (Dragan Pavković, dipl. inž. građ.). (tema broja je pripremljena uz pomoć
Dragana Pavkovića iz JU Coming)

JU Coming:
Sanacija i rekonstrukcija
akvadukta u Borku

P

aralelno s Projektom rekonstrukcije vodonatapnog sustava i razvoja navodnjavanja u Općini Široki Brijeg, JU Coming je izradila projekt
sanacije i rekonstrukcije akvadukta u Borku (ukupan raspon akvadukta je 73,54 metra), a koji će
biti uključen u ovaj projekt. Procijenjena vrijednost radova na akvaduktu je 481.941,25 KM.
Širokiinfo
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FOTO VIJESTI
Usvojeno izvješće o procjeni šteta
nastalih snježnim nevremenom

N

a sjednici Stožera civilne zaštite održanoj 3. svibnja 2012. usvojeno je izvješće o
procjeni šteta nastalih snježnim nevremenom
koje je zahvatilo Općinu Široki Brijeg u vremenu od 2. do 24. veljače 2012. Izvješće će biti
prezentirano na slijedećoj sjednici Općinskog
vijeća (polovicom svibnja), kada bi trebalo biti i
usvojeno. Stožer je razmatrao kriterije o saniranju šteta nastalih snježnim nevremenom.

Uspješna akcija darivanja krvi učenika srednjih škola i studenata ALU u
Širokom Brijegu

U

prostorijama Gimnazije u organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg i u suradnji sa Sveučilišnom bolnicom Mostar odjelom za Transfuzijsku
medicinu, a pod pokroviteljstvom Ureda načelnika Općine Široki Brijeg, 19. travnja 2012., provedena je akcija darivanja krvi, za srednjoškolce i
studente Likovne akademije. Akciji se odazvalo
78 učenika i studenata, a krv je darivalo njih 59.

Prva sveta pričest
u župi Široki Brijeg

U

crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na
Širokom Brijegu slavljena je 15. travnja 2012.
sveta misa na kojoj je 217 prvopričesnika iz ove
župe primilo Prvu svetu pričest. Svetu misu predvodio je fra Tomislav Jelić, koji je kroz propovijed
prvopričesnicima govorio o važnosti ovog događaja. Djeca su pjevanjem i recitacijama uljepšala
ovu svečanost.
Širokiinfo
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GOSPODARSTVO
FEAL OTVORIO NOVU
UPRAVNU ZGRADU

Feal
Tvrtka FEAL,

specijalizirana za projektiranje
aluminijskih sustava i proizvodnju aluminijskih profila, svečano je 11. travnja 2012. otvorila novu upravnu zgradu, iz koje će se upravljati Feal Grupom koja
djeluje u osam europskih zemalja. Zgradu je svečano
otvorio član uprave i glavni inženjer u FEAL-u Andrija
Kožul. Na svečanosti otvaranja, kojoj je nazočilo više
stotina osoba iz javnog i gospodarskog života BiH i
Hrvatske, ali i drugih susjednih zemalja, vlasnik tvrtke FEAL Jozo Bogdan izrazio je zadovoljstvo velikim
brojem nazočnih i nadu u uspješni nastavak poslovanja FEAL-a. „Puštanjem u pogon 1400-tonske preše
završeno je desetogodišnje ulaganje u proizvodnju.
Stara zgrada bila je neuvjetna, oštećena od ratnih razaranja. Nova zgrada je rezultat tehnologije FEAL-ovih
standarda i modernog poslovanja“, rekao je prigodom
svečanosti otvaranja nove upravne zgrade Tonćo Barbarić direktor FEAL-a. Nove prostorije FEAL-a blagoslovio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Ivan Sesar pritom izrazivši zadovoljstvo što
nas okupljaju događaji koji daju nadu. Izgradnja nove
upravne zgrade bazirana je na uporabi FEAL-ovih proizvoda, tako da je izgrađena prema najnovijim zahtjevima toplinske provodljivosti, te je zbog toga postala
prva poslovna zgrada u BiH koja je dobila certifikat
za energetsku učinkovitost s najvišom ocjenom. Za
zagrijavanje zgrade koristit će se većim dijelom otpadna toplina iz peći iz pogona, a zgrada je opremljena
i softverom koji će automatski regulirati zagrijavanje
i klimatizaciju s upravljanjem prozorima, žaluzinama i
rasvjetom.
Tvrtka FEAL d.o.o. osnovana je 1976. godine, a osnovna djelatnost poduzeća je prerada aluminija. U cijelosti
je privatizirana 2000. godine, i danas zauzima vodeću
tržišnu poziciju u aluminijskoj industriju na području
jugoistočne Europe. FEAL ima više od 35 razvijenih
sustava za prozore, vrata i fasade, koji su atestirani i

certificirani u institutima kao što su IFT Rosenheim,
GBD Bregenz, IGH Zagreb. FEAL proizvodi i gotove
prozore i ostale aluminijske dijelove koji se ugrađuju
u najmodernije vlakove, kao i dijelove za potrebe automobilske industrije. U prošloj, 2011. godini, tvrtka
FEAL ostvarila je povećanje proizvodnje i prodaje u
odnosu na 2010. godinu za oko 10 posto, a u 2012.
godini planiran je rast za 12 posto. Feal Grupa danas
zapošljava više od 500 radnika.
Širokiinfo
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Mepas Mall
U Mostaru otvoren Mepas Mall,
najveći trgovački centar u BiH

N

a prigodnoj svečanosti uz nazočnost velikog broja gostiju u središtu Mostara, 12. travnja 2012., otvoren je trgovačko-uredsko-hotelski i poslovni centar Mepas Mall. Centar
je otvorio predsjedatelj Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda koji
je istaknuo da Bosni i Hercegovini nedostaje samo političkog
dogovora, te da poduzetnim ljudima ne trebaju nikakvi poticaji.
Mepas Grupa u vlasništvu širokobriješkog poduzetnika Mirka
Grbešića uložila je 60 milijuna eura što je najveća pojedinačna
poslijeratna investicija u Hercegovini.

Mepas Mall se prostire na 100.000 četvornih metara koji će Mostaru donijeti 1.000 novih radnih mjesta. S
Mepas Mallom Mostar prvi put nakon 20 godina dobiva kinodvorane. Na otvaranju je od strane Mepas Malla
mostarskoj školi s posebnim potrebama uručen bon u iznosu 50.000 KM. Nazočnima su se osim Vjekoslava
Bevande obratili Ljubo Bešlić gradonačelnik Mostara, Mirko Grbešić vlasnik Mepasa i direktorica Mepas
Malla Ljiljana Bošnjak. Uz bogat gastro program goste su zabavljali poznati hrvatski estradnjaci Jelena Rozga i
Jole.Vrijedno je istaknuti da je najveći dio radova na Mepas Mallu izvela širokobriješka tvrtka A3.

Na Bijelom brijegu svečano
otvorena Klinika za onkologiju

P

redsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda uz
asistenciju dr. Ante Kvesića ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar otvorio je 14. travnja 2012. Kliniku za
onkologiju, a mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić blagoslovio je novoizgrađeni objekt. “Stvorili smo pretpostavke i mogućnosti da se oboljeli od karcinoma liječe ovdje
u Mostaru, oni više ne moraju putovati u Sarajevo, Zagreb
ili Split. Pacijentima će otvaranjem ovog centra biti dostupna kompletna radio i kemoterapija”, rekao je prigodom
otvaranja Klinike za onkologiju ravnatelj Sveučilišne kliničke
bolnice Mostar dr. Ante Kvesić.
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KULTURA
BRIJEŠKA ZVONA 2012.

K

rajem ožujka iz tiska je izišao program „Briješka zvona 2012.” Program
je tiskan na osam stranica. Večeri folklora, izložbe, koncerti, kazališne
predstave, predstavljanje knjiga, samo su neki od kulturnih događaja koji se
redovito odvijaju u Širokom Brijegu u sklopu ovog projekta. Program se
osim na info-pultu na ulazu u zgradu Općine može preuzeti i na službenoj
internet stranici Općine Široki Brijeg www.sirokibrijeg.ba

„KULTUR ŠOK“

U ŠIROKOM BRIJEGU

U

organizaciji širokobrijeških gimnazijalaca (Katarina Ćavar, Ivan Bogdan, Marko Ćorić, Ivan
Bilinovac, Andreja Lasić, Iva Bazina, Nikolina Šušak i
Ana Karačić), i uz potporu Mreže udruga Široki Brijeg (Arijana Ratkić), 13. i 14. travnja u obnovljenoj
Dogani (Duhanska stanica) održan je kulturni događaj „Kultur šok“. Program je bio bogat i raznolik:
likovna kolonija, izložba fotografija, literarnih radova, nastup hip-hop skupine Hunter stepz i HKUD-a
Biloševica, te nastup brojnih glazbenika Astra, Argus,
Berette, Andrija, Branik, Eksport, The Ranch, Pešes,
Ispod crte, Lucija Zovko, Naši i vaši tamburaši i
Tamburaši s kamena.

Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu

Večer sjećanja na pjesnikinju

Vesnu Parun

N

a književnoj večeri posvećenoj Vesni Parun,
održanoj 11. travnja 2012. u hotelu „Park“, a
u povodu 90. godišnjice od rođenja ove poznate
pjesnikinje predstavljena je Udruga za očuvanje i
promicanje kulturno prirodnog blaga – „BRIJEŠKI
PLETER“ koja je bila i organizator književne večeri.
„10. travnja se navršilo 90 godina od rođenja slavne
pjesnikinje Vesne Parun, koja po meni pripada među
najpoznatije suvremene hrvatske pjesnike i najistaknutija je hrvatska pjesnikinja druge polovice 20.
stoljeća, te smo upravo u tom tjednu željeli promovirati udrugu Briješki pleter“, rekla je književnica Sanijela Matković, koja je i predsjednica Udruge.
“Što te nema” pjevala je širokobriješka glazbenica
Lucija Zovko ugodnim drhtavim glasom kao da doziva pokojnu Vesnu da čuje kako je Širokobriježani
podižu na visoko mjesto, koje je svakako zaslužila.
U spletu, pjesme i poezije, čula se i poneka riječ o
udruzi kojoj je osnovni zadatak očuvanje i promicanje kulturno-prirodne baštine, a koju su kazivali
budući članovi udruge.
Širokiinfo
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NA KOČERINU ODRŽANO 18. SILO NA USKRSNI
PONEDILJAK

N

a samom početku tradicionalnog „Sila na
Uskrsni ponediljak“ nazočne je pozdravio
Općinski načelnik Miro Kraljević istaknuvši da
silo dugi niz godina okuplja čuvare glazbene baštine Hercegovine, ali i šire. „Nije mala stvara za
našu Općinu imati 15 kulturno-umjetničkih društava s gotovo 1.500 članova od čega su polovica
njih mladih ljudi koji nastavljaju njegovati kulturu i
običaje svoga kraja“, rekao je Kraljević. Blagoslov
na sve nazočne sazvao je Mladen Vukšić župnik
župe Kočerin. „Evo braće evo i bećara, svi su redom s Bune kod Mostara“, „Oj selo moje bez
braće i mene, kao ruža polomljena vene“, pjevali
su članovi HKUD-a „Herceg Stjepan” iz Blagaja
i Bune, a Rastovačke žene pjevale se „Oj Široki
pridiše ti ime pa se nemam ponositi čime“. Ovo
su samo neke od pjesama koje su se mogle čuti
na tradicionalnom 18. „Silu na Uskrsni ponediljak“ održanom u Svadbenom salonu „Kod Vrančine“ na Kočerinu, uz mjesnu zajednicu Kočerin
organizatora Sila, a koje se održava u sklopu cjelogodišnje manifestacije „Briješka zvona“. Na 18.
„Silu na Uskrsni ponediljak“ nastupili su i HKUD
„Herceg Stjepan“ iz Ljubuškog, HKUD „Sveti
Marko“ iz Vionice, HKUD „Crnašnica“ iz Knešpolja, HKUD „Svi sveti“ iz Jara, KUD „Mokro“ i
pjevačka skupina domaćina HKUD-a „Kočerin“.
Osim nastupa kulturno-umjetničkih društava, Tomislav Kovač Strukić, Milan Begić i Antas Mucić su
se predstavili s diplama, te brojni guslari između
ostalih Josip Begić, Ante Tolo, Robert Mlinarević,

Bogdan Kovačević, gangali su Žajer, Antura i Hrvoje, Jago i Ćipa, a bećarca je bilo sa svih strana: iz
Jara, Ljubuškog, Bune, Gruda,Tomislavgrada, Rakitna, Posušja, Rastovače, Ledinca, Širokog Brijega...
I ove godine posebnu pozornost privukli su gosti iz Drniša „Čuvari starih običaja dalmatinskog
kraja“, te Jure Miloš, prošlogodišnji polufinalist
„Supertalenta“ Nove TV, koji je nastupio s guslama, diplama, te s gangaškom skupinom. U iznimno
bogatoj tomboli podijeljeno je 50-ak vrijednih nagrada. Glavna nagrada i ove godine su bile gusle,
rad Mate Anića člana HKUD-a „Svi sveti“ iz Jara, a
jedne gusle rad Mate Anića su na upriličenoj licitaciji prodane za 220 KM.
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OBILJEŽENA 20. OBLJETNICA RADA RADIO POSTAJE
ŠIROKI BRIJEG
„Bio je i ostao mali veliki radio. Postao je neizbježni dio
svakodnevnice širokobriješkog puka i Hrvata zapadne
Hercegovine“, ovim riječima Maria Marušića ravnatelja
i glavnog urednika Radio postaje Široki Brijeg počelo
je obilježavanje 20. obljetnice osnutka Radio postaje
Široki Brijeg. „Radio postaja Široki Brijeg posluje financijski stabilno, nema duga, a plaće djelatnika radija
su redovite. O kvaliteti programa može se raspravljati,
ali s valova Radio postaje Široki Brijeg neće se slušati
cajke i sadržaji koji ne priliče hrvatskoj kulturi“, rekao
je ravnatelj Marušić istaknuvši da mu je „najveća čast
kao Širokobriježanu biti ravnatelj Radio postaje Široki
Brijeg“. O samim početcima rada Radio postaje Široki
Brijeg govorio je dr. sc. Mile Lasić koji je kao uposlenik Općine pripremio svu potrebitu dokumentaciju za
registraciju radija. Općinski načelnik Miro Kraljević je
istaknuo važnost lokalnog medija za naš grad, što smo
kako je rekao Kraljević, mogli svjedočiti i prije nekih
dva mjeseca kada je u vrijeme vremenske nepogode
Radio Široki Brijeg najčešće bio jedini izvor informacija, a što možemo usporediti i s vremenom od prije
20 godina. „Radio Široki Brijeg može biti mali po broju
uposlenih, po dosegu, ali ga velikim čini njegova uloga posebice u vremenu kada je nastajao, te sadržaj i
ljudi koji realiziraju program“, čestitajući 20. obljetnicu osnutka Radio postaje Široki Brijeg rekao je predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko
Ćosić. Na svečanosti obilježavanja 20. obljetnice rada
Radio postaje Široki Brijeg održanoj 10. travnja 2012.
u restoranu „Kod Čolića“ nazočili su brojni gosti, bivši
i sadašnji djelatnici, predstavnici kulturnog, gospodarskog, športskog i političkog života u Širokom Brijegu
i Županiji Zapadnohercegovačkoj. Nazočne je svojim
vicevima i dosjetkama nasmijao humorista i novinar
Frano Vukoja. U glazbenom dijelu programa nastupili
su „Širokobriješki dukati“.
Pod nazivom Hrvatski radio Radio postaja Široki Brijeg
u Registar javnih glasila MUP-a BiH upisan je još 6. rujna 1991. godine, ali je 10. travnja 1992. u 10 sati počeo
s emitiranjem programa, odnosno počeo je službeno s
radom. Prvi voditelj, urednik i v.d. ravnatelj Radio postaje Široki Brijeg bio je Velimir Mabić. Od malog radija
u prvim godinama svog života, programske sheme s
vlastitom proizvodnjom programa od samo nekoliko
sati dnevno i čujnosti tek u dijelovima širokobriješke

općine, Radio postaja Široki Brijeg danas emitira 24
sata dnevno vlastitog programa, od toga čak 15 sati
(od 7 do 22) govornog dijela. Program emitira na
tri različite frekvencije - 92.7, 93.1 i 102.3 MHz - uz
čujnost na području Zapadnohercegovačke, Hercegovačko-neretvanske i Hercegbosanske županije,
a putem interneta (streaming) može se slušati i u
cijelom svijetu. Cjelodnevni program stvara i realizira osam stalno zaposlenih novinara, voditelja i
tehničara, uz potporu nekolicine vanjskih suradnika,
a u prvom planu su otvoreni kontakt-programi sa
slušateljima, javljanja uživo i naravno, uz glazbu, svakodnevne specijalizirane emisije. Radio Široki Brijeg
smješten je u zgradi Hrvatskoga kulturnog doma, na
Trgu Gojka Šuška, u samom središtu Širokog Brijega.
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IZLOŽBA SLIKA STIPE NOBILA U FRANJEVAČKOJ GALERIJI

U

Franjevačkoj galeriji otvorena je 23. travnja
2012. (do 7. svibnja 2012.) izložba slika Stipe
Nobila pod nazivom »Zavičaj u slici«. „Slike Stipe
Nobila prikazuju njegov rodni zavičaj u koji se i on
sam vratio živjeti nakon dugo godina provedenih
u Zagrebu. Slika u vrlo žarkim i izraženim bojama, točno onako kako ih doživljava iz polu ptičje
perspektive, gledajući s visoka. Slike su pune optimizma i vedrine“, rekao je, predstavljajući izložbu,
fra Vendelin Karačić ravnatelj Franjevačke galerije.
Otvaranju izložbe bio je nazočan i sam slikar koji
se kratko obratio okupljenima izrazivši zadovoljstvo svojim dolaskom u ovu poznatu galeriju. Izložbu je
prigodnim riječima otvorio generalni konzul RH u Mostaru Velimir Pleša. Stipe Nobilo rođen je 1945. u
Lumbardi na otoku Korčuli (Hrvatska). Pedagošku akademiju likovni smjer, završio je u Splitu u klasi prof.
Ante Kaštelančića. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1971. u klasi prof. Šime
Perića. Izložba će biti otvorena do 7. svibnja.

PREDSTAVLJEN ZBORNIK RADOVA
„HUM I HERCEGOVINA KROZ POVIJEST“

U

dvorani Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu u organizaciji Matice hrvatske
ogranak Široki Brijeg 14. ožujka 2012. upriličeno je predstavljanje zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa „Hum i Hercegovina kroz povijest” održanog 2009. u Mostaru. Zbornik su predstavili: dr. sc.
Jasna Turkalj ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest, dr. sc. Robert Skenderović predsjednik Znanstvenog
vijeća Hrvatskog instituta za povijest, dr. sc. Ivo Lučić urednik Zbornika i dr. sc. fra Robert Jolić. Zbornik
je objavljen u nakladi Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba u dvije knjige na skoro 1.600 stranica s
ukupno 46 autorskih priloga znanstvenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Prva knjiga
je posvećena povijesti hercegovačkog područja od najstarijih vremena do okončanja osmanske vlasti, dok
druga sadržava radove u razdoblju nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine do događanja nakon
raspada Jugoslavije.
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Uskrs svečano proslavljen u svim župama naše Općine

U

skrs je najveći i najvažniji kršćanski blagdan. Na
Uskrs slavimo središnji događaj kršćanstva Kristovo uskrsnuće. Zato biti kršćanin znači ponajprije
vjerovati da je Bog Isusa, onog istog kojeg su ljudi raspeli, uskrisio i učinio Gospodarem svega stvorenoga.
Kristovo uskrsnuće je bilo pripravljeno kroz cijeli Stari
zavjet, a kad je jednom ostvareno, sva kršćanska pokoljenja riječju i životom svjedoče za tu temeljnu istinu
povijesti - Krist je uskrsnuo, s njime i mi neprestano
uskrsavamo. Prvo svjedočanstvo za uskrsloga Krista
dali su njegovi učenici. Prema Djelima apostolskim, kršćanska se zajednica zasniva, razvija i širi na toj činjenici i na vjernosti uskrslome Kristu. Činjenica Kristova
uskrsnuća prenosi se tako svim budućim kršćanskim
naraštajima, sve do danas. Kristovo uskrsnuće početak
je novoga svijeta i zalog je našeg uskrsnuća koje se već
sada ostvaruje dok se s mukom i naporom opiremo
zlu i grijehu, a koje će se u punini očitovati kad se Krist
jasno objavi svijetu na kraju vremena. Današnji blagdan
poziva nas na uskrsnu radost i poručuje nam da zbilju
uskrslog Krista širimo oko sebe pobjeđujući smrt i
unoseći u svijet pouzdanje, vjeru i nadu. “Uzdignimo
se k njemu koji je prah naše niskoće uzeo u tijelo svo-

je slave, i ugledajmo se u svemu u njegovu poniznost
i strpljivost, da mu se možemo pridružiti u njegovu
uskrsnuću” (sv. Leon Veliki). /www.hic.hr/ Najveći kršćanski blagdan Uskrs svečano je proslavljen u svim
župama naše Općine.

Križni put Uzarići - Široki Brijeg

N

a Veliki Petak, vjernici iz Uzarića zajedno sa svojim
fratrima već 14. godinu zaredom, organizirali su Križni put od crkve svetoga Ante na Uzarićima do crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu. Molitveni program započeo je u 13 sati u crkvi svetoga Ante na
Uzarićima. Molitveni hod je predvodio fra Tomislav Puljić
zajedno s fratrima iz samostana Široki Brijeg. Pred crkvom
na Širokom Brijegu vjernike je pozdravio i blagoslovio
gvardijan fra Sretan Ćurčić.

Održana pobožnost Puta križa u Mokrom

N

ekoliko stotina vjernika iz Mokrog i okolnih mjesta Širokog Brijega molilo je 1. travnja 2012. pobožnost Puta
križa u Mokrom.Već 11. godinu vjernici se okupljaju pokraj starokršćanske bazilike, odakle je do vrha Gradine (starokršćanski gradić Mokriskik) postavljeno 14 postaja Križnog puta Isusa Krista. Nakon puta križa na vrhu
gdje je postavljen veliki križ slavljena je i Sveta misa. Ovogodišnju pobožnost Puta križa i Svetu misu predvodio je
fra Ante Penava koji je u svojoj kratkoj homiliji istaknuo kako nas križ uvijek mora podsjećati na Isusovo Uskrsnuće. „U vrijeme prošlog sustava križ su nam zabranjivali, a vjernike su protjeravali. Tada je teško bilo biti katolikom,
vjernikom. Danas su, hvala Bogu, došla druga vremena. Vremena gdje nam naš križ nitko ne brani, a slobodno ga
možemo istaknuti i vjerovati u njega i Kristovo Uskrnuće. Stoga neka nam ovaj križ na Gradini i svi drugi križevi
budu vodilja k Vječnosti”, poručio je fra Ante.
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ŠPORT
FRAN PILEPIĆ I KARLA BARAĆ NAJBOLJI ŠPORTAŠI
ŠIROKOG BRIJEGA U 2011. GODINI

N

ajuspješniji športaš u 2011. godini u Širokom Brijegu je košarkaš Fran Pilepić član HKK Široki WWin-a, a za najuspješniju športašicu proglašena je
odbojkašica Karla Barać članica HŽOK-a Široki. U ime Frana Pilepića priznanje
je primio Josip Naletilić kapetan HKK Široki WWin-a. Po statističkim pokazateljima Fran Pilepić, rođeni Riječanin, najbolji je košarkaš Širokog WWin-a u ABA
ligi, prvi strijelac kluba i peti strijelac lige. Karla Barać, svestrana je športašica
bachleor fizičke kulture, članica je i trener prve momčadi HŽOK Široki s kojim
je 2011. osvojila prvo mjesto u Drugoj ligi FBiH.
Nakon „Lijepe naše” u izvedbi djelatnica Glazbene škole Široki Brijeg Marije Čolak, Marije Polić i
Lucije Zovko tradicionalni 11. izbor najuspješnijih športaša općine Široki Brijeg u 2011., koji se
održao 25. veljače 2012. u hotelu „Park” u organizaciji Športskog saveza Općine Široki Brijeg
prigodnim riječima je otvorio pokrovitelj izbora
Općinski načelnik Miro Kraljević. Nazočnima se
prigodnim riječima obratio i Predrag Naletilić
Cobra predsjednik Upravnog odbora Športskog
saveza. Priznanje za najuspješniju momčad u
2011., treću godinu zaredom dobio je HKK Široki WWin koji je u prošloj godini osvojio kup i
prvenstvo Bosne i Hercegovine, i veoma uspješno nastupa u regionalnoj ABA ligi. Priznanje je iz
ruku Velimira Pleše Generalnog konzula Republike Hrvatske u Mostaru i počasnog građanina
BiH, ali i regiji, Obitelj Marušić (Daro, Mario i Anđelko), te
Širokog Brijega primio Ante Suton predsjednik
širokobriješki maratonci Mario Soldo, Zoran Kutle, Drago
HKK Široki WWin. Za najuspješnijeg trenera u
Zovko i Vinko Kraljević. Tri posebna priznanja za dugogodišprošloj godini drugu godinu zaredom proglašen
nji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog
je Ivan Velić trener HKK Široki WWin. Priznanja
športa dobili su Ante Suton, prof. Božo Kovačić i prof. Misu dodijeljena i za: nadu godine djevojčice (Ružihovil Sopta. Priznanje su dobili i pobjednici Lige mjesnih zaca Kraljević Karate klub Široki), nadu godine djejednica ekipa MZ Ljuti Dolac i glavni sponzor Lige Ožujsko
čaci (Ivan Jozeljić, Judo klub Borsa), a najuspješnipivo. Za potpuni ugođaj na 11. izboru najuspješnijih šporja kadetkinja je Gabrijela Brekalo HŽOK Široki,
taša u 2011. pobrinuli su se mladi širokobriješki glazbenici
najuspješniji kadet je Ivan Matijević Šahovski klub
učenici Glazbene škole Široki Brijeg, uz voditeljski dvojac
Široki Brijeg, najuspješnija juniorka je Ana Jelić
Maria Marušića i Marinka Karačića. Nakon dodjele priznanja
Karate klub Široki Brijeg i najuspješniji junior je
za najuspješnije športaše u 2011. godini djelatnica Glazbene
Domagoj Bošnjak, HKK Široki WWin. Posebna
škole Široki Brijeg i studentica Glazbene akademije Lucija
priznanja za razvoj i popularizaciju športa dobiZovko održala je mini-koncert, a novinar i humorista Frano
li su Omladinska škola HKK Široki WWin, MZ
Vukoja je svojim dosjetkama i vicevima zaključio još jedan
Kočerin za uspješnu organizaciju Petrovdanskog
uspješno organiziran veliki športski događaj u Širokom Brimalonogometnog turnira jednog od najstarijih u
jegu.
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ODRŽANE ULIČNE UTRKE OSMOŠKOLACA

P

od pokroviteljstvom Općinskog načelnika, a u organizaciji Odsjeka za društvene djelatnosti, 13.
travnja 2012., održane su tradicionalne Ulične utrke učenika osnovnih škola općine Široki Brijeg.
Učenice i učenici petih i šestih razreda trčali su dionicu od 600 m - sa startom od benzinske crpke
INA i ciljem na Trgu širokobrijeških žrtava kod križa. Učenice i učenici sedmih i osmih razreda su trčali
dionicu od 800 m - sa startom od Autocentra i ciljem na Trgu širokobrijeških žrtava kod križa. Na
ovogodišnjim uličnim utrkama sudjelovalo je preko 400 osmoškolaca. Rezultati:
5. i 6. razredi - učenice
1. mjesto Sara Zelenika OŠ Biograci
2. mjesto Tea Tole OŠ Biograci
3. mjesto Valentina Mustapić OŠ Biograci
5. i 6. razredi - učenici
1. mjesto Josip Čović OŠ Biograci
2. mjesto Domagoj Marušić Prva osnovna škola
3. mjesto Mate Damjanović OŠ Biograci
7. i 8. razredi - učenice
1. mjesto Iva Ivanković OŠ Kočerin
2. mjesto Lucija Lovrić Druga osnovna škola
3. mjesto Irena Andačić OŠ Biograci
7. i 8. razredi - učenici
1. mjesto Karlo Grle OŠ Biograci
2. mjesto Gabrijel Ćavar Prva osnovna škola
3. mjesto Marin Sesar Druga osnovna škola

12. Uskrsni turnir u šahu „Široki 2012.“

P

od pokroviteljstvom Općine Široki Brijeg i u organizaciji Šahovskog
kluba „Široki Brijeg“, u prostorijama kluba, 31. ožujka 2012., održan
je tradicionalni 12. Uskrsni turnir u šahu „Široki 2012.“. Ove godine na
turniru je nastupilo 48 šahista iz BiH, Hrvatske i Crne Gore, a od toga bilo
je 12 natjecatelja s titulom šahovskog majstora. Nagradni fond u iznosu
od 1.750 KM bio je raspodijeljen na 12 redovitih i 7 posebnih nagrada. Uz
primamljiv nagradni fond, za sve natjecatelje organizator je osigurao sendviče, kavu i sokove. Turnir se odigrao po Švicarskom sustavu u 11 kola s
tempom igre od 10 minuta po igraču, uz primjenu pravila FIDE za ubrzani
šah. Turnir je osvojio reprezentativac BiH iskusni velemajstor iz Sarajeva
Emir Dizdarević. Najbolje plasirani senior iznad 60 godina bio je Ostoja
Pušara, najbolje plasirana šahistica Sanja Marić, a najbolje plasirani junior
Jasmin Delić. Najbolje plasirani junior ŠK „Široki Brijeg“ bio je Ivan Sesar.
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DA SE NE ZABORAVI
OBILJEŽENA 20. OBLJETNICA
HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE (HVO)

P

ovodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i 7. godišnjice Prve
pješačke pukovnije OS BiH u vojarni “Božan Šimović”
u Čapljini je 3. travnja 2012. održana središnja svečanost. Obilježavanje obljetnice započelo je budnicom
Prvog benda Vojnog orkestra, a nastavljeno polaganjem
vijenaca kod spomen-oblježja na Trgu hrvatske slobode u Čapljini, gdje su vijence položili načelnik Općine
Čapljina Smiljan Vidić, te predstavnici Oružanih snaga
BiH i Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog
rata Općine Čapljina.Vijenci su položeni i kod spomenkriža u vojarni. Na svečanoj akademiji govorili su zapovjednik 1. pješačke pukovnije OSBiH-a Slaven Lasić
i predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Bevanda je istaknuo kako Oružane snage BiH mogu biti
primjer civilnim institucijama koje po svojoj ustrojenosti i radu poštuju sva tri konstitutivna naroda. Obilježavanje 20. godišnjice Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i 7.
godišnjice Prve pješačke pukovnije OS BiH nastavljeno
je u Mostaru javnom tribinom „20 godina HVO-a“ koju
je organizirala Udruga Hrvatska zajednica Herceg Bosna. Govoreći o značaju HVO-a, predsjednik Udruge
HZHB-a i bivši ministar obrane Hrvatske Republike
Herceg Bosne Vladimir Šoljić rekao je kako se HVO suprotstavio moćnoj sili, obranio hrvatske prostore gdje
su Hrvati u većini, poveo obranu Grada Mostara, te
izveo prvu operaciju oslobađanja Mostara - Lipanjske
zore, a na kraju rata nadzirao više od četvrtine teritorije BiH. „Najveću zadaću u to vrijeme HVO je izvršio
kako treba“, rekao je Šoljić, dodavši kako je cilj ove tribine osvježiti sjećanja na te događaja s ljudima koji su ih
proživjeli. „Mi smo žrtve torture nakon 18 godina izlaska iz logora, slično kao kad smo bili u logoru. Međutim,
sad su oni koji organiziraju torturu predstavnici vlasti,
a to je Federalno ministarstvo branitelja s Federalnim
pravobraniteljstvom. Jednostavno, zato što smo se drznuli da tužimo državu, a možemo je tužiti po međunarodnom pravu, osporavaju nam pristup pravdi i zloupotrebljavaju instituciju revizije. Što se nas tiče, revizija
se može provoditi, ali neka je obavljaju časni, čestiti i
stručni ljudi, a nikako logorski dželati“, rekao je u svom
izlaganju predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Mirko Zelenika. Na javnoj tribini

prisutnima se osim Šoljića i Zelenike, obratio i general
Ilija Nakić. U sklopu obilježavanja 20. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i 7. obljetnice 1. pješačke
(gardijske) pukovnije Oružanih snaga (OS) BiH, u Mostaru su položeni vijenci na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence su položili izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora i dužnosnici hrvatskog naroda,
izaslanstvo umirovljenih generala i ratnih zapovjednika
HVO-a, izaslanstvo udruga proisteklih iz Domovinskog
rata HVO-a Herceg Bosne, te izaslanstvo Ministarstva
obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon
polaganja vijenaca, upriličen je mimohod branitelja od
spomen obilježja prema mostarskoj katedrali, gdje je
služena sveta misa za sve poginule branitelje. Obilježavanju 20. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane (HVO)
bio je nazočan i Općinski načelnik Miro Kraljević. U
vojarni “Stanislav Baja Kraljević” u Mostaru 2. travnja
2012. predstavljeno je glasilo „Gardist”, te upriličena je
izložba znakovlja HVO-a. Glasilo „Gardist” je predstavio urednik glasila bojnik Ivan Dugandžić, a o nastanku i
samom značenju znakovlja govorio je dekan Akademije
likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu Anto Kajinić.
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Sjećanje na poginule Širokobriježane i na 20. obljetnicu
osnutka HVO-a

U

povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatskog vijeća
obrane (HVO) na središnjem trgu kod Križa 7. travnja 2012. položen je vijenac i zapaljene svijeće za sve poginule hrvatske vojnike, ali i za sve nevino stradale civile
tijekom Domovinskog rata.Vijenac su položili predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata uz nazočnost
predstavnika općinske i županijske izvršne i zakonodavne
vlasti, predstavnika Udruga proisteklih iz Domovinskog
rata, obitelji nevino stradalih civila, te bivših pripadnika
HVO-a i građana Širokog Brijega. Prije 20 godina, 7. travnja 1992. u ranim jutarnjim satima u Širokom Brijegu dva
zrakoplova jugoslavenske vojske su umjesto vojnih gađali
civilne ciljeve, u kojima je živote izgubilo šestero Širokobriježana pred svojim obiteljskim domovima, a više je
osoba teže ili lakše ozlijeđeno. Tada su u naselju Njivi-

ce smrtno stradali Josip Hrkać (1978.), Mladen Hrkać (1972.), Jozo Hrkać (1968.), Rajko Hrkać (1968.),
Božo Soldo (1953.) i Veselko Topić (1940.). Bombe su
padale na neselje Njivice u kojem nije bilo nikakva vojnoga ili političkog objekta.

U Ljubotićima pronađeni posmrtni ostaci dva vojnika
(partizana) iz II. svjetskog rata

P

ovjerenstvo za otkrivanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća (POUG) Općine Široki Brijeg je 11.
travnja 2012. na lokalitetu „Sunčenjak“ u Ljubotićima, izvršilo iskapanje posmrtnih ostataka dvojice vojnika koji
su poginuli 1945. godine. Prema pisanoj izjavi i svjedočenju mještana Ljubotića na lokalitetu „Sunčenjak“ trebala su
biti pokopana tijela dvojice poginulih vojnika, a iskapanjem su njihovi navodi i potvrđeni. Prema ustaljenoj praksi
POUG-a posmrtni ostaci prebačeni su u širokobriješku mrtvačnicu, odakle će dalje biti prebačeni na patološki
odjel Sveučilišne bolnice u Mostaru, na obradu i uzimanje uzoraka za DNK analizu. Ako je vjerovati tvrdnjama
nekih mještana Ljubotića, radi se o dvojici partizanskih vojnika: 1. Luka Vujak iz Konavala kod Dubrovnika i 2. Ivo
Duper iz Slavonije. Obojica su poginula u borbama u blizini samog mjesta pokopa na „Sunčenjaku“. Inače, Luka
Vujak (partizan) iz Konavala kod Dubrovnika, kako tvrde mještani, bio je krupne građe u dobi od 30-tak godina
i imao je puno braće od kojih je on bio najstariji, a Ivo Duper (partizan) iz Slavonije bio je nešto sitnije i omanje
građe. Kako tvrde mještani Ljubotića, u više se navrata pokušalo doći do rodbine ove dvojice poginulih (partizana),
ali bezuspješno.

Održan međunarodni skup „Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena
komunističke vladavine“

U

zaključcima s međunarodnog skupa »Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine«, održanog 25. i 26. travnja 2012. u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, između ostalog potiče se
Crkvu u hrvatskom narodu da nastavi i dovrši rad na pronalaženju mučenika među žrtvama i za njih pokrene
kanonski postupak. Predlaže se da svaka biskupija na svome području odredi Dan mučenika i način proslave toga
dana. Potiču se župnici da nastoje oko prikupljanja svjedočanstava živućih svjedoka. U svrhu djelotvornijeg praćenja ovih djelatnosti i njihovog usmjeravanja Komisija HBK i BK BiH za hrvatski martirologij nastavit će razvijanje
zajedničkog glasila i portala te uznastojati oko osnivanja ureda. Ta Komisija će u što skorije vrijeme objaviti zbornik radova s ovoga znanstvenog skupa i prema procjeni organizirati nove skupove. Pozivaju se državne vlasti u
Hrvatskoj te BiH, da što prije dovrše cjelovit popis žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća tako da se onemoguće
manipulacije žrtvama. Pozivaju se državne vlasti u Hrvatskoj i BiH da odlučnije djeluju u osudi zločinačke komunističke ideologije, te promiču demokraciju i slobodu svake osobe.
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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

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:

OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO
Općinski javni pravobranitelj
Telefon: 039/703 317;
Fax: 039/705 915;
e-mail: pravobranitelj@sirokibrijeg.ba
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