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Obilježena 66. godišnjica
mučeničke smrti fratara
na Širokom Brijegu

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIVATNO
PARTNERSTVO ZA IZGRADNJU AUTOBUSNOG KOLODVORA

Izabrani najbolji športaši
Širokog Brijega za 2010.

Izaslanstvo Međimurske županije
u Širokom Brijegu

Počela manifestacija
Briješka zvona 2011.
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Miro Kraljević,
Općinski načelnik

Riječ Općinskog načelnika

Impressum

Nakon mjeseca svibnja i „Svibanjskih sjećanja“ i brojnih događanja u sklopu ove manifestacije i mjeseci lipanj i srpanj
redovito su prepuni brojnih kulturno-športskih, ali i gospodarskih događanja u našem gradu. Tako je i ove godine. Od
proslave blagdana sv. Ante, zatim proslave blagdana sv. Ivana, sv. Petra i Pavla do brojnih večeri folklora koje organiziraju naša kulturno-umjetnička društva sve do lige mjesnih
zajednica naše Općine. Osim devetnica i trodnevnica u čast
navedenih svetaca program je bio obogaćen i kulturno-zabavnim i športskim sadržajima. Znam da ima i protivnika
ovakvih kulturno-zabavnih i športskih sadržaja iz razloga
što su prioritetnije neke druge stvari, infrastruktura i slično.
Svakako da imamo još mnogo toga raditi na infrastrukturi
u našoj Općini, ali ipak život ne treba stati, a svima nama
trebaju i ovakve i slične manifestacije. Sredinom mjeseca
lipnja sa suradnicima sa obišao središnje osnovne škole u
našoj Općini i u razgovoru s ravnateljima škola upoznao se o
zahvatima odnosno radovima koji su neophodni da se obave prije početka slijedeće školske godine. Ovih posljednjih
dva-tri mjeseca bilo je zadovoljstvo biti načelnik Općine koja
ima mjesne zajednice, mještane i lokalne gospodarstvenike
koji sa svojom aktivnošću, dobrovoljnim radom i prilozima
pomažu i grade u svojoj sredini. Primjer su mjesne zajednice Provo-Dobrič, Ljubotići, Uzarići, Crnač, Izbično… Nadam
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
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Grafička priprema: Antonia Zeljko Ćavar
Tisak: Suton d.o.o. Široki Brijeg
Naklada: 1.000 primjeraka
Bilten izlazi tromjesečno

Općinski načelnik Miro Kraljević je sukladno članku 15.
Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH (Sl. Novine
FBiH broj: 49/06) i članka 124. Statuta općine Široki Brijeg
(“Službeni glasnik općine Široki Brijeg” broj: 4/08) donio
PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJU PO ZAHTJEVIMA STRANAKA. Ovim pravilnikom bliže se utvrđuju informacije, dokumentacija, forma, obrazac, te posebni
rokovi vezani za rješavanje pojedinačno određenih zahtjeva
stranaka - predmeta. Pravilnik se može preuzeti sa službene
internet stranice Općine Široki Brijeg http://www.sirokibrijeg.
ba/images/SB-Pravilnik-o-nacinu-rada-i-postupanju.pdf

Iz sadržaja
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se da će ostale mjesne zajednice koji nisu tako aktivne da
se pokrenu, a tada sigurno neće izostati niti pomoć tijela
lokalne uprave. U posjetu našoj Općini polovicom mjeseca
lipnja bio je norveški veleposlanik u Bosni i Hercegovini Jan
Braath koji je kako je rekao ugodno iznenađen s onim što
je čuo i vidio ovdje kod nas, a što je to tako po njegovom
mišljenju u prvom redu zaslužno je poduzetništvo Širokobriježana. A o poduzetništvu i uspješnosti Širokobriježana
govori i proglašenje našeg Širokobriježanina Berislava Kutle
za najuspješnijeg menadžera banke u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu u izboru konzultantske kuće Revicon
d.o.o. iz Sarajeva. Još jedno veliko priznanje o poduzetnosti
i uspješnosti Širokobriježana svakako je potpisivanje desetogodišnjeg Sporazuma o suradnji nogometnih klubova Širokog Brijega i Dinama. Pred nama je poseban dan za sve nas
Širokobriježane blagdan Velike Gospe koji je i ujedno i Dan
Općine, ali i vrijeme kada trebamo sagledati što smo uradili
u proteklih godinu dana, ali i iznijeti planove za vrijeme koje
je ispred nas.

PRIGODNA RAZMIŠLJANJA		
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Osvrt urednika
Pred nama je 10. jubilarni broj biltena. Prvi broj je izišao
prije nepune tri godine (kolovoz 2008.). Ovaj 10. broj
zaslužuje da bude poseban pa ćemo s Vama poštovani
čitatelji podijeliti razmišljanja našeg gvardijana fra Sretamr. sc. Drago Martinović,
na Ćurčića, prof. dr. sc. Ive Čolaka prorektora za znanost
urednik
Sveučilišta u Mostaru, gospodarstvenika i športskog djelatnika Ante Sutona i od prošle godine našeg sugrađanina,
počasnog građanina Širokog Brijega i generalnog konzula Republike Hrvatske u Mostaru Velimira Pleše. Ovim putem im
se zahvaljujem na razmišljanjima koje su s nama podijelili. Prije nešto više od pola godine biltenu „Široki info“ je dodijeljen
ISSN broj i upisan je u registar publikacija u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, i na taj način,
uz elektronsko izdanje koje se nalazi na službenoj stranici naše Općine, dostupan je najširoj javnosti. Još jedna zanimljiva
rubrika nalazi se u ovom jubilarnom broju, a to je press clipping (praćenje medijskih objava pojedinih događaja) nekoliko
članaka iz dnevnih novina koji govore o našem gradu. O gradu koji je još jednom prije nekoliko dana potvrdio opravdanost
svoga slogana „Široki Brijeg-uvijek na 1. mjestu“, tako što smo dobili certifikat za uspješnu implementaciju OESS-ove komponente Mediji i komunikacija. Općina Široki Brijeg je prva implementirala ovu komponentu. Prema reagiranjima građana
Širokog Brijega, novinara, kolega iz susjednih i drugih Općina, ali i brojnih gostiju koji su imali prigodu čitati bilten, „Široki
info“ je opravdao svoje postojanje. Stoga se opravdano nadamo da će „Široki info“ doživjeti još mnogo jubilarnih brojeva.

Širokiinfo
10

Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG DOBILA CERTIFIKAT
ZA USPJEŠNO IMPLEMENTIRANJE OESS-OVE
KOMPONENTE „MEDIJI I KOMUNIKACIJA“

O

pćini Široki Brijeg je na dvodnevnom radnom
sastanku održanom 12. i 13. srpnja 2011. u Sarajevu u organizaciji Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini dodijeljen certifikat za uspješno implementiranje
inicijative „Lokalno je primarno“ komponente „Mediji
i komunikacija“. Certifikat je savjetniku Općinskog
načelnika Dragi Martinoviću uručio Richard Wiliams
direktor OESS-ova odjela za ljudsku dimenziju. Certifikat je dodijeljen i Radio postaji Široki Brijeg i Udruzi
„Upit“ za sudjelovanje u realizaciji ove komponente.
Općina Široki Brijeg je prva uspješno implementirala
komponentu „Mediji i komunikacija“. Na sastanku su
sudjelovali predstavnici općinskih administracija, civilnog društva i lokalnih medija iz 27 općina u BiH koje
su dio OESS-ove Inicijative ‘’Lokalno je primarno’’,
komponente ‘’Mediji i komunikacija’’. Uzimajući u obzir korist razmjene iskustava i suradnje između predstavnika općina, civilnog društva i medija koji imaju
zajedničke probleme i potrebe, sudionici sastanka su
preispitali pojedine dijelove komponente, uključujući
inovativne prakse koje su uvedene tijekom realizacije
komponente, kao i izvještavanje u službi lokalne zajed-
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nice i građansko novinarstvo. Certifikat za uspješno
implementiranje komponente „Mediji i komunikacija“
osim Općine Široki Brijeg dobilo je još osam općina i to: Jajce, Petrovo, Šamac, Mrkonjić Grad, Višegrad,
Gacko, Kupres i Vlasenica. Nakon dodjele certifikata
predstavnici navedenih devet općina prezentirali su
pojedine dijelove komponente koje su uspješno realizirali. Mr. sc. Drago Martinović je prezentirao iskustvo
Općine Široki Brijeg u korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u komuniciranju. Općina Široki
Brijeg je u sklopu ove komponente usvojila Strategiju
komuniciranja, ali i uvela mnoge prakse u komuniciranju tijela općinske uprave prema internoj i eksternoj
javnosti i to: Dan otvorenih vrata, radio emisije, konferencije za novinare…
Širokiinfo 3

PRIGODNA RAZMIŠLJANJA
Blažena Djevica Marija – učiteljica života

Š

irokobriježani su ponosni na svoj Franjevački samostan i crkvu koji dominiraju cijelim krajem.
Diče se gimnazijom i akademijom, te ih pokazuju
svojim prijateljima koji prvi put dolaze. S velikim
ponosom pričaju o nemilom događaju kada su nakon II. svjetskog rata partizani pobili sve fratre iz
samostana. Ali pored svega toga, vole se pohvaliti
velikim odazivom vjernika na devetnicu Širokobriješkoj Gospi i prekrasnim devetodnevnim ugođajem na platou širokobriješke crkve.
U svom kratkom promišljanju ne želim hvaliti nikoga nego staviti ispred nas Blaženu Djevicu Mariju
kao uzor u svakodnevnom životu. Navodim tri karakteristike naše nebeske zaštitnice:
Marija je bila PONIZNA SLUŽBENICA GOSPODNJA, obična židovska djevojka koja je živjela u prosječnim uvjetima onoga vremena. Gledano ovozemaljski, djevojka od koje se nema što očekivati, jer
nije bila niti posebno učena, niti obrazovana. Ali, za
našega Boga nema propalih slučajeva. Bog vidi svakoga čovjeka. On gleda čovjekovu dušu. Zato je i
sačuvao Mariju od svih grijeha kako bi pripremio
njezino srce, da bi ono postalo živo svetohranište,
mjesto gdje će se Bog nastaniti. Ta neznatna službenica postala je most, ona koja će na svijet donijeti
Spasitelja svijeta. Ona koja će postati najvećom ženom čovječanstva.
Društvo u kojem živimo i sustav razmišljanja učinili
su velike razlike među ljudima. Zato i mi neke ljude odmah odbacujemo, ne želimo ih niti vidjeti niti
čuti. Oni su za nas izgubljeni slučajevi, ljudi od kojih
nema nikakve koristi, zato ih možda i ogovaramo,
zato su nam oni predmetom ismijavanja. A možda
se baš u njima nastanio naš Bog i čeka da ga prepoznamo. Možda nas Bog baš želi kušati i provjeriti
da vidi hoćemo li prepoznati dobro u čovjeku. To je
pouka nama da nikada čovjeka ne osuđujemo, nego
da mu pomognemo.
U opasnosti smo da pomislimo kako se može samo
materijalno pomoći, ali pomoći može svatko bez
razlike. Zar nije pomoć dati čašu hladne vode, zar
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fra Sretan Ćurčić,
širokobriješki gvardijan
nije pomoć poslušati čovjeka, dati mu vremena da se
ispriča? Zar nije pomoć pružiti osmjeh, koji nas ništa
ne košta, a puno znači. Zar nije pomoć pomoliti se
za čovjeka? Sve ovo Bog od nas traži.
Marija je bila PUNA MILOSTI BOŽJE. Sve ono dobro što postoji, to se očitovalo u Marijinu životu.
Marija je uvijek bila uza svoga Sina i pohranjivala u
svom srcu svaku riječ koju je Isus izgovorio, svaku
gestu koju je učinio, svaki pogled, svako poniženje
koje je doživio. Puna milosti Božjih, ona je mogla
podnijeti svu bol koja je razdirala njezino srce. Puna
milosti Božje, mogla je pratiti Isusa do križa, do groba i uvijek ostati raspoloživa za Božju suradnju.
I nama je najvažnije biti u milosti Božjoj. Biti u takvom stanju duha da se uvijek možemo pričestiti,
primiti Krista u sebe. Čovjek koji je u milosti Božjoj,
njemu Bog može pomoći. Čovjek koji nema teškoga
grijeha na svome srcu i trudi se stvarno biti bolji, on
je u milosti Božjoj, njega zahvaća Božja ruka. Slično
je to kao kad pada kiša, pa se sklonimo u zaklon, kiša
pada, a mi smo na sigurnom. Tako je isto i s milosti
Božjom, Bog će nas uvijek izbaviti i sačuvati. Ali ako
čovjek ima teški grijeh, onda se veza s Bogom prekida. U ispovijedi nam se ponovno pruža prilika da
uspostavimo sinovski odnos s Bogom.
Marija je bila PUNA VJERE I POVJERENJA U BOGA.
Kada joj je anđeo navijestio da će roditi Sina po
Duhu Svetom, kao žena se pitala i čudila kako će
Širokiinfo 4

uzeti nepoznata zaručnika za svoga muža, ali Marija ne sumnja. Odvažno govori: Neka bude po Božjoj volji. U
Kani Galilejskoj kada je nestalo vina, dolaze Mariji i govore da nema vina. Marija nije znala da Isus može činiti
čudesa jer ih Isus do tada nije činio, ali Marija vjeruje, i Isus to čini. Mariji je pod križem teško bilo gledati Sina
kako ga razapinju, ona se ne buni, ne galami, ne vrišti, nego vjerom prihvaća da je to volja Božja.
Isus kaže ako imamo vjere, onda nemamo straha. Strahuje li današnji čovjek? Strahuje od svega i svačega.
Strahuje od budućnosti, boji se da ne ostane bez posla, strahuje da ne oboli, da ne ostane sam i razočaran,
strahuje reći istinu i imati svoj stav. Zato Isus s pravom govori: Kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na
zemlji? To su ozbiljne i zabrinjavajuće riječi. Ili sjetimo se Isusove riječi: Kad bi vam vjera bila kao gorušičino
zrno, brda biste mogli premještati.
Ne zaboravimo da Isus ozdravlja čovjeka na temelju njegove vjere. Tek ako vjeruješ u Boga i molitvene riječi,
postoji mogućnost tvoga ozdravljenja.
Svim Širokobriježanima čestitam svetkovinu Uznesenja BDM i neka po njezinu zagovoru siđe na svaku obitelj
milost mira i pomirenja.

Fra Sretan Ćurčić, širokobriješki gvardijan

OSAM DESETLJEĆA OD SPASA MALE ZORICE
- BUDI PONOSAN…
A tribute to Rade Draškić

D

avne godine 1931. u zgradi Franjevačke gimnazije upriličena je prva filmska projekcija
na Širokom Brijegu. Polaznici širokobriješke gimnazije vidjeli su tonski film ‘’Spas male Zorice’’
u distribuciji Doma narodnog zdravlja iz Zagreba.
To je bio početak. Nastavak je detaljno opisan u
temi devetoga broja časopisa ‘’Vitko’’, kao i u trinaestom poglavlju monografije Širokoga Brijega.
U međuvremenu se ‘’dogodio’’ Fred Lončar koji
prof. dr. sc. Ivo Čolak,
je pedesetih godina prošloga stoljeća ‘’zapisivao u
prorektor za znanost Sveučilišta u Mostaru
koloru’’ na 16-milimetarsku vrpcu povijest našega
kraja, već šezdesetih i sedamdesetih Marko Buhovac i Jozo Ćavar snimaju sve što se miče po tadašnjoj
Lištici, a osamdesetih godina skupina entuzijasta snima amaterske kung-fu filmove i ‘’Čudnovatog dječaka’’, prvi film na kojem se radilo u postprodukciji i koji je imao osvještenu ekološku poruku. Na širokobriješkoj radijskoj postaji, već od njezina utemeljenja, cijelo jedno desetljeće emitira se najdugovječnija
filmska emisija u Bosni i Hercegovini ‘’Filmski vremeplov’’, a krajem devedesetih Cima Topić snima igrani
film ‘’Elipsa’’ s Gogom Bogdanom u glavnoj ulozi. U prošlom desetljeću ‘’Ćavarovo Brdo Pictures’’ promiče filmsku i vizualnu kulturu organizirajući videoradionice i videosekcije, filmovi ove male produkcijske kuće uspješno sudjeluju na brojnim europskim festivalima, a još ranije utemeljuju se ‘’MC Media’’,
‘’Amater’’, ‘’Kadar’’ i ostale manje produkcijske tvrtke ili udruge.
Ove su godine u sklopu ‘’Svibanjskih sjećanja’’ Tomo, Toni i Dikić iznimno uspješno zabilježili u svome
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dokumentarcu i jedan od najznačajnijih događaja u novijoj širokobriješkoj povijesti, zaustavljanje
tenkova u Pologu.
Sve nabrojano bile su uvertire, daleke ili bliske
podloge i usporedni oslonci i ‘’pogovori’’ koji su
pogodovali nastanku Mediteran Film Festivala i
West Herzegowina Festa, dva festivala zbog kojih je danas, osam desetljeća od prve projekcije s
celuloidne vrpce u Franjevačkoj gimnaziji, Široki
Brijeg postao, pored ostalog i Grad filma.
Danas je postalo nezaobilazno kad se govori o
poslijeratnom djelovanju na Širokom Brijegu spomenuti kao prepoznatljive simbole: Grad sporta,
Grad sveučilišne Likovne akademije i Grad filma,
uz sve ono ostalo što je Široki značio još od prije
rata. Možda posljednjih godina neki drugi događaji
plijene isto toliko pozornosti ili okupljaju puno
više ljudi, ali nisu raritetni i svojstveni samo za
Široki Brijeg. Jer ruku na srce, malonogometnih
turnira, prateće janjetine, derneka, ‘’prigodnih’’
domjenaka i žderancija, kvaziznanstvenih skupova,
disko(folko)teka i predstavljanja navodne vrhunske poezije i proze svakoga drugog tjedna, ima
svaka hercegovačka općina, a u zadnje vrijeme i
gotovo svaka mjesna zajednica.
Na filmskoj karti Bosne i Hercegovine, nakon Sarajevo Film Festivala, Široki je Brijeg već nekoliko
godina sa svojim Mediteran Film Festivalom postao najznačajnije filmsko središte. Ovaj je festival
ustrajao na neprivilegiranosti gostiju, nema VIPovaca, ulaz je besplatan, kao i popratni sadržaji, a
do boljih mjesta mogu doći oni brži i snalažljiviji.
Festival se profilirao i vizualno, i tehnički, i pronašao je jedan prazan prostor u filmskoj ponudi
regije, osmislio ga i iskoristio na najbolji mogući
način. Također se od samoga početka oslobodio
svih kompleksa manje vrijednosti od kojih, inače,
boluje svaka mala sredina. Poseban duh i opušteno ozračje na Festivalu se svih ovih godina doimalo tako prirodnim, pa se uvijek s nestrpljenjem
očekuje svaki novi rujan i drukčiji kino-repertoar
od onoga uobičajenog, a MFF ostaje kao rijedak
uzorak na repertoaru hercegovačke filmske ponude.
S druge strane West Herzegowina Fest u filmskom segmentu ima cilj educirati i poticati mlade
i isključivo domaće kreativce. Pored filma, prezentira se i glazba, fotografija, slikarstvo, kratka priča

i poezija. Kroz WHF odaslana je poruka hercegovačkim mladim ljudima da film i nije tako teško
napraviti. Ranije su ovi mladići i cure pokretne
slike promatrali na sasvim drugi način. Sada su
shvatili da film ne mora biti remek-djelo, da se na
filmsku vrpcu može prenijeti obična crtica iz života ili neka mala kreativna ideja. Otvorena im je
nova vizija, novo razmišljanje o nastanku filmova,
jer su se mnogi od njih tek sada prvi put upoznali s malim stvarima na filmskom platnu. Spoznaja
da film nisu samo spektakli i komercijalni sadržaji
urodila je plodom. Naime, lokalni mladi filmaši već
su brojne ideje konkretizirali na platnu i promijenio im se filmski svjetonazor.
Konačno smo došli u situaciju da više nema one
napetosti kako će grad, kako će regija, mediji prihvatiti ovakva filmska okupljanja. Danas, ona imaju
svoju publiku, svoju draž, svoju prepoznatljivost
i identitet. Posjetitelje uglavnom predstavlja nova
audiovizualna generacija ljudi, generacija kojoj je
dosta ranije ukalupljenih vrijednosti postavljenih
da vječno ograničavaju što je ispravno, a što ne,
generacija koja je toliko daleko od vladajućeg kulturnog puritanizma. Međutim, upravo ove činjenice koje su odudarale od ‘’iscuflanih’’ kulturnjačkih
priredaba, već desetljećima šabloniziranih uglavnom u Kinu ‘’Borak’’, ali i na drugim lokacijama,
postale su prednost, a ne nedostatak. Kao prilog
naznačenom citirat ću stihove hrvatskog pjesnika,
ali i pjesnika cijele regije, Gorana Bare:
‘’…Ja sam velika zemlja sa divnim krajolicima
U meni je kralj sa svojim podanicima
Negdje duboko se dešava nešto
Valja se kamen, mala bića ga guraju vješto…’’
Mala bića su gurala i izgurala sve nabrojano od
starta ovoga teksta, potpuno sama, bez pomoći
bilo kakva establišmenta, počevši od nule, počevši
od ničega, počevši negdje duboko ‘’u podrumu’’
gdje ih nitko nije vidio ni obraćao pozornost na
njih. Bili su naoružani samo ogromnim entuzijazmom i ljubavlju (barem u početku).
‘’Budi ponosan…’’, nastavlja dalje pjesnik. I jesmo
ponosni!
prof. dr. sc. Ivo Čolak, prorektor za znanost Sveučilišta
u Mostaru
Širokiinfo

6

Široki Brijeg
– svijetli primjer spoja gospodarstva i športa

P

ostoji li svjetlo u tunelu zvanom Bosna i Hercegovina? Široki Brijeg – svjetlo na kraju tunela? S obzirom na okruženje i vrijeme u kojem se
nalazimo pitam se ima li svjetla u našem širokobriješkom tunelu i ima li mjesta optimizmu? Samo
su neki od pitanja na koje ću pokušati dati odgovor u ovom 10. jubilarnom broju informativnog
biltena „Široki info“. Ako malo ozbiljnije analiziramo stvarnost oko sebe ne treba biti posebno
analitičan da bi se donijeli slijedeći zaključci:
- cijeli svijet već dvije godine priča o gospodarskoj krizi, otpuštanju zaposlenih, smanjenju plaća,
padu proizvodnje i prodaje, ali svijet ipak lagano
izlazi iz te krize, dok se u BiH kraj krize još ne
nazire. BH političari se bave svim i svačim samo
ne gospodarstvom, očuvanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta i proizvodnih pogona,
- politički položaj Hrvata u BiH nije nikada bio
lošiji, zbog majorizacije i usko interesnih pogleda
tzv. “platformaša” iz našeg naroda, a Hrvatima
u BiH prijeti prijelaz iz konstitutivnog naroda u
nacionalnu manjinu,
- šport u BiH je na najnižoj mogućoj razini, gotovo da nema kluba ili pojedinca koji sada nešto znači u svijetu športa u Europi ili svijetu, a
da dolazi iz BiH, a većina športskih klubova je u
ogromnim financijskim dubiozama, velikim dugovanjima prema igračima, državi i dobavljačima
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Ante Suton,
vlasnik tvrtke Suton,
direktor i suvlasnik tvrtke Europapier - Hercegtisak d.o.o.
i predsjednik HKK Široki TT kabeli
bez ikakvog rješenja i plana razvoja,
- rijetki klubovi razmišljaju i ozbiljno pristupaju
radu sa mladim igračima i njihovoj selekciji kao
da nisu svjesni da jedino ispravan rad sa mladima
može doprinijeti opstanku klubova i športa u BiH,
- sve u svemu svuda oko nas se osjeća bezidejnost, besperspektivnost i depresivno stanje…
Ali, kao i u svemu ima izuzetaka, postoji u BiH
jedan grad, neki ludi ljudi, zaljubljenici u svoj grad
i posao koji rade i koji su uspjeli i u ovom ludom vremenu raditi dobre i pozitivne stvari. To
je Široki Brijeg i širokobriješki gospodarstvenici i
športaši!!! Možemo ih voljeti ili mrziti, nazivati ih
ovakvima ili onakvima, ali činjenice, brojke i nepobitni argumenti su na njihovoj strani. Evo nekih od
tih argumenata vezanih za gospodarstvo:
- Široki Brijeg u svojoj povijesti nije nikada imao
veći broj zaposlenih od trenutnog broja (preko
6.000),
- Široki Brijeg nikada nije imao veći broj tvrtki,
radnji,trgovina i ugostiteljskih objekata, od čega
je čak 35 tvrtki koje ostvaruju godišnji promet
veći od 5.000.000 KM, a iste te tvrtke su u 2010.
ostvarile ukupan prihod od 882.000.000 KM što
je 11,3% više nego godinu ranije i zapošljavaju cca
3.000 djelatnika,
- nekoliko njih ostvaruje godišnji promet veći od
Širokiinfo
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100.000.000 KM što ih svrstava među vodeće
tvrtke u BiH po ostvarenom prometu,
- posebno svijetli primjeri koje moram istaći su
tvrtka Mepas koji gradi najveći trgovinski kompleks u Mostaru vrijedan preko 100.000.000 KM,
Feal koji rapidno raste iz godine u godinu posebno na izvoznim tržištima uz stalne investicije,
Pressal koji također većinu proizvodnje izvozi, A3
koji osim što gradi najveće građevinske objekte
u regiji preuzeo je većinski paket dionica u proizvodnoj tvrtci TT kabeli i razvija je i kreće s izvozom, zatim tvrtka Namex koja širi svoju mrežu
trgovina prehrambenom robom po cijeloj Hercegovini, tvornica obuće Lišto je u zadnje vrijeme
primila vjerojatno najveći broj novih zaposlenika
i proizvodi cipele isključivo za izvoz, tiskara Suton
je završila investiciju od 3.000.000 KM i agresivno podiže vrijednost proizvodnje na domaćem i
izvoznom tržištu, tvrtka MCI koja je dobila u distribuciji nove poznate brendove poput Nestlea,
Aquafresha idr. te je i investirala u hotel Park preko 3.000.000 KM i uredila ga tako da smo svi
ponosni na naše najkultnije mjesto za izlazak u
gradu.Također bi grijeh bio ne spomenuti sve pozitivne aktivnosti u Primorci, Mandexu, Kamiru,
AFP-u,TP Ivankoviću, Bernini, Sjemenarni, Interpressu i drugim većim i manjim tvrtkama koje
usprkos svim nepovoljnim globalnim i lokalnim
negativnim prilikama rade pozitivne stvari, razvijaju se, zapošljavaju nove ljude, plaćaju ih iznad
BH prosjeka i na vrijeme, izmiruju svoje obveze
prema državi i partnerima te još i sudjeluju više
ili manje u svim humanitarnim, kulturnim i športskim aktivnostima Širokog Brijega. Ovdje svakako
moramo spomenuti i uspješne Širokobriježane

koji su za svoj rad dobili ili dobivaju nagrade poput Berislava Kutle generalnog direktora UniCredit banke, a koji je prije mjesec dana dobio nagradu za najuspješnijeg menadžera u bankarstvu
za prošlu godinu u BiH. Ako znamo da su Širokobriježani između ostalog na čelu KBC-ea Mostar
(dr. Ante Kvesić), Hrvatske pošte (Željko Gugić),
Večernjeg lista BH (Jozo Pavković), Sveučilišta u
Mostaru (prof. dr. sc. Ivo Čolak prorektor) i na
mnogim drugim vodećim funkcijama onda zaista
moramo biti zadovoljni našim Širokobriježanima
u gospodarstvu i drugim segmentima života. Ali,

mislim da nas sve ovo pozitivno ne smije uspavati, dapače ovo samo mora biti poticaj za nove
uspjehe i rast našeg gospodarstva, jer koliko ono
Širokiinfo
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bude jako i uspješno toliko će i naš Široki biti jak
i uspješan. Znam također da naši gospodarstvenici
imaju i novih ideja i novih investicija, a to znači i
nova radna mjesta, a svatko tko zaposli i jednog
novog čovjeka treba ga cijeniti i podržati. Pouzdano znam da gosp. Mirko Grbešić nakon što je
u ovoj godini kupio i Kandit Osijek razmišlja i o
gradnji slične tvornice i u Širokom Brijegu, te da bi
samo da se riješe vlasnički odnosi sa bivšim “šnajderajom” tj. Đurom Salajom, kupio i taj objekt i
pokrenuo tekstilnu proizvodnju i zaposlio 50-tak
djelatnika. Sličnih ideja imaju i ostali poduzetnici i
stoga mislim da je na svima od općine, županije,
crkve i svih drugih koji mogu pomoći u realizaciji tih ideja da se uključe i pomognu kako bi iste
zaživjele jer od tih investicija nikome ne može u
Širokom biti loše, dapače...
A sada nekoliko argumenata zašto smo u športu
svijetla točka. Vjerovatno nigdje na svijetu nema
manjeg grada po veličini i broju stanovnika da
ostvaruje veće športske rezultate. Ono što su
do sada postigli nogometni i košarkaški klub, ali i
ono što postižu atletika, šah, streljaštvo,odbojka i
ostali športovi u našem gradu vrijedno je svakog
respekta, poštovanja i podrške. Posebna priča je
košarkaški klub čija je seniorska ekipa ove godine
imala najuspješniju sezonu od svog osnutka osvojivši treću godinu zaredom titulu državnog prvaka,
a osmu ukupno, kup BiH, te imala najuspješniju
sezonu u jakoj NLB ligi sa 12 pobjeda. Ako se još
zna da su i sve tri omladinske selekcije prvaci BiH
u svojim kategorijama i ako se zna da je u seniorskoj ekipi većina mladih igrača poniklih u vlastitoj
školi košarke onda je zadovoljstvo višestruko. Sve
se to izgleda puno više cijeni izvan Širokog Brijega, jer mnoge sredine sanjaju o takvim uspjesima
ulažu mnogo više novca, ali im ne uspijeva. Pitamo
li se i znamo li zašto Široki uspijeva!? Mogli bi se
pisati romani i studije o tome, ali odgovor je vrlo
jednostavan. Grupa od 10 ljudi već 16 godina zajedno funkcionira, ima želju, volju i potrebu u Širokom Brijegu napraviti nešto posebno i biti u nečemu najbolji, odlučili se za šport i dokazali da imaju
viziju, volju i uspjeli su u tome. Isti ti ljudi sudjeluju
i u svim kulturnim, humanitarnim i drugim doga-

đanjima u Širokom Brijegu, a također su spremni
i imaju ideje kako pomoći i školstvu, zdravstvu i
ostalim segmentima života grada, a koji su bitni za
njegovo normalno funkcioniranje. Još kada bi se
u ove stvari uključili i svi ostali koji to objektivno
mogu gdje bi nam bio kraj. S ulaganjem u športsku
infrastrukturu, omladinski pogon i rad s djecom
ne samo da je veliki broj djece skinuto s ulice, interneta, kladionica i drugih poroka, nego se u toj
djeci razvija zdrav duh u zdravom tijelu, a oni koji
su talentirani i iznad prosječni od toga mogu jako
dobro živjeti, (braća Barać, Planinić, Bošnjak i dr.),
a njihovom prodajom i klub će dobiti dio novca
s kojim će se moći i dalje razvijati, osvajati titule,
ali i omogućiti talentiranim dječacima da ostvare
svoje snove. Posebna tema bi mogla biti i činjenica
da su čak pet igrača i dva trenera iz HKK Širokog
uključeni u razne reprezentacije Hrvatske, a niti
jedan u reprezentaciju BiH, ali ovog puta neću o
tome. Nadam se da sam uspio odgovoriti na pitanja iz uvoda teksta i pokazati zašto ima svijetla
u tunelu kao i optimizma u našem gradu, pitanje
je samo kako ga svi skupa gledamo, koliko vjerujemo u njega i koliko se svatko iz svog skromnog
kuta trudi pomoći i podržati ga. I da je to svjetlo
Široki Brijeg – primjer spoja gospodarstva i športa. Siguran sam da će se većina onih koji pročitaju
ovaj tekst složiti s nekim tezama, te da će skupa
sa svima nama raditi na povećanju širokobriješkog
optimizma koji nam je u ovom vremenu itekako
potreban.
Ante Suton, vlasnik tvrtke Suton,
direktor i suvlasnik tvrtke Europapier - Hercegtisak
d.o.o. i predsjednik HKK Široki TT kabeli
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Široki Brijeg i ja volimo se javno

Š

Velimir Pleša, generalni konzul Republike Hrvatske u
Mostaru
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Velimir Pleša,
generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru
Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. kolovoza 2010. u povodu Dana Općine Široki Brijeg za počasnog građanina Širokog Brijega proglašen je Velimir Pleša
generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru. Općinski načelnik Miro Kraljević je konzulu Pleši, na svečanoj
sjednici uručio priznanje počasni građanin Širokog Brijega, nakon što je Općinsko vijeće na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. srpnja 2010. donijelo Odluku o
proglašenju Velimira Pleše počasnim građaninom Širokog
Brijega. Konzul Velimir Pleša svojim radom i nesebičnim
zalaganjem osobno i značajno je doprinio podizanju ugleda Širokog Brijega i pomogao stvoriti uvjete za njen bolji
gospodarski razvoj, stoga je Općinsko vijeće jednoglasno
odlučilo proglasiti ga počasnim građaninom općine Široki
Brijeg. Konzul Pleša je bio i inicijator potpisivanja Povelje
o prijateljstvu Širokog Brijega s Međimurskom županijom
iz koje i sam potječe.

Širokiinfo
10

iroki Brijeg i ja volimo se javno. Tako je to htio dragi
Bog, da ja kao predstavnik države Hrvatske zavolim
Široki, a Široki mene (barem se ja tome nadam) i da
to doprinosi povezanosti i mojeg Čakovca, Međimurja
i Hrvatske s ovim gordim i ponosnim narodom i mjestom.
U meni kao predstavniku naše Hrvatske imate otvorenog sugovornika, koji želi da svi sudjelujemo u toj i
takvoj povezanosti. Koji želi da u stvaranju zajedništva
i gradnji budućnosti zaista sudjeluju svi. Da u stvaranju takve budućnosti udružimo snage, jer ima sasvim
dovoljno prostora da sudjeluje svatko. Hrvatskoj nije
samo ustavna obveza, već još i više želja, briga o Hrvatima u BiH. Ja, kao predstavnik RH u ovome kraju
pokušavam učiniti sve da je Hrvati u BiH, Hercegovini
i Širokom osjete.
Nas Hrvate iz Hrvatske zajedno s vama zemljacima
izvan domovine ne povezuju samo politika i gospodarstvo, već ponajviše vrijednosti zajedničkog siječanja,
kulture, športa i stvaralaštva. Izložbe u Franjevačkoj
galeriji, utakmice i slavlja košarkaša i nogometaša Širokog nešto su što ostaje zapisano zauvijek. Nešto je
što omogućava susrete i poznanstva sa ponosnim i jakim ljudima ovoga kraja, stvarajući pri tome neraskidiva
prijateljstva. A upravo to proizlazi iz toga što osjećam
u svakom dolasku u Široki. Ljubav. A ljubav nikako nije
čudo. Ona samo čini čuda. Svoj odnos sa Širokim upravo i doživljavam čudom, o kojem netko da mi je pričao
prije samo tri godine nikada ne bi povjerovao. Ali eto,
hvala Bogu prevario sam se.
Široki Brijeg učinio mi je zasigurno najveću čast u životu proglašenjem za počasnog građanina. Zaista ću to
nositi sa poštovanjem, isticanjem u svakoj prigodi. I uvijek pri tome sjetiti se svih onih koji su tome doprinijeli.
Znajući koliko ste i sami pretrpjeli u nedavnoj prošlosti,
kao generalni konzul Republike Hrvatske koji riječ ljubav prema Vama nastoji živjeti kao glagol, a ne imenicu,
želim i ovdje javno zahvaliti Vam na svemu učinjenom za
Hrvatsku. Za sva prošla vremena, a naročito za nedavnu prošlost, koja svakom tko to želi vidjeti pokazuje
doprinos, koji ste Vi dali. Ja i Hrvatska država, koju ovdje
predstavljam svojim ponašanjem i zalaganjem samo dijelom uzvraćamo svoju zahvalnost .
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PREDSTAVLJAMO
CENTRE ZA PRUŽANJE
USLUGA GRAĐANIMA I ZA
IZDAVANJE DOZVOLA

oštovani građani Širokog Brijega, te dragi naši posjetitelji i korisnici naših usluga u ovom 10. broju
informativnog biltena „Široki info“ želimo predstaviti
odnosno upoznati vas s radom Centra za pružanje
usluga građanima (šalter sala), te s Centrom za izdavanje dozvola. Centri u našoj općini otvoreni su
u lipnju mjesecu 2009., i od tada građani i posjetitelji mogu dobiti sve potrebne informacije na jednom
mjestu, vezane za rad općinske uprave.
U Centru za izdavanje dozvola nalaze se djelatnici
Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te
Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar. Centar za dozvole građanima pruža informacije i savjete prije podnošenja zahtjeva, o uvjetima
i mogućnostima gradnje, procedurama, potrebnom
vremenu i iznosima naknada za pribavljanje dozvola
za građenje, javni uvid u plansku dokumentaciju s tumačenjima, upute i vodiče kroz postupke podnošenja
i rješavanja zahtjeva, kontakt-informacije svih djelatnika uključenih u proces izdavanja dozvola, zakonsku
regulativu koja se odnosi na planiranje i građenje,
kao i načinu njenog korištenja u upravnom postupku. Osnivanjem Centra za dozvole nastojat ćemo
postići održiv i usmjeren urbani razvoj općine, smanjenje bespravne gradnje, učinkovitiji rad djelatnika
nadležnog tijela za izdavanje dozvola, pružanje kvalitetnih informacija građanima/investitorima u oblasti
urbanizma, građenja i zaštite okoliša, centralizaciju i
koordinaciju zemljišnih podataka u GIS-softver (geografski informacijski sustav), pristup i interaktivnu
razmjena potrebnih informacija među sudionicima
u procesu planiranja/izdavanja dozvola i koordinaciju u donošenju odluka u službama i institucijama na
svim nivoima vlasti. Cilj osnivanja Centara je postizanje učinkovitijih i bržih procedura izdavanja dozvola u oblasti građenja, koje neće utjecati na kvalitetu
stručnih mišljenja. Pored svega navedenog procedure
bi trebale biti bolje koordinirane unutar same općinske službe koordinirane s drugim općinskim tijelima,
vladinim službama uključenim u ove procese, kao i
osigurati učinkovito uključivanje javnosti, javni uvid i

Monika Buhač Glavaš,
voditelj Centra za pružanje usluga građanima
(šalter sale)
što je prioritetno pružiti bolju uslugu građaninu.
Centar za pružanje usluga građanima ili kako je nazivamo šalter sala može se reći da je najposjećenije
mjesto u zgradi Općine. Na samom ulasku u zgradu
općine nalazi se šalter informacija na kojem građani
dobivaju potrebne informacije vezno za naš rad. U
šalter sali je sedam šaltera.
Na šalteru 1 obavljaju se poslovi Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar. Na šalteru
2 obavljaju se poslovi Službe gospodarstva, obnove
i razvitka, a na šalteru 3 obavljaju se poslovi Službe
branitelja iz Domovinskog rata.
Potrebno je istaknuti da smo uveli softverske aplikacije tako da svi podneseni zahtjevi idu kroz računalnu obradu, te smo informatizirali matični ured.
U zadnjih godinu dana kroz aplikaciju Docunova
(aplikacija za vođenje zahtjeva) obrađeno je 1.537
zahtjeva, a u aplikaciji Datanova (aplikacija za unos
matičnih knjiga) uneseno je 120.000 matičnih podataka. Veliki dio poslova obavlja se na šalterima 5 i 6
gdje se vrše ovjeravanje potpisa, rukopisa i preslika. U protekle dvije godine od otvaranja šalter sale
ovjereno je preko 70.000 dokumenata. Na šalteru 7
nalazi se prijem podnesaka gdje se dostavljeni zahtjevi obrađuju, te prosljeđuju u nadležne službe.
Na kraju ovog kratkog predstavljanja Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) i Centra za izdavanje dozvola želim zahvaliti svim građanima i posjetiteljima na strpljivosti, na pozitivnim sugestijama,
pohvalama, ali i primjedbama, te podsjetiti da preko
našeg šaltera informacije, web stranice www.sirokibrijeg.ba, mail adrese salter.sala@sirokibrijeg.ba, ili na broj
tel.039/702815, mogu dobiti potrebne informacije
vezane za rad šalter sale.
Širokiinfo
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IZ UREDA NAČELNIKA
NORVEŠKI VELEPOSLANIK JAN BRAATH
U POSJETI ŠIROKOM BRIJEGU

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 16. lipnja
2011. norveškog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Jana Braatha. Načelnik Kraljević upoznao je veleposlanika Braatha o razvoju gospodarstva, ali i o samom
radu i funkcioniranju Općine Široki Brijeg i problemima
s kojima se lokalna samouprava susreće u svom radu.
„Ugodno sam iznenađen s onim što sam do sada čuo i
vidio ovdje kod vas, a što je to tako po mom mišljenju u
prvom redu zaslužno je poduzetništvo ovih ljudi ovdje“,
rekao je veleposlanik Braath osvrnuvši se na aktualnu političku i gospodarsku situaciju i položaj Hrvata u Bosni
i Hercegovini: „Daytonski sporazum je stvorio ogromni
administrativni aparat i stoga je neophodna reforma županija odnosno ustroja Federacije BiH u prvom redu zbog
gospodarstva“. Veleposlanik je nakon prijema u Općini, s organizatoricom posjeta Martinom Mlinarević-Sopta
posjetio Zavod Svete obitelji na Puringaju i Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu.

NAČELNIK PRIMIO PREDSTAVNIKA OLDTIMER KLUBA „ERO“

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je, 22. lipnja
2011., predstavnika Oldtimer kluba Županije Zapadnohercegovačke „Ero“ Dragana Marića koji mu je
uručio priznanje i prigodni poklon u znak zahvalnosti za
potporu pri organiziranju III. Međunarodnog susreta starodobnih vozila održanog krajem svibnja. „Ovo je još jedan sada već tradicionalni i mogu reći jedinstveni događaj
u našem gradu i svakako ću i ubuduće koliko mogućnosti
budu dopuštale podupirati vas u vašim aktivnostima“, rekao je prigodom prijema načelnik Kraljević.

NAČELNIK KRALJEVIĆ OBIŠAO OSNOVNE ŠKOLE
NA PODRUČJU NAŠE OPĆINE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević i šef odsjeka za društvene djelatnosti Ivo Slišković, po završetku školske godine, obišli su osnovne škole u Širokom Brijegu, Kočerinu i u Biogracima. Ravnatelji škola Janko Mandić, Sandra
Šantić, Slavko Sabljić i Nikola Damjanović upoznali su načelnika Kraljevića o zahvatima odnosno radovima koji
su neophodni da se obave prije početka slijedeće školske godine. „U proteklih nekoliko dana obišli smo zgrade
središnjih osnovnih škola u našoj Općini i upoznali se o stanju školskih učionica kao i školskih pomagala. Općina
kao osnivač pomoći će u skladu sa svojim mogućnostima i na prijedlog ravnatelja učiniti najnužnije zahvate u ovim
školama da bi se nastava u slijedećoj školskoj godini mogla nesmetano odvijati“, rekao je načelnik Kraljević na
kraju obilazaka školskih zgrada osnovnih škola u našoj Općini.
Širokiinfo 12
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OPĆINSKO VIJEĆE
Potraživanje Općine temeljem izvršenih dodjela
građevinskih zemljišta iznosi preko 360.000 KM
Na 39. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.
lipnja 2011. jednoglasno je usvojena Odluka o
pristupanju izradi prvih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog područja „Vrace”.
Prostorni obuhvat prvih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog područja „Vrace” je
zona područja gdje je predviđena gradnja autobusnog kolodvora, a koja će se prema ovoj Odluci
odvijati u dvije faze.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća nakon obrazloženja Odluke o potrebi gradnje groblja u
Mokrom, od strane Bore Zovke iz Službe za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odluka je
jednoglasno usvojena.
Jednoglasno su usvojene i Odluke o izmjenama
Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Osnovne škole Biograci, Osnovne škole Kočerin, Prve
osnovne škole i Druge osnovne škole. Prema ovoj
Odluci Školski odbor broji umjesto dosadašnjih
pet, sedam članova, a došlo je i do promjene šifre
djelatnosti za obrazovanje umjesto dosadašnje
80.102 na sadašnju 85.20.

Širokiinfo
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Nedjeljko Bokšić,
predsjednik Općinskog vijeća

Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP Vodovod
i kanalizacija d.o.o Široki Brijeg i Etički kodeks JP
Vodovod i kanalizacija d.o.o Široki Brijeg, nakon
obrazloženja direktora Ivana Rotima, su jednoglasno usvojeni.
Odluka o financiranju hidrometeorološkog mjernog mjesta općine Široki Brijeg je jednoglasno
usvojena. Prema ovoj Odluci Općina Široki Brijeg
će iz Proračuna financirati rad hidrometeorološkog mjesta u iznosu od 150 KM mjesečno.
Većinom glasova nazočnih vijećnika donesena je
Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje Dragana Pavkovića za novog (starog) ravnatelja JU
Coming Široki Brijeg.
Vijećnici su primili na znanje Informaciju o potraživanjima Općine temeljem izvršenih dodjela građevinskog zemljišta koju je obrazložio Vjekoslav
Draškić pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar. Prema ovoj informaciji potraživanje Općine temeljem izvršenih
dodjela građevinskih zemljišta je 364.253 KM, s
tim da su u 2010. godini sva potraživanja izmirena.
U točki vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
vijećnik Krešimir Šakić iz Narodne stranke Radom za boljitak postavio je pitanje roka za prijavu,
kao i saniranju šteta nastalih nakon nevremena
Širokiinfo
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Na 38. sjednici Općinskog vijeća održanoj 31.
svibnja 2011. Općinsko vijeće je većinom glasova donijelo Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg
u sastavu: Borislav Čolak, Tihomir Zovko i Rina
Buhač.
Jednoglasno je usvojeno Rješenje o imenovanju
članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad
Široki Brijeg u sastavu: Marija Mandić predsjednica i članovi Sanijela Matković i Mirjana Ljubić.
Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o gubljenju statusa nekretnine u općoj uporabi k.č.461/50
k.o. Rasno i k.č.461/37 k.o. Rasno.
Nakon pojašnjenja od strane predlagatelja predsjednika Etičke komisije Josipa Kožula, jednoglasno je usvojena Odluka o dopuni Etičkog kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika u Općinskom
vijeću Široki Brijeg prema kojoj vijećnicima koji
prekrše kodeks komisija će izreći novčanu kaznu
u iznosu 10% od vijećničke naknade za razdoblje
od tri mjeseca.
Većinom glasova su usvojena izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Široki Brijeg za razdoblje od 1.1. do 31.12.2010. godine i o radu Vatrogasnog društva Široki Brijeg za 2010. godinu.
Vijećnici su izvješće o radu Športskog saveza Općine Široki Brijeg za 2010. godinu primili na znanje.

FOTO VIJESTI
Slavljena Sveta misa na temeljima
starokršćanske bazilike u Mokrom

N

a temeljima starokršćanske bazilike u
Mokrom 24. srpnja 2011. služena je sveta
misa. Misno slavlje je predvodio širokobriješki
gvardijan fra Sretan Ćurčić koji je između ostalog izrazio nadu da će slavljenje Svete mise na
ovom mjestu postati nezaobilazno iz godine
u godinu. Poslije mise priređeno je i druženje
mještana i gostiju.

Proslavljen blagdan svete Ane u
Ljutom Docu

U

z nazočnost velikog broja vjernika u Ljutom Docu je 26. srpnja 2011. proslavljen
blagdan sv. Ane. Svečano misno slavlje predvodio je fra Slaven Brekalo. Za ovaj današnji
blagdan vjernici Ljutodolačke župe pripremili
su se kao i svake godine trodnevnicom u čast
sv. Ani.
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koje je zahvatilo pojedina područja naše Općine
početkom mjeseca lipnja. Općinski načelnik Miro
Kraljević je odgovarajući na postavljeno pitanje
između ostalog istaknuo da je stručno povjerenstvo obišlo područje zahvaćeno nevremenom i
da se šteta još uvijek može prijaviti. Dodao je da
će se izvršiti procjena štete i na kraju vidjeti na
koji način sanirati štetu, kao i tražiti pomoć u saniranju štete od viših razina vlasti. „Ukupna šteta
na duhanu, vinovoj lozi i ostalim nasadima prema
našoj procjeni iznosi oko 800.000 KM. Najveća šteta je na duhanu oko 450.000 KM. Općina
nema zakonsku obvezu naknade štete, ali ćemo
svakako učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo u saniranju nastale štete”, rekao je Šef
odsjeka za gospodarstvo Andrija Kraljević odgovarajući na pitanje vijećnika Šakića.

Širokiinfo

15

U NAŠEM GRADU
Berette koncertom u caffe-u „Park“
promovirali svoj album

Š

irokobriješki bend Berette su 9. lipnja 2011. koncertom u caffe-u „Park“ u središtu Širokog Brijega promovirali svoj album. Berette su dobili nagradu Jaeger
Music Night (natjecanje bendova na nivou BiH) koja im
je omogućila snimanje svog prvog studijskog albuma. Album su snimili u studiju Skirlibaba u Sarajevu u produkciji
Brane Jakubovića (Dubioza kolektiv). Berette su pobjednici WHF-a za 2008. godinu. Band se okupio 2001. godine kao klasična Hip-hop postava, a 2006. godine sviraju
u punom sastavu. Berette čine Ivan Mikulić- vokal, Ivona Skoko- vokal, Tomislav Zovko- vokal, Vlado Kraljević
Šok- gitare, Sead Zaklan- bass gitara i Danijel Kadijevićbubnjevi. Podršku Berettama su također došli iskazati i
predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić, Općinski načelnik
Miro Kraljević, te nekoliko zastupnika u Skupštini ŽZH.

Biloševica 2011.

N

a starom groblju Biloševica u širokobriješkoj župi
Rasno, 10. srpnja 2011., održan je deseti jubilarni
blagoslov polja i sveta misa koju je predvodio rašljanski
župnik fra Ante Kurtović. Nakon svete mise domaćini
su priredili kulturno-zabavni program, a posjetitelji ove
manifestacije mogli su se okušati u starim hercegovačkim igrama i plesovima, nezaobilaznim hercegovačkim
kolima, potezanju konopa, potezanju klipa, bacanju kamena s ramena, skoku u dalj, šijavici i ostalim tradicionalnim sportovima. Na samom početku programa
nazočnima su se prigodnim riječima obratili Općinski
načelnik Miro Kraljević i predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić. U kulturno-zabavnom programu sudjelovali
su gosti iz Slavonije KUD “Čepinski Martinci”, brojni
gangaši, guslari i diplari, te domaći HKUD-ovi „Biloševica“ Rasno-Dužice, „Blaćani“ Biograci, „Sveti Ante“
Dretelj-Čapljina i „Prenj“ Stolac.
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Dovršen projekt izgradnje tribina na igralištu ispred
škole u Izbičnu

U

Načelnik općine Miro Kraljević i predstavnik islandske
nevladine organizacije PEP International Samir Hajrulahović potpisali su 8. travnja 2009. Memorandum o razumijevanju koji definira suradnju općine Široki Brijeg
i PEP Internationala u projektu PERA. Ovaj projekt se
provodi od 2009. do 2011. godine. U našoj općini za provedbu PERA projekta predstavnici PEP Internationala su odabrali pet sela: Čerigaj, Donja Britvica, Izbično,
Gornji Crnač i Police/Gornji Mamići.
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sklopu PERA projekta islandske nevladine
organizacije PEP Internationala početkom
mjeseca srpnja završena je izgradnja tribine na
igralištu ispred škole u Izbičnu. Dvorište ispred
osnovne škole u Izbičnu ovim je projektom poprimilo potpuno novi izgled. Dužina tribine je
44 metra sa središnjim stepenicama kao i završnim zidom - koji u praksi može poslužiti i kao
sedma tribina, te bočnim zidovima. Financijska
potpora za ovaj vrijedan i značajan projekt u
iznosu od 5.000 Eura osigurana je od strane
PEP Internationala islandske nevladine organizacije, koja sudjeluje u projektima podrške stanovništvu u ruralnim područjima, uz suradnju s
Općinom Široki Brijeg, a ostatak sredstava osiguran je dobrovoljnim prilozima mještana kao
i mjesne zajednice. Ovo je drugi projekt koji
je ostvaren u mjesnoj zajednici Izbično uz sudjelovanje islandske nevladine organizacije PEP
Internationala. Prvi projekt se odnosio na proširenje ceste za Donju Britvicu u dužini od 370
metara i širine jedan metar.
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„Duh je onaj koji oživljuje“

U

organizaciji Udruge branitelja i invalida
Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Županije Zapadnohercegovačke i Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije
Zapadnohercegovačke u kinu „Borak“ je 16. lipnja 2011. pod geslom „Duh je onaj koji oživljuje”
organizirana tribina prof. dr. sc.Tomislava Ivančića.
U svome izlaganju prof. Ivančić se dotaknuo aktualnih problema današnjice, osobito onih koji se
tiču branitelja. Istaknuvši važnost življenja duhovne dimenzije života, profesor je nazočne podsje-

tio kako je potrebno ponovno „uzeti krunicu u
ruke i izboriti se za dostojanstvo čovjeka.” Nakon
zanimljivog i produhovljenog predavanja uslijedila
su pitanja i zahvale iz publike, koja su potvrdila
potrebu i važnost ovakvih tribina. U ime Udruge
branitelja i invalida domovinskog rata liječenih
od PTSP-a Županije Zapadnohercegovačke, prof.
Tomislavu Ivančiću zahvalio se gospodin Stanko
Škrobo, predavši mu prigodnu zahvalnicu i Raspelo. Predstavnici braniteljskih zajednica iz drugih
županija FBiH, izrazili su želju za organizacijom
ovakve tribine u svojim županijama, a prof. Ivančić
je obećao da će se odazvati na njihove pozive.
Širokiinfo
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ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA MJESNIH
ZAJEDNICA NAŠE OPĆINE
„Podrška aktivnom radu mjesnih zajednica“ tema
je sastanka predstavnika mjesnih zajednica Općine Široki Brijeg održanog 21. lipnja 2011. u prostorijama mjesne zajednice Trn, a u organizaciji
Centra za građansku suradnju iz Livna. Gost sastanka bio je Milan Budimir predsjednik mjesne
zajednice Podbila u Općini Posušje. Budimir je
govorio o radu i funkcioniranju ove mjesne zajednice i projektima koji su ostvareni u protekle
četiri godine pritom istaknuvši asfaltiranje cesta,
postavljanje rasvjete u jednom dijelu mjesne zajednice, postavljanju putokaza i drugim akcijama
koje je ova mjesna zajednica provela. Poseban naglasak Budimir je stavio na apliciranje pojedinih
projekata prema međunarodnim organizacijama i
višim razinama vlasti. Izvršna direktorica Centra

za građansku suradnju Zulka Baljak govorila je
Preporukama općinskim uprava od strane mjesnih zajednica da bi se poboljšala komunikacija,
informiranost i međusobna suradnja mjesnih zajednica i lokalne vlasti. Predstavnici mjesnih zajednica govorili su o problemima s kojima se susreću
u svom radu kao i projektima koje su ostvarili i
onima koje su planirali.

ODRŽAN 3. MEĐUNARODNI MOTO SUSRET
U ŠIROKOM BRIJEGU

U
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Širokom Brijegu je u vremenu od 27.-29. svibnja 2011. održan 3. Međunarodni moto susret.
Već treću godinu Moto Klub Široki je uspješno organizirao ovaj zanimljivi susret motorista koji se
sada već tradicionalno održava na obilaznici uz rijeku Lišticu. Tijekom tri dana trajanja Moto susreta
priređen je i bogati program. Prvu večer (27. svibnja) za zabavu su se pobrinuli La Grange, Taxi Bend
i Širokobriješki Dukati. Drugi dan (28. svibnja) bio
je središnji dan Moto susreta i uz cjelodnevnu IXS
rasprodaju, priređen je defile motorista kroz grad,
zatim moto igre, bogata tombola, uz nastup GoGo
plesačica, glazbenih skupina La Grange (tribute to
ZZ top) i Pešes (pjevali su himnu Moto kluba Široki). Vrhunac večeri bio je nastup legendarne rock
grupe Psihomodo Pop. Treći dan 29. svibnja domaćini su pripremili besplatan doručak i kavu za sve
sudionike ovoga Moto susreta.
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Olujno nevrijeme uništilo
duhan i vinograde na području naše općine

O

lujno nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je našu općinu u noći 8. na 9. lipnja 2011.
uništivši duhan, vinograde, voćnjake i povrtlarske kulture. Olujno nevrijeme praćeno
jakim gradom oko ponoći je zahvatilo područje Kočerina posebice sela Gornje Mamiće,
Kolobarića Dolac, Martinovića Dolac, Pripolje, Mahalu i Ljubotiće i dio područja Blata. Duhan je u zapadnom dijelu naše Općine do temelja uništen, kao i vinogradi i povrtlarske kulture u ostalim dijelovima Općine zahvaćenim nevremenom, potvrđeno je u Civilnoj zaštiti
općine Široki Brijeg.

NAČELNIK KRALJEVIĆ OBIŠAO PODRUČJE
OPĆINE POGOĐENO JAKIM NEVREMENOM

O

pćinski načelnik Miro Kraljević sa suradnicima je
obišao 10. lipnja 2011. zapadni dio općine koje
je u noći 8. na 9. lipnja 2011. pogodilo nevrijeme praćeno jakim gradom. Olujno nevrijeme praćeno gradom prouzrokovalo je velike štete na vinogradima,
povrtlarskoj kulturi, a najviše je štete nanijelo duhanu
i to na dijelu područja mjesne zajednice Kočerin u
Gornjim Mamićima, Pripolju, Martinovića i Kolobarića
Docu i dijelovima područja mjesne zajednice Ljubotići
i mjesne zajednice Ljuti Dolac. U razgovoru s mještanima načelnik Kraljević je rekao da će učiniti sve što
je u njegovoj nadležnosti da se pomogne mještanima
koji su pretrpjeli velike štete.

Odluka o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode

Z

bog nevremena koji je pogodio Općinu Široki Brijeg u noći sa srijede na četvrtak (8.6-9.6.2011.), Općinski načelnik Miro Kraljević je, 13. lipnja 2011., na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Široki Brijeg donio Odluku
o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode-grada na dijelu općine Široki Brijeg i to za katastarske općine:
Gornji Mamići, Kočerin, Ljubotići, Crne Lokve, te za dijelove katastarske općine Ljuti Dolac. Olujno nevrijeme
praćeno gradom, koje je u noći sa 8. na 9. lipnja zahvatilo pojedine dijelove Općine Široki Brijeg, prouzrokovalo je
velike štete na vinogradima, povrtlarskoj kulturi, a najviše je štete nanijelo duhanu i to na dijelu područja mjesne
zajednice Kočerin u Gornjim Mamićima, Pripolju, Martinovića i Kolobarića Docu i dijelovima područja mjesne
zajednice Ljubotići i mjesne zajednice Ljuti Dolac.

Donesena odluka o prestanku stanja prirodne nepogode

N

a prijedlog Stožera civilne zaštite, Općinski načelnik Miro Kraljević donio je 20. srpnja 2011. Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode za područje katastarskih općina Kočerin, Ljubotići, Crne Lokve i dijelu
katastarske općine Ljuti Dolac. Prestankom važenja prirodne nepogode prestao je i rad Stožera civilne zaštite
koji je rukovodio akcijama na ugroženom području. Ovom Odlukom obvezuje se Povjerenstvo za procjenu štete,
da sukladno svojim mjerodavnostima obavi sve poslove na procjeni štete na pogođenom području najkasnije tri
mjeseca od dana proglašenja prestanka stanja prirodne nepogode na području Općine.
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PROSLAVA DANA ŠKOLE

U

povodu obilježavanja Dana Osnovne škole
Kočerin učenici i njihovi nastavnici priredili
su 3. lipnja 2011. bogat kulturno-zabavni i športski program. U programu proslave sudjelovali su
svi učenici, počevši od najmanjih šestogodišnjaka,
pa do učenika osmih razreda. Program je vodio
Ivan Martinović učenik VI. razreda. Na početku
programa proslave Dana škole nazočnima su se
prigodnim riječima obratili ravnatelj Slavko Sabljić
i Općinski načelnik Miro Kraljević koji je čestitao Dan škole. Po prvi put ovaj program mogao
se pratiti uživo preko Internet stranice www.kocerin.ba, a iz škole su najavili da bi do početka
sljedeće školske godine škola trebala imati i svoju
Internet stranicu.
U povodu obilježavanja Dana škole učenici i nastavnici Prve osnovne škole su 20. svibnja 2011.
upriličili prigodan program. Na početku programa proslave Dana škole nazočnima su se prigodnim riječima obratili ravnatelj Janko Mandić i Općinski načelnik Miro Kraljević. Učenici i nastavnici
su pripremili veoma sadržajan zabavno-glazbeni program. Igrokazi, recitacije i pjevanje su bili
samo dio programa koji su pripremili nastavnici i
učenici ove škole. Najboljim učenicima su uručeni
prigodni darovi. Dan škole svečano je proslavljen
u Biogracima i u Drugoj osnovnoj školi.

U Crnču otvoren sportsko-rekreacijski centar

U

Donjem Crnču 14. lipnja 2011. svečano je otvoren
sportsko-rekreacijski centar Crnač i počeo malonogometni turnir „Crnač 2011.“ Na malonogometnom
turniru sudjelovalo je 40 ekipa, a finale je igrano 3. srpnja,
na blagdan Srca Isusova, zaštitnika župe Crnač. Otvarajući
turnir Općinski načelnik Miro Kraljević je izrazio zadovoljstvo što su mještani uz pomoć svojih gospodarstvenika, kao i institucija vlasti uspjeli sagraditi igralište u svom
mjestu, te organizirati vrlo respektabilan malonogometni
turnir. Svečanost otvaranja turnira svojim nastupom su
uveličale Širokobriješke mažoretkinje koje su na nedavnom završenom Prvenstvu BiH, održanom u Mostaru,
ostvarile odlične rezultate i ponijele titulu prvakinja BiH.
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Provincijal fra Ivan Sesar predvodio uočnicu
sv. Anti na Uzarićima

U

Uzarićima na uočnicu sv. Anti, (12. lipnja),
blagoslovljena je novoizgrađena mrtvačnica s kapelicom koju su zajednički izgradili
mještani Uzarića, predvođeni fra Tomislavom
Puljićem koji je na službi na Uzarićima. Obred
blagoslova i svetu misu predvodio je provincijal
Hercegovačke franjevačke provincije, fra Ivan
Sesar, uz kocelebraciju širokobriješkog gvardijana fra Sretana Ćurčića, te fra Tomislava Puljića i
fra Tomislava Jelića. U svojoj nadahnutoj propovijedi provincijal je najviše pozornosti posvetio
obitelji i odnosima u njoj. Naglasio je kako se hrvatske katoličke obitelji uvelike udaljuju od svojih korijena, u kojoj članovi nerijetko individualiziraju potrebe ne posvećujući vrijeme jedni drugima. Poželio
je da se vrati obiteljska molitva te da obitelji postanu ‘prostorije susreta Posljednje večere’, kako je to
naglasio i Sveti otac, papa Benedikt XVI. Na kraju sv. mise župnik fra Tomislav se zahvalio provincijalu
na dolasku u malo mjesto, jer je on ujedno i prvi provincijal koji je posjetio Uzariće. Također zahvalio
se i svim mještanima koji su zajednički radili na općem dobru svoga mjesta. Slična razmišljanja bio je i
gvardijan fra Sretan koji je također čestitao Uzarićanima.

Slavlje u župi Široki Brijeg, fra Željko Barbarić slavio
mladu misu

P

od geslom “Slijedi me... Isus iz Nazareta” svoju mladu misu proslavio je Knežepoljanin fra
Željko Barbarić. Fra Željkova mlada misa je prva
mlada misa jednog fratra iz širokobriješke župe još
od davne 1994. godine i mlade mise fra Tomislava Jelića i iz tog razloga ovaj dan je poseban za
hercegovački puk, koji je svojim molitvama i vapajima dobio novoga fratra. Procesijom mnoštva
fratara započela je svečanost fra Željkove mlade
mise. Nakon očeva blagoslova fra Željko je započeo svoju mladu misu uz koncelebraciju nekoliko
desetina franjevaca, mnoštvo puka, rodbine i prijatelja. Propovijed je održao fra Željkov prijatelj
fra Dinko Grbavac. Nakon svete mise fra Željku
čestitke su uputili hercegovački provincijal fra Ivan
Sesar i širokobriješki gvardijan fra Sretan Ćurčić.
Nakon toga zahvalu je uputio i sam mladomisnik
zahvalivši se svima koji su molili za njega, te je svim
prisutnima uputio svoj mladomisnički blagoslov.
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KULTURA
OTVORENA 12. DIPLOMSKA IZLOŽBA I URUČENE DIPLOME
ZA 13 DIPLOMANATA NA ALU ŠIROKI BRIJEG

U

Franjevačkoj galeriji, 22. lipnja 2011., svečano
je otvorena 12. diplomska izložba Akademije
likovnih umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru. „Zadaća umjetnosti i umjetnika je promijeniti svijet i učiniti ga harmoničnim. Nemojte se brinuti što
sutra jer čovjek živi od duše, a umjetnici to najbolje
znaju“, rekao je između ostalog u svom obraćanju
dekan Anto Kajinić, nakon čega je uručio diplome
za 13 diplomanata. U akademskog grafičara promovirani su Odej Atić i Nikola Škoro, u akademskog
kipara Branko Đanić, Slavica Salak, Dijana Valenta i
Širokobriježanin Mate Zovko i u akademskog slikara promovirani su Anita Dilber, Ivana Glibota, Tamara Grbavac, Hana Marta Jurčević-Bulić, Patricia Marić,
Vilim Parić i Mišel Stojanović. U ime Sveučilišta u Mostaru diplomantima, ali i njihovim roditeljima i ostalim
gostima se obratio prof. dr. sc. Ivo Čolak pomoćnik rektora za znanost, zatim ravnatelj Akademije likovnih
umjetnosti fra Jozo Pejić, a izložbu je otvorio fra Vendelin Karačić. U ime diplomanata riječi zahvale uputila
je akademska slikarica Hana Marta Jurčević-Bulić. Za potpuni ugođaj na ovoj svečanosti pobrinula se klapa
Hrvoje s nekoliko pjesama.

CRNAŠNICO IZVORE ŽIVOTA 2011.

U

povodu blagdana sv. Ivana Krstitelja (24.
lipnja 2011.) na Vrelu sv. Ivana Krstitelja
(Crnašnica) u Knešpolju služena je Sveta misa.
Misno slavlje je predvodio širokobriješki gvardijan fra Sretan Ćurčić. Nakon mise na prostoru
školskog igrališta u Knešpolju održana je 5. tradicionalna ivanjska noć pod nazivom „Crnašnico - izvore života 2011.“, a koja se održava u
sklopu manifestacije „Briješka zvona 2011.”. Na
samom početku programa nazočnima su se prigodnim riječima obratili Miro Kraljević načelnik
općine i pokrovitelj ovogodišnje ivanjske noći u Knešpolju i širokobriješki gvardijan fra Sreten Ćurčić.
Ovogodišnju kulturno-zabavni program s nekoliko glazbenih brojeva i pod ravnjanjem prof. Joška Sliškovića otvorio je Tamburaški orkestar HKUD-a „Crnašnica”. Na ivanjskoj noći nastupili su Hrvatska
kulturno umjetnička društva „Crnašnica“ i „Vrila“ Župa Mostarski Gradac, KUD “Ivan Goran Kovačić”
Velika-Požega, „Bistrica“ Marija Bistrica i ženski vokalni sastav „Koralde“ iz Zagreba. Voditelj ovogodišnje ivanjske noći bio je Marinko Karačić.
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„DANI KOČERINA 2011.“ (17. - 29. 6. 2011.)

U

organizaciji MZ Kočerin, HKUD-a Kočerin i
HŠKU Viganj u Kočerinu je u vremenu od
17. do 29. lipnja 2011. održana tradicionalna kulturno-zabavna i športska manifestacija „Dani Kočerina 2011.“, a koja se održava u sklopu Brijeških zvona. U sklopu manifestacije „Dani Kočerina
2011.“ igran je 33. Petrovdanski malonogometni
turnir na kojem je sudjelovalo rekordnih 41 ekipa.
Pobjednik turnira je ekipa Restoran Čulina koja
je u finalu nakon boljih izvođenja šesteraca bila
bolja od ekipe Vukova (6:5; 2:2). „Ovogodišnja
manifestacija Dani Kočerina najposjećenija je do
sada. Uistinu mi je drago da sam otvorio, a sada i
zatvorio ovu manifestaciju koja je postala prepoznatljiva ne samo u Širokom Brijegu nego i mnogo
šire”, rekao je prigodom zatvaranja manifestacije,
Miro Kraljević načelnik Općine Široki Brijeg generalni pokrovitelj manifestacije „Dani Kočerina
2011.“. Koncertom Siniše Vuce završena je ovogodišnja tradicionalna manifestacija „Dani Kočerina 2011.” Središnje misno slavlje na sami blagdan sv. Petra i Pavla predvodio je Kočerinjanin fra Franjo
Mabić župnik župe Izbično. Na uočnicu Petrovdana (28. 6.) u organizaciji HKUD-a Kočerin, održana je
večer folklora „Kočerin 2011.” Na večeri folklora nastupili su: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo
„Crnašnica” Knešpolje, „Uzarići”, „Fra Mijo Čuić” Tomislavgrad, „Sveti Ante” Dretelj/Čapljina, „Svi sveti” Jare, Hrvatska kulturna društva „Vrila” Župa Mostarski Gradac i „Napredak” Busovača, te Kulturno
umjetničko društvo „Podvinje” Slavonski Brod/RH, „Dikovača” Zmijavci/Imotski/RH i klapa „Kruševo”.
Nakon nastupa kulturno umjetničkih društava održan je koncert „Širokobrijeških dukata”.

HKUD Hercegovac proslavio
15. godišnjicu osnutka
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U

organizaciji HKUD-a Hercegovac, i uz suradnju s „Dukat festom” međunarodnim
festivalom folklora koji se održava u Banja Luci,
u Širokom Brijegu u Zavodu Svete obitelji na Puringaju, 22. lipnja 2011. održana je folklorna večer. Ujedno je to bila proslava 15. godišnjice od
osnutka HKUD-a Hercegovac. Pored domaćina
HKUD-a Hercegovac nastupili su folklorni ansambli FA „Skopje” Skopje - Makedonije i FA „Ritums” Riga - Latvija.
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PROSLAVLJENA 100. GODIŠNJICA GRADNJE
KAPELICE SVETOG ANTE U DOBRIČU

S

večano misno slavlje u povodu proslave 100 godina kapelice svetog Ante u Dobriču 12. lipnja 2011.
predvodio je fra Bernard Marić. Obilježavanje 100. obljetnice gradnje kapelice sv. Ante nastavljeno je
procesijom od crkve do kapelice i svečanim presijecanjem vrpce i puštanja u rad slavine u neposrednoj
blizini kapelice iz koje će prolaznici u svako doba dana biti u prigodi osvježiti se na putu prema Mostaru
odnosno Širokom Brijegu. Vrpcu je presjekao predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić. Nakon svete mise priređen je prigodni kulturno-zabavni program uz nastup najmlađih članova
kulturno-umjetničkih društava domaćina „Vrila”, HKUD-a “Kočerin”, “Blaćani”, “Crnašnica” Knešpolje,
“Rodoč” i “Uzarići”. Domaćini su pripremili piće i
jelo za sve koji su bili nazočni ovom velikom danu
za njihovo mjesto, kao i za cijelu župu Mostarski
Gradac. Temeljita obnova kapelice, koja ove godine
navršava 100 godina svog postojanja i koja se nalazi
uz magistralnu cestu Mostar-Široki Brijeg, započela je 2009. Pri obnovi kapelice proširen je pristupni
put kapelici iz oba smjera, podignuti kameni potporni zidovi, postavljena ukrasna željezna ograda,
asfaltiran nogostup prema kapelici, dovedena voda
i postavljena slavina... Vrijedni mještani ovog malog
mjesta zahvalili su se i svima koji su na bilo koji način pomogli, pritom zahvalivši Općinskom načelniku
i Županiji Zapadnohercegovačkoj. Općinski načelnik Miro Kraljević s predstavnicima mjesne zajednice Provo-Dobrič-Grabova Draga položio je vijenac
kod spomen obilježja, u neposrednoj blizini crkve,
poginulim u I., II. i Domovinskom ratu i poraću.

Proslava svetog Ante u Ljubotićima

N
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a blagdan sv. Ante bilo je svečano u Ljubotićima (župa
Kočerin). Svečanu sv. misu predvodio je fra Mario Knezović iz Posušja. U suslavlju su bili fra Ante Penava, fra Ivan
Landeka, fra Petar Krasić, fra Mladen Vukšić i fra Ljubo Čutura. Na kraju sv. mise fra Ljubo je zahvalio svima koji su
doprinijeli da ova proslava prođe u najboljem redu. Fra Petar
Krasić se prisjetio početka gradnje crkve u onim teškim vremenima prije 40 godina. U poslijepodnevnim satima prigodnim programom u organizaciji mjesne zajednice Ljubotići nastavljena je sada već tradicionalno proslava sv. Ante. Drugog
dana trodnevnice sv. Anti (11. lipnja 2011.) blagoslovljena je
mrtvačnica koju su izgradili ukopnici groblja Karača uz veliku
pomoć fra Ljube Čuture koji je i blagoslovio mrtvačnicu.
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Održana večer folklora „Vrati nam se običaju stari“

U

sklopu manifestacije „Briješka zvona
2011.“, na Uzarićima je, 13. lipnja 2011.,
na blagdan sv. Ante održana večer folklora
„Vrati nam se običaju stari”. Na samom početku programa prigodnim riječima nazočnima se obratio Božo Zovko-Bole voditelj
HKUD-a „Uzarići“ organizatora ove večeri
folklora, a nazočne je pozdravio i fra Tomislav Puljić. Na večeri folklora nastupili su Hrvatska kulturno umjetnička društva „Crnač“,
„Mokro“, „Blaćani” Biograci, „Crnašnica“
Knešpolje, “Svi sveti” Jare, „Brda“ Izbično,
“Kočerin“, “Sveti Leopold“ Čapljina, „Krenica“ Sinj i domaćin HKUD “Uzarići”. Program
je vodio Marinko Karačić.
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ODRŽANA VEČER FOLKLORA U LJUTOM DOCU

U

povodu blagdana svete Ane, a u organizaciji HKUD-a „Sv.Ana“ u Ljutom Docu je 22. srpnja 2011.
održana sada već tradicionalna večer folklora pod nazivom „Nema raja bez rodnoga kraja“. Na samom početku programa nazočne, među kojima su bili i predsjednik HDZ-a BiH, zastupnik u Parlamentu
BiH i pokrovitelj večeri folklora dr. Dragan Čović, predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke
Zdenko Ćosić i Općinski načelnik Miro Kraljević, je pozdravio domaćin predsjednik HKUD-a „Sv. Ana“
Jakov Markić. Nazočnima se prigodnim riječima obratio Općinski načelnik Miro Kraljević supokrovitelj
večeri folklora. U programu su uz domaćina HKUD „Sv. Ana“ sudjelovali HKUD-ovi „Kruševo“, „Blaćani“ Biograci, „Mladost“ iz Pologa, „Brotnjo“ iz Čitluka, „Jasenica“, „Sveti Ivan Krstitelj“ iz Miljkovića,
„Naši korjeni“ Bobanovo Selo, „Sveti Ante“ iz Dretelja, „Svi Sveti“ iz Jara i „Orlac“ Mostar. U zabavnom
dijelu programa nastupili su Ine Tadić i Hercegovački bećari.

Širokiinfo

25

CRNAČKO SILO
TRAJALO DO RANIH
JUTARNJIH SATI
„Vaša nazočnost unatoč prohladnom vremenu je
dokaz da podržavate rad vašeg kulturno-umjetničkog društva i vjerujem da ćemo večeras uživati
u pjesmama i plesovima večerašnjih izvođača. U
ovome smo dobri, a da je to tako govori podatak
o 14 registriranih kulturno-umjetničkih društava
u našoj općini, i sve dok je to tako ja ću podržavati održavanje ovakvih manifestacija“, rekao je
prigodom otvaranja večeri folklora održane 23.
srpnja 2011. pod nazivom „Crnačko silo 2011.“
Općinski načelnik Miro Kraljević. Nazočnima se
prigodnim riječima obratio i Žarko Zeljko predsjednik HKUD-a „Crnač“ jednog od najmlađih
kulturno-umjetničkih društava u našoj općini
osnovanom prije dvije godine, pritom zahvalivši
prof. Ljubi Milićeviću na velikoj pomoći pri organiziranju, kao i stručnoj pomoći pri učenju ple-

ODRŽANA VEČER
FOLKLORA NA
MOSTARSKOM BLATU

U

organizaciji HKUD-a Blaćani u Biogracima
je 15. srpnja 2011. održano tradicionalno 7.
Blaćansko silo. U programu su sudjelovala kulturno-umjetničkih društava iz Hercegovine, Bosne i
Dalmacije, te gangaši i guslari. Na samom početku programa nazočnima se prigodnim riječima
obratio Damir Ljubić, a večer folklora otvorio
je generalni pokrovitelj Blaćanskog sila Općinski
načelnik Miro Kraljević. U programu su sudjelo-

vali domaćini HKUD Blaćani, HKUD Turčinovići,
HKUD Sveti Ante Dretelj-Čapljina, HKUD Jare,
HKUD Sveta Ana Ljuti Dolac, Pleter –Dugopolje (RH), HKUD Mokro, HKUD Herceg Stjepan
Ljubuški, HKUD Uzarići, HKUD Stari hrast Novi
Travnik, HKUD Crnač, HKUD Kruševo i Širokobriješki gangaši. U zabavnom dijelu programa sudjelovali su Mario Brkić, Ine Tadić&Hercegovački
bećari i Zdenko Damjanović.

sova i pjesama najmalađih članova društva, ali i onih starijih. Na samom početku programa nastupili su
domaćini članovi HKUD-a „Crnač“. Posebno dojmljiv nastup bio je najmlađih članova ovog društva što
su nazočni posjetitelji popratili gromoglasnim pljeskom. Pjesmom i plesovima iz Makedonije predstavili
su se članovi HKUD-a „Hercegovac“. HKUD „Jare“ jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava
u Širokom Brijegu predstavili su se ženskom i muškom gangom i bećarcem. Nastupili su i HKUD „Blaćani“ spletom hercegovačkoh plesova, klapa Dobrkovići, a nastupalo je i HKUD „Turčinovići“ najmlađe
kulturno-umjetničko društvo u Širokom Brijegu. Za potpuni ugođaj na jednoj od najposjećenijih večeri
folklora u Širokom Brijegu, iako tek prvoj, pobrinuli su se Ine Tadić i Hercegovački bećari koji su ujedno
i najavili izlazak novog albuma.
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ŠIROKOBRIJEŠKE MAŽORETKINJE
APSOLUTNE DRŽAVNE PRVAKINJE

N

a IX. državnom prvenstvu mažoretkinja održanom 4. lipnja 2011. u Mostaru širokobriješke mažoretkinje su u 13 kategorija osvojile osam
zlatnih i pet srebrenih medalja, te time postale apsolutne državne prvakinje! Prvi dio natjecanja, defile, održao se u jutarnjim satima u ulicama Kneza
Domagoja i Stjepana Radića gdje su mažoretkinje
iz Mostara, Tomislavgrada, Uskoplja, Rame, Glamoća,
Gruda i Širokog Brijega nošene sjajnim navijanjem,
pokazale svoje plesno umijeće. Natjecanje je nastavljeno na uzavrelom asfaltu ŠRC Kanterevac gdje su
cure plesale u neformacijama i formacijama. Stotine mažoretkinja su izlazile na teren ispred sudaca i
otplesale najbolje kako su mogle, a u tome su apsolutne najbolje bile Širokobriježanke, pod vodstvom
Marije Topić-Ramljak, koje su osvojile najviše zlatnih medalja, nošene velikim brojem svojih navijača.
Također vrijedi spomenuti i dolazak europskih prvakinja, zagrebačkih mažoretkinja, koje su sjajnim navijanjem i transparentima ‘Zagreb za Široki’ dale podršku širokobriješkim mažoretkinjama. Ovim sjajnim
uspjehom, Široki Brijeg je još jednom dokazao da je najšportskiji grad u BiH, a Mažoretkinje Široki su
se plasirale na Europsko prvenstvo koje će se održati u mjesecu rujnu u Zagrebu.

LJUBUŠKE „SILEDŽIJE“ POBJEDNICI
9. WEST HERZEGOWINA FESTA

N

astupima bendova Kino klub i Kawasaki 3P iz Zagreba 30. srpnja 2011. završio je ovogodišnji 9.
WEST HERZEGOWINA FEST (WHF) u Širokom Brijegu.Više tisuća posjetitelja uživalo je u energičnoj svirci
ova dva benda. Dodijeljene su nagrade za najbolje izvođače, za najbolje kratke priče i najbolji film. Momci iz
benda Siledžije iz Ljubuškog su ovogodišnji pobjednici
WHF-a. Ove se godine dogodio i jedan presedan jer je
prvo mjesto pripalo također i Gorani Nikolić mladoj
talentiranoj pjevačici iz Čapljine, pa će oni kao nagradu dobiti snimanje CD-a i snimanje spota. Za najbolji film, po odluci stručnog žirija, izabran je film Format
(Grude) Stjepana Miloša. Nagrada ‘Metar knjiga’ uručena je autoru najbolje kratke priče Ljubušaku Tihomiru Hercegu. Ovogodišnji festival 9. po redu WHF otvorio je 28. srpnja 2011. Željko Ninčić, glumac koji je
najznačajniji period djetinjstva i odrastanja, proveo u Širokom Brijegu, gdje je završio gimnaziju, u kojoj se i
počeo baviti glumom. Iako vrijeme nije bilo naklonjeno organizatorima, na prvoj večeri WHF-a okupilo se
nekoliko tisuća posjetitelja koji su mogli uživati u bogatom programu festivala. Najprije na sceni su se pojavili
prošlogodišnji pobjednici WHF-a momci iz sinjske grupe Darkuvud. Nakon nastupa Darkvuda prikazano je
nekoliko odličnih kratkih filmova, a između ostalog i spot grupe Berette u produkciji Lightstudio i WHF-a.
Izvan konkurencije nastupili su Neno Belan i Gustafi. Drugu večer WHF-a (29. srpnja 2011.) obilježila je kiša
koja je neumorno padala cijelu večer i donekle pokvarila raspoloženje posjetitelja. Nastup bendova u konkurenciji za nagrade bio je odličan, a prikazan je i veliki broj kratkih filmova.
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HUMANOST NA DJELU
KIPARSKA KOLONIJA
S HUMANITARNIM KARAKTEROM

U

krugu tvrtke „Modra stijena“ na Visokoj Glavici 16. srpnja 2011. otvorena je kiparska kolonija u
kojoj sudjeluje 12 renomiranih kipara iz BiH i Hrvatske među kojima su Širokobriježani Srećko
Slišković, Grgo i Anđelko Mikulić. „Kiparska kolonija će trajati do blagdana Velike Gospe, a u rujnu je
planirana aukcija izrađenih kipova u kamenu. Prihod s ove kolonije ići će u prilog širokobriješke ustanove „Marija naša nada“ koja skrbi o djeci s posebnim potrebama“, rekao je prigodom otvaranja kolonije
Draženko Ivanković menadžer tvrtke „Modra stijena“.

Predstavnici „Tondacha“ posjetili i darivali Dom
„Marija naša nada“

D

om za djecu s poteškoćama u razvoju „Marija naša nada” u Širokom Brijegu, 21. lipnja
2011., posjetili su predstavnici „Tondacha”, predvođeni gospodinom Jasminom Hošom osnivačem “Tondacha” za BiH. Tom prigodom, štićenicima Doma gospodin Hošo uručio je 83 prigodna
paketića, te novčanu donaciju. Nakon obilaska
prostorija Centra i upoznavanja s uslugama koje
se štićenicima pružaju, gospodin Hošo je izrazio
zadovoljstvo što svojim skromnim doprinosom
može potpomoći ovakav veličanstveni projekt.
Pri odlasku je naglasio, da će i ubuduće s radošću
potpomagati rad i projekte Centra, jer njegovi

štićenici to zaslužuju. U ime štićenika i osoblja
Doma „Marija naša nada”, na posjetu i donaciji
predstavnicima „Tondacha” zahvalio se ravnatelj
Slobodan Karačić.

Uručena donacija Karate kluba Široki Brijeg
Domu „Marija naša nada“

P

redstavnici Karate kluba Široki Brijeg Predrag Naletilić Cobra predsjednik kluba,
Danijel Vučić trener i Tomislav Čolak športski
direktor kluba uručili su 27. svibnja 2011. novčanu donaciju Domu za djecu ometenu u tjelesnom ili psihofizičkom razvoju „Marija naša
nada”.
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Širokobriješki maturanti generacije 1991.
darivali Dom „Marija naša nada“

P

roslavu 20. godišnjice mature (3. lipnja 2011.) širokobriješki maturanti su iskoristili za hvale vrijednu
humanu akciju. Dio sredstava prikupljenih na proslavi mature iskoristili su za pomoć djeci s posebnim
potrebama, štićenicima odgojno-rehabilitacijske ustanove Doma „Marija naša nada”. Nabavkom plazme
za tv salu, 6 radio uređaja s cd playerom za svaku učionicu, te velikog stereo uređaja, omogućili su djeci
ugodniji boravak u Domu. Naime, štićenici doma kao jedan od tretmana imaju glazbenu terapiju te će
im nabavka ovih uređaja dodatno pomoći da im dani provedeni u Domu budu ispunjeni pjesmom i veseljem. Glazbeno su opremili i dva specijalizirana vozila kojim djeca svakodnevno putuju svojim kućama, ali
i na jednodnevne izlete. Uz sve to maturanti generacije 1991. donirali su i tri krevetića za djecu manjeg
uzrasta, a svojom akcijom su dokazali da humanost nema granica.

Udruga Korektiv dodijelila 20.000 kuna
siromašnim Vukovarcima
ŠIROKI BRIJEG/VUKOVAR -U humanitarnoj akciji “Hercegovina Vukovaru” prikupljeno je 20.000
kuna koje su članovima socijalno ugroženih vukovarskih obitelji 15. srpnja 2011. uručili pokretači
akcije i predstavnici udruge Korektiv za unaprjeđenje i koordinaciju aktivizma u lokalnoj zajednici iz Širokog Brijega Dalibor Ravić, predsjednik
i Dejan Vanjek. Primopredaja prikupljenog novca
upriličena je u vukovarskoj gradskoj vijećnici gdje su predstavnici Udruge Korektiv i Grad Vukovar održali konferenciju za medije povodom humanitarne akcije u kojoj su Hrvati iz BiH iskazali plemenitost
prema braći u Vukovaru.

UZARIĆANI DARIVALI KRV
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H

umanitarnoj akciji darivanja krvi koju je u povodu blagdana svetoga Ante (13. lipnja 2011.) zaštitnika sela Uzarići, organizirao Crveni križ općine Široki Brijeg u suradnji
s odjelom za transfuziologiju Sveučilišne bolnice u Mostaru
odazvalo se 37 darivatelja, od kojih je krv darovalo njih 27.
Posebni gosti akcije bila su djeca prvog razreda Druge osnovne škole Široki Brijeg, područna škola Uzarići koja su sa svojom učiteljicom pratili cijeli tijek darivanja krvi, s ciljem velike
pomoći oboljelima.
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ŠPORT
KOŠARKAŠI ŠIROKOG NOVI (STARI) PRVACI BiH

U

prepunoj Gradskoj športskoj dvorani „Pecara” 29. svibnja 2011. pred više od 5.000 gledatelja košarkaši
Širokog TT kabela su u četvrtoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH pobijedili Igokeu iz Aleksandrovca rezultatom 95:81 i tako ukupnom pobjedom 3-1 u finalnoj seriji došli do treće uzastopne titule prvaka BiH. „Mislim
da smo zaslužili titulu nakon dvije pobjede u Laktašima, što smo potvrdili ovdje na Pecari. Moji igrači zaslužili su
čestitke, ovo je njihova pobjeda”, rekao je po završetku utakmice trener Širokog Ivan Velić. Najefikasniji u ekipi
Širokog u odlučujućoj utakmici bio je Štemberger sa 23, zatim Grgat sa 15, te Pilepić 14, Morović 12 poena, Ra-

mljak i Šakić po 11 poena, a svakako zasluge za osvajanje osmog naslova prvaka pripadaju i Planiniću, Naletiliću,
Bilinovcu, Peršiću, Špralji i Baraću, kao i upravi, sponzorima kluba, „Škriparima” i ostalim navijačima koji su došli
podržati košarkaše Širokog u njihovoj najuspješnijom sezoni u povijesti kluba.

U
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finale Lige mjesnih zajednica plasirali
su se ekipe Ljutog Doca i Trna nakon
što su u polufinalu igranom 1. kolovoza
2011. bili bolji od ekipa mjesnih zajednica
Knešpolja odnosno Lijeve obale. Finalna
utakmica Lige mjesnih zajednica igra se 4.
kolovoza 2011. na stadionu „Pecara“.
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Malonogometna liga mjesnih zajednica
Općine Široki Brijeg

U

takmicom Mokro-Jare koja je završila rezultatom 5:2, 1. srpnja 2011., počelo je ovogodišnje izdanje malonogometne lige mjesnih zajednice općine Široki Brijeg. Zatim je uslijedilo svečano otvaranje lige MZ. Nazočne
je pozdravio Predrag Naletilić-Cobra predsjednik Športskog saveza općine Široki Brijeg koji je i organizator lige.
Turnir je prigodnim riječima otvorio generalni pokrovitelj Općinski načelnik Miro Kraljević. Blagoslov na sve nazočne na svečanom otvaranju sazvao je fra Tomislav Puljić.
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POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU
DINAMA I ŠIROKOG BRIJEGA

U

Općinskoj vijećnici uz nazočnost velikog broja
uzvanika 30. lipnja 2011. svečano je potpisan Sporazum o desetogodišnjoj suradnji između NK Široki
Brijeg i GNK Dinamo Zagreb. “Dinamo je uvijek bio
posebno štovan i voljen u hercegovačkim krajevima.
Dinamo nije samo igra i nogomet, Dinamo je uvijek bio
puno više od toga, živi i gorući dokaz kome pripadaju
i za koga kucaju srca generacija dinamovih navijača”,
uvodne su riječi glasnogovornika NK Široki Brijeg Maria Marušića. Predsjednik NK Široki Brijeg Zlatan Mijo
Jelić bio je zadovoljan potpisanim ugovorom, ističući
kako je ovo povijesni dan za NK Široki Brijeg. “Ugovor
s Dinamom je velika čast i priznanje za mali Široki Brijeg, koji će omogućiti našoj djeci da zaigraju za jedan
od najboljih europskih klubova na ovim prostorima”,
poručio je Jelić. “Ovim ugovorom mi iz Dinama smo
se željeli odužiti i zahvaliti braći Hercegovcima. Ovo
im je naša hvala za sve što su napravili za neovisnu
Hrvatsku i opstanak Hrvata na ovim prostorima. To
je bio jedini naš motiv”, istaknuo je u svome dirljivom
govoru izvršni predsjednik GNK Dinama Zdravko Mamić, posebno se zahvalivši generalu Jeliću za sve što je
učinio za Široki Brijeg, nogomet i hrvatsku državu.Također, svim prisutnima uz riječi zahvale obratili su se
načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević i predsjednik Vlade ZHŽ-a Zdenko Ćosić. Druženje navijača
i prijatelja Dinama nastavljeno je u hotelu „Park“.
Širokiinfo

31

DA SE NE ZABORAVI
OBILJEŽENA 20. OBLJETNICA UTEMELJENJA PRVE
DRAGOVOLJAČKE POSTROJBE U ŠIROKOM BRIJEGU

P

redstavnici širokobriješke Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata su 19. srpnja
2011. kod središnjeg križa na Trgu širokobrijeških
žrtava, u povodu 20. 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. U crkvi na Širokom Brijegu služena je Sveta misa za
prvog zapovjednika ove postrojbe Mladena Skoku i za sve poginule i umrle hrvatske branitelje.
Misno slavlje je predvodio fra Drago Čolak. 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. Načelnik Općine Široki Brijeg Miro Kraljević
je u povodu 20. obljetnice utemeljenja Prve dragovoljačke postrojbe u Širokom Brijegu uputio čestitku
svim pripadnicima ove postrojbe.

OBILJEŽENA 18. OBLJETNICA STRADANJA CIVILA I PRIPADNIKA HVO-a U DOLJANIMA

S

večanim misnim slavljem koje je predvodio fra
Andrija Jozić župnik župe Doljani 28. srpnja
2011. obilježena je 18. obljetnica zločina nad 33
pripadnika HVO-a i 6 civila koje je počinila Armija
BiH 1993. godine. „Danas se prisjećamo mučke
pogibije 39 Hrvata, civila i vojnika koji su ubijeni
od strane pripadnika Armije RBiH na tom mjestu
u noći i jutru današnjeg dana 1993. godine. Oni su
stradali na najgori mogući način i bez ikakve potrebe. Nisu pružali nikakav otpor, ali su ipak, mučki ubijeni“, rekao je predsjednik jablaničke Udruge
dragovoljaca i veterana HVO-a iz Domovinskog
rata Ivan Rogić, dodavši kako za zločine počinjene
na Stipića livadi još uvijek nitko nije procesuiran.
Brojna izaslanstva Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i institucija vlasti od općinske do
državne položila su vijence i zapalila svijeću kod

spomen-obilježja poginulim pripadnicima HVO-a
i civilima. Vijenac je položilo i izaslanstvo općine
Široki Brijeg predvođeno Općinskim načelnikom
Mirom Kraljevićem i predsjednikom Općinskog
vijeća Nedjeljkom Bokšićem.
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POČELO OBILJEŽAVANJE GROBIŠTA NA LOKALITETU
DUBRAVA-KNEŠPOLJE

P

ovjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta
Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg predvođeno predsjednikom Pero Kožulom i fra
Miljenkom Stojićem predsjednikom Vicepostulature
postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće”
na lokalitetu Dubrava-Knešpolje počelo je 18. srpnja
2011. s obilježavanjem grobišta žrtava partizanskih
zločina na području Općine Široki Brijeg. Obilježena su tri grobišta iz kojih su, u lipnju prošle godine,
iskopani ostatci 28 žrtava partizanskih zločina počinjenih u veljači 1945. i to dva grobišta na lokalitetu
Dubrava-Stipetina ograda i jedno grobište na lokalitetu Dubrava-Kruške. Iskapanje i izmještanje masovnih
grobnica u Knešpolju je, početkom lipnja prošle godine, provelo Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje
grobišta II. svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg,
uz pomoć Vicepostulature postupka mučeništva „Fra
Leo Petrović i 65 subraće” i JU Coming. Iskapanje su
predvodili Marija Definis-Gojanović, specijalistica za
sudsku medicinu splitskog KBC Firule i mr. arheolog
Tihomir Glavaš. U prvoj masovnoj grobnici pronađeni
su ostatci osam žrtava partizanskog zločina, u drugoj
12, a u trećoj masovnoj grobnici pronađeni su ostatci
osam žrtava, kao i brojne čahure, novčići, cipele i drugi

premeti na temelju kojih se vrši identifikacija žrtava.
Na području Općine Široki Brijeg prema pouzdanim
saznanjima nalazi se 65 masovnih grobnica, a za još
40 masovnih grobnica se zna, ali još nema pouzdanih
dokaza. Sve ove radnje pronalaska, iskapanja i izmještanja masovnih grobnica iziskuju određena novčana
sredstva pa se stoga pozivaju svi koji mogu novčano pomoći rad Povjerenstva da sredstva uplaćuju na
namjenski otvoren podračun kod UniCredit Banke
3382202257086560 sa svrhom doznake “Uređenje
grobišta”.

SVIBANJSKA SJEĆANJA 2011.

K

oncertom Glazbene škole Široki Brijeg pod
nazivom „Večer hrvatskih skladatelja” u Franjevačkoj galeriji 5. svibnja 2011. počeo je program
„Svibanjska sjećanja 2011.” Mladi širokobriješki glazbenici svoje glazbeno umijeće su pokazali izvodeći
skladbe hrvatskih skladatelja Brune Bjelinskog, Rudolfa Matza, Ivana pl. Zajca, Franje pl. Lučića, Fortunata Pintarića... Pojedinačni nastupi učenika osnovne
i srednje Glazbene škole su nagrađivani dugotrajnim
pljeskom, kao i nastupi Malog i Velikog zbora i Tamburaškog orkestra. Program su pripremili Katarina
Petković, Dunja Bilinovac, Željka Naletilić, Anita Milićević, Sandra Biloh, Snježana Rezić, Katja Krolo-Šarac, Mirjana Čuljak, Marija Polić i Davor Markota. Na
kraju koncerta ravnateljica Glazbene škole Tonćika Kolobarić uručila je prigodne poklone učenicima
Boži Cigiću, Ani Primorac, Leonardi Salavarda i Ani Ćavar koji su na XIV. Federalnom natjecanju učenika
i studenata glazbe, održanom u Tuzli polovicom travnja ostvarili odlične rezultate.
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PREDSTAVLJENA KNJIGA JOŠKA ČELANA

U

sklopu programa „Svibanjska sjećanja 2011.” u kinu
Borak 9. svibnja 2011. predstavljena je knjiga „Spomenik izdaji” autora Joška Čelana novinara i publiciste. Knjigu
je osim autora Čelana predstavio Ivan Beljan umirovljeni
brigadir HV-a i suradnik Hrvatskog lista. „Povod pisanja
knjige gosp. Čelana je odluka gradskog poglavarstva Splita
da se podigne spomenik Miljenku Smoji na splitskoj rivi.
Smoji koji je negirao Boga, vjeru, obitelj i glumeći običnog
malog čovjeka favorizirao je potpunu materijalizaciju našeg društva”, rekao je prigodom predstavljanja Ivan Beljan.
Autor Čelan je govoreći o samom sadržaju knjige između ostalog istaknuo: „Kroz životopis jednog “geniusa loci”,
pretvorenog u jak politički brand, dojmljivo je prikazano djelovanje moćne Partije/Udbe, koja se od devedesetih
godina čudesno preobražava u Soroševu Udbu - mrežu masonoidne “ovisne elite”, koja stvarnu demokraciju
pretvara u kazalište lutaka. Sadašnja splitska vlast na čelu s gosp. Kerumom na sreću nema namjeru podignuti
spomenik Miloševićevu pokloniku Smoji”. Knjiga s naslovom “Spomenik izdaji” i podnaslovom “Nova Orjuna:
prilozi za životopis Miljenka Smoje” osebujan je prilog životopisu splitskog novinara i scenarista Miljenka Smoje,
ali i kronologija burnih političkih sukoba u splitskom i hrvatskom novinarstvu u posljednjih više od pet desetljeća.

PRIKAZAN FILM „3 DANA“ I ODRŽAN MINI-MARATON
POLOG-ŠIROKI BRIJEG

P

objednik tradicionalnog mini-maratona Polog-Široki
Brijeg, koji je održan 6. svibnja 2011. u sklopu svečanosti obilježavanja obljetnica Bleiburg i križni put 1945.,
zaustavljanje tenkova u Pologu 1991. i smrti ministra Gojka Šuška 1998. pod nazivom „Svibanjska sjećanja 2011.”, s
vremenom od 34 minute i 44 sekundi je Ante Pokrajčić iz
Ljubuškog (prošle godine trećeplasirani) kome je pripala
novčana nagrada u iznosu 500 KM i pokal. Drugo mjesto
je osvojio Filip Lovrić (35 minuta i 55 sekundi), a kao treći
na cilj je stigao Mate Ivanković sa vremenom 38 minuta i
52 sekunde. Posebna priznanja i novčane nagrade u iznosu
100 KM dobilo je pet najbolje plasiranih Širokobriježana
(Zvonimir Martinović, Stipe Ćorić, Mario Mandić, Žarko
Kraljević i Dinko Ćuže) i pet najbolje plasiranih Širokobriježana školskog uzrasta (Drago Bubalo, Franjo Skoko,
Marin Bošnjak, Mateo Karačić i Petar Logara). Posebno
priznanje dobila je Danijela Kuna koja je na cilj stigla peta.
Nakon maratona u prepunom kinu Borak pretpremijerno je prikazan dokumentarni film „3 dana” autora
Zdenka Jurilja, Tomislava Topića, Tomislava Bubala i Antonija Ćorića, a koji je snimljen u povodu 20. godišnjice
zaustavljanja JNA tenkova u Pologu. Vijenac za sve poginule i stradale hrvatske rodoljube položili su Općinski
načelnik Miro Kraljević, predsjednik Općinskog vijeća
Nedjeljko Bokšić i predstavnici Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata.
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OTKRIVENO SPOMEN OBILJEŽJE U POLOGU

N

ačelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević,
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Široki Brijeg Tomislav Čerkez i
Anđelko Mikulić predsjednik Skupštine općine
Lištice 1991. otkrili su 7. svibnja 2011. spomen
obilježje u Pologu na mjestu zaustavljanja tenkova
prije 20 godina. Spomenik je blagoslovio župnik
župe Polog don Jakov Renić. Autor spomenika je
Anđelko Mikulić, a arhitektonsko rješenje prostora u kojem je smješten spomeniik izradio je
Stipe Zovko iz Pologa. Nazočnima se prvi obratio domaćin Općinski načelnik Miro Kraljević koji
se prisjetio događanja od prije 20 godina pritom
istaknuvši: „Uredivši ovaj prostor i postavljanjem
spomen obilježja na mjestu zaustavljanja JNA
tenkova je najmanje što smo mogli i što smo bili
dužni učiniti za nas, ali i buduće naraštaje, da sačuvamo ovo mjesto od zaborava i da ga se uvijek
s ponosom prisjećamo”. Gradonačelnik Mostara
Ljubo Bešlić govorivši o važnosti ovog datuma,
usporedio s današnjim vremenom rekao je: „Ovo
je prigoda i da se kaže kako su nam tada dolazili
pozivi iz Sarajeva, od najviših dužnosnika, da propustimo kolonu tenkova JNA, ali kako ih nismo
poslušali tada nećemo ni danas kada nam pristižu
neki novi pozivi da popustimo, da se raziđemo, da
se pokorimo i da prestanemo biti politički faktor
u ovoj zemlji u kojoj je hrvatski narod najstariji i

jedan od tri konstitutivna naroda. Narod koji ima
jednako pravo na svaki pedalj ove zemlje kao što
ga imaju Srbi i Bošnjaci”. „Nakon što smo im 90ih godina podijelili oružje ti isti su to oružje okrenuli protiv nas. Široki Brijeg je s tim istima u Domovinskom ratu imao 90 poginulih. Ali, preživjeli
smo i danas 20 godina nakon tih događanja rat je
nastavljen s drugim sredstvima i stoga s ovog mjesta želim poručiti hrvatskom narodu da oni koji
su nas vodili prije 20 godina zaslužuju i trebaju
nas voditi i danas jer su to pokazali i djelom”, rekao je između ostalog Ivan Primorac-Lukić jedan
od prvih zapovjednika HVO-a u Širokom Brijegu
i zapovjednika zbornog područja Mostar. Anđelko
Mikulić predsjednik Skupštine općine tadašnje
Lištice 1991. autor spomen obilježja istaknuo je
simboliku spomen obilježja u obliku križa, a koji
simbolizira ježa zapreku koja se postavlja pred neprijateljske tenkove, te naglasio kako je hrvatski
narod tada bio poput ježa miran i nenaoružan, ali
spreman da se oštrim bodljama suprotstavi svojim
neprijateljima, i dodao kako tih neprijatelja ima i
danas samo su metode kojima se služe drugačije
i podlije za razliku od onih koju su koristili prije
dvadeset godina u napadu na Hrvate. Svečanost
otkrivanja spomenika svojim nastupom uveličala
je klapa Dobrkovići i voditelj Marinko Karačić.

U sklopu programa „Svibanjska sjećanja 2011.”
u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije 8.
svibnja 2011. služena Sveta misa za sve poginule
i stradale hrvatske branitelje u I., II. i Domovinskom ratu i poraću. Misno slavlje je predvodio fra
Vine Ledišić.
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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

Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu

URED NAČELNIKA
Općinski načelnik
e-mail: nacelnik@sirokibrijeg.ba
Telefon: 039/702 801; 702 802;
Fax: 705 915;
e-mail: ured.nacelnika@sirokibrijeg.ba
INFORMACIJE
Telefon 039/702 815:
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

