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U Fealu
puštena u pogon
preša vrijedna 12 milijuna KM

Božićni koncerti

Riječ Općinskog načelnika
Iza nas je 2010. godina koja nije bila nimalo laka jer recesija koja je zahvatila cijelu
regiju, pa i svijet nije zaobišla niti Široki Brijeg. Iako nije bila godina za pamćenje
ipak nismo stajali prekriženih ruku i čekali da prođe. U ovoj godini, nakon što su
na 30. sjednici Općinskog vijeća usvojene III. izmjene i dopune Urbanističkog plana
naselja Široki Brijeg, a na 33. Sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Trn“, stvoreni su preduvjeti za
nova radna mjesta u našem gradu. Nije sve teklo dinamikom kojom smo mi željeli,
ali imamo razloga za optimizam u ovoj godini. Prije svega tu mislim i na pomoć
viših razina vlasti, u prvom redu županije, pri završetku započetih projekata (škola
na Lisama, mjesni vodovodi), kao i Projektu izgradnje postrojenja za pročišćavanje
otpadnih voda, (usvojena Odluka o prihvaćanju kreditnog sporazuma). U 2010. godini nastavljena je suradnja s GAP-om, odnosno II. fazom GAP-a u sklopu koje smo
sanirali krovište zgrade općine. Nastavljamo s izradom LEAP-a (Lokalnog ekološkog
akcijskog plana). Ako je suditi po najvećem gospodarskom događaju u našem gradu
u prošloj godini, otvaranju preše vrijedne 12 milijuna KM u Fealu, s optimizmom
ulazimo u 2011. godinu.

Miro Kraljević,
Općinski načelnik
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Urednikova riječ
Još jedna godina je iza nas. Prošlu 2010. godinu obilježili su brojni športski, kulturni,
zabavni i gospodarski događaji koje smo Vam pokušali prezentirati u našem biltenu.
Vjerojatno je bilo i događaja koje nismo objavili u biltenu, ali zato ste Vi tu da nam
sugerirate grješke i propuste, a mi ćemo ih već u slijedećem broju pokušati ispraviti.
Na 31. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca analizirane su aktivnosti
općinske izvršne i zakonodavne vlasti iz Strategije komuniciranja s javnošću (nalazi
se na našoj Internet stranici) koje su provedene ili se provode, ali i one koje nisu, a
trebale su. Na istoj sjednici usvojen je i Plan aktivnosti/akcijski plan Strategije komr. sc. Drago Martinović, urednik
municiranja s javnošću Općine Široki Brijeg za 2011. godinu. Prema ovom planu i u
2011. godinu nastavit ćemo s aktivnostima koje su postale redovite, a to su između
ostalih: konferencija za novinare, „Dan otvorenih vrata“, redovitim izvještavanjima o raznim događajima u našoj općini…
S ovim 8. brojem biltena već smo ušli u četvrtu godinu izlaženja (prvi broj biltena je izišao u kolovozu 2008.). Od prošle
godine bilten izlazi tromjesečno s tendencijom da u nekoj nadam se bliskoj budućnosti preraste u mjesečnik. Zahvaljujem
kolegama Gojku, Moniki i Mirku za pomoć pri izradi ovog broja biltena. Pozivam i sve Vas koji mislite da na bilo koji način
možete pomoći da „Široki info“ izgleda još ljepše, svježije i s više informacija da nam se javite.

U FEALU PUŠTENA U
POGON PREŠA VRIJEDNA
12 MILIJUNA KM

S

večanim presijecanjem vrpce najstariji djelatnik
FEALA Božo Soldo Puja pustio je, 17. prosinca, u
pogon prešu opremljenu najmodernijom opremom
za proizvodnju tankostjenih i specijalnih profila snage
1400 tona. Ovaj projekt FEALA vrijedan 12 milijuna
KM realiziran je u suradnji s dugogodišnjim partnerom španjolskom tvrtkom GIA. „S ovom investicijom
vrijednom 12 milijuna KM upotpunjavamo paletu naših proizvoda, te u pogonu prešaonice postižemo optimalnu proizvodnju”, rekao je prigodom puštanja u
pogon preše Tonćo Barbarić direktor FEALA pritom
najavljujući već iduće godine novu investiciju, nabavu
velike preše. Preko tisuću nazočnih na svečanosti puštanja u pogon preše pozdravio je Općinski načelnik
Miro Kraljević najavljujući otvaranje Poslovne zone
Trn i stvaranje uvjeta za nove investicije ne samo FEALA već i drugih gospodarstvenika iz Širokog Brijega, ali
i iz šire regije. Od 2000. godine kada je počeo proces
privatizacije FEALA, i proglašenja FEALA primjerom
uspješne privatizacije, do danas tvrtka FEAL vlasništvo
Joze Bogdana povećala je proizvodnju 30 puta, a broj
zaposlenih je porastao s 130 na 500 koliko je zaposleno u cijeloj Grupi FEAL. Ukupna vrijednost imovine
ove tvrtke iznosi 120 milijuna KM.
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OPĆINSKO VIJEĆE
USVOJENA ODLUKA O PRIHVAĆANJU
KREDITNOG SPORAZUMA ZA FINANCIRANJE
IZGRADNJE PROČISTAČA OTPADNIH VODA
Na 30. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. studenoga jednoglasno je usvojena Odluka o prihvaćanju kreditnog sporazuma za financiranje izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u
Širokom Brijegu. Prema ovoj Odluci prihvaća se
zaduženje općine Široki Brijeg po kreditu Instituta Kraljevine Španjolske za Projekt izgradnje
postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu u iznosu 1,8 milijuna eura.
Većinom glasova od 22 nazočna vijećnika na istoj
sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o
kratkoročnom zaduženju općine Široki Brijeg
kod Unicredit banke d.d u iznosu od 400.000 KM.
Ovim zaduženjem, prema obrazloženju Mate Zadre pomoćnika Općinskog načelnika za financije,
ne radi se o novom zaduživanju općine već će se
ovim zaduživanjem premostiti povrat ranije podignutog kratkoročnog kredita.
Na 30. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine
Široki Brijeg.

određuje Središnje izborno povjerenstvo. Jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti
na Ugovor o ustupanju ugovora kojom se daje suglasnost na Ugovor o ustupanju ugovora između
stranaka ustupitelja Lijanovići d.o.o. i primatelja
Farma koza „Muša“ d.o.o. Ovim Ugovorom, potpisanim 29. 11. 1993., reguliran je zakup nekretnina označenih u k.o. Grabova Draga, na rok od
20 godina između zakupodavca tadašnjeg HVO-a
Široki Brijeg i zakupca tvrtke Lijanovići d.o.o.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća donesena je
Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje Radmile Gašpar za ravnatelja Centra za socijalni rad.
Nakon što je Drago Martinović podnio ostavku
na mjesto predsjednika Vijeća za prevenciju kriminaliteta, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo
Rješenje o njegovu razrješenju. Većinom glasova
nazočnih vijećnika usvojeno je Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom
zemljištu u korist Joze Muse sina Ivana iz Širokog
Brijega.

Na istoj sjednici jednoglasno je usvojena i Odluka
o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog
plana naselja Široki Brijeg. Boro Zovko je ispred
Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
obrazložio razloge zbog kojih se moralo ići na
III. izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja
Široki Brijeg.
Na 30. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je
usvojena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke
o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva iz razloga što visinu naknade
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Na 30. sjednici podneseno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Široki Brijeg od 01. 01. 2010. do
30. 09. 2010. Usvojena su Izvješća o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o i JP Radio postaja Široki Brijeg
d.o.o. Donesena je Odluka da se Izvješće JKP Čistoća d.o.o. vrati na doradu, a da se Izvješće o radu
JP Veterinarska stanica d.o.o, iz razloga što na sjednici nije bio nazočan ravnatelj, razmatra na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. Vijećnici su primili na znanje Informaciju o realizaciji projekta gradnje
vodovoda u općini Široki Brijeg i Informaciju o bespravnoj gradnji na području općine Široki Brijeg.

U AKADEMSKOJ 2010./2011. STIPENDIJE ZA
13 STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA
Na 31. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.
prosinca raspravljalo se o Nacrtu proračuna
Općine Široki Brijeg za 2011. godinu. Prema
Nacrtu Proračun za 2011. godinu iznosit će
9.718.400,00 KM. Vijećnica Ruža Sopta je ispred
Odbora za gospodarstvo uputila primjedbu da
proračun nije jasan, odnosno da bi trebao biti
jasniji i transparentniji i s više analitičkih podataka. Ivan Šakota iz Narodne stranke Radom za
boljitak uputio je pitanje o stavci za izgradnju
mrtvačnice u iznosu od milijun KM. Mate Zadro pomoćnik Općinskog načelnika za financije
je obrazložio da u proračunu za 2011. godinu
nema kapitalnih investicija, ali da se određene
stavke, pa i stavka projekta mrtvačnice trebaju
zatvoriti u slijedećoj godini. Predviđeni prihod
u 2011. smanjen je za 5% u odnosu na 2010.
godinu.
Na istoj sjednici jednoglasno je usvojena Odluka o privremenom financiranju Općine Široki
Brijeg od 1. 1. 2011. do 31. 3. 2011.
Na 31. sjednici Općinskog vijeća većinom glasova nazočnih vijećnika usvojena je Odluka o
raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2010./11. godini. Natječaj će biti raspisan za 13 deficitarnih zanimanja i
to: za studij MATEMATIKE i PSIHOLOGIJE dvi-

je stipendije, te za studije GEODEZIJE, ARHITEKTURE, GRAĐEVINE, ELEKTROTEHNIKE,
FIZIKE, PEDAGOGIJE, STROJARSTVA, MEDICINE i GLAZBE I GITARE po jedna stipendija.
Ukupan broj stipendija s navedenih 13 Općina
Široki Brijeg ove školske godine dodjeljuje 58.
Na istoj sjednici jednoglasno je usvojena Odluka o davanju suglasnosti direktoru JP Vodovod
i kanalizacija d.o.o. da može potpisati odgovarajuće akte u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretninama na kojima su
smješteni objekti uprave i drugi objekti JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti v.d. direktoru JKP Čistoća
d.o.o. za provedbu postupka Javnih nabava nije
usvojen jer je za njega glasovalo svega 10 vijećnika. Većinom glasova je usvojeno Izvješće o
radu JKP Čistoća d.o.o.
Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o
koje je podnio direktor Davor Arapović nije
prošlo. Većinom glasova usvojen je Plan aktivnosti/akcijski plan Strategije komuniciranja s
javnošću Općine Široki Brijeg za 2011. godinu
kojega je obrazložio Drago Martinović predsjednik Povjerenstva za izradu Strategije komuniciranja.
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Vijećnici su primili na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za obilježavanje i uređenje grobišta II. svjetskog
rata i poraća na području općine Široki Brijeg, Informaciju o zaštiti i stanju okoliša i aktivnosti oko izrade
lokalnog akcijskog plana u općini Široki Brijeg, Informaciju o aktivnostima na izradi prometnih studija,
o stanju infrastrukture, o prikupljanju i zbrinjavanju otpada, izgradnji kanalizacija i pročistača otpadnih
voda, o mjerama za upravljanje općinskom imovinom i ažuriranju Plana kapitalnih investicija, Informaciju
o aktivnostima iz oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u općini Široki Brijeg, Informaciju
o radu mjesnih zajednica u 2010. godini i Informaciju o sigurnosnom stanju na području PU Široki Brijeg
za jedanaest mjeseci 2010. godine.

NA 33. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA
USVOJEN PRORAČUN OPĆINE ZA 2011. GODINU
Na 33. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.
siječnja 2011. usvojen je Proračun općine Široki
Brijeg za 2011. godinu. Proračun za 2011. godinu iznosi 9.768.400,00 KM . Pomoćnik načelnik
za financije Mate Zadro istaknuo je da je Proračun realno planiran i da su predviđeni prihodi u
2011. godini u usporedbi sa 2010. godinom manji za 5%. „Kredit od Razvojne banke u iznosu
1.000.000,00 KM koji je namijenjen zaokruženju
financijske konstrukcije za gradsku mrtvačnicu
razlog je zbog kojega je ovogodišnji proračun za
nekih milijun KM veći od prošlogodišnjeg“, rekao
je na kraju svog pojašnjenja proračuna za 2011.
godinu Mate Zadro.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća jednoglasno
je usvojena Odluka o donošenju Detaljnog plana
uređenja gospodarske zone „Trn“. Ukupna površina gospodarske zone „Trn“ je 127,88 hektara,
od kojih na planiranu i postojeću izgradnju građevina proizvodne namjene otpada 35, 77 hektara, za izgradnju građevine mješovite namjene
(stambene, stambeno-poslovne) 15,26 hektara, a
predviđene su i površine za sanitarno odlagalište,
javne zelene površine, poljoprivredno zemljište…
Na 33. sjednici Općinskog vijeća većinom glasova
vijećnika donesena je Odluka o poništavanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i Odluke o potvrđivanju Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, a koje su usvojene na 29. sjednici

Općinskog vijeća održanoj 27.9.2010. Većinom
glasova usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.
Na istoj sjednici Općinsko vijeće je jednoglasno
usvojilo Odluku o usuglašavanju pravnog statusa
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Statut JP Vodovod
i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg. Jednoglasno je
usvojena i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode prema kojoj cijena vode za domaćinstvo iznosi 0,95 KM (+ PDV+PVN) po kubiku vode, za gospodarske subjekte kod kojih je
mjesečna potrošnja do 3500 kubika cijena vode je
1,80 KM (+ PDV+PVN), a za gospodarske subjekte kod kojih je mjesečna potrošnja preko 3500
kubika cijena vode je 1,05 KM (+ PDV+PVN).
Na 33. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je
doneseno Rješenje o razrješenju člana Odbora
za statut, poslovnik i propise Velimira Mabića, a
za člana Odbora jednoglasno je imenovan Eugen Zeljko. Jednoglasno je usvojen i Program rada
Općinskog vijeća za 2011. godinu.
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IZ UREDA NAČELNIKA
POTPISAN UGOVOR O KREDITU ZA PROJEKT
IZGRADNJE KOLEKTORA OTPADNIH VODA U
ŠIROKOM BRIJEGU

O

pćinski načelnik Miro Kraljević je 18. studenoga
u prostorijama Federalnoga ministarstva financija u Sarajevu potpisao supsidijarni ugovor o kreditnom
aranžmanu za Projekt „Vodoopskrba i sanitacija u FBiH”
koji se financira iz sredstava Europske investicijske banke (EIB). Općinsko vijeće Širokog Brijega je na svojoj
14. sjednici održanoj 4. kolovoza prošle godine donijelo
Odluku o prihvaćanju kredita EIB-a za projekt izgradnje
kolektora otpadnih voda u iznosu od 5.828.000 KM, s rokom otplate 25 godina i početkom otplate
šest godina nakon realiziranja kredita. Općina Široki Brijeg je od ukupno četiri općine iz FBiH (koje su
potpisale ovaj ugovor) prva ispunila sve uvjete ovog projekta i krenula u realizaciju istog. Općina Široki
Brijeg će uz realizaciju kreditnog aranžmana dobiti grant sredstva Europske komisije (IPA fond) u iznosu
od 2.500.000 KM. Projekt „Vodoopskrba i sanitacija u FBiH” je trenutačno najveći i najznačajniji projekt
za komunalnu infrastrukturu, kako u FBiH tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, s obzirom da se paralelne
aktivnosti odvijaju i u Republici Srpskoj. Cilj ovog projekta, koji se realizira u 15 općina u Federaciji BiH,
jest unaprijediti vodoopskrbu stanovništva, te smanjiti utjecaj urbanih otpadnih voda na okoliš izgradnjom kanalizacija i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te time doprinijeti poboljšanju zdravstvene
sigurnosti građana, odnosno zaštiti okoliša. Ukupna vrijednost Projekta je 121, 3 milijuna eura, od čega
su 60 milijuna eura (ili 49 posto) kreditna sredstva, a ostatak (51 posto) se osigurava iz grant sredstava
EC (IPF, IPA) i vlastitih sredstva općina, uključujući i sredstava drugih donatora.

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO VUKOVARSKE
ODBOJKAŠICE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je, 11. siječnja, odbojkašice Ženskog odbojkaškog kluba
„Vukovar“ predvođene trenerom Tonkom Sabljićem. Uz
riječi dobrodošlice načelnik Kraljević poklonio je monografiju Širokog Brijega kapetanici ŽOK Vukovara Marijeti
Draženović. ŽOK Vukovar pobjednice kupa Hrvatske za
2010. godinu i u protekle četiri godine najuspješniji športski kolektiv Vukovara u trodnevnom su posjetu Širokom
Brijegu.
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NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO DOBITNIKE
REKTOROVE NAGRADE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 23.
prosinca prošle godine širokobriješke studente sa Sveučilišta u Mostaru dobitnike rektorove nagrade. Rektorovu nagradu za akademsku
2009./2010. godini dobilo je pet širokobrijeških
studenata i to: Gordana Mikulić studentica 3. godine fakulteta Zdravstvenih studija, Iva Mandić
studentica 2. godine Akademije likovnih umjetnosti, Marija Topić studentica 2. godine Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti,
Vjekoslav Lasić student 2. godine Pravnog fakulteta i Ante Mandić student 6. godine Medicinskog fakulteta. Načelnik Kraljević je izrazio zadovoljstvo ovim velikim uspjehom širokobrijeških studenata istaknuvši: „Vi ste garancija naše budućnosti, a ovo je najbolji način promocije našeg grada i zato vam veliko
hvala”. U ime nagrađenih studenata na prijemu i novčanoj nagradi zahvalio je Vjekoslav Lasić.

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO SUDIONIKE
AKCIJE „VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ“

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je
15. studenoga sudionike akcije „Volontirajkreditiraj” širokobriješke gimnazijalce Matu Marasa, Mirjanu Kvesić, Martinu Mikulić i Katarinu
Ćavar čiji je projekt „Đir”, nagrađen odlukom
Ocjenjivačkog suda, na 4. Sajmu ideja održanom
u Sarajevu. U sklopu projekta „Đir” učenici širokobriješke Gimnazije uz pomoć profesorice
Jelene Marušić, napravili su idejno rješenje kojim
bi postojećem šetalištu uz rijeku Lišticu i parku
Borak u Širokom Brijegu dodali određene sportske sadržaje stazu za bicikliste i rolere koja bi se
protezala duž cijelog postojećeg šetališta. Učenici također žele u jednom dijelu parka napraviti
skate-park s poligonom (prepreke, zidići, ograde)
za sve ljubitelje tog sporta. Na Sajmu ideja sudjelovalo je 110 škola iz 54 općine/grada u Bosni
i Hercegovini. Među deset nagrađenih projekata,

od strane Ocjenjivačkog suda, je projekt „Đir”
učenika širokobriješke Gimnazije, a 13 projekata
je nagrađeno glasovanjem učenika.
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FOTO VIJESTI

U

Vukovaru je 21. studenoga održan memorijalni
maraton Osijek-Vukovar. Na maratonu su među
ukupno 20 maratonaca sudjelovala i dvojica Širokobriježana Mario Soldo i Drago Zovko. Svi sudionici
maratona sudjelovali su u obrani Hrvatske od agresora za vrijeme Domovinskog rata. Dvojac iz Širokog
Brijega, Mario Soldo i Drago Zovko, su na ovaj način
promovirali ime našega grada.

B

ikeri Hercegovine u Širokom Brijegu su 27. studenoga ugostili njihove kolege veterane Domovinskog rata
okupljene u Zajednicu Moto klubova Veterani Croatia.
Povod ovog susreta bilo je primanje Moto kluba Veterani
Hercegovina u Zajednicu Moto klubova Veterani Croatia.
Po samom dolasku članova Moto klubova Veterani Croatia položeni su vijenci i zapaljene svijeće na Trgu širokobrijeških žrtava rata u Širokom Brijegu, nakon čega se
nastavilo s druženjem u caffe Široki.

U

organizaciji navijačke skupine „Škripari” na Trgu širokobrijeških
žrtava rata, u središtu Širokog Brijega, Sveti Nikola je dijelio poklone najmlađima. U ovoj hvale vrijednoj akciji „Škripara” podijeljeno
je 600 poklon paketića. Za one nešto starije navijači Širokog Brijega
pripremili su roštilj, pivo i kuhano vino.

N

a Privalju je svečanim Misnim slavljem proslavljen blagdan Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Misno
slavlje je započeto procesijom do kipa Blažene Djevice Marije. Svečano Misno slavlje je predvodio fra Sreten Ćurčić širokobriješki gvardijan. Nakon Mise Privaljčani i njihovi gosti
nastavili su druženje ispred crkve gdje su domaćini priredili
prigodni domjenak.
Širokiinfo 9

U NAŠEM GRADU
Djelatnici općine Široki Brijeg prošli obuku za
rad na programu za poljoprivredne registre

U

sklopu uspostave Registra poljoprivrednih gospodarstava i Registra klijenata, u Katoličkom školskom centru u Sarajevu, održana je trodnevna obuka
za općinske djelatnike (14.-16. prosinca), među kojima
su bili i djelatnici naše općine, za rad na aplikaciji elektronskoga vođenja baze podataka. Obuka je provedena pod stručnim vodstvom predstavnike tvrtke „King
ICT” d.o.o., koja je i izradila aplikaciju, te konzultanata
na Projektu. Nakon završene obuke, općinski službenici započet će s unosom podnijetih zahtjeva u poljoprivredne registre, čime i baza postaje u potpunosti
funkcionalna. „Poljoprivredni registri za nas su jedan od značajnijih projekata, s obzirom da njihovom
uspostavom dobivamo kvalitetnu bazu podataka koja će se koristiti za još transparentnije vođenje poljoprivredne politike i trošenje poticajnih sredstava. Aplikacija za vođenje registracije je harmonizirana na
državnoj razini i zadovoljava zahtjeve Europske unije”, rekli su u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva organizatorima ove obuke. U svrhu upisa u poljoprivredne registre za svih 79
općina Federacije BiH distribuirana je hardverska oprema, a trenutačno su u tijeku i završni radovi na
izgradnji i opremanju tzv. sigurne server sobe na Butmiru, po visokim standardima Europske unije.

ODRŽAN SEMINAR „PRVA POMOĆ“

U

organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg 20.studenoga održan je seminar na temu „Prva pomoć”.
Seminar je održan za prosvjetne i zdravstvene djelatnike koji će raditi i obučavati ekipe učenika za
općinsko i županijsko natjecanje iz prve pomoći. Seminar je održao dr. Enes Osmanović autor službenog
priručnika za prvu pomoć Crvenog križa FBiH
koji se koristi za polaganje prve pomoći u sklopu
vozačkog ispita. Svi nazočni dobili su priručnik i
DVD. Na seminaru je nazočilo i uže vodstvo Crvenog križa Široki Brijeg predsjednik Srećko Slišković i Željko Vukoja rukovoditelj službe Civilne
zaštite općine Široki Brijeg.
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OBILJEŽEN MEĐUNARDNI DAN
INVALIDA U ŠIROKOM BRIJEGU

U

povodu 3. prosinca Međunarodnog dana
invalida, Udruga invalida Županije Zapadnohercegovačke je sada već tradicionalno šestu
godinu zaredom obilježila ovaj dan u hotelu Royal
u Širokom Brijegu. Početak obilježavanja Međunarodnog dana invalida počeo je Svetom misom
u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu. Misno slavlje je predvodio župnik fra
Stipe Biško. Na samom početku programa nazočnima se prigodnim riječima obratila Zora Mikulić
predsjednica Udruge invalida Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokom Brijegu.
majke troje djece koja je željela ostati anonimna
pod nazivom „Poruka zdravima” recitirao je Antonio Musa. Nastupili su i članovi Udruge Ružica
Landeka, Martina Kvesić, Mario Lasić i Tomislav
Lovrić, te Klara Markić-Novak, članovi Plesne
skupine „Romantik” iz Mostara Luka Laura i Ivana Damjanović i KUD Blaćani. Progam je vodila
počasni član udruge Jasminka Mikulić.

Zora Mikulić se osvrnula na rad i aktivnosti Udruge u proteklom periodu pritom uputivši posebnu
zahvalnost Općinskom načelniku Miri Kraljeviću
za veliku pomoć i razumijevanje u radu Udruge u
proteklih šest godina. Nazočnima su se prigodnim
riječima obratili i Zijad Arapčić predsjednik Udruženja invalida BiH, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru Velimir Pleša, ministar zdravstva,
rada i socijalne skrbi dr. Stjepan Bogut i načelnik
općine Široki Brijeg Miro Kraljević. Na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana invalida
nazočili su brojni gosti i uzvanici među kojima i
predsjednik Općinskog vijeća Širokog Brijega Nedjeljko Bokšić, ministri u Vladi Županije Zapadnohercegovačke, članovi Udruge iz Posušja, Gruda,
Ljubuškog... U zabavnom dijelu programa nastupili
su grupa Odiseja i Zdenko Damjanović. Pjesmu

Trnjani darivali štićenike
iz Zavoda u Bakovićima

M

jesna zajednica Trn je završila, više nego
uspješnu, humanitarnu akciju prikupljanja
pomoći štićenicima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Bakovići”. Put Bakovića,
14. prosinca otišao je veliki kombi-bus pun hrane, higijenskih potrepština i odjeće. Na ovu akciju,
prema riječima predsjednika mjesne zajednice Trn
Dražena Marušića - Kitića, između ostalog, odlučili su se i iz razloga što se u Bakovićima nalazi i
nekoliko Širokobriježana. Iz mjesne zajednice Trn
ovim putem zahvaljuju građanima, gospodarstvenicima i svim dobročiniteljima koji su u ovo blagdansko vrijeme, vrijeme darivanja prepoznali ovu
plemenitu akciju.
Širokiinfo
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ODRŽANA ŠIROKOBRIJEŠKA VEČER U ZAGREBU

U

restoranu Gastro Globus na Zagrebačkom Velesajmu 11. prosinca održana je Širokobriješka večer,
tradicionalno okupljanje Širokobriježana i prijatelja Širokog Brijega, njihovih obitelji, te javnih osoba
iz političkog, sportskog, kulturnog, gospodarskog i vjerskog života Zagreba. Zahvaljujući marljivim organizatorima Zavičajnoj zajednici ŠirokiBrijeg kao i brojnim gospodarstvenicima koji su pomogli organizaciju tradicionalne Širokobriješke večeri, ovo okupljanje će ostati u trajnom sjećanju svima od ukupno
oko 500 nazočnih Širokobriježana i njihovih gostiju. Općinsko izaslanstvo na čelu sa Općinskim načelnikom Mirom Kraljevićem i predsjednikom Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenkom Ćosićem
bili su nazočni na ovom tradicionalnom okupljanju Širokobriježana. Načelnik Kraljević je izrazio zadovoljstvo nazočnošću velikog broja mladih Širokobriježana, ali i onih malo starijih što je jedan od razloga
da se i u Zagrebu osjećamo kao kod svoje kuće. U ime Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, kojemu je
namijenjen cjelokupan prihod s ovogodišnje Širokobriješke večeri, nazočne je pozdravio i zahvalio im se
na potpori glumac HNK Mostar Velimir Pšeničnik Njirić. I ove godine Širokobriješku večer svojim nastupom su upotpunili širokobriješki glazbenici Bože Slišković & Bas bend i šarmantna voditeljica manekenka Mia Šlogar. Nazočne su prigodnim riječima pozdravili predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg
Marin Sopta i zamjenica gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, a među brojnim gostima na
Širokobriješkojvečeri nazočili su i Zvonko Bušić, Ruža Tomašić,Bosiljko Mišetić, te Širokobriježani general Zlatan-Mijo Jelić, saborski zastupnik Josip Leko, glumac Vinko Kraljević, Ante Kutle, gospodarstvenik
Miljenko Crnjac, urednik Večernjeg lista za BiH Jozo Pavković... Uz pomoć brojnih sponzora organizirana
je bogata tombola, a druženje Širokobriježana i njihovih gostiju trajalo je do ranih jutarnjih sati.

POČELE PRIPREME ZA
IZRADU LOKALNOG
EKOLOŠKOG
AKCIJSKOG PLANA

N

a inicijativnom sastanku Radne grupe za
izradu Lokalnog ekološkog akcijskog plana
(LEAP), održanom 19. siječnja, predstavnik GAPa (Projekt upravne odgovornosti) Zlatan Musić
je prezentirao aktivnosti koje slijede pri izradi
LEAP-a. Osnivanje Savjetodavnog odbora i izrada plana medijske kampanje su prve aktivnosti
Radne grupe za realiziranje LEAP-a, projekta iz
II. faze GAP-a. U II. fazi GAP projekta uspostavom općinskog akcijskog plana (MAP) općina je
odabrala 5 od 36 projekata materijalne i tehničke pomoći i obuke vrijednosti cca 100.000 KM.
Jedan od pet odabranih projekata je i Lokalni
ekološki akcijski plan (LEAP). Članovi Radne
grupe su: Alenka Kvesić LEAP koordinator, Drago Martinović, Milica Anđelić, Elizabeta Ćorić,
Vjekoslav Draškić, Borislav Zovko i Viktor Tica.
Širokiinfo
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U ŠIROKOM BRIJEGU ODRŽAN STRUČNI SKUP
„PUT DO KVALITETNIH PROMJENA U ŠKOLSTVU“

U

organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti,
kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i Udruge za bolji svijet ŽZH u Širokom Brijegu
je održan trodnevni interdisciplinarni stručni skup
(12. -14. studenoga) „Put do kvalitetnih promjena
u školstvu”. Predavač i nositelj teme skupa bio je
prof. dr. sc. Tomislav Ivančić, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Skup je održan u Velikoj dvrani
Zavoda svete Obitelji na Puringaju, a uz prosvjetne
djelatnike iz Županije Zapadnohercegovačke skupu
su nazočili i studenti, đaci, ali i brojni zainteresirani građani Širokog Brijega. Ugledni predavač podijelio je svoja znanja, spoznaje i iskustva dragocjenog
rada, u svrhu jačanja profesionalnih kapaciteta, odnosno suvremenih kompetencija odgojno-obrazovnih
djelatnika. Teme obrađene na stručnom skupu: Uvod u temeljne sposobnosti čovjeka, Smisao, cilj i ideal
škole, Čovjekova duhovna dimenzija, Ranjenost i terapija čovjekove duhovne dimenzije, Mudrost nova paradigma u odgoju i obrazovanju, Neograničene mogućnosti bitnih promjena u školstvu i Novi
pristup učenicima.

ODRŽAN „DAN OTVORENIH VRATA“

N

a „Danu otvorenih vrata”, održanom, 14. prosinca u zgradi Općine Široki Brijeg, građani su imali
prigodu upoznati se s radom i funkcioniranjem Centra za pružanje usluga građanima (šalter-sala)
koji građanima omogućuje da na jednom mjestu mogu dobiti sve potrebne informacije i usluge od strane
općinskih djelatnika. Pomoćnici Općinskog načelnika su upoznali građane, te učenike osnovnih i srednjih
škola s radom Službi, kao i poslovima koje obavljaju. Posjetiteljima „Dana otvorenih vrata” prigodnim
riječima su se obratili Općinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić.
„Dan otvorenih vrata” već je postala stalna aktivnost Općine Široki Brijeg, jer je ovo druga godina zaredom da građani imaju mogućnost neposrednim uvidom upoznati se s radom i funkcioniranjem Općinskih
službi, Općinskog vijeća, ali i s pravima, dužnostima i nadležnostima tijela općinske vlasti. Ova aktivnost
se provodi u sklopu Strategije komuniciranja s javnošću Općine Široki Brijeg od 2009. do 2012. godine
usvojene prije godinu dana. Posjetitelji „Dana otvorenih vrata” su uz čestitku za predstojeće blagdane na
ulazu u zgradu općine dobili prigodne poklone.
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GLAZBENA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG
Matije Gupca 1, 88220 Široki Brijeg
Tel. /fax: 039 704 632; 039 704 024
Mob.: 063 992 585;
e-mail: glazbena.sb@tel.net.ba

R

azvitak glazbenog života u Širokom Brijegu
bio je dugotrajan i raznolik proces. Uključivao je sve oblike bavljenja glazbom – od individualnog muziciranja i privatne glazbeno-pedagoške
poduke, pa sve do organiziranoga zbornog i instrumentalnog koncentriranja. Organizirani oblici
glazbenog djelovanja brojni su i raznoliki, a njihovi početci sežu s početka 20. stoljeća. Na takvim
bogatim korijenima stasala je, naposljetku, školske
1974./75. godine i prva glazbeno-pedagoška institucija, širokobriješka glazbena škola, u vrijeme
kad su u BiH postojale samo četiri takve škole i
to u: Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Zenici.
Na čelu onih koji su vjerovali u kulturni potencijal
ovoga kraja i koji su visoko cijenili njegove tradicionalne kulturne vrijednosti, našao se prof. Mirko
Kraljević, inicijator osnivanja Osnovne glazbene
škole u Širokom Brijegu. Od ostalih grana umjetnosti glazba se razlikuje, između ostalog, i po
tome što ima svoj odgojno obrazovni sustav koji
se po svom trajanju i tradicionalnoj podjeli dijeli
na stupnjeve: predškolski-osnovni-srednji-visoki.
U okviru glazbenog odgojno-obrazovnog sustava
osnovna glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjem i visokom stupnju.
Cilj je glazbenog odgojno-obrazovnog sustava da
odgojem i obrazovanjem profesionalnih glazbenih
kadrova različitih profila i zanimanja reproducira
onaj dio društvene nadgradnje koji je obuhvaćen
pojmom glazbene umjetnosti.
U osnovnoj glazbenoj školi uče se sljedeća
glazbala: glasovir, flauta, violina, gitara, tambure
(bisernica,brač) i harmonika.
Osim nastave glazbala svi učenici osnovne glazbene škole obvezno pohađaju nastavu solfeggia

Tonćika Kolobarić, ravnateljica
i skupnog muziciranje (zbor ili orkestar), a u šestom razredu – glasovir je obvezan za učenike
koji žele nastaviti školovanje u srednjoj školi, te
teoriju glazbe. Posebnu programsku cjelinu čini
predškolski program koji traje dvije godine.
Učenici osnovne glazbene škole redoviti su polaznici osnovne općeobrazovne škole. Između tih
dviju škola potrebna je suradnja radi osiguravanja
uvjeta rada učenike, razumijevanje organizacije
nekih nastavnih obveza (npr. učenik koji pjeva u
zboru glazbene škole oslobađa se te djelatnosti
u općeobrazovnoj školi i obratno). Nastava je u
glazbenoj školi individualna i skupna. Individualna
je nastava glazbala, dok je skupna nastava solfeggia
i skupnog sviranja.
Kako svi učenici imaju tijekom školske godine javne solističke nastupe, potrebna je i korepeticija
(naznačena u planu osnovne glazbene škole).
U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati sva
djeca, uz poznatu krilaticu prof. Elli Bašić: „Ne
neko dijete već svako dijete“. U Osnovnoj glazbenoj školi Široki Brijeg trenutno se školuju 152
učenika. Jedna od specifičnih potreba svake glazbene škole jesu javni nastupi, koji i učenicima i nastavnicima daju tako bitnu povratnu informaciju
o kvaliteti njihova rada. Glazbena škola nezamisliva je bez koncertne djelatnosti, tj. bez vlastite
koncertne produkcije. Koncerti su kruna mukotrpnog truda i učenika i nastavnika. Svaki polaznik
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glazbene škole vjerojatno čitavog svoga života
pamti riječi koje su mu bile upućivane tijekom
glazbenog obrazovanja, a koje je zasigurno i iskusio, da nadarenost ništa ne vrijedi bez čvrste volje
i upornog vježbanja. Koncerti su, zrcalo učeničke
darovitosti i marljivosti, ali i nastavničkih metodičko-pedagoških nastojanja. Koncertna djelatnost u
širokobriješkoj Glazbenoj školi živi od prve godine njezina postojanja.

Pored osnivača, ravnatelja i pedagoga Glazbene
škole prof. Mirka Kraljevića, za dosadašnji veliki
uspjeh Glazbene škole zaslužni su također ravnatelji: prof. Nermana Jusić, prof. Ljubo Begić, prof.
Katarina Petković i sadašnja ravnateljica prof.
Tonćika Kolobarić.
Bez vrhunskih djelatnika, sve bi ovo bilo nezamislivo. Danas u školi predaju profesori: Dunja Bilinovac, Katarina Petković, Mirjana Čuljak, Željka
Naletilić, Sandra Biloh, Anita Milićević, Luka Kraljević, Marija Polić, Josipa Markota, Snježana Rezić
kao stalni djelatnici. Računovodstvo/tajništvo vodi
dipl. oecc Silvana Zadro, a spremačica/domar je
Zdenka Kraljević. Vanjski suradnici su: prof. Mihaela Pavlović, Davor Markota, Belinada Krnić i
Katja Krolo Šarac.
Tijekom postojanja, Glazbena škola na Širokom
Brijegu morala je prebroditi mnoge teškoće, ali je
uspjela održati kontinuitet svoga rada. Zaslužna
za to podjednako su i djeca, koja su marljivošću
i upornošću razvijala svoj glazbeni dar, i roditelji,
koji su na tom putu pomogli učiteljima koji su ih
umješno podučavali i bodrili.
Glazbena škola Široki Brijeg je kulturno-prosvjet-

na ustanova koja svojim djelovanjem, osim odgojnog ima i obrazovni cilj, jer stvara nove glazbene
kadrove, kojih je nedovoljno ne samo u županiji
u kojoj djeluje, nego i na širem području. To je
razlog da se ovoj školi omogući kvalitetan i stalan
rad, kako bi se doprinijelo kvalitetnijem odgojnom i obrazovnom djelovanja škole.
Glazbena škola u Širokom Brijegu u svojih trideset
i šest godina rada opravdala je svoje postojanje.
Ponajviše se to ogleda u glazbenom opismenja-

vanju mnogih učenika, zavidnim učeničkim rezultatima na mnogim natjecanjima i odlukama nekih
učenika da upravo glazbu izaberu za svoj životni
poziv. Ona i danas, a nadamo se da će i ubuduće,
davati veliki doprinos bogatom duhovnom životu
Širokog Brijega. (autor teksta Tonćika Kolobarić)
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PREDSTAVLJAMO
JAVNA PODUZEĆA I USTANOVE
JAVNO PODUZEĆE
“VODOVOD
I KANALIZACIJA” d.o.o.
JP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Široki Brijeg
Kranjčevićeva 29, 88220 Široki Brijeg
Tel./fax: 039 704 881; 704 882
e-mail: vodovod.siroki.brijeg@tel.net.ba

U

JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ d.o.o. uposlena
su 24 djelatnika od čega je pet djelatnika s
visokom stručnom spremom i 19 sa srednjom
stručnom spremom, a raspoređeni su u tri službe: Opća služba, Računovodstvena služba i Tehnička služba. Direktor poduzeća je Ivan Rotim
dipl. inž. građevine. Nadzorni odbor u sastavu:
Mladen Kožul,Zlatko Tomić i Dragan Ćubela razrješen na 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj
27. 9. 2010., tako da je poduzeće trenutno bez
Nadzornog odbora. Prošle godine JP ‘’Vodovod i
kanalizacija’’ d.o.o. je ishodilo rješenje za ‘’Vodnu
dozvolu’’ za zahvaćanje vode za vodoopskrbu na
području općine Široki Brijeg od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, i
prvo je vodoprivredno poduzeće u Bosni i Hercegovini kojem je izdana vodoprivredna dozvola.
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ d.o.o. ima u svom posjedu slijedeće objekte:
- Upravnu zgradu u ulici Kranjčevićeva broj 29,
- Crpnu stanicu u ulici Kranjčevićeva broj 29,
- Bazen na Bošnjakovu brdu i D. Gracu,
- Procrpnu stanicu u Grabovini i Bošnjakovu
Brdu i
- Hidrostanicu u Oklajima i Donjem Gracu.
Planovi JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ d.o.o. u narednom periodu su:
- U suradnji sa Općinskim vijećem i Općinskim
načelnikom riješiti vlasničko-pravne odnose imo-

vine JP (uknjižba i građevinske dozvole) kako bi
se u narednom razdoblju povoljnim kreditnim
aranžmanima omogućilo daljnje širenje vodoopskrbne mreže, a sukladno planu razvoja poduzeća
i općine.
- Izvršiti rekonstrukciju dotrajale vodoopskrbne
mreže i rekonstrukciju glavne crpne stanice kako
u što skorije vrijeme ne bi došlo do pada vodoopskrbnog sustava i
- Pronaći (osigurati) financijska sredstva za rekonstrukciju dijela trase za glavni vodoopskrbni
sustav promjera ø 600 mm, dužine cca 300 m u
ulici Matije Gubca kako nebi dolazilo do ponovnog pucanja, čime bi se uklonila mogućnost nastajanja velikih materijalnih šteta i potencijalnih
ljudskih žrtava.
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PREDSTAVLJAMO
ŠKOLE
OSNOVNA
ŠKOLA BIOGRACI
Biograci bb,
88224 Jare
Tel./fax: 039/713417

U

srcu Mostarskoga blata nalazi se selo Biograci, a u njegovu središtu od 12. travnja 1973. je
istoimena središnja škola koju danas pohađa oko
400 učenika (usporedbe radi, 1973./74. bilo ih je
747) i koja upošljava 43 djelatnika. Ravnatelj škole
je Stanko Milićević. U sklopu Osnovne škole Biograci djeluju i dvije Područne škole i to u Ljutom
Docu i Jarama. Oduvijek se žitelji sva tri sela diče
svojim sportskim uspjesima, vrhunskim grožđem
i vinom, prepoznatljivom gangom i bećarcem. Prije tri godine učenici OŠ Biograci pobrali su simpatije i pohvale mnogo većih škola pokretanjem
prvoga godišnjaka među širokobriješkim osnovcima. Svoj školski list „Gradina“ promovirali su i
na posljednjem Mostarskom proljeću, a priprema

Osnovna škola Biograci
njegova novoga broja (3) u završnoj je fazi. Svoje
veliko srce Blaćani će još jednom pokazati time
što će cjelokupan prihod od prodaje trećega broja
Gradine (kao što je bio slučaj s prethodna dva)
usmjeriti u humanitarne svrhe.
Prva škola na području velebnoga Mostarskog blata primila je u okrilje prve učenike još na zalazu
19. stoljeća. Kako u Ljutom Docu tada nije postojala adekvatna školska zgrada, nastava se izvodila u
privatnoj kući Mate Damjanovića, a potom i u kući
Mate Mustapića. Prije stotinu godina (1911.) braća
Rudolf i Mate Damjanović u Ljutom Docu sagradili su školu u kojoj je nastava izvođena sve do
1950. godine. Već po završetku Drugog svjetskog
rata, i u selu Jare otpočinje s radom škola u privatnoj kući Mare-Maruke Bevanda, otkud se 1954.
nastava izmjestila u prostraniji Zadružni dom.
Istodobno su Jarani na krilima entuzijazma prkosili
oskudici poraća započevši 1946. gradnju školskog
zdanja na Cimljaku, koje je svoja vrata učenicima
prva četiri razreda otvorilo 1968. godine.

Područna škola Ljuti Dolac

Područna škola Jare
Širokiinfo
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GOSPODARSTVO
MODRA STIJENA D.O.O.
Modra stijena d.o.o.
Visoka Glavica bb, 88220 Široki Brijeg
www.modrastijena.com
e-mail: info@modrastijena.com
Telefon/fax: 039 705 390; 704 164;

T

vrtka Modra stijena d.o.o. osnovana je 1991.
godine i bavi se završnim radovima u građevinarstvu. Zapošljava 43 djelatnika. Direktor tvrtke
je Draženko Ivanković. Svake godine tvrtka bilježi
porast izvoza pa se tako granitne ploče iz Širokog Brijega mogu naći i u Norveškoj. Brojni su
poslovno-stambeni objekti na kojima je završne
građevinske radove izvodila ova tvrtka, a u prošloj godini radili su zgradu Vlade Crne Gore, zatim
trgovački centar „Piramida“ u Mostaru, upravnoposlovnu zgradu „Grafotisak“ u Grudama, te veliki
broj obiteljskih kuća i malih poslovnih prostora
što čini čak 70% poslovanja tvrtke.

Od 1995. u sastavu tvrtke posluje i salon namještaja „Ivanković“ koji je krajem prošle godine obilježio 15-godišnjicu poslovanja. Salon namještaja
“Ivanković” bavi se uvozom i prodajom namještaja
iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Italije i Srbije.

Odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog
vapnenca, među kojima je najpoznatiji „Rujan“,
Modra stijena d.o.o. jedna je od vodećih tvrtki u
Hercegovini za preradu i obradu kamena. Preciznom primjenom najnovije tehnologije i opreme
od svjetskih renomiranih proizvođača, proizvodnja
i obrada kamena, uz vlastitu ugradnju, dovedena je
na visoku razinu koja zadovoljava izbirljive kriterije tržišta, kako bosanskohercegovačkog, tako i
tržišta zapadne Europe. Na XIII. Međunarodnom
sajmu gospodarstva - Mostar 2010., Modra stijena
d.o.o. bila je među deset dobitnika priznanja „Kristalna kugla” za najuspješniji nastup na sajmu. Krajem travnja ova tvrtka će otvoriti novi proizvodni
pogon za preradu i obradu kamen za još jedan
segment kamenorezačke djelatnosti.
Širokiinfo
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PREDSTAVLJAMO
MJESNE ZAJEDNICE
MZ BUHOVO

Predsjednik MZ Vinko Topić
Telefon: 039 705 484; 063 890 452;
Broj domaćinstava: 110
Broj stanovnika: 400
Tajnik: Željko Škegro
Vijeće MZ ima 16 članova
DATUM IZBORA
02.04.2006.
Prostor: MZ Buhovo nema svoj prostor
Projekti realizirani u zadnje tri godine su:
- dovršenje tribina na malonogometnom igralištu,
- uređenje groblja – Škegrino groblje dovršeno, a
uređuje se groblje nad Ozrenom,
- obnovljena elektromreža – srednji dio sela,
- nasipanje lokalnog makadamskog puta Bilinovci novi dio sela.
Trenutni problemi i potrebe MZ:
- vodovod,
- lokalni put Bilinovci - Novo selo,
- ulična rasvjeta,
- obnova zgrade osnovne škole.
Planovi MZ Buhovo za naredni period:
- izgradnja vodovoda,
- asfaltiranje lokalnog puta Bilinovci – Novo selo,
- dovršiti uličnu rasvjetu,
- obnova zgrade osnovne škole.
(www.sirokibrijeg.ba)

MZ CIGLANA
Predsjednik MZ Franjo Rotim
Telefon: 063 326 540
Broj domaćinstava: 110
Broj stanovnika: 405
Naseljena mjesta: Donji Gradac, Gornji Gradac i
Gostuša
Udruge na području MZ: Eko udruga
ID broj: 4272152970000
Broj žiro računa: 3382202200587940
Dopredsjednik MZ: Mirko Zelenika
Tajnik: Ivica Ćavar
Predsjednik Zbora građana: Franjo Rotim
Članovi vijeća MZ: Ivan Ćuže, Ivan Čuljak, Ivica
Ćavar, Mirko Zelenika, Franjo Rotim
Prostor: Sastanci MZ Ciglana se održavaju u privatnoj kući.
DATUM IZBORA
15.02.2009.
Projekti realizirani u zadnje tri godine su:
- završen projekt izgradnje vodovoda.
Trenutni problemi i potrebe MZ:
- asfaltirana cesta u jako lošem stanju, skoro
neprohodna,
- potrebne su prostorije za rad i sastanke MZ
Ciglana,
- izgraditi malonogometno igralište.
Planovi MZ Ciglana za naredni period su:
- rekonstrukcija ceste,
- javna rasvjetu na dijelu MZ gdje je moguće.
(www.sirokibrijeg.ba)

Širokiinfo

19

KULTURA
„HEIDI“ U ŠIROKOM BRIJEGU

U

kinu „Borak” je 6. prosinca za učenike 5. i
6. razreda I. i II. Osnovne škole izvedena kazališna predstava „Heidi”. Široki Brijeg je jedan
od četiri grada u Bosni i Hercegovini kojem je
Veleposlanstvo Švicarske darovalo ovu predstavu.
Predstava je nastala u suradnji Teatra Moruzgva i
Centra za kulturu Trešnjevka (Zagreb). U predstavi su glumili Amanda Prenkaj (Heidi), Iva Mihalić
(Klara, baka, tetka, koza), Pero Jurčić (djed, Sebastijan) i Širokobriježanin Goran Bogdan (Petar,
gospođica Rottenmeier, otac).

U ŠIROKOM BRIJEGU PREDSTAVLJENA HRVATSKA
ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE

U

kinu Borak je, 20. siječnja, u organizaciji Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg i Hrvatskog
leksikografskog instituta Bosne i Hercegovine
predstavljen I. svezak (A-Đ) Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine. „Ova enciklopedija je
hrvatski pogled na državu Bosnu i Hercegovinu
i pisan je čistim standardnim hrvatskim jezikom,
a u cijelosti su ga napisali hrvatski intelektualci“,
rekao je na početku predstavljanja glavni urednik
Enciklopedije prof. dr. sc. Jakov Pehar dodavši da
je ovaj jedinstveni projekt okupio na jednom mjestu intelektualnu elitu Hrvata iz Posavine, Srednje
Bosne i Hercegovine i da može služiti kao primjer drugima koji rade ovakve ili slične projekte. „Nikada
u Bosni i Hercegovini nije objavljena enciklopedija ovakve vrste i to je događaj prvorazredne važnosti,
naš ponos i naša radost“, istaknuo je dr. sc. fra Robert Jolić predstavljajući monografiju koja je prema riječima fra Roberta Jolića u početku bila zamišljena kao leksikon, ali je prerasla u enciklopediju. Ravnatelj
Hrvatskog leksikografskog zavoda nakladnika Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine Ivan Anđelić
je najavio izlazak II. sveska za kojeg posjeduju 90% građe i zahvalio brojnim sponzorima i donatorima
koji su pomogli ovaj zahtjevni projekt pritom istaknuvši veliku zaslugu predsjednika HZ Herceg-Bosne
mr. Vladimira Šoljića. Predstavljanje Enciklopedije svojim nastupom su upotpunili Petar i Anđela Bevanda
učenici Srednje glazbene škole, a program je vodila Željka Šaravanja.
Širokiinfo
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Otvorena 6. poslijediplomska izložba ARS SACRA i
predstavljen kalendar Franjevačke galerije

U

Franjevačkoj galeriji Široki Brijeg, 6. poslijediplomskom izložbom ARS SACRA Akademije likovnih
umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru, 14. prosinca se predstavila akademska slikarica
Kristina Kramer. Izložbu Ars sacra svečano je otvorio generalni konzul RH u Mostaru Velimir Pleša.
Izložba se sastoji od 11 slika velikih i srednjih formata, nastalih tijekom dvogodišnjeg poslijediplomskog
studija. Autorica je ovom izložbom (kojoj je prethodio usmeni ispit) potvrdila odgovarajuću stručnu spremu, te je dobila diplomu i stručni naziv
magistra slikarstva „Ars sacra”. Diplomu je uručio dekan ALU Široki Brijeg Anto Kajinić. Izložba
će ostati otvorena do sredine siječnja slijedeće
godine. Galerija je predstavila i kalendar za godinu 2011. što ih je tiskala u vlastitoj nakladi, i to:
četrnaestlisni zidni katolički kalendar, jednolisni
zidni, stolni i džepni. Kalendar je popraćen reprodukcijama slika V. J. Jordana, a veliki zidni kalendar i stručnim osvrtom na Jordanov slikarski opus - čime
se promiče likovna kultura upravo u ovoj vrsti tiskovina u kojima inače, uporno cvjeta izraziti kič. Osim
toga, na svakome listu otisnuti su kratki biblijski tekstovi koji govore o Božjem milosrđu.

OTVORENA IZLOŽBA
VINKOVAČKIH UMJETNIKA

U

Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu u
sklopu manifestacije „Šimićevi susreti”, 10.
studenoga otvorena je izložba 25 radova od isto
toliko umjetnika iz Vinkovaca iz likovne zbirke
Gradskog muzeja Vinkovci. Djela su nastala u razdoblju od 1961. do 1971. godine. Izložbu je prigodnim riječima otvorio predsjednik Vlade Županije
Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić. Izložbu je
predstavio kustos vinkovačkog Gradskog muzeja
Ivica Belamarić, a bila je otvorena do 7. prosinca.
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PREDSTAVLJEN 4. BROJ
AKADEMIJE

U

Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu 1. prosinca predstavljen je 4. broj časopisa za umjetnost i kulturu „Akademija”. Nakladnik ovog jedinstvenog i jedinog časopisa ovakve vrste u Bosni i
Hercegovini je Akademija likovnih umjetnosti Široki
Brijeg Sveučilišta u Mostaru. Časopis su predstavili
novinar i publicist Dragan Marjanović, prorektor za
znanost i razvoj Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc.
Ivo Čolak i glavni urednik časopisa fra Vendelin Karačić. Prof. dr. sc. Ivo Čolak je na samom početku
predstavljanja časopisa rekao da je predstavljanje knjige kod nas ponekad jednako predizbornim političkim skupovima. „Nije rijetkost da ljudi predstavljaju knjigu iako je nisu niti prelistali”, rekao je prof.
Čolak. Govoreći o samom sadržaju časopisa prof. dr. sc. Ivo Čolak je istaknuo: „Ovaj broj Akademije s
mog stajališta zauzima visoku ocjenu. Istaknuo bih prilog Ane Zovko “Estetika i stvaralaštvo”, koji je po
mojem sudu odlično urađen. Sviđaju mi se i stručni radovi, u kojima su autori iznijeli svoje iskreno mišljenje. Nažalost ima priloga koji ne zaslužuju tako visoku ocjenu. Prilozi Joze Marića i Antuna Karamana
ne zaslužuju visoku ocjenu”. „Drago mi je što sam danas mogao čuti ovako zrelu i dobru kritiku, što je
rijedak slučaj, usudio bi se reći i u našoj regiji. No, mi smo uložili veliki trud ali ovo su teška vremena.
Većina priloga su stigla od uredništva, a plod su volonterskog rada, čitaj besplatno”, rekao je fra Vendelin
Karačić glavni urednik časopisa „Akademija”. Sami ugođaj predstavljanja časopisa svojim nastupom su
uveličale članice Glazbene škole Široki Brijeg Matea Milićević, Brigita Baćak i Anđela Jelić i voditeljica
Željka Šaravanja.

PREDSTAVLJENA
10. KNJIGA KARLA ROTIMA

U

kinu Borak je, 16. prosinca u organizaciji Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg predstavljena knjiga „Petnaest stoljeća hrvatske borbe za
slobodu” autora Karla Rotima. „Oda jednom životu i svim djelima u njemu”, bila je završna misao
prof. dr. sc. Ive Čolaka o 10. knjizi Karla Rotima
koja je prema prof. Čolaku kruna stvarateljskog
opusa i presjek rada Karla Rotima u proteklih 20
godina. Predstavljajući knjigu Karla Rotima dr. sc.
Mile Lasić je između ostalog istaknuo da je autor
u 20 godina svoga stvaralačkog rada napisao preko 90 stručnih i znanstvenih radova, a da je ova
10. knjiga djelo o svojim djelima jer su njemu sadržani sažetci autorovih devet knjiga. O knjizi su govorili
i Nino Rotim i prof. Tihomir Marić.
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PREDSTAVLJENA KNJIGA „HRB-RAT PRIJE RATA“

U

organizaciji širokobriješkog ogranka Matice
hrvatske u dvorani Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 15. studenoga predstavljena
je knjiga „HRB-Rat prije rata” autora Bože Vukušića. Knjigu su predstavili Drago Ljubić hrvatski
emigrant i povratnik nakon više od 30 godina
života u emigraciji, Petar Majić, kao i sami autor.
Moderator i voditelj predstavljanja knjige bio je
Predrag Kožul predsjednik Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg. U knjizi autora Bože Vukušića
„HRB - rat prije rata” se opisuje kako su pripadnici skupine „Fenix 72” Hrvatskoga revolucionarnog bratstva 20. lipnja 1972. ušli u Jugoslaviju
s ciljem podizanja ustanka i rušenja Jugoslavije. U

knjizi se opširno opisuje priprema, ulazak skupine preko granice, njihove aktivnosti i stradanje u
borbama s oružanim postrojbama jugoslavenskog
režima.

ODRŽAN BOŽIĆNI KONCERT
U CRKVI NA ŠIROKOM BRIJEGU

B

ožićni koncert na kojem su nastupili Hrvatska
glazba Mostar, katedralni oratorijski zbor Mostar, zbor sv. Cecilije Široki Brijeg, solisti: Leona
Sušić, Ivo Jurić, Mario Zovko, Nikolina Brkić i Karlo Milićević, dirigenti: don Dragan Filipović i Joško
Slišković, klapa Krš i klapa Drača, upriličen je 14.
prosinca u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu. Posebno je oduševila klapa
„Krš” koja je izvedbama skladbi „Božić je” i „Izliči
me” izmamila gromoglasan pljesak nazočnih. Maestro Joško Slišković maestralno je ravnao zborovima, a u pojedinim trenutcima i posjetiteljima
što je izazvalo oduševljenje nazočnih i potaknulo
ih da s njim u ritmu pjevaju i plješću. I ostali izvođači su bili na visokoj razini i dali svoj doprinos
ugođaju božićne topline i radosti. „U sve vrijeme
godišta”, „Svim na zemlji”, „Radujte se narodi”,
„Narodi nam se Kralj nebeski”, „Zvončići” samo
su neke od 21 božićne skladbe izvedene na koncertu koji će zasigurno ostati u trajnom sjećanju
svim nazočnim na koncertu koji su Širokom Brijegu darovali glazbenici, klape, zborovi, solisti, dirigenti i BHT1. Koncert je snimala BHT1 i prikazan
je na sam blagdan Božića.

U

prostorijama vrtića „Pčelica” na Puringaju,
17. prosinca, djeca su zajedno sa svojim
tetama Miroslavom Galić, i Tonćikom Zovkom
upriličila prigodan glazbeno scenski program,
koji je oduševio roditelje i nazočnu publiku.
Tete su bile presretne, što se njihov i dječji
trud isplatio, te što su djeca svojom koreografijom i recitacijama roditeljima pripremila najljepši božićni poklon.
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PRIREDBE U POVODU
BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

U

Osnovnoj školi Ivan Sopta u Rasnu 12. prosinca održan je Božićni domjenak koji su organizirali budući članovi HKUD-a u osnivanju s
područja župe Rasno. Osim 70 budućih članova, a
radi se o djeci uzrasta od 6 do 18 godina,voditelja
obuke Zdenka Damjanovića-Zovkušića na domjenku i druženju nazočili su župljani Župe Rasno,
širokobriješki gangaši, gosti iz HKUD-a “Prenj” iz
Stoca, HKUD-a “Blaćani” koji su tradicionalnim
pjesmama i plesovima izrazili podršku domaćinima. U sklopu druženja održan je prvi javni nastup
društva u osnivanju, čiji su nastup burno pozdravili
nazočni gosti. Uz uspješan nastup budući folkloraši
pripremili su i prigodni domjenak, te se uz domaće
specijalitete, dobru kapljicu, pjesme i plesove druženje nastavilo do večernjih sati.

U

prostorijama MZ Mokro, a u organizaciji
KUD-a Mokro, 15. prosinca, priređen je tradicionalni Božićni domjenak ovog društva. Predsjednica KUD-a Mokro Slavica Ćužić prisutnima
se obratila prigodnim riječima, te izrazila nadu da
će ovo društvo i dalje okupljati mlade, te predstavljati svoje mjesto i općinu kako u BiH tako i u široj
regiji. Na ovo druženje folkloraša došli su i članovi HKUD-a Rodoč, HKUD-a Jasenica, HKUD-a
Blaćani Biograci, HKUD -a Hercegovac i HKUD-a
Turčinovići, gangaši iz Posušja... Nazočne je u ime
Općinskog načelnika Mire Kraljevića pozdravio
šef odsjeka društvenih djelatnosti Ivo Slišković zaželjevši im čestit Božić i sretnu Novu godinu, te da
i ubuduće svojim nastupima uspješno predstavljaju
Široki Brijeg.

pripremili: Belinda Krnić, Davor Markota, Vasili
Buzmakov, Anita Milićević, Dunja Bilinovac, Mihaela Pavlović, Luka Kraljević, Snježana Rezić i Marija Polić.

U

organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Kočerin” 19. prosinca održano
je sada već tradicionalno Božićno-novogodišnje
druženje članova ovog društva i njihovih gostiju uz prigodan program i domjenak. Na samom
početku programa nazočnima su se prigodnim
riječima obratili predsjednik HKUD-a Kočerin
Marinko Mikulić-Mako i Općinski načelnik Miro
Kraljević. U 90-minutnom zabavnom dijelu programa nastupili su tamburaška, pjevačka i dramska
sekcija HKUD-a Kočerin. Uz nastup svih uzrasta
HKUD-a Kočerin nazočnima su se predstavili i
gosti HKUD „Ružići” iz Gruda i HKUD „Naši korijeni” iz Bobanova naselja kod Čapljine. Druženje
je nastavljeno uz pjesmu, gangu, bećarac i uz domaće delicije i kuhano vino.

U

kinu Borak 18. prosinca održan je tradicionalni Božićni koncert učenika Glazbene škole „Široki Brijeg”. Na koncertu su nastupili Veliki
zbor, Mali zbor, Tamburaški orkestar i Glazbeni
vrtić, te Ante Vukoja, Luca Mikulić, Barbara Bubalo,
Josip Slišković, Brigita Baćak, Anđela Jelić, Mateja
Milićević, Filip Tadić, Nikolina Šušak, Ana Ćavar,
Robert Sivrić, Lucija Bilinovac, Ivana Galić, Dora
Sesar, Brigita Baćak i Josip Marušić. Program su
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U

povodu Božićno-novogodišnjih blagdana prigodne programe, 27. i 28. prosinca priredili
su i članovi HKUD-a Hercegovac i HKUD-a „Crnašnica“ Knešpolje.

U

prepunoj Velikoj dvorani Zavoda Svete Obitelji na Puringaju 21. prosinca održana je
božićna priredba na kojoj je sudjelovalo sedam
glazbenih izvođača: Zbor štićenica Zavoda Svete
obitelji „Magnificat”, Veliki zbor Glazbene škole
Široki Brijeg, Zbor širokobriješke Frame, Mokarski tamburaši, Ženska klapa „Diva”, Muška klapa
Dobrkovići, Tina Bilać i Dječji tamburaški orkestar Dobrkovići, nakon čega je uslijedio igrokaz
„Zahtjev za prijateljstvo” autorice Sanijele Matković u kojem su sudjelovali prof. Andrija Zeljko i
štićenice Zavoda Svete obitelji.

U

prepunom kinu Borak, 21. prosinca, u organizaciji Kluba roditelja djece sa smetnjama
u psihofizičkom razvoju „Nada“ iz Širokog Brijega, a u povodu desete obljetnice utemeljenja
kluba i Božićno-novogodišnjih blagdana priređen
je prigodni zabavni program pod nazivom „Nada
u nama“. U programu su sudjelovala djeca s posebnim potrebama, te učenici osnovnih škola s
područja cijele Županije Zapadnohercegovačke.
Prigodnim riječima nazočnima su se obratili tajnik Kluba roditelja djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju „Nada“ Miljenko Buhač, Općinski
načelnik Miro Kraljević, širokobriješki gvardijan
fra Sreten Ćurčić i predsjednik Vlade Županije
Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić.

U

povodu Božićno-novogodišnjih blagdana
učenici Osnovne škole Kočerin priredili su
23. prosinca prigodni program. Gostima među
kojima su bili najbrojniji roditelji božićnim pje-

smama „Svim na zemlji” i “U to vrijeme godišta” predstavio se zbor Osnovne škole Kočerin
pod vodstvom nastavnice Ivane Penavić. Članovi
dramske sekcije izveli su igrokaze „Božićne želje” i „Slomljeno božićno drvce” autora fra Ante
Marića. Blagdan Božića učenici su čestitali onako
kako to najbolje znaju: igrom, pjesmom, te učeničkim recitacijama.

STOLAČKI OGRANAK
MATICE HRVATSKE
PREDSTAVLJEN
U ŠIROKOM BRIJEGU

N

a samom početku programa predstavljanja
ogranka Matice hrvatske Stolac, održanom
30. studenoga u kinu Borak u organizaciji širokobriješkog ogranka Matice hrvatske, prikazan je
15-minutni dokumentarac o povijesti općine Stolac. Predsjednik stolačkog ogranka Matice hrvatske dr. Mladen Bošković zahvalivši se domaćinu
na organizaciji predstavljanja ogranka Matice hrvatske Stolac, uručio predsjedniku širokobriješkog
ogranka Predragu Kožulu, godišnjak Matice hrvatske ogranak Stolac „Stolačko kulturno proljeće”.
U drugom dijelu programa predstavljena je knjiga
Željka Raguža „Već viđeno”. U knjizi su sabrane
72 autorove kolumne objavljene u listu „Crkva na
kamenu” od 2002. do 2008. godine. O Raguževoj
knjizi „Već viđeno” nadahnuto je govorio Anđelko
Mikulić i sami autor. Svojim nastupom u glazbenom
dijelu programa ovaj kulturni događaj uljepšala je
Djevojačka skupina „Vidoštačka kraljica”.
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Bivši nogometaš
«Širokog Brijega»,
«Osjeka», «Hajduka»,
«Kamtena»...na slici

NOGOMETNE LEGENDE

OSMOSMJERKA

Grana
Postelja
poljo(braèni...)
gospodarstva

Zvuèni
gutljaj
tekuæine

U mreži osmosmjerke treba pronaći i zaokružiti dvadeset šest riječi iz popisa.
Naposljetku će vam preostati jedanaest slova, koja
čitana vodoravnim slijedom,
daju konačno rješenje, ime
i prezime bivšeg nogometaša “Širokog Brijega”, “Veleža”, “Hajduka”, “Hrvatskog dragovoljca”, “Dinama”,
“GAK-a”, “Rapida”, “Austrie”..., rođenog 8. rujna
1975. godine.

ANKETA, BUJICA, FLOTA, GROTLO, KARTA,
KLUPA, KRMELJ, LONAC, MAGLAJ, MARINKO,
MOSTAR, MOTIKA, NAKLON, NAMET, NAVIKA, OBLAK, OSNUTAK, PATNIK, PISAK, POŠTA,
PROPIS, SMOTAK, TOKAR, TRAVA, ULOGA,
ZAKLON
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Otpadak od
sijena,
trina
Udarac u
karateu,
atemi
Svijet
Blaženih u
stari Slavena

Akvarijska
ribica

Glas žabe

Japanski
književnik,
Rintaro

Jurišati,
nasrtati

Hrvanje
slobodnim
stilom

Preostali
dio,
preostatak
Glumica
Winslet
Postupak
iskljuèenja iz
vlasti

Branko
Tucak
Dio puške
papovke

Pokojni
košarkaš,
Radivoje

Scenograf i
redatelj,
Zlatko
Format
papira

Travar
Sadikoviæ
Abecedni
popis
adresa(mn.)

Listiæ cvijetne
krunice,
(latica)

Rijeka
izmeðu
Poljske i
Njemaèke

Rumunjska
marka vozila
Luka u
Izraelu, Akko
Argon
Pokrajina u
Grèkoj

Projektil s reaktivnim
motorom

Mjesto u Boki Kotorskoj
Hrvatski
glazbenik,
Ante

Rijeka u
Italiji

Praotac
talijana
Figura, oblièje

Edenski
vrt
(zemaljski...)

Dogovoreno
vrijeme

Album
Dragana
Lukiæa
Silicij

Prilièno jak
Sumpor

«Tona»

Ljestvica
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Brazilski
nogometni
reprezentati

DA SE NE ZABORAVI
IN MEMORIAM
Dr. sc. Franjo Tuđman 1922.-1999.

U

povodu 10. prosinca 11 godišnjice od smrti
Prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Općinski načelnik i predsjednik Općinskog
odbora HDZ-a BiH Široki Brijeg Miro Kraljević
sa suradnicima, predsjednik Vlade ŽZH Zdenko
Ćosić i ministri iz Vlade ŽZH su ispred spomenika Franji Tuđmanu u Širokom Brijegu zapalili svijeće u znak poštovanja i sjećanja na utemeljitelja
hrvatske države.

OBILJEŽEN DAN ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

N

akon polaganja vijenca na Trgu širokobrijeških žrtava (kod križa) u središtu Širokog
Brijega, a u povodu dana Županije Zapadnohercegovačke, u kinu Borak je 17. studenoga održana
svečana sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Himnom „Lijepa naša” u izvedbi
Djevojačkog zbora Glazbene škole Široki Brijeg
počela je svečana sjednica. Zlatko Jurilj predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke
prigodnim i riječima dobrodošlice novoizabranim
i zastupnicima u prošlom sazivu Skupštine i brojnim gostima otvorio je svečanu sjednicu. Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke
Zdenko Ćosić prisjećajući se događaja od prije 19
godina, a koji su obilježili povijest Hrvata u Bosni
i Hercegovini, obratio se novoizabranim zastupnicima koji će za nekoliko dana sjesti u zastupničke
klupe, kao i onima koji će obnašati izvršnu vlast
riječima: „U onima koji obnašaju javne dužnosti
treba prevladati motiv da ono što čine bude na

dobrobit i u interesu svoga naroda”. „Bilo je i boljih dana za Županiju Zapadnohercegovačku. Ali,
siguran sam da možemo mnogo bolje i više uz
odgovoran rad u trenutcima povijesne prekretnice donošenja novog Ustava Bosne i Hercegovine”,
rekao je između ostalog u prigodnom obraćanju
nazočnima Bariša Čolak ministar pravde u Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine. Program je vodio
Marinko Karačić, a svečanost su s nekoliko glazbenih brojeva upotpunile članice Djevojačkog zbora
Glazbene škole Široki Brijeg na čelu s ravnateljicom Tonćikom Kolobarić.
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Široki Brijeg
- uvijek na 1. mjestu
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
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
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