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DA SE NE ZABORAVI

Općina Široki Brijeg, prema podatcima Federalnog zavoda za statistiku, u
mjesecu veljači ove godine prvi put u svojoj povijesti ima 6.030 zaposlenih
što je oko 40 posto od ukupnog broja zaposlenih u našoj županiji. Ovo je
zaista vrijedan podatak u ovom vremenu recesije i smanjenja punjenja
proračuna. Ovo je podatak koji nam ulijeva nadu da ćemo ipak u vremenu
koje je ispred nas izići iz ove krize i nastaviti sa završetkom započetih i sa
novim projektima u našem gradu. Još jedan događaj koji nam ulijeva optimizam je otvaranje tvornice za proizvodnju ukrasnih panela „PT-HERT” na
Trnu sredinom svibnja. Ovaj vrijedni projekt je djelo ruku braće Pavković koji
su prije 10 godina imali svega dva djelatnika. Danas ova tvrtka zapošljava
17 djelatnika. Po sedmi put košarkaši Širokog osvojili su naslov prvaka
Bosne i Hercegovine. Nakon pobjede u prepunoj dvorani nad ekipom iz
Aleksandrovca, našim košarkašima smo priredili proslavu naslova prvaka
sada već tradicionalno na središnjem Trgu širokobrijeških žrtava. Nogometaši su također polučili odličan rezultat osvojivši drugo mjesto u prvenstvu
Premijer lige Bosne i Hercegovine. I ove godine u sklopu „Brijeških zvona“
održana je tradicionalna svečanost obilježavanja obljetnica Bleiburg i križni
put ‘45., Zaustavljanje tenkova u Pologu ‘91. i Ministar obrane RH Gojko
Šušak ‘98., pod nazivom „Svibanjska sjećanja“. Direkcija za europske integracije objavila je konačnu listu odabranih partnerskih općina u Bosni i
Hercegovini za sudjelovanje u implementaciji projekta “Lokalizacija Europske unije”. Široki Brijeg je jedna od 40 općina koja će sudjelovati u ovom
projektu. Široki Brijeg je jedna od 10 općina u Bosni i Hercegovini u kojoj
je pod pokroviteljstvom Posebnog predstavnika Europske unije za Bosnu i
Hercegovinu Valentina Inzka, a u organizaciji nevladine organizacije Vesta
iz Tuzle, 4. svibnja održana Javna rasprava pod nazivom „Put Bosne i Herecegovine je u jednom smjeru”. Kraj svibnja i početak lipnja bit će krupnim
slovima ubilježen u povijest Širokog Brijega, jer smo prva općina u Bosni
i Hercegovini koja je pristupila ekshumaciji i identifikaciji žrtava koje su
partizani komunisti prigodom otpočinjanja tzv. završnih operacija u veljači
1945. godine zatvorili i nakon nekoliko dana poubijali. U masovnim grobnicama u Knešpolju pronađeni su ostatci 28 žrtava partizanskih zločina.
Puštanje u rad vodovoda u Crnču je još jedan veliki uspjeh Širokog Brijega,
ali u prvom redu ljudi i aktivista u ovoj mjesnoj zajednici i sigurno je događaj
koji je obilježio ovu godinu.
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Urednikova riječ
Naša općina je prva u Bosni i Hercegovini implementirala OESS-ovu komponentu
„Mediji i komunikacija“, pa sam sredinom lipnja u Sarajevu dobio prigodu predstaviti
našu općinu kao primjer dobre prakse pred organizatorima predstavnicima OESS-a,
medijima i predstavnicima 30-ak bosanskohercegovačkih općina. Ovo je svakako bila
prigoda, promovirati općinu Široki Brijeg, koju sam mislim na najbolji način i iskoristio.
Kulturna, gospodarska, športska i druga događanja u Širokom Brijegu su mogu reći
naša svakodnevnica, pa se stoga unaprijed ispračavam ako se neki događaj koji se
zbio u vašem mjestu ne nalazi u ovom broju, a mislite da bi trebao biti, pošaljite
mr. sc. Drago Martinović, urednik
mailom ili me kontaktirajte osobno pa ćemo taj propust ispraviti u slijedećem broju.
Krajem 2009. godine imali smo 500.000 otvaranja naših sadržaja na službenoj internet stranici (www.sirokibrijeg.ba), a
sada samo pola godine nakon tog jubilarnog posjetitelja već imamo 700.000 otvaranja naših sadržaja.To je svakako vrijedan podatak koji potvrđuje da Široki Brijeg obiluje brojnim sadržajima koji su medijski popraćeni, a istovremeno pokazuje
zainteresiranost građana za te sadržaje u lokalnoj zajednici.

OPĆINA ŠIROKI BRIJEG – PRIMJER DOBRE PRAKSE

O

pćina Široki Brijeg je prva u Bosni i Hercegovini koja je implementirala komponentu „Mediji i komunikacija” OESS-ove inicijative
„Lokalno je primarno“, stoga je i slogan općine
„Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu“ još jednom
opravdao svoje postojanje“, rekao je na početku
svog izlaganja Drago Martinović savjetnik načelnika
općine Široki Brijeg za odnose s javnošću na
seminaru pod nazivom „Razmjena dobrih praksi”
održanog 15. lipnja u hotelu Terme Ilidža, u or-

kao jednoj novoj aktivnosti u sklopu komponente „Mediji i komunikacija“ govorio je Drago
Martinović iz općine Široki Brijeg. Na seminaru su
još izlagali Dijana Duzić iz općine Jajce, Suada Sofić
iz općine Bihać, Slavica Đurić iz Vlasenice i Svetlana Pavlović iz Šamca. O ulozi medija u lokalnim
zajednicama govorili su Dalibor Bacić iz Magic Radia Milići i Elvir Halilović iz RTV Vogošća.

ŠIROKI BRIJEG U
„MERIDIJANIMA“

U

ganizaciji OESS-a. U prvom dijelu seminara pod
nazivom E-komunikacija i upotreba informacijskih
tehnologija u komuniciranju Martinović je izlagao na temu „Uloga informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu komunikacije”, a o
Unaprjeđenju internog komuniciranja i uvođenja
novih praksi izlagala je Gospava Jeremić iz općine
Zvornik. Kao primjer dobre prakse o eksternom
komuniciranju, odnosno o Općinskom biltenu kao
sredstvu komuniciranja izlagala je Divna Aračić iz
općine Mrkonjić Grad, a o Danu otvorenih vrata

145. broju časopisa za zemljopis,
povijest i putovanja
„Meridijani” predstavljena je općina Široki
Brijeg. U ovom najprodavanijem stručnom
časopisu u Hrvatskoj,
koji je namijenjen popularizaciji znanosti,
naša općina je predstavljena na 12 stranica. Časopis se može
kupiti na kioscima u
Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini.
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PREDSTAVLJENA KNJIGA

„Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću“

G

ovoreći o knjizi mr.sc. Drage Martinovića “Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću”
predstavljač knjige doc.dr.sc. Đorđe Obradović predavač i voditelj Medijskog istraživačkog centra Odjela za komunikologiju na Sveučilištu u Dubrovniku je
istaknuo da je najveća vrijednost knjige primjenjivost
ponuđenih rješenja u složenom političkom sustavu
Bosne i Hercegovine. „Tematika je izložena jasno, sažeto i precizno, jednostavnim i lako pamtljivim stilom,
što je svakako prednost i za studente koji će po njoj
učiti, i za praktičare koji će uz njezinu pomoć osmišljavati strategiju i provoditi taktička i operativna rješenja.
Prevedeni američki udžbenici ne mogu ponuditi ni savjete, ni naputke za specifičnosti današnje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, a na domaćem tržištu nema drugih knjiga s tako usko primijenjenom suvremenom
teorijom na praksu komuniciranja jedinica lokalne samouprave s njezinim ciljnim javnostima”, rekao je profesor
Obradović u svom opsežnom i dinamičnom, a istovremeno zanimljivom izlaganju, koji su nazočni na predstavljanju
knjige mr.sc. Drage Martinovića održanom 30. lipnja u hotelu Park, među kojima su bili i generalni konzul RH u
Mostaru Velimir Pleša i načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević, kao i brojni PR stručnjaci iz regije i gosti, u
nekoliko navrata prekidali pljeskom. „Ova knjiga je sigurno dobra osnova/priručnik svim općinskim rukovodstvima, posebice općinskim i gradskim PR djelatnicima, studentima (poslovne/djelatne) komunikologije, ekonomije, te
široj čitalačkoj publici građanima“, rekao je između ostalog predstavljač i recezent knjige „Komuniciranje jedinica
lokalne samouprave s javnošću”, i mentor autora knjige mr.sc. Drage Martinovića pri izradi magistarskog rada,
prof.dr.sc. Besim Spahić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

RAZMJENA DOBRE PRAKSE U ŠIROKOM BRIJEGU

O

pćina Široki Brijeg je 1. srpnja bila domaćin jednodnevnom studijskom putovanju pod nazivom
„Razmjena dobre prakse” koje je organizirala nevladina udruga „Centar za građansku suradnju“ iz Livna.
Sudionike ovog studijskog putovanja primili su Općinski načelnik Miro Kraljević, predsjednik Općinskog
vijeća Nedjeljko Bokšić i pomoćnik načelnika za opću
upravu i društvene djelatnosti Dalibor Markić. Zaželjevši dobrodošlicu Općinski načelnik Miro Kraljević
je upoznao goste s načinom funkcioniranja i praksama komuniciranja u općini Široki Brijeg. Predsjednica
„Centra za građansku suradnju“ Zulka Baljak je između ostalog istaknula nekoliko primjera dobre prakse
kao razlog odabira općine Široki Brijeg za domaćina
ovog studijskog putovanja. Drago Martinović savjetnik
načelnika općine Široki Brijeg za odnose s javnošću je
prezentirao postignuća općine Široki Brijeg u domenu
komuniciranja s javnošću, kao i korištenje informacij-

sko komunikacijskih tehnologija u općini Široki Brijeg.
Sudionici ovog studijskog putovanja bili su predstavnici mjesnih zajednica iz općina Ljubuški, Grude, Posušje,
Livno,Tomislavgrad, Drvar, Bosansko Grahovo, Kupres
i Glamoč, pomoćnici načelnika navedenih općina, kao
i predsjednici općinskih vijeća općina Bosansko Grahovo i Livno. Na kraju svog posjeta Širokom Brijegu
sudionici studijskog putovanja posjetili su mjesnu zajednicu Lijeva obala.
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OPĆINSKO VIJEĆE

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedjeljko Bokšić,
predsjednik
Općinskog vijeća

Na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 2. ožujka usvojena je Odluka o izmještanju masovne grobnice „Dubrava” u Knešpolju nastale krajem II. svjetskog rata, kojom se uređuje
iskapanje i izmještanje masovne grobnice „Dubrava”, a aktivnosti na iskapanju i izmještanju
masovne grobnice će provesti Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg, Vicepostulatura postupka mučeništva „Fra Leo
Petrović i 65 subraće” i JU Coming.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o utvrđivanju naknade za usluge
Dječjeg vrtića „Pčelica” temeljem koje su korisnici usluga Dječjeg vrtića djeca roditelja sa
80, 90 i 100 postotnom invalidnošću oslobođeni plaćanja naknade korištenja usluga Dječjeg
vrtića „Pčelica”, a korisnici iz obitelji sa više djece za drugo dijete plaćaju naknadu 150 KM
za stariji uzrast i za jaslice 180 KM, a za treće, četvrto i svako slijedeće dijete koje ide u
vrtić oslobođeno je plaćanja naknade.
Na 22. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu na području katastarske općine Izbično. Utvrđena je i prosječna konačna građevinska cijena iz 2009. godine i iznosi 1000 KM za 1m² stambenog prostora na
području općine Široki Brijeg.
Na istoj sjednici jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o usuglašavanju sjedišta, skraćenog naziva, oblika pečata i djelatnosti Javnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija”
d.o.o. Široki Brijeg i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća „Vodovod i
kanalizacija” d.o.o. Široki Brijeg.
Na 22. sjednici Općinskog vijeća usvojen je Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Široki Brijeg.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća za ravnatelja „Narodne knjižnice” Široki Brijeg imenovan
je Ante Ćužić profesor filozofije i religijske kulture.
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Na 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. ožujka usvojena je Odluka o Programu kapitalnih investicija. Andrija Kraljević šef odsjeka gospodarstva je obrazložio ovu Odluku.
Većinom glasova vijećnika na istoj sjednici usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode prema kojoj je cijena vode za domaćinstva, dječje vrtiće, školske,
vjerske ustanove, dom zdravlja i odjele za djecu s posebnim potrebama 0,95 KM (+ PDV
17%) + PVN (0,01+0,05 KM/m³). Predlagatelj ove Odluke Općinski načelnik Miro Kraljević
je u obrazloženju istaknuo da je i sada cijena vode jedna od najnižih u regiji, i da će nova
cijena vode omogućiti normalan rad i funkcioniranje JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., kao i
obnavljanje i održavanje postojeće mreže.
Na 23. sjednici Općinskog vijeća usvojena su Rješenja o konačnom imenovanju članova
Nadzornih odbora u sastavu: Dragan Ćubela, Mladen Kožul i Zlatko Tomić u JP „Vodovod i
kanalizacija” d.o.o., Jagoda Barbarić, Mirela Kožul i Tomislav Zelenika u JKP „Čistoća” d.o.o.,
Josip Bubalo, Mile Ivanković i Draženka Bevanda u JP „Veterinarska stanica” d.o.o., Tomislav
Naletilić, Anita Markić i Rosanda Zovko u JP “Radio postaja Široki Brijeg” d.o.o. i Stanko
Milićević, Miroslav Mandić i Andrija Kraljević u Upravno vijeće JU „Coming”.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća Općinski načelnik Miro Kraljević je podnio Izvješće o
svom radu za proteklu 2009. godinu koje je većinom glasova vijećnika usvojeno. Većinom
glasova je usvojeno i Izvješće o radu Općinskog pravobranitelja Smilje Dujmović-Marić i JU
Dječji vrtić „Pčelica” od strane ravnateljice Radice Mandić.
Na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28. ožujka imenovani su predstavnici Općinskog
vijeća u Skupštinu Športskog saveza općine Široki Brijeg i to: Borislav Grbešić, Denis Ćorić,
Ivo Jurilj, Josip Kožul, Velimir Mabić, Ante Čolak, Stanko Milićević, Eugen Zeljko, Dalibor
Bogdan i Dario Slišković.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća prijedlog Općinskog načelnika da točka Odluka o dugoročnom zaduživanju općine Široki Brijeg, kod razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine uđe u dnevni red nije prošao. Klubovi vijećnika HSP-a BiH i Narodne stranke Radom
za boljitak bili su protiv, odnosno suzdržani.
Na 24. sjednici Općinskog vijeća usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Široki
Brijeg od 01.1.2009. do 31.12.2009. godine. Izvješće je obrazložio pomoćnik načelnika za
financije Mate Zadro.
Na istoj sjednici usvojen je i Zaključak koji je predložila vijećnica Ruža Sopta ispred Odbora
za gospodarstvo kojim se zadužuje načelnik i Služba za financije da detaljno analizira sve
zaostale obveze s kratkoročnim i dugoročnim zaduženjima.
Na 24. sjednici Općinskog vijeća usvojena su Izvješća o radu Centra za socijalni rad, Narodne knjižnice i Hrvatskog kulturnog doma Široki Brijeg.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća nakon što je na 23. sjednici Izvješće JU „Coming“ i ravnatelja Dragana Pavkovića vraćeno na doradu ravnatelj Pavković je podnio dopunu Izvješća
o radu JU Coming sa financijskim pokazateljima. Izvješće je usvojeno.
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Na 24. sjednici jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu Športskog saveza općine Široki
Brijeg i Polugodišnje izvješće o implementaciji Strategije komuniciranja s javnošću općine
Široki Brijeg od 2009. do 2012. godine.
Na istoj sjednici usvojena je i Odluka o pristupanju izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg. Izmjene i dopune Plana vrše se radi usklađivanja
Urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg i Detaljnog plana uređenja gospodarske
zone Trn.
Na 24. sjednici Općinskog vijeća Informaciju o radu Crvenog križa Široki Brijeg vijećnici su
primili na znanje.
Na 26. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. lipnja usvojena je Odluka o uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu - sustav vodoopskrbe pitkom vodom kojom se reguliraju tehničko-tehnološki uvjeti priključka na vodovodnu mrežu, rokovi priključena, kao i uvjeti
isporuke i priključenja na vodovodnu mrežu.
Na istoj sjednici podneseno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Široki Brijeg od
01.01.2010. do 31.03.2010. godine i Izvješće o radu Vatrogasnog društva Široki Brijeg.
Na 26. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen poslovnik o radu Općinskog vijeća.
Na 26. sjednici Općinskog vijeća donesen je Zaključak kojim se zadužuje Općinski načelnik
da po pitanju poplava nastalih na području Mostarskog blata u periodu od siječnja do lipnja
2010. godine poduzme sve zakonom propisane mjere u nadležnosti Općine radi sagledavanja, procjene i otklanjanja štetnih posljedica na navedenom području.
Na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. srpnja usvojena je Odluka o dugoročnom zaduživanju općine Široki Brijeg kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom
Odlukom kreditna sredstva u iznosu od 1.000.000 KM iskoristit će se za dovršetak financijske konstrukcije izgradnje Gradske mrtvačnice.
Na istoj sjednici usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za k.o. Rujan.
Na 27. sjednici Općinskog vijeća podnesena su izvješća o radu Prve osnovne škole Široki
Brijeg, Druge osnovne škole Široki Brijeg, Osnovne škole Kočerin, Gimnazije fra Dominika
Mandića, Srednje strukovne škole i Glazbene škole Široki Brijeg.
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IZ UREDA NAČELNIKA
POSJET NAČELNIKA OPĆINE GRADU VARAŽDINU

U

organizaciji REDAH-a Regionalne razvojne
agencije za Hercegovinu, a u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta u Hercegovine za kreiranje
i promociju osnivanja poslovnih zona” načelnik
naše općine Miro Kraljević i načelnici još osam
hercegovačkih općina 24. i 25. veljače posjetili su
Varaždin. Tijekom boravka u Varaždinu načelnici
općina i predstavnici REDAH-a posjetili su gospodarske i poduzetničke zone, te varaždinska poduzeća.
Načelnika naše općine Miru Kraljevića i načelnika
još osam hercegovačkih općina, u sklopu programa studijskog putovanja u Varaždin, a koji je organizirala Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH)u suradnji sa Razvojnom agencijom
Sjever (Varaždin), primio je gradonačelnik Varaždina dr.sc. Ivan Čehok. Načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević, načelnici općina Stolac, Grude,
Ravno, Kupres, Jablanica, Konjic, Ljubuški, Posušje i
predstavnici REDAH-a su tijekom svog boravka u
Varaždinu, a u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta
u Hercegovini za kreiranje i promociju osnivanja
poslovnih zona” posjetili “Slobodnu zonu Varaždin” gdje ih je direktorica Andreja Mišak upoznala
sa načinom formiranja, kao i funkcioniranja “Slobodne zone Varaždin” čiji je osnivač županija, grad
Varaždin, općina Trnovec Bartolovečki i dva javna
poduzeća u vlasništvu grada. Izaslanstvo načelnika
općine iz Hercegovine tijekom studijskog putovanja posjetili su i poduzetničku zonu “Jalkovec”
koja je proglašena u 2006. godini za najbolju poduzetničku zonu u Hrvatskoj. Od same ideje do
realizacije projekta poduzetničke zone “Jalkovec”
u Gradu Varaždinu gradu sa najmanjom stopom
nezaposlenosti u Hrvatskoj (oko 6,5%) govorio je

Tomislav Bogović iz gradskog poglavarstva Grada
Varaždina. U sklopu posjeta zoni “Jalkovec” organiziran je posjet tvrtkama “Bambi” i “Strela”.
Ovo studijsko putovanje je završeno posjetom
poduzetničkoj zoni “Kneginec” i prijemom koji
je priredio načelnik općine Gornji Kneginec Goran Kaniški. “Ovaj studijski posjet Varaždinu kao
primjer dobre prakse došao je u pravi trenutak
jer smo i mi u Širokom Brijegu pred realiziranjem
projekta Poslovne zone “Trn” i ova iskustva će
nam sigurno biti od pomoći. Zahvaljujem agenciji
REDAH na odličnoj organizaciji ovog studijskog
putovanja”, izjavio je načelnik Kraljević.
Širokiinfo
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NAČELNIK KRALJEVIĆ NA SVEČANOJ SJEDNICI
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

N

ačelnik naše općine Miro Kraljević na poziv
Međimurskog župana Ivana Perhoča i predsjednika Skupštine Međimurske županije Petra
Novačkog boravio je u Čakovcu i bio nazočan
na Svečanoj sjednici Skupštine Međimurske županije koja se održala 30. travnja u povodu Dana
Međimurske županije. Krajem prošle godine naša
općina je potpisala Povelju o prijateljstvu sa Međimurskom županijom najrazvijenijom županijom u
Republici Hrvatskoj. Na svečanoj sjednici uručene su i nagrade Zrinski za proteklu godinu. Jedan
od dobitnika ove nagrade je i Velimir Pleša, konzul
Republike Hrvatske u Mostaru, najzaslužniji što
je naša općina potpisala Povelju o prijateljstvu sa
ovom najrazvijenijom županijom u Hrvatskoj.

FEDERALNA MINISTRICA OBRAZOVANJA
I ZNANOSTI MELIHA ALIĆ POSJETILA
ŠIROKI BRIJEG

U

radnom posjetu našoj općini bilo je izaslanstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i
znanosti predvođeno ministricom Melihom Alić.
Ministricu Alić primio je 5. ožujka Općinski načelnik Miro Kraljević. „Dva su razloga našeg posjeta
Širokom Brijegu i to da vidimo na koji način su
utrošena sredstva koja je izdvojila Vlada Federacije BiH odnosno resorno ministarstvo i da u razgovoru s čelnicima Županije Zapadnohercegovačke vidimo koliki je interes županije, uz kreditno
zaduženje, da se započeti objekt, škola na Lisama, završi”, istaknula je ministrica Alić i izrazila nadu da
gradnja škole neće stati i da je stav ministarstva da kada bude sredstava u prvom redu će se pomoći
završetku već započetih objekata. Općinski načelnik Miro Kraljević je uz riječi dobrodošlice zahvalio
ministrici Alić na svemu što je učinila da se nakon dugo godina čekanja krene sa gradnjom škole na Lisama i da će se gradnjom ove škole rasteretiti škola u Klancu i stvoriti preduvjeti za pohađanje nastave
u jednoj smjeni. Načelnik Kraljević i ministrica Alić sa suradnicima su posjetili gradilište škole na Lisama.
Za gradnju Osnovne škole na Lisama Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti osiguralo je u 2008.
godini sredstva u iznosu 1.300.000 KM, a koja su postala operativna polovicom prošle godine, kada je i
počela gradnja škole.
Širokiinfo
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PREDSTAVNICI ŠIROKOBRIJEŠKIH IZVIĐAČA KOD
NAČELNIKA KRALJEVIĆA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 8.
ožujka predstavnike Odreda izviđača „Široki Brijeg” načelnika odreda Ivicu Šaravanja i tajnika Dragu Stojakovića koji su zahvalili načelniku
Kraljeviću na potpori i upoznali ga sa aktivnostima izviđača. Tajnik Drago Stojaković je najavio
Međunarodnu smotru izviđača koja će se održati
u Širokom Brijegu u mjesecu kolovozu uz sudjelovanje izviđača iz Mađarske, Hrvatske, Srbije i
Bosne i Hercegovine. Rad Odreda izviđača Široki
Brijeg obnovljen je 2008. godine, a 2009. godine je
obilježena 50. godišnjica od utemeljenja Odreda
izviđača. Odred izviđača (pod tadašnjim nazivom
„Ljupko Matijević”) djelovao je do početka Domovinskog rata, kada je rad prekinut sve do 2008.
godine. Danas Odred izviđača „Široki Brijeg” broji
300 članova (studenti, učenici osnovnih i srednjih
škola). U okviru Odreda izviđača djeluje i novo-

osnovani klub Brđana na čelu sa predsjednikom
Slobodanom Božićem. Izviđači svoj rad provode
na nekoliko područja i to topografije, snalaženja u
prirodi, ekološkim projektima, kao i na turističkoj
promociji Širokog Brijega. Sastanci članova izviđača se održavaju četvrtkom u 20 sati u prostorijama Udruge „Utvrda vjetra”, a rad sa djecom se
provodi svake subote s početkom u 13 sati.

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO PREDSTAVNIKE
„CENTRA ZA GRAĐANSKU SURADNJU“ IZ LIVNA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević i pomoćnik
načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Dalibor Markić primili su 1. travnja u radni
posjet predstavnike nevladine udruge „Centra za
građansku suradnju” iz Livna izvršnu direktoricu
udruge Zulku Baljak i program menadžera Katu
Marijan Krželj. Teme sastanka su dva projekta
„Centra za građansku suradnju” i to: mjesna samouprava i zaštita prava radnika. Izvršna direktorica „Centra za građansku suradnju” Zulka Baljak
je upoznala načelnika Kraljevića sa aktivnostima
ove udruge i projektom mjesna samouprava u
sklopu kojega bi općina Široki Brijeg u mjesecu
lipnju bila domaćin ovog projekta za Zapadnohercegovačku županiju kao primjer dobre prakse
suradnje mjesnih zajednica i općine. „Sa zadovoljstvom prihvaćamo domaćinstvo ovom Vašem
projektu i zahvaljujemo Vam što ste prepoznali
naš rad, a ovo će nam biti samo dodatni poticaj
za još bolji rad i suradnju s mjesnim zajednicama”,
rekao je između ostalog Općinski načelnik Miro

Kraljević. Program menadžer udruge „Centar za
građansku suradnju” Kata Marijan Krželj je govorila o drugom projektu zaštita prava građana
i pritom istaknula potrebu osnivanja sindikata u
javnom i privatnom sektoru, kao i nekoliko primjere dobre, ali i loše prakse u općini Široki Brijeg. Do sada je „Centar za građansku suradnju” iz
Livna u sklopu svojih aktivnosti donirao opremu
za šest mjesnih zajednica u našoj općini i to: Lijeva
obala, Uzarići, Knešpolje, Ljuti Dolac, Desna obala
i Dobrič-Provo-Grabova Draga. Prema riječima
izvršne direktorice Zulke Baljak ta aktivnost će
biti nastavljena i ove godine.
Širokiinfo
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NAČELNIK KRALJEVIĆ
U VINKOVCIMA

I

zaslanstvo
naše
općine
predvođeno
Općinskim
načelnikom Mirom
Kraljevićem, na poziv Mladena Karlića gradonačelnika
Vinkovaca grada prijatelja Širokog Brijega, bilo
je nazočno na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća
Vinkovaca u povodu Dana grada - blagdana svetog Ilije. U svom obraćanju nazočnima načelnik
Kraljević čestitajući Dan grada istaknuo je: „Prijateljstvo Širokog Brijega s gradom Vinkovcima je
mnogo više od protokola. Vinkovci su naš drugi
grad jer se ovdje uistinu osjećamo kao kod kuće.
Drago mi je da sam 1995. godine bio jedan od
inicijatora o prijateljstvu dvaju gradova”.

NAČELNIK KRALJEVIĆ
PRIMIO ŽELJKA BOGUTA
PRVAKA BiH U ŠAHU

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 3. ožujka Željko Boguta prvaka Bosne i Hercegovine
u šahu. Član Šahovskog kluba „Široki Brijeg” Željko
Bogut je na 4. Pojedinačnom seniorskom prvenstvu
Bosne i Hercegovine u šahu, održanom u Širokom Brijegu početkom veljače uz sudjelovanje tri velemajstora
i sedam međunarodnih majstora, bio najbolji i osvojio
titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Bogut je zahvalio
načelniku Kraljeviću na razumijevanju i potpori koju
je pružao proteklih godina. „Ovo je još jedan vrijedan
uspjeh širokobriješkog šaha, i još jedna promocija Širokog Brijega, i svakako ću i ubuduće pružati potporu
promotorima našeg grada”, istaknuo je načelnik Kraljević.

Prijem za širokobriješke
gimnazijalce sudionike
civitasovog natjecanja

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio
je 19. travnja učenike gimnazije sudionike Civitasovog projekta „Stop plastičnim
vrećicama”. Ovim projektom učenici su ponudili alternativu korištenju plastičnih vrećica tako što će organizirati proizvodnju platnenih vrećica. Potporu ovom jedinstvenom
i zanimljivom projektu obećao je načelnik
Kraljević. „Ovaj naš projekt uključuje osvješćivanje građana, kako naše lokalne zajednice tako i šire, o štetnosti korištenja plastičnih vrećica. U svrhu toga organizirati ćemo
i javne tribine na kojima će struka reći svoje.
Također, u pripremi je i radio emisija na valovima radija Široki Brijeg, te medijska propaganda, što i ovim putem činimo”, između
ostalog istakli su širokobriješki gimnazijalci
sudionici Civitasovog projekta „Stop plastičnim vrećicama”. Voditeljica ovog projekta je profesorica Danijela Galić.

Učenice širokobriješke
Gimnazije najbolje u Puli

U

čenice Gimnazije fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu,
Katarina Šoljić, Antonija Lasić, Monika Mikulić i Lucija Zovko,
osvojile su 11. ožujka prvo mjesto na Svehrvatskom natjecanju
„Lijepa naša” u Puli. Ovo je najveći uspjeh učenika širokobriješke
gimnazije na jednom ovakvom natjecanju u posljednjih 20 godina,
na natjecanju na kojem su nastupili najbolji učenici iz BiH, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Srbije i Rumunjske. U uredu Općinskog
načelnika Mire Kraljevića 16. ožujka priređen je prijem za učenice širokobriješke Gimnazije „Fra Dominika Mandića” pobjednike
Svehrvatskog natjecanja osnovnih i srednjih škola „Lijepa naša”,
prof. Antu Topića i ravnatelja Gimnazije Miru Bošnjaka.
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Priređen prijem za širokobriješke matematičare

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je
23. ožujka učenike širokobriješke gimnazije
koji su postigli odlične rezultate na 17. Federalnom natjecanju iz matematike učenika srednjih
škola (škole koje nastavu izvode po hrvatskom
nastavnom planu i programu), predvođene ravnateljem gimnazije Mirom Bošnjakom i profesoricama Anom Jelić i Zorom Spajić. Najveći uspjeh
je postigao Marko Galić osvojivši u konkurenciji trećih razreda prvo mjesto. „Ovo je još jedan
dokaz, nakon pobjede širokobrijeških gimnazijalki na natjecanju „Lijepa naša”, da je naša gimnazija po
uspješnosti učenika u samom vrhu ne samo na području Bosne i Hercegovine već i Republike Hrvatske”,
čestitajući na još jednom velikom uspjehu širokobrijeških gimnazijalaca rekao je načelnik Kraljević.

ODRŽANO IZLAGANJE III. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA
ŠIROKI BRIJEG

I

zlaganje III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg održano je 9. srpnja.
Predstavnici UIH-a (Urbanistički institut Hrvatske), Vladimir Tutek i Lusiana Iveković, kao izrađivači
plana, u suradnji sa Službom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Široki Brijeg obrazložili su
navedene izmjene plana. Javnom izlaganju prethodilo je donošenje Odluke o pristupanju izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg, sklopljen ugovor sa UIH, izrađen Nacrt
plana, održan javni uvid Nacrta plana od 5. 5. do 7. 6. 2010. godine, a pristigle primjedbe sa javnog uvida
dostavljene su UIH. Tijekom provedbe postojećeg prostorno-planskog dokumenta uočene su potrebe
za njegovim izmjenama i dopunama u tekstualnom i grafičkom, a posebno kod izrade Detaljnog plana
uređenja gospodarske zone „Trn”. Ukupna površina na kojoj se provode Izmjene i dopune iznosi 134 ha,
što predstavlja 11% ukupnog prostornog obuhvata Urbanističkog plana, od toga 128 ha se odnosi
na gospodarsku zonu „Trn”, a ostalo na prostor
pojedinačnih „točkastih” izmjena i dopuna. Najveći zahvati prenamjene prisutni su na području
gospodarske zone”Trn” gdje se smanjuje površina namijenjena proizvodnim i poslovnim djelatnostima, a povećavaju se zelene i poljoprivredne
površine uz dodatak mješovite stambeno-poslovne namjene.
Širokiinfo
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NAČELNIK KRALJEVIĆ
PRIMIO UČENIKE
I. I II. OSNOVNE ŠKOLE

U

čenike I. i II. Osnovne škole sudionike Civitasova natjecanja, primio je 23. ožujka, Općinski načelnik Miro Kraljević. Učenici I. Osnovne
škole upoznali su načelnika o inicijativi postavljanja kamera u ovoj školi, a učenici II. Osnovne
škole u sklopu Civitasova natjecanja pokrenuli su
inicijativu za opremanje kabineta za jezike.

PRIREĐEN PRIJEM ZA
UREDNIKA „GRADINE“

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 19.
travnja Miru Naletilića nastavnika hrvatskog
jezika i urednika lista „Gradina” prvog godišnjaka
osnovaca iz širokobriješke općine, kojega uz urednika rade učenici Osnovne škole Biograci. Miro Naletilić je u znak zahvalnosti, razumijevanju i pomoći u
izdanju ovog lista Općinskom načelniku predao zahvalnicu. Ovih dana iz tiska je izišao drugi broj ovog
lista. „Ovom prigodom Vam zahvaljujem na pomoći
koju ste nam pružili pri izdanju ovog lista, ovog hvale
vrijednog projekta najmlađeg uredništva jednog lista u regiji. Sredstvima prikupljenih od drugog broja
„Gradine” ćemo pomoći djeci sa smetnjama u psihofizičkom razvoju u našoj općini”, rekao je prigodom prijema urednik lista Miro Naletilić. Prikupljena
sredstva od prvog broja „Gradine” darovana su Majčinu selu iz Međugorja, a dio sredstava se našao na
računu nastradalih od potresa na Haitiju.

Dobitnici federalnih
priznanja kod
načelnika Kraljevića

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 8.
ožujka vatrogasca Borislava Lasića i predstavnika Doma zdravlja Široki Brijeg Iku Sliškovića
dobitnike priznanja Federalne uprave civilne zaštite za izuzetne zasluge, spašavanja i zbrinjavanja
preko 60 povrijeđenih u neredima na ulicama Širokog Brijega uoči utakmice NK Široki Brijeg- FK
Sarajevo. Na prijemu su bili i predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić, pomoćnik načelnika
općinske Službe civilne zaštite Željko Vukoja, direktor županijske Uprave civilne zaštite Tomislav
Ćužić i predstavnik Vatrogasnog društva Srećko
Hrkać. Načelnik Kraljević je zahvalio predstavnicima Vatrogasnog društva i Doma zdravlja na nesebičnom zalaganju i požrtvovanošću u nemilim
događajima na ulicama našeg grada u listopadu
prošle godine.
Širokobriješki vatrogasac Borislav Lasić i Dom
zdravlja Široki Brijeg dobitnici su priznanja Federalne uprave civilne zaštite za izuzetne zasluge,
spašavanja i zbrinjavanja preko 60 povrijeđenih u
neredima na ulicama Širokog Brijega uoči utakmice NK Široki Brijeg- FK Sarajevo. Dodjela priznanja je upriličena u sklopu svečanosti obilježavanja
1. ožujka - Dana civilne zaštite Federacije Bosne i
Hercegovine i Svjetskog dana civilne zaštite održane u Sarajevu.
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NAČELNIK POSJETIO
MJESNU ZAJEDNICU
KOČERIN

N

a poziv predstavnika Odbora za
izgradnju ceste u kočerinskom zaseoku Banožići-Bićci (iznad crkve),
Općinski načelnik Miro
Kraljević je 30. ožujka
posjetio mjesnu zajednicu Kočerin. Gojko
Banožić i Mladen Ćuk su upoznali načelnika o aktivnostima mještana na proširenju ceste u dužini od 800
metara. Prema riječima Banožića sve radove su izvodili
sami mještani, koji su uložili i vlastita financijska sredstva. Načelnik Kraljević je izrazio zadovoljstvo viđenim i aktivnostima mještana zaseoka Banožići-Bićci i
obećao pomoć općine u nastavku radova na proširenju ostatka dijela ceste. Načelnik je obišao i mjesto
izgradnje vodospremnika Budim koji se gradi u sklopu
projekta izgradnje kočerinskog vodovoda. Predsjednik
mjesne zajednice Kočerin Branko Vukoja je upoznao
načelnika o tijeku radova na izgradnji vodospremnika Kočerin 2 (250 kubika vode). Vrijednost radova na
vodospremniku Kočerin 2 (Budim) je 121.807,80 KM.
Radove na vodospremniku izvodi tvrtka KTM Brina
d.o.o. Posušje.

ŠIROKI BRIJEG DOMAĆIN
EUROPSKOG PRVENSTVA
MAŽORETKINJA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 10. lipnja predstavnike roditelja širokobrijeških mažoretkinja predvođene voditeljicom mažoretkinja Marijom
Topić Ramljak. Načelnik Kraljević je čestitao na velikom uspjehu širokobrijeških mažoretkinja na državnom prvenstvu
održanom u Kiseljaku dodavši: „Možemo
čuti od nekih naših „dušobrižnika” da je
ulaganje u kulturu i šport u našem gradu
bacanje novaca. Ovaj uspjeh mažoretkinja
još jedan u nizu, demantira te glasine jer
naš grad od ovog uspjeha mnogo više ima
koristi od onoga što je uložio. Stoga ćete
i ubuduće imati moju punu podršku”. Voditeljica širokobrijeških mažoretkinja Marija Topić Ramljak zahvalila se na prijemu i
podrški načelniku Kraljeviću i upoznala ga
sa pripremama s kojima su već počeli za
predstojeće Europsko prvenstvo koje će
se održati u mjesecu rujnu ove godine.

NAČELNIK I PREDSJEDNIK VIJEĆA OBIŠLI POPLAVLJENA
PODRUČJA BLATA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić obišli su,
12. svibnja, poplavljena područja Blata i razgovarali sa mještanima Ljutog Doca o štetama koje su
prouzročile obilne kiše. U razgovoru s mještanima načelnik Kraljević i predsjednik Vijeća Bokšić
istakli su da će učiniti sve što je u njihovoj moći
da se pomogne mještanima koji su pretrpjeli velike štete. Povjerenstvo za procjenu šteta prouzročene poplavama je utvrdilo i popisalo štete
prouzročene vremenskim nepogodama.
Širokiinfo
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U NAŠEM GRADU
INZKO U ŠIROKOM BRIJEGU

Š

iroki Brijeg je jedna od 10 općina u Bosni i
Hercegovini u kojoj je pod pokroviteljstvom
Posebnog predstavnika Europske unije za Bosnu i
Hercegovinu Valentina Inzka, a u organizaciji nevladine organizacije Vesta iz Tuzle, 4. svibnja održana
Javna rasprava pod nazivom „Put Bosne i Herecegovine je u jednom smjeru” Izgradnja prosperitetnog demokratskog društva u srcu Europe.
Ispred hotela Park Posebnog predstavnika EU
Valentina Inzka i Veleposlanika Austrije u Bosni i
Hercegovini Donatus Köcka dočekao je Općinski
načelnik Miro Kraljević. Na samom početku Javne
rasprave koja se sastojala iz tri dijela: ekonomski
razvoj, korupcija, kriminal i vladavina prava i mladi
i obrazovanje, Valentin Inzko je govorio o prednostima i izazovima ulaska u Europsku uniju sa
naglaskom da Europska unija podržava europsku
perspektivu Bosne i Hercegovine. U izjavi za medije Inzko je kazao kako će do kraja srpnja obići
10 općina predstavljajući građanima prednosti i
pogodnosti koje nudi Europska unija. “Vidjeli smo
ovdje dosta kompanija koje već koriste europsko
tržište i ispunjavaju sve uvjete za ulazak u Europsku uniju”, rekao je Inzko naglasivši kako ulazak

u EU nije važan Bruxellesu, već zemlji kandidatkinji. Veleposlanik Austrije u Bosni i Hercegovini
Donatus Köck govorio je o teškom putu Austrije
pri ulasku u Europsku uniju koji je trajao čak 10
godina iako je Austrija bila gospodarski veoma razvijena. „U Austriji imate snažne saveznike za put
prema Europskoj uniji i zalagali smo se i zalažemo
se da vaša zemlja već do kraja ove godine uživa
bezvizni režim da bi bili u mogućnosti bez velikih procedura putovati diljem svijeta”, rekao je
između ostalog Veleposlanik Köck. Na raspravi su
uz nazočnost brojnih medija bili nazočni i aktivno
sudjelovali županijski i općinski dužnosnici, gospodarstvenici, predstavnici Udruga, mediji, mladi...

JOŠ JEDNO VELIKO PRIZNANJE ZA MONOGRAFIJU
‘’ŠIROKI BRIJEG’’

N

akon prošlogodišnje prve nagrade na 21.
međunarodnom sajmu knjiga i 10. bijenalu
u Sarajevu, monografija Širokoga Brijega dobila je još jedno prestižno priznanje, ovoga puta
iz Zagreba. Na temelju odluke stručnoga žirija,
predsjednik Matice hrvatske Igor Zidić dodijelio
je širokobriješkoj monografiji ‘’Srebrnu povelju’’
Matice hrvatske koja se dodjeljuje svake druge
godine. U konkurenciji za ovu nagradu nisu bila
samo monografska izdanja, nego sva izdanja ogra-

naka Matice hrvatske iz cijeloga svijeta u protekle
dvije godine. Ovo reprezentativno izdanje potpisuju nakladnici: Općina Široki Brijeg, širokobriješki ogranak Matice hrvatske i Grafička industrija
Suton d. o. o. Monografiju Širokoga Brijega uredio
je Ivo Čolak, većinu fotografija snimio je Ivo Pervan, grafičku pripremu uradila je Antonia Zeljko, a
tehnički suradnici bili su Ivan Dugandžić i Tomislav
Ćavar. Na izradi monografije sudjelovala je skupina od tridesetak autora i suradnika.
Širokiinfo
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OPĆINA ŠIROKI BRIJEG I GAP POTPISALI UGOVOR
O SUFINANCIRANJU TRI INFRASTRUKTURNA PROJEKTA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević i GAP-ova
menadžerica kapitalnih investicija za Hercegovinu Jasmina Repak-Žuljević, potpisali su, 9.
srpnja, ugovor o zajedničkom financiranju tri infrastrukturna projekta u općini Široki Brijeg i to:
rekonstrukciju krovišta zgrade općine, izgradnju
sustava za odvodnju oborinskih voda oko zgrade
općine i izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama
Matije Gupca i kralja Tomislava. Za navedena tri
infrastrukturna projekta GAP će izdvojiti 125.000 KM, a isto toliko će izdvojiti i općina Široki Brijeg.
Načelnik Miro Kraljević zahvalio je GAP-u, Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID), Švedskoj
organizaciji za međunarodnu suradnju (SIDA) i Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske na dosadašnjoj
suradnji i potpori koju su pružili općini Široki Brijeg pritom istaknuvši: “Potpisivanje ugovora je još jedan
veliki korak naprijed za općinu Široki Brijeg. Ovo je nastavak odlične suradnje s GAP projektom nakon
otvaranja Centra za pružanje usluga građanima prije godinu dana”. Nakon potpisivanja ugovora slijedi
odabir izvođača i realizacija projekata čiji je završetak predviđen za mjesec svibanj 2011. godine. Jedan od
prijedloga Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija prema GAP-u bio je projekt
izgradnje autobusnog kolodvora, koji nije prošao, ali su u tijeku razgovori s poduzetnicima o zajedničkom ulaganju u ovaj projekt.

MONOGRAFIJA ŠIROKOG BRIJEGA PREDSTAVLJENA
U NJEMAČKOJ

N

akon Širokog Brijega, Zagreba i Vinkovaca
monografija Širokog Brijega predstavljena je
4. srpnja i u Njemačkoj. U organizaciji Hrvatske
katoličke zajednice u Sindelfingenu, a u sklopu
župskog slavlja, monografiju je predstavio Ante
Suton vlasnik tvrtke Suton jednog od nakladnika
monografije. „Temeljni cilj i povod našeg dolaska
ovdje u Njemačku je da predstavimo naš grad i
da djeca koja su rođena ovdje u Njemačkoj znaju što su tko su i odakle dolaze i da to nikada
ne zaborave, a ova knjiga im to neće dopustiti“,
rekao je između ostalog prigodom predstavljanja
monografije Ante Suton. Na samom početku pro-

grama u kojem su sudjelovali i KUD „Željezničar“
iz Zagreba nazočnima su se obratili Općinski načelnik Miro Kraljević i generalni konzul Republike
Hrvatske u Stuttgartu Ante Cicvarić.
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Naša općina odabrana za sudjelovanje u projektu
„Lokalizacija Europske unije“

D

irekcija za europske integracije objavila je početkom ožujka konačnu listu odabranih partnerskih
općina u Bosni i Hercegovini za sudjelovanje u implementaciji projekta “Lokalizacija Europske unije”. Široki Brijeg je jedna od 40 općina koja će sudjelovati u ovom projektu. Cilj poziva Direkcije za
europske integracije je bio odabir 30 partnerskih općina iz Bosne i Hercegovine kojima će se kroz
realizaciju projekta pružiti stručna pomoć i podrška u pripremi kadrova na lokalnom nivou za što aktivnije sudjelovanje u procesu europskih integracija. Zbog velikog broja pristiglih prijava i zbog želje da
se uključi što veći broj općina u projekt “Lokalizacija Europske unije”, umjesto prethodno planiranih 30,
odabrano je ukupno 40 općina. Pored naše općine odabrane su i slijedeće općine: Novi Grad - Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Novo Sarajevo, Laktaši, Odžak, Neum, Centar - Sarajevo, Novi Grad,
Derventa, Trebinje, Ilidža, Prijedor, Lopare, Konjic, Žepče, Srbac, Doboj, Berkovići, Travnik,Velika Kladuša,
Šamac, Usora, Ključ, Gračanica, Ilijaš, Bihać,Vlasenica,Vareš, Jajce, Gradačac, Bugojno,Teslić,Tešanj, Zenica,
Novi Travnik, Mrkonjić Grad i Zavidovići.

ODRŽAN 2. MEĐUNARODNI MOTO SUSRET

P

od pokroviteljstvom Općinskog načelnika Mire
Kraljevića, medijskim pokroviteljstvom Radio postaje
Široki Brijeg i u organizaciji Moto kluba „Široki” u Širokom
Brijegu je od 28. do 30. svibnja održan 2. Međunarodni
moto susret na kome se okupilo preko 600 bajkera iz
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Austrije, Italije... Prvog dana Međunarodnog moto susreta 28. svibnja
nakon blagoslova motora u moto kampu (ispod obilaznice)
održan je zabavno-glazbeni program uz nastup glazbenih
skupina Dom Zdravlja i ONI. U popodnevnim satima 29. svibnja bajkeri su prodefilirali kroz grad, a u
večernjim satima na samom početku programa predsjednik Moto kluba „Široki” Mario Zovko-Đeko
u znak zahvalnosti za potporu u organizaciji 1. i 2. Međunarodnog moto susreta uručio Općinskom
načelniku Miri Kraljeviću bajkerski prsluk. Priređen je bogat zabavno-glazbeni program uz tombolu, moto
igre, bacanje bačava, nastup go-go plesačica, glazbene skupine Retro i zvijezde večeri Zorana Mišića.

DJEČJE IGRALIŠTE UZ RIJEKU LIŠTICU

U

z rijeku Lišticu prema Borku, na dijelu prostora predviđenom za park, početkom srpnja, uređen je
prostor namijenjen dječjem igralištu i postavljena su igrala za djecu. Igrala za djecu su donirana od
strane turske komponente EUFOR-a smještene u Turskom uredu za suradnju i promatranje u Širokom
Brijegu, a radove na uređenju prostora je izvela Javna ustanova Coming iz Širokog Brijega.
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ODRŽAN II. SUSRET STAROMODNIH VOZILA ŽUPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVAČKE

U

organizaciji Oldtimer kluba Županije Zapadnohercegovačke „Ero” 30. svibnja održan je II.
Susret staromodnih vozila koji su na svom proputovanju kroz Zapadnohercegovačku županiju krenuli
iz Ljubuškog, preko Gruda i Posušja i u poslijepodnevnim satima stigli u Široki Brijeg. U našem gradu
za sudionike Susreta staromodnih vozila priređen je
ručak i podijeljene zahvalnice za sudjelovanje. Predsjednik Oldtimer kluba Nedjeljko Mikulić i Povjerenik kluba za Široki Brijeg Dragan Marić dodijelili su
posebnu zahvalnicu Općinskom načelniku Miri Kraljeviću za potporu u organizaciji ovog sada već tradicionalnog međunarodnog Susreta staromodnih vozila, na kojem je sudjelovalo 55 oldtimera automobila i
motor-kotača iz Dalmacije i Bosne i Hercegovine.

PROSLAVLJEN BLAGDAN
SVETOG ANTE
NA 1260 METARA
NADMORSKE VISINE

U

povodu blagdana svetog Ante na Bandurici u župi Crnač, 20. lipnja služena je Sveta
misa. Unatoč kiši i lošem vremenu na Misnom
slavlju se okupilo preko stotinu Crnčana i njihovih gostiju među kojima je bio i Općinski
načelnik Miro Kraljević. Misno slavlje je predvodio župnik župe Crnač fra Leonardo Hrkać.
Sveta misa na Bandurici (Dabile), koja se nalazi
na 1260 metara nadmorske visine, je služena
do 1968. godine, te nakon preuređenja samog
mjesta i kapelice, ponovno se služi od 1999.
godine.

ODRŽAN SAJAM INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA „SIT“

U

sklopu aktivnosti Udruge „Upit” preko projekta „Široki Brijeg - Digitalni grad i društvo
znanja” u Širokom Brijegu je 26. i 27. ožujka održan
Sajam informacijskih tehnologija „SIT”. Govoreći o
važnoj ulozi informacijsko komunikacijskih tehnologija Sajam je prigodnim riječima otvorio mr. Rudo

Vidović ministar komunikacija i prometa BiH. „Ovaj
Sajam je ogledni primjer partnerstva Općine i udruge građana jer je ovaj projekt jedan od četiri u našoj
općini, sufinancirani od općine i financirani od strane
UNDP-a. Općina Široki Brijeg je jedna od 14 općina
u Bosni i Hercegovini koji sudjeluju u „LOD” projektu Jačanja lokalne demokracije. Čestitam mladim
ljudima iz udruge „Upit” na ovom vrijednom i jedinstvenom projektu”, rekao je Općinski načelnik Miro
Kraljević prigodom otvaranja Prvog Sajma informacijskih tehnologija „SIT”.

U ŠIROKOM BRIJEGU
DAROVANO 116 DOZA KRVI

U

prostorijama MZ Lijeva Obala, u organizaciji Crvenog križa Širokog Brijega 4. ožujka organizirano je
dobrovoljno darivanje krvi. Kao i svaki put do sada tako
i ovaj put odaziv je bio odličan (75) na ovu akciju, a njih
53 su i darovali ovu dragocjenu tekućinu koja život znači. Učenici Gimnazije, Srednje strukovne škole i studenti
Likovne akademije u Širokom Brijegu, odazvali su se u
velikom broju akciji darivanja krvi. Ova akcija održala se
29. travnja u Gimnaziji, a organizirali su je Općinski Crveni križ i odjel za transfuziologiju Sveučilišne kliničke
bolnice Mostar. Tijekom akcije prikupljene su 63 doze
ove dragocjene tekućine. Na akciju se odazvalo više od
stotinu učenika i studenata, ali nakon liječničkog pregleda nisu svi mogli darovati krv.
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Održano predavanje o
sigurnosti djece na internetu

U

kinu Borak je 15. svibnja, u organizaciji širokobriješke udruge “UPIT” i uz pomoć
Vlade Republike Hrvatske održano predavanje o
sigurnosti djece na internetu. Na predavanju je
detaljno prikazan način zaštite i pomoći djeci koji
koriste internet. Predavanja su bila besplatna za
sve i posjetitelji su dobili besplatnu brošuru sa
uputama o zaštiti djece na internetu. Predavanja
su održali Slaven Crnjac i Josip Kraljević predavači na NetAkademiji u Zagrebu. Predstavljen je
i portal za dodatnu edukaciju roditelja i djece –
www.sigurnostdjece.info na kojemu će se ubuduće nalaziti informacije o edukaciji, česta pitanja
roditelja i linkovi na programe za zaštitu. Unatoč
zanimljivoj temi koja je danas jako popularna u
svim medijima, i obavještavanju roditelja o predavanjima preko više glasila (radio, internet, novine,
plakati...) zabilježena je slaba posjećenost.

ODRŽANA PREZENTACIJA
JAVNOG NATJEČAJA
ZA PODUZETNIKE
I OBRTNIKE

U

općinskoj vijećnici, 15. travnja u organizaciji
Razvojne agencije ŽZH i Službe gospodarstva, obnove i razvitka općine Široki Brijeg, održana
je prezentacija Javnog natječaja Federalnog mini-

starstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir
korisnika grant sredstava „Transfer za poticaj
razvoja poduzetništva i obrta”. Na prezentaciji su
nazočili poduzetnici i obrtnici koji se bave i koji se
namjeravaju baviti proizvodnom djelatnošću. Cilj
prezentacije je bio upoznavanje nazočnih sa propisanim procedurama za povlačenje grant sredstava
iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva
i obrta. Pored ovoga nazočni su se upoznali s
mogućnošću dobivanja kreditnih poticaja za razvoj poduzetništva u iznosima od 20.000 do 80.000
KM za obrtnike, odnosno 50.000 do 150.000 KM
za pravne osobe (poduzeća). Više informacija o
Javnom natječaju može se pronaći na: http://www.
fmrpo.gov.ba/index.php?modul=pot_sred_10

SAGRAĐENA MRTVAČNICA U DOBRIČU

U

župi Imena Isusova u Mostarskom Gracu u sklopu crkve svetog Josipa u Dobriču svečano je blagoslovljena novosagrađena mrtvačnica. Misno slavlje je predvodio fra Stanko Pavlović, a mrtvačnicu
je blagoslovio fra Bonifacije Barbarić. Sve aktivnosti na izgradnji i uređenju mrtvačnice vodio je crkveni
odbor, a materijalna sredstva su osigurali župljani sa svećenicima. Nakon misnog slavlja upriličen je kulturno-zabavni program uz nastupe članova HKD-a Vrila Mostarski Gradac i folklorne sekcije Bratovština
svetog Nikole Tavelića iz Bune.
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DOM JE MJESTOGDJE ĆE SE DIJETE RADO VRATITI
POTRAŽITI POMOĆ ILI SPAS

U

organizaciji Vijeća za prevenciju kriminaliteta općine Široki Brijeg u kinu Borak je, 25. svibnja, održana tribina “Prevencija i liječenje ovisnosti o psihoaktivnim drogama-danas”. O navedenoj temi je govorila dr. Matija Čale-Mratović, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
i jedna od vodećih stručnjaka u Hrvatskoj u programima prevencije ovisnosti. Kako odgajati dijete? Zašto ne postoji dozvoljena količina alkohola za djecu i mlade? O obiteljskim odnosima i o važnosti odgoja
i o odgojnim postupcima roditelja su teme o kojima je govorila dr. Matija Čale-Mratović. „Dajte djetetu
vrijeme da samo razmisli, da donese odluku i da pronađe način da riješi nastali problem. Dom mora biti
mjesto gdje će se dijete rado vratiti potražiti pomoć ili spas”, rekla je u svojim zaključnim razmišljanjima
dr. Matija Čale-Mratović. Iako slabo posjećena, tribina je obilovala brojnim pitanjima nazočnih. Najčešće
postavljena pitanja su bila o protuzakonitoj prodaji alkoholnih pića maloljetnicima, a samim time i (ne)
radu inspekcijskih službi, kao i izlascima maloljetnika do ranih jutarnjih sati što je obrazloženo lošem
roditeljskom odgoju i radu policije.

„Najnovija istraživanja pokazuju da pijenje alkohola u školskoj dobi oštećuje osjetljive dijelove mozga u
hipokampusu odgovorne za učenje i pamćenje. Vrijeme u kojemu se razvija ovisnost kod 15-godišnjaka
je svega šest mjeseci konzumiranja alkohola, a kod žena je dvije godine, a čak 43% onih koji su počeli
piti u 13-oj godini postaju alkoholičari”, podaci su koje je iznijela dr. Matija Čale-Mratović, ravnateljica
Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na predavanju „Zašto ne postoji dozvoljena količina alkohola za djecu i mlade”. Predavanje je održano u školskoj dvorani za učenike od 5. do 8.
razreda Prve i Druge osnovne škole u Širokom Brijegu, a u organizaciji Vijeća za prevenciju kriminaliteta
općine Široki Brijeg. „Cool je biti bistre glave, biti svoj, razvijati svoje potencijale, brinuti o sebi i drugima,
svojoj dobrobiti i svom zdravlju i postati najboljom osobom koja možeš postati”, bile su završne riječi dr.
Matije Čale-Mratović nakon čega je bila nagrađena dugotrajnim pljeskom učenika i nastavnika nazočnim
na ovom zanimljivom i poučnom predavanju.

PODIJELJEN SAKRAMENT SVETE KRIZME U ŽUPI KOČERIN

M

ostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić je u župi
Kočerin uz nazočnost velikog broja vjernika podijelio
sakrament Svete Krizme za 105 krizmanika iz ove župe.
Biskup Perić je u svom obraćanju prilikom propovijedi
govorio o važnosti ovog sakramenta, te darovima Duha
Svetoga koje su krizmanici ovim sakramentom dobili.
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PREDSTAVLJAMO
JAVNA PODUZEĆA I USTANOVE
JAVNA USTANOVA
„Narodna knjižnica”
Ante Ćužić, ravnatelj

J

avna ustanova „Narodna knjižnica“ osnovana
je Odlukom Općinskog vijeća 22. svibnja 2002.
godine. Ima tri djelatnika i to dva sa Srednjom
stručnom spremom i jedan sa Viskom stručnom
spremom. Knjižnica ima 600 članova, s tim da se

osjeća lagani trend opadanja interesa za knjigom.
Najveći broj knjiga je školska lektira osnovnih i
srednjih škola, a veliki broj knjiga je i iz beletristike, stručne literature iz područja humanističkih
znanosti koje su posebice rabljene za studente.
Knjižnicu prosječno dnevno posjeti 64 osobe.
Knjižnica ima oko 25.000 knjiga i nešto manje od
17.000 naslova. Ravnatelj JU „Narodna knjižnica“
je Ante Ćužić.

NAČELNIK PRIMIO BLAGU LASIĆA DUGOGODIŠNJEG
RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević u povodu odlaska u mirovinu primio je 11. lipnja Blagu Lasića.
Gospodin Lasić je do svoga odlaska u mirovinu bio
ravnatelj Javne ustanove „Narodna knjižnica” Široki
Brijeg. Načelnik Kraljević je sada bivšem ravnatelju
„Narodne knjižnice” poklonio umjetničku sliku u znak
zahvalnosti Lasiću za sve što je radio u svojih 40 godina radnog staža.
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GOSPODARSTVO

PT-HERT d.o.o.
PT-HERT d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge - Široki Brijeg
Trn, Zavoznik b.b. 88220 Široki Brijeg
tel. 039 705602; fax 039 705618;
e-mail: info@pavkovic-trade.com
www.pavkovic-trade.com

P

oduzeće PT-HERT d.o.o. je smješteno u širokobriješkom naselju Trn i jedna je od najmodernijih tvornica za proizvodnju panela na ovim
prostorima i jedina takve vrste u Bosni i Hercegovini. Poduzeće je osnovano 2000. godine pod
nazivom “Pavković trade” d.o.o. i nastalo je kao
rezultat zajedničkog ulaganja braće Tonće-Šone i
Franje Pavkovića. Početkom 2000. godine u poduzeću su bila uposlena dva djelatnika, danas ovo
poduzeće upošljava 17 djelatnika s tendencijom
širenja proizvodnje i upošljavanja u iduće dvije godine još dvadesetak djelatnika. U samim počecima
svoga rada tvrtka (Pavković trade) se bavila trgovinom PVC panela, a jedno od prvih partnerskih
poduzeća bilo je poduzeće „Grad export” Vinkovci. Nakon pet godina trgovine, 2005. godine kreću
u samostalnu proizvodnju PVC panela. Od tada
punih pet godina ulažu velike napore kako bi ovaj
projekt proizvodnje konačno doveli do potpune
realizacije. Ideja o zajedničkom ulaganju u proizvodnju trajala je godinama i kada se sve posložilo
donijeta je konačna odluka o novoj investiciji. Sve
je uspješno realizirano za samo nekoliko mjeseci. Proizvodna tehnologija predstavlja najnovija
dostignuća u ovoj vrsti proizvodnje, a poduzeće
za proizvodnju PVC panela „PT - HERT” vodeće
je poduzeće takve vrste, ne samo na ovim našim
prostorima, već i u šireoj regiji. U Bosni i Hercegovini poduzeće „PT-HERT” d.o.o. ima preko 180
kupaca, a čak 60 posto svoje proizvodnje izvozi

Franjo Pavković, direktor

u nekoliko zemalja Srednje i Jugoistočne Europe,
među kojima su Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna
Gora, Makedonija i Kosovo što dovoljno govori o
samoj kvaliteti proizvodnje i poslovanja.

Otvorena tvornica za
proizvodnju PVC
dekorativnih panela na

P

resijecanjem vrpce Općinski načelnik Miro
Kraljević je 14. svibnja svečano otvorio tvornicu za proizvodnju PVC dekorativnih panela
„PT-HERT” na Trnu. Čestitajući braći Pavković
na otvorenim novim radnim mjestima u Širokom
Brijegu načelnik Kraljević je između ostalog istaknuo: „Široki Brijeg prema podatcima Federalnog
zavoda za statistiku iz mjeseca veljače ima preko
6.000 zaposlenih odnosno oko 40 posto ukupnog
broja zaposlenih u našoj županiji. Ovo je najveći
gospodarski događaj u Širokom Brijegu u ovoj godini, a nadam se da će otvaranjem poslovne zone
„Trn” biti još ovakvih događaja koji će garantirati
budućnost našim mladima i koji će naći svoje radno mjesto u Širokom Brijegu”. U ime domaćina
nazočne je pozdravio Franjo Pavković suvlasnik
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i direktor poduzeća „PT-HERT”. Nazočnima se
prigodnim riječima obratio Petar Lala menadžer
njemačke tvrtke Rochling glavnog distributera
panela za jugoistočnu Europu i glavnog partnera novootvorene tvornice „PT-HERT” poželjevši
braći Pavković uspjeh u njihovom budućem radu i
istaknuvši da je tvrtka „PT-HERT” glavni partner
ove renomirane tvrtke za ovaj dio Europe. Nakon
otvaranja tvornicu je blagoslovio širokobriješki
gvardijan fra Branimir Musa.

OTVORENA MODERNA
SAMOUSLUŽNA
AUTOPRAONICA NA TRNU

N

a Trnu zapadnom ulazu u grad, 29. svibnja
u rad je puštena moderna samouslužna
autopraonica pod imenom „Vaših pet minuta”.
Autopraonicu, ulaganje vrijedno preko 200.000
KM svečano je otvorio Općinski načelnik Miro
Kraljević. Tehnološka rješenja ove moderne autopraonice su na europskom nivou, a proizvodi
koji se koriste tijekom pranja su ekološki prihvatljivi, ne štete zdravlju i biorazgradivi su preko 90
posto. Kvalitet potvrđuju i certifikati za standarde
ISO 9001 i HACCP. Postupak pranja automobila
u ovoj praonici je vrlo jednostavan i brz. Prvi dan
rada, pranje automobila bilo je besplatno.

RASNO DOBILO
NOVI ASFALT

M

ještani Rasna su krajem lipnja uz pomoć općinskih, županijskih i federalnih vlasti asfaltirali dio ceste od Polugrne prema Rasnu. Prema
riječima predsjednika mjesne zajednice Rasno
Marinka Muse odmah nakon asfaltiranja ove dionice počet će se sa aktivnostima za nastavak radova odnosno nastavak asfaltiranja ceste prema
Rasnu. Načelnik Kraljević je izrazio zadovoljstvo
urađenim i obećao da će svakako i ubuduće pomagati ovakvim i sličnim akcijama u mjesnim zajednicama.
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PREDSTAVLJAMO
MJESNE ZAJEDNICE

CRNAČ

PUŠTEN U RAD
VODOVOD U CRNČU

O

kretanjem kotača predstavnika mjesne zajednice, općinske i županijske vlasti i svih
koji su zaslužni za izgradnju vodovoda potekla je
voda ispred spomenika poginulih branitelja, što je
bio znak da su Crnčani nakon 12 godina teškog
i mukotrpnog rada na dan zaštitnika svoje župe
Presvetog Srca Isusova dobili vodovod. Nazočne
je na početku svečanosti otvaranja vodovoda pozdravio jedan od najzaslužnijih za ostvarenje projekta vrijednog preko 3 milijuna KM predsjednik
mjesne zajednice Marin Zeljko. O tehničkim detaljima kao i samom tijeku gradnje vodovoda govorio je predsjednik Udruge za izgradnju vodovoda
Dobrinj-Crnač Mariofil Zovko. „Svjedoci smo da
se danas u Crnač ide na posao što je do prije 15ak godina bilo nezamislivo, a isto tako znamo da
od danas cisterne neće voziti uz Japlanicu. Ovo je
još jedna mjesna zajednica u Širokom Brijegu koja
je završila milijunski projekt zahvaljujući ponajprije
poduzetnim i vrijednim mještanima. Široki Brijeg
je još jednom dokazao da je uistinu gospodarsko,
športsko i kulturno središte regije, a uz financijsku podršku sa viših razina vlasti koju opravdano
očekujemo u slijedećih nekoliko godina planiramo završiti nekoliko kapitalnih projekata u našem
gradu“, rekao je prigodom otvaranja vodovoda
Općinski načelnik Miro Kraljević. Nazočnima su
se obratili i predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke dr. Zvonko Jurišić koji je istaknuo
zaslugu Vlade, ali i zasluge prošlih županijskih Vlada na ovom projektu, zatim predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Zlatko Jurilj i
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva Damir Ljubić. Prije svečanosti puštanja
u rad vodovoda služena je Sveta misa, a misno
slavlje je predvodio fra Stanko Vlašić.

Marin Zeljko,
predsjednik MZ Crnač

TIJEK IZGRADNJE VODOVODA
1997. i 1998. - geoistražne radnje GTF Varaždin
1998. - iskop zdenca u Dobrinju
1999. - projektiranje tlačnog voda i izgradnja zdenca do razine
tla i početak izgradnje tlačnog voda
2000. - nastavak izgradnje tlačnog voda i projektiranje transportnog voda i rasteretnih komora kao i glavne vodospreme
2001. - izgradnja glavnog transportnog voda i glavne vodospreme (grubi građevinski radovi)
2002. - izgradnja glavnog transportnog voda i rasteretnih komora
2005. - izgradnja sekundarne transportne mreže vodovoda u
Gornjem Crnču
2007. - završetak radova na zdencu i ugradnja opreme
2008. - izgradnja sekundarne mreže u Donjem Crnču
2009. - izgradnja dalekovoda do zdenca i priključak na elektrodistribucijsku mrežu
2010. - završetak radova i puštanje u pogon

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI
VODOVODA “CRNAČ”
1. Lokacija zdenca Dobrinj
2. Volumen zdenca 2400 m³
3. Izdanost u zdencu od 15 l/s (zimski period) do 2 l/s u
sušnom ljetnom periodu
4. Visina dizanja vode do glavne vodospreme 70 m
5. Nadmorska visina glavne vodospreme 867 m
6. Volumen glavne vodospreme 200 m³
7. Rasteretne komore: Božića kuće 805 m n.v. volumen 50
m³; Kuzbabe 720 m n.v. volumen 50 m³ ; Kameniš 630 m n.v.
volumen 100 m³
8. Nadmorska visina najnižeg potrošača 495 m n.v.
9. Ukupna dužina cjevovoda: tlačni vod 1830 m, glavni transportni vod 9600 m, sekundarna mreža cca 28500 m
10. Ukupan broj potrošača do polovice 2010. godine: 170
11. Tvrdoća vode 220 mikro-simensa
12. Kvaliteta vode zadovoljava za piće po standardu bez bilo
kakve kemijske dorade
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KULTURA
IZLOŽBA ŠIROKOBRIJEŠKOG KIPARA VLATKA ĆAVARA

U

mostarskoj galeriji “Virus” 29. travnja otvorena je izložba skulptura “Svjetiljke”, autora
Vlatka Ćavara iz Širokog Brijega. Ćavar se javnosti
predstavio s desetak izložaka od drveta oraha i
vinove loze u kojima dominira tema ribe i paukova. “Autorova maštovitost i kreativnost i u ovom
malom ciklusu „Svjetiljki” potvrđuje ga najprije
kao kipara. Bogatstvo i raznovrsnost formi svakako su proizvod njegovog istraživačkog duha, ali
i preokupacije florom i faunom, što se kao ideja
provlači kroz neka djela”, rekla je akademska sli-

ODRŽANA SMOTRA
LIKOVNOG STVARALAŠTVA
U BIOGRACIMA

N

a smotri likovnog stvaralaštva pod nazivom
„Kulturna baština moga kraja”, održanoj 14.
travnja u Osnovnoj školi Biograci, sudjelovali su
učenici iz svih 13 Osnovnih škola iz Županije Zapadnohercegovačke. Prvo mjesto osvojila je Ana

karica Dragana Nuić-Vučković za Ćavarove radove. Vlatko Ćavar je diplomirao kiparstvo na ALU
u Širokom Brijegu u klasi prof. Nikole Vučkovića.
Od 2001. godine radi kao likovni pedagog u Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu. Imao je tri
samostalne izložbe i sudjelovao je u mnogim skupnim izložbama.

OTVORENA IZLOŽBA
AKADEMSKOG SLIKARA
ILIJE MARUŠIĆA

U

Kozina iz Osnovne škole Marko Marulić Ljubuški.
Posebnu pohvalu Povjerenstva na čijem je čelu
bio fra Vendelin Karačić za likovni izričaj dobila
je Osnovna škola Ivana Mažuranića iz Posušja. U
sklopu smotre organiziran je i prigodni zabavni
program. Na smotri su pored ravnatelja Osnovnih
škola iz naše županije nazočili i Općinski načelnik Miro Kraljević, predsjednik Općinskog vijeća
Nedjeljko Bokšić i ministar obrazovanja, znanosti
kulture i športa ŽZH Vjekoslav Čamber.

Franjevačkoj galeriji 9. ožujka otvorena je
izložba akademskog slikara Ilije Marušića.
Na izložbi je predstavljeno tridesetak radova, a
među izlošcima se nalazi i nekoliko autorovih
slika iz studentskih dana. O izložbi i ovom mladom umjetniku govorili su fra Vendelin Karačić,
voditelj Franjevačke galerije, profesor Anto Kajinić i akademski slikar Dario Pehar. Ilija Marušić
je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u
Širokom Brijegu 2000. godine u klasi prof. Nade
Pivac. Izložba Ilije Marušića koju ovaj autor realizira deset godina nakon dobivanja diplome akademskog slikara predstavlja svojevrstan presjek
njegova stvaralaštva od završenog školovanja pa
do današnjeg dana.
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OTVORENA IZLOŽBA
„BIG BLUE“

OTVORENA MONOGRAFSKA
IZLOŽBA OSKARA TAUBERA

U

Franjevačkoj galeriji 31. ožujka
otvorena je izložba
dubrovačke umjetnice Iris Lobaš-Kukavičić pod nazivom „Big
Blue”. Glazba i naziv za ovu izložbu preuzet je iz
filma „The Big Blue” (veliko plavetnilo). Izložbu
je otvorio dekan Akademije likovnih umjetnosti
Široki Brijeg Anto Kajinić, a o samoj izložbi govorio je prof. dr. sc. Antun Karaman koji je istaknuo
da je autorica uspjela produbiti kiparsku avanturu
i stvoriti nesvakidašnji čarobni ambijent. Autorica je izradila figure kroz skulpture ronilaca koje
je oblikovala i postavila u prostor na način koji
sugerire njihovo plivanje. Skulpture je opremila
maskama za ronjenje i perajama koje je obojila
plavom bojom, a modro svjetlo povezuje cijeli
ambijent u jednu cjelinu. Iris Lobaš-Kukavičić diplomirala je na ALU u Zagrebu, a magistrirala na
poslijediplomskom studiju „Ars sacra” na ALU u
Širokom Brijegu.

U

Franjevačkoj galeriji otvorena je 21. travnja
monografska izložba novinara, fotografa i
športaša Oskara Taubera koji je iako rođen i školovan u Hrvatskoj glavninu svoga života proveo u
Izraelu gdje je živio i radio do smrti, 2000. godine.
Bio je dugogodišnji dopisnik AP-a, New York Tribunea i Herald Tribunea. Autorica izložbe profesorica Zoja Finci, je otvarajući izložbu istaknula
da su slike Oskara Taubera istinita priča, a izložba
pružena ruka iz Izraela. Nazočnima su se prigodnim riječima obratili fra Vendelin Karačić voditelj
Franjevačke galerije, Danilo Nikolić predsjednik
Židovske zajednice Sarajeva i novinar Pavao Kaunitz koji je govorio o životu, novinarskim početcima, kao i izrastanju Oskara Taubera u prepoznatljivog novinara i fotografa.

ŠIROKI BRIJEG BOGATIJI ZA JOŠ 19 UMJETNIKA

Š

iroki Brijeg je od 10. lipnja bogatiji za 19 umjetnika koji su uspješno završili tečaj slikarstva i
kiparstva i izložili svoje radove u prostorijama
Hrvatskog kulturnog doma. Na samom početku
ovog jedinstvenog događaja kako ga je nazvao
Općinski načelnik Miro Kraljević otvarajući izložbu novopečenih umjetnika, polaznicima tečaja slikarstva i kiparstva iz ruku ravnatelja Hrvatskog
kulturnog doma Srećka Sliškovića organizatora
ove izložbe dodijeljena su Uvjerenja o uspješno
završenom tečaju slikarstva, odnosno kiparstva.
Nazočnima se prigodnim riječima obratio i voditelj tečaja akademski slikar Željko Marić. Sa dva
glazbena broja, a da ugođaj bude potpun pobrinuli
su se Bože i Srđan iz glazbene skupine Široki.
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U kinu Borak izvedena „Zločesta predstava“

U

kinu Borak 14. svibnja izvedena je predstava pod nazivom „Zločesta predstava” u kojoj su glumili Miro Barnjak, Ivana Giove Župa i
Velimir Pšeničnik Njirić. „Zločesta predstava” je
komedija o muško-ženskim odnosima od postanka svijeta do danas u kojoj su korišteni dijelovi
dramskih tekstova od Marina Držića preko Williama Shakespare do Murraya Schisgall i Ive Brešana. U predstavi se isprepliću fragmenti dramskih
i komičnih scena s monolozima karaktera, kako
muškaraca iz ženske percepcije, tako i žena iz muške vizure. Muško-ženski odnosi. Stanje zaljubljenosti.
Kemija ljubavi i zaljubljivanja. Koliko lijepa, toliko je i smiješna i luda i veličanstvena ova predstava. Ovo je
predstava u kojoj su se mogli prepoznati svi oni koji su bili ili jesu zaljubljeni ili još uvijek trpe i vole, sa
neizvjesnim krajem ljepote i očaja.

PREDSTAVLJEN ZBORNIK RADOVA
„NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA“

U

Franjevačkoj galeriji 1. travnja je predstavljen zbornik radova „Povijesni kontekst stvaranja i funkcioniranja Nezavisne Države Hrvatske, njen slom, te stradanja hrvatskog naroda u poslijeratnim
progonima i pogubljenjima”. Zbornik su predstavili predsjednik Matice hrvatske Posušje Vlatko Mišetić,
sveučilišni profesor Tiho Zovko, profesor Stanko Jurilj i ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslav Čamber. Zbornik prikazuje povijesni kontekst stvaranja
i funkcioniranja Nezavisne Države Hrvatske, te opisuje i njezin slom i stradanje hrvatskoga naroda u
poslijeratnim pogubljenjima u Jugoslaviji. U sklopu programa predstavljanja Zbornika nastupii su Anđela
i Petar Bevanda učenici Osnovne glazbene škole Široki Brijeg i učenik III. razreda Gimnazije u Širokom
Brijegu Antonio Musa, koji je recitirao domoljubne pjesme Vladimira Nazora.

Predstavljena knjiga „Dr. fra Dominik Mandić:
Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti“

U

kinu Borak 15. travnja predstavljena je knjiga fra Dominika Mandića „Rasprave i prilozi iz stare
hrvatske povijesti”. Knjigu znamenitog hrvatskog svećenika, povjesničara, predstavili su profesor
Mile Pešorda, prof. dr. fra Andrija Nikić, te ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH Vjekoslav
Čamber. Knjiga je prvi put predstavljena krajem prošle godine u Zagrebu, a drugi put u rodnome mjestu
autora u Širokom Brijegu. Knjiga je moderno i raskošno likovno grafički opremljena, u tvrde višebojne
korice uvezana, opskrbljena kazalom imena i naziva, cjelovitom bibliografijom objavljenih radova dr. fra
Dominika Mandića, njegovim životopisom, te pogovorom.
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OTVORENA 9. DIPLOMSKA IZLOŽBA
I URUČENE DIPLOME ZA 19 DIPLOMANATA NA
ALU ŠIROKI BRIJEG

U

Franjevačkoj galeriji, 22. lipnja, svečano je
otvorena 9. diplomska izložba Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru. Prije otvorenja izložbe dekan Anto Kajinić
je uručio diplome za 19 diplomanata. 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
i autor predgovora kataloga diplomske izložbe
prof. Ivan Vukoja. U ime diplomanata govorila je
Ana Zovko. Ovom svečanosti je obilježena i 20.
obljetnica osnivanja Franjevačke galerije.

POTPISAN UGOVOR ZA ODRŽAVANJE
EUROPSKOG PRVENSTVA MAŽORETKINJA
U ŠIROKOM BRIJEGU

U

hotelu Đulić, 23. lipnja upriličeno je potpisivanje ugovora za održavanje Europskog prvenstva mažoretkinja 2010. Ugovor su potpisali
ispred EME (Europske mažoretske asocijacije)
Alen Šćurić, u ime Županije Zapadnohercegovačke visokog pokrovitelja Europskog prvenstva,
predsjednik Vlade dr. Zvonko Jurišić i ispred širokobrijeških mažoretkinja, koja je domaćin i producent navedenoga prvenstva voditeljica mažoretkinja Marija Topić Ramljak. Prvenstvo će se održati
od 16. do 19. rujna 2010. godine, na športskim
terenima hotela Đulić, u kojem će biti organiziran smještaj i boravak natjecateljica. Kao lokacija
Široki Brijeg je odabran zbog uspjeha širokobrijeških mažoretkinja, a hotel Đulić je odabran iz
razloga što zadovoljava potrebne kriterije za realizaciju ovog zahtjevnog projekta. Nakon potpisivanja ugovora, uslijedio je revijalni dio programa
u kojem su nastupile mažoretkinje iz Zagreba i
Širokog Brijega. Gošće iz Zagreba premijerno su
izvele koreografiju u opremi hrvatske nogometne
reprezentacije koju je HNS izradio za zagrebačke

mažoretkinje. Zagrebačke mažoretkinje najbolji
su europski sastav mažoretkinja. Ukupno broje
620 članica. Sastav je 14 puta bio prvak Republike
Hrvatske, te osam puta prvak Europe. Godišnje
održe 250 nastupa, od toga 30 u inozemstvu. Mažoretkinje iz Širokog Brijega su osnovane 2000.
godine, broje preko 300 članica i raspoređene su
u 4 dobne skupine. Sudjelovale su na europskim
i državnim prvenstvima gdje su osvojile preko 50
medalja. U revijalnom dijelu nastupio je prvi juniorski sastav aktualne viceprvakinje BiH u dvije
kategorije i prvi seniorski sastav aktualne viceprvakinje BiH u dvije kategorije.
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ODRŽAN KONCERT GLAZBENE ŠKOLE ŠIROKI BRIJEG

N

akon Imotskog, Mostara, Čapljine i Čitluka, u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske Široki Brijeg i
Glazbene škole Široki Brijeg, u Franjevačkoj galeriji je 6. ožujka održana „Večer mladih pijanista”.
Mladi širokobriješki glazbenici Mateja Milićević (3. razred Srednje glazbene škole), Gabrijela Kvesić (1.
razred Srednje glazbene škole), Ivana Matić (2.razred Srednje glazbene škole), Lucija Zovko (4.razred )
i Zvonimir Kovač (4.razred) iz klase profesorice
Belinde Krnić, su se predstavili izvedbom ulomaka iz djela: Czernya, Beethovena, Rachmaninowa,
Tschaikowskog i Chopina. Na kraju koncerta
prigodne poklone glazbenicima uručila je ravnateljica Glazbene škole Tonćika Kolobarić, a predsjednik širokobriješkog Ogranka Matice hrvatske
Predrag Kožul je, sa izdanjima Matice hrvatske
mapom „Misa” i monografijom Širokog Brijega,
darivao ravnateljicu Glazbene škole Tonćiku Kolobarić.

ODRŽAN KONCERT
ZA PAMĆENJE

U

prepunom kinu Borak 25. ožujka održan je
prvi samostalni koncert ženske klape „Diva”.
Klapa „Diva” je izvela 11 pjesama i to: Švet Ivane,
Bila Ruža, Ju te san se zajubija, Samo moru virujen,
Na Gori Maslinskoj, O mila Majko nebeska, Puna
tuge Majka staše, Dobro jutro, Misao svijeta, Golubice bila i Gožđena mašina. Nakon godinu i pol
napornog rada pod dirigentskom palicom prof.
Živka Ključe i nekoliko nastupa u Hercegovini, ali
i šire klapa „Diva” se uspješno predstavila širokobriješkoj publici koja je svih 11 pjesama nagradila
gromoglasnim pljeskom. Klapa „Diva”, osnovana u
Dobrkovićima i broji osam članica. Zanimljivost je

da osim rođenih Širokobriježanki jedna članica je
iz Žepča i jedna članica je širokobriješka nevjesta
iz Sinja. Za potpuni ugođaj na ovom jedinstvenom
koncertu su se pobrinuli gosti klapa Dobrkovići, Mokarski tamburaši i voditeljica Višnja Spajić.
Početkom travnja klapa „Diva” je sudjelovala u
kvalifikacijama za nastup na Omiškom festivalu,
jednom od najvećih festivala klapske pjesme u
Republici Hrvatskoj.

ŠIROKOBRIJEŽANI MIHALJEVIĆ I TOPIĆ NA
„DANIMA HRVATSKOG FILMA“

U

službenu konkurenciju “Dana Hrvatskog Filma”, održanih od 6. do 11. travnja u Zagrebu, ušli su i
Širokobriježani Stjepan Mihaljević sa animiranim filmom “Pravi Anđeo” u produkciji Zagreb Filma
i Tomislav Topić s prvim profesionalnim filmom “Poštar s naslovne strane” u produkciji Maxima filma u
konkurenciji dokumentarnog programa. Film „Pravi anđeo” govori o grešniku - prevarantu i lopovu koji
se krađom tuđeg identiteta pokuša domoći Raja i zamalo uspije.
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DAN ŠKOLE

U

povodu obilježavanja Dana škole, 21. svibnja
učenici i nastavnici Druge osnovne škole su
upriličili prigodan program. Na početku programa
proslave Dana škole nazočnima su se prigodnim
riječima obratili ravnatelj Zdravko Jurilj, Ministar
obrazovanja ŽZH Vjekoslav Čamber i Općinski
načelnik Miro Kraljević. Pohvale i prigodne poklone su dobili najbolji učenici osmih razreda.
Program je obilovao sa brojnim recitacijama, pjesmama, igrokazima i nastupom mažoretkinja Širokog Brijega.
U povodu obilježavanja Dana Osnovne škole Kočerin, 28. svibnja, učenici i njihovi nastavnici uvijek
su znali pružiti topli ugođaj i naučiti nas životnim
radostima. Na početku programa proslave Dana
škole nazočnima su se prigodnim riječima obratili
ravnatelj Slavko Sabljić, zatim Općinski načelnik
Miro Kraljević koji je čestitao Dan škole i istaknuo važnost obrazovanja i Ministar obrazovanja,
znanosti, kulture i športa ŽZH Vjekoslav Čamber.
U programu proslave Dana škole sudjelovali su
učenici, počevši od najmanjih šestogodišnjaka pa
do učenika osmih razreda. Ravnatelj Slavko Sabljić podijelio je nagrade najboljim učenicima koji
su imali odličan uspjeh od prvog do osmog razreda, kao i onima koji su postigli uspjeh na raznim
natjecanjima. Učenicom generacije proglašena je
Jelena Vukoja.
Dan Prve osnovne škole obilježen je 14. svibnja.
Nazočnima se na početku programa obratio Općinski načelnik Miro Kraljević i ravnatelj škole
Janko Mandić. Organiziran je prigodan kulturnozabavni program.

U povodu obilježavanja Dana škole, 2. lipnja, učenici i nastavnici Osnovne škole Biograci priredili
su kulturno-zabavni program. Na početku programa proslave Dana škole nazočnima se prigodnim riječima obratio ravnatelj Stanko Milićević, a
Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa
ŽZH Vjekoslav Čamber podijelio je prigodne darove ravnatelju, učenicima i nastavniku za iznimne
uspjehe na natjecanju „Put k Suncu” koje je održano u Zagrebu, u organizaciji Postulature Ivan
Merz - upoznavanje lika i djela blaženog Ivana
Merza. Općinski načelnik Miro Kraljević je čestitao učenicima i nastavnicima Dan škole uz želju
da se u što skorije vrijeme stvore pretpostavke
da učenici pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Recitacije, igrokazi, pjesma i nastup KUD-a Blaćani
obilježili su ovogodišnju proslavu Dana Osnovne
škole Biograci. Učenicom generacije proglašena je
Martina Ćorić.
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“DANI OTVORENIH VRATA“
U ZAVODU SVETE OBITELJI
Od 15. do 19. ožujka u Zavodu svete Obitelji na
Puringaju, a u povodu 10 godina djelovanja i rada
Zavoda, organizirani su „Dani otvorenih vrata”.
U sklopu „Dana otvorenih vrata” prikazan je
Glazbeno-scenski igrokaz „Ljubav pobjeđuje”, a
u povodu blagdana svetog Josipa zaštitnika Zavoda svete Obitelji priređen je prigodni program.
Zavod svete Obitelji je ustanova za smještaj, odgoj i obrazovanje djevojaka bez roditeljske skrbi i
djevojaka iz socijalno ugroženih obitelji. Ustanova
je nastala kao jedan od programa udruge „Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne”. Zavod
je izgrađen u novom širokobriješkom naselju Puringaj, na zemljištu koje je za tu namjenu dodijelila
općina Široki Brijeg. Gradnja objekta je započela
u jesen 1997., a Zavod je otvorio vrata svojim prvim štićenicama u listopadu 2000. godine. Idejni
tvorac i graditelj zavoda je fra Jozo Zovko. Zavod
je izgrađen zahvaljujući novčanim i materijalnim
donacijama prijatelja i dobročinitelja Udruge. Većina njih su međugorski hodočasnici, štovatelji
Kraljice Mira. Svake godine u Adventu štićenice
Zavoda pozivaju svoje sugrađane, profesore i prijatelje na Božićnu priredbu koja se od 2007. održava u višenamjenskoj dvorani Zavoda, a isto tako
svoju gostoljubivost iskazuju na blagdan sv. Josipa,
zaštitnika kuće. Početkom kolovoza štićenice Zavoda provedu tjedan dana na otoku Badiji gdje
sudjeluju na misnom slavlju za blagdan Gospe od
Anđela, Porcijunkulu, u crkvi Gospe Milosrđa u
sklopu Franjevačkog samostana na Badiji.

ODRŽANA
VEČER FOLKLORA
U LJUTOM DOCU

U

povodu prve obljetnice osnutka Hrvatskog
kulturno-umjetničkog društva „Sveta Ana“ iz
Ljutog Doca, 19. lipnja, održana je večer folklora pod nazivom „Nema raja bez rodnoga kraja“
i na taj način je obilježena prva godina djelova-

nja ovog društva. U bogatom kulturno zabavnom
programu koji je vodio Veselko Čerkez na igralištu Osnovne škole u Ljutom Docu predstavilo se
11 kulturno-umjetničkih društava i to: „Rodoč“,
„Brda“ iz Izbična, „Jare“, „Crnašnica“ iz Knešpolja,
„Mokro“, „Orlac“, „Kruševo“, „Uzarići“, „Svi sveti“ iz Jara, „Blaćani“ iz Biograca, domaćin HKUD
„Sveta Ana“, pjevačka skupina iz Jara i Hercegovački bećari. Nazočne su prigodnim riječima pozdravili Jakov Markić predsjednik HKUD-a „Sveta
Ana“ i Općinski načelnik Miro Kraljević koji je
između ostalog istaknuo da je i ova večer folklora
u Ljutom Docu još jedan veliki doprinos očuvanju
naše kulture, kao i da će i ubuduće podržavati rad
svih kulturno-umjetničkih društava u našoj općini.
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ODRŽANO 16. SILO NA USKRSNI PONEDILJAK
„Nek´ se ori Herceg Bosna cijela kad pjevaju momci zapaljenih sela”, „Gore šuma, dolje polje u sredini
selo moje” pjevali su članovi HKUD-a „Herceg Stjepan” iz Blagaja i Bune, odnosno članovi HKUD-a
„Jare”. „Pjevaj brate pjevat je milina i naša je pjevala starina” orilo se Kočerinom do ranih jutarnjih sati
na 16. tradicionalnom „Silu na Uskrsni ponediljak” održanom u Svadbenom salonu „Kod Vrančine” na
Kočerinu, uz mjesnu zajednicu Kočerin organizatora Sila. Uz nastup navedenih Kulturno-umjetničkih
društava i uz domaćina HKUD „Kočerin” nastupila su Kulturno umjetnička društva „Svi sveti” iz Jara,
„Sveta Ana” iz Ljutog Doca, „Sarajlije” iz Tomislavgrada, „Brda” iz Izbična i HKUD „Prenj” iz Stoca. „Silo
na Uskrsni ponediljak” se i ove godine održalo u sklopu programa „Briješka zvona”, a prigodnim riječima
ga je otvorio pokrovitelj Općinski načelnik Miro Kraljević. Blagoslov na nazočne sazvao je kočerinski
župnik fra Ivan Landeka. Na samom početku ove manifestacije minutom šutnje odano je dužno poštovanje utemeljiteljima ovog kulturnog događaja Draženku
Kraljeviću Kalji i Frani Bazina Vrančini, ljudima koji više nisu
među živima. Osim nastupa kulturno-umjetničkih društava
16-godišnji Jure Miloš se predstavio sa guslama i diplama,
Manja Mikulić - Šašanović već tradicionalno na diplama, najmlađi sudionik ovogodišnjeg Sila Ante Tolo na guslama, Žajer, Zoran Kelava, „legenda” na guslama Mile Bondža. Gange
je bilo sa svih strana, iz Jara, Ružića, Bune, Tomislavgrada,
Rakitna, Posušja, Rame, Rastovače, Ledinca, Širokog Brijega,
te sinjska rera... Na iznimno bogatoj tomboli podijeljeno je
50 vrijednih nagrada. Glavnu nagradu gusle, rad Mate Anića
člana HKUD-a „Svi sveti” iz Jara, dobio je Ivan Kvesić iz
Pripolja (Kočerin).

MLADI IZ ŽUPE KOČERIN NA SUSRETU
HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U ZADRU

M

ladi iz župe Kočerin puni nadahnuća njih 66 prevođeni časnom sestrom Abelom Banožić nastojeći živjeti u potpunoj radosti sudjelovali su 8. i 9. svibnja na Susretu hrvatske katoličke mladeži
u Zadru gdje se okupilo preko 30.000 hrvatske katoličke mladeži iz cijeloga svijeta. Svečani program
susreta započeo je predstavljanjem biskupija i nadbiskupija, a nakon toga molitvom krunice i pjesmom.
Svečano misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup msgr. dr. Želimir Puljić koji je istaknuo u svojoj
propovijedi:„ Dragi mladi! Crkva i današnje društvo vas trebaju.Trebaju vašu neposrednost i otvorenost
životu. Ne bojte se. Jer samo to nam otklanja sve što priječi da život prihvatimo kao dar, bez straha pred
budućnošću“.
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VRATILI SE OBIČAJI STARI NA UZARIĆIMA

U

sklopu manifestacije „Briješka zvona 2010.”,
na Uzarićima je, 13. lipnja, održana večer
folklora „Vrati nam se običaju stari”. Na samom
početku programa prigodnim riječima nazočnima
se obratio Općinski načelnik Miro Kraljević, a nazočne je pozdravio i fra Tomislav Puljić. Na večeri
folklora nastupili su Hrvatska kulturno umjetnička društva „Sveta Ana” Ljuti Dolac, “Drijeva”
Gabela, “Mokro” „Blaćani” Biograci, „Crnašnica”
Knešpolje, “Svi sveti” Jare, „Ivan Filipović” Velika
Kopajnica jedno od najstarijih društava u Hrvatskoj, “Vrila” Župa Mostarski Gradac, “Kočerin”

“Kruševo” i domaćin HKUD “Uzarići”. Program
je vodio Marinko Karačić.

ODRŽANA VEČER FOLKLORA
NA MOSTARSKOM BLATU

U

organizaciji HKUD-a Blaćani u Biogracima je 3. i 4. srpnja održana večer folklora tradicionalno 6.
Blaćansko silo. U programu je sudjelovalo 10 kulturno-umjetničkih društava iz Hercegovine i Dalmacije. Nakon službenog dijela programa (večeri folklora) održan je zabavni program uz nastup Maria
Brkića, Klare Markić, Blaćanskih tamburaša i Zdenka Damjanovića s gostima.

DANI KOČERINA 2010.

P

roslava blagdana svetog Petra na Kočerinu
počela je svečanim misnim slavljem u župnoj
crkvi koje je predvodio provincijal fra Ivan Sesar.
Provincijal je u svojoj propovijedi istaknuo: „U životu je najvažnije iskustvo vjere.Vjernik bez iskustva vjere nemoćan je ikome posvjedočiti da se
isplati biti vjernik.” Za vrijeme svečanog misnog
slavlje pjevala je Frama Kočerin. U nastavku proslave zaštitnika župe Kočerin pred više od 3.000
gledatelja na igralištu Osnovne škole, odigrana je
finalna utakmica 32. Petrovdanskog malonogometnog turnira u Kočerinu u kojoj je HAŠK iz
Gornjih Mamića s 3:0 savladao Kikiriki i stigao do
trećeg naslova najuspješnije momčadi ovog prestižnog malonogometnog natjecanja u Hercegovini. Na ovogodišnjem 32. Petrovdanskom malono-

gometnom turniru sudjelovale su 32 ekipe.
Općinski načelnik Širokog Brijega Miro Kraljević
uručio je pobjednički pokal i novčanu nagradu od
4.000 KM momčadi HAŠK-a za osvojeno prvo
mjesto, te potom prigodnim riječima i zatvorio
turnir. Nakon završetka turnira održano je i izvlačenje bogate tombole, a potom i koncert Josipa
Ivančića koji je privukao više tisuća posjetitelja s
čime su i završeni ovogodišnji „Dani Kočerina”
manifestacija koja je održana u sklopu „Brijeških
zvona”.
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ŠIROKOBRIJEŠKE PLESAČICE I PLESAČI
OBILJEŽILI PRVU GODIŠNJICU POSTOJANJA

H

rvatski plesni klub „Široki“ je 9. svibnja u kinu Borak proslavio svoju prvu godišnjicu postojanja. Iako
postoji tek godinu dana klub je postigao zapažene rezultate u Bosni i Hercegovini, a posljednji veliki
rezultat su ostvarili na prvenstvu Republike Hrvatske u cheerleaderlingu održanom u Čakovcu gdje su
pod vodstvom trenerice Nikoline Čolak prvakinje Bosne i Hercegovine u sportskom plesu, osvojili tri
zlatne medalje. Na proslavi godišnjice postojanja nazočnim gostima i ljubiteljima plesa priredili su jedinstveni užitak istinski dance show.

ŠKRIPARICE OSVOJILE
TRI PRVA MJESTA U ČAKOVCU

P

lesni klub „Široki“, jedini bh. predstavnik, je na
prvenstvu Republike Hrvatske u cheerleaderlingu održanom 24. i 25. travnja u Čakovcu osvojio tri zlatne medalje. Zlato je osvojila Nikolina
Čolak, voditeljica Plesnog kluba „Široki“ poznatog
po nazivu Škriparice-Škripari i prvakinja Bosne i
Hercegovine u sportskom plesu, u kategoriji individualnog plesnog nastupa. Zlato je pripalo kadetima i juniorima u kategoriji show dance. „Ovaj
uspjeh je veliko priznanje, ali ujedno i poticaj za
daljnji rad i napredovanje. Dugo ćemo pamtiti toplinu kojom smo primljeni od strane domaćina, a
imali smo primanje kod gradonačelnika Čakovca Branka Šalamona i dožupana međimurskog Matije Posavca“, rekla je Nikolina Čolak po povratku u Široki Brijeg. Osim Škriparica na natjecanju su sudjelovali
klubovi: Livi Čakovec, Iskrice Lipovljani, Caffe Spliters, Zmajčice, Wild Cats - Sv. Nedelja, Doxa Trogir,
Bravo Varaždin, Balans, Županja, Liberi Zagreb, Zvijezdice, Vatrene, Millenium, OŠ Poišan – Split, Millenium Italija i Jump Koprivnica.
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VELIKI USPJEH ŠIROKOBRIJEŠKE GLAZBENE
ŠKOLE NA NATJECANJU U GRAČANICI

N

a međunarodnom natjecanju učenika i studenata glazbe održanom 17. travnja u Gračanici Glazbena škola Široki Brijeg je pod vodstvom
ravnateljice Tonćike Kolobarić osvojila nekoliko
prvih mjesta. Veliki pjevački zbor u klasi Katje
Krolo-Šarac i mali zbor pod vodstvom Dunje Bilinovac osvojili su prve nagrade. Prvu nagradu su
osvojile i flautistice u klasi Mihaele Pavlović Petra
Mandić i Ana Vukoja. Druge su bile Janja Petković, Luca Mikulić i Nikolina Šušak, a treću nagradu
osvojila je Katarina Lauc. „Ovim našim nastupima
smo dokazali kvalitetu svog rada, a ujedno promovirali Široki Brijeg kao kulturni centar. Ovim
putem zahvaljujem Općinskom načelniku Miri
Kraljeviću na financijskoj pomoći u ovom glazbenom projektu i nadamo se da će nam Vlada ŽZH
pomoći da se vratimo na ono mjesto kojem za-

pravo i pripadamo, a to je da nema razlike između obrazovnih, odnosno škola i glazbenih škola u
smislu njihova statusa”, rekla je Tonćika Kolobarić
ravnateljica Glazbene škole Široki Brijeg po povratku sa veoma uspješnog nastupa glazbene škole s natjecanja u Gračanici.

PRIJEM KOD OPĆINSKOG NAČELNIKA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević sa suradnicima primio je 22. travnja učenike širokobriješke Glazbene škole predvođene ravnateljicom Tonćikom Kolobarić i profesoricama Katjom
Krolo-Kušec i Dunjom Bilinovac. Glazbena škola
Široki Brijeg je, na 12. federalnom natjecanju održanom u Gračanici, u konkurenciji 36 glazbenih
škola iz Bosne i Hercegovine osvojila čak tri prva
mjesta, nekoliko drugih i jedno treće mjesto. Čestitajući na tom velikom uspjehu širokobriješke
Glazbene škole načelnik Kraljević je između ostalog rekao: „Ovo je još samo jedna potvrda da je
Široki Brijeg uistinu kulturno središte ne samo
naše županije, već i mnogo šire. Stoga ste i zaslužili potporu općine, koja i ubuduće neće izostati”.
Ravnateljica Kolobarić je zahvalila na potpori i razumijevanju koje Glazbena škola ima od strane

Općinskog načelnika uz obećanje da će Glazbena
škola Široki Brijeg i u budućnosti na najbolji mogući način, glazbenom kulturom promovirati svoj
grad.Već 23. travnja učenici predvođeni ravnateljicom Kolobarić otputovali su u Vinkovce grad prijatelj Širokog Brijega, gdje su bili gosti Osnovne
glazbene škole „Josipa Runjanina”.
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Most zajedništva povezao
Dalmaciju i Hercegovinu

N

a Stonskim zidinama, u sklopu projekta
„Most zajedništva - Ston 2010.” koji je pokrenula udruga „DALMAHERC” u suradnji s općinom Ston, 30. svibnja, oko 3.000 ljudi fotografirao je poznati hrvatski fotograf Šime Strikoman
na svojoj 199. milenijskoj fotografiji. U središtu
Stona bio je priređen kulturno-zabavni program,
a za sve sudionike snimanja milenijske fotografije organizatori su osigurali ručak. Ston je bio
središte Hrvata iz raznih krajeva Dalmacije i Republike Hrvatske, Herceg Bosne, kao i Hrvata iz
Crne Gore, a mogla se vidjeti raznolikost narod-

nih nošnji i uniformi povijesnih postrojbi hrvatske
vojske. Iz naše općine osim Općinskog načelnika
Mire Kraljevića u ovom projektu su sudjelovala
Kulturno-umjetnička društva Vrila župa Mostarski
Gradac, Crnašnica iz Knešpolja, Brda iz Izbična,
Svi sveti iz Jara, Kočerin, Uzarići i Jare.

HUMANITARNA AKCIJA
MALONOGOMETAŠA ZA UDRUGU „NADA“

U

organizaciji Udruge „Nada”, 27. veljače pod
pokroviteljstvom Općine Široki Brijeg u
Gradskoj športskoj dvorani „Pecara” odigran je
humanitarni malonogometni turnir koji je za cilj
imao pomoći udrugu „Nada” koja se brine o djeci
sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. Ovaj istinski malonogometni spektakl prigodnim riječima
je otvorio Općinski načelnik Miro Kraljević, a blagoslov na sudionike i gledatelje ovog humanitarnog turnira sazvao je širokobriješki gvardijan fra
Branimir Musa. Oko tri tisuće gledatelja, imalo je
prigodu uživati u majstorijama igrača malog nogometa iz ekipe „Nacionala” višestrukog prvaka
Hrvatske i pobjednika „Kutije šibica” Grdovića,
Morine, Sutona, ali i majstorijama širokobrijeških zvijezda Maria Bazine, Stanka Bubala... U prvoj polufinalnoj utakmici ekipa „Nacionala” je pobijedila Zvijede Nogometnog kluba Široki Brijeg nakon boljeg
izvođenja šesteraca rezultatom 9:7. U regularnom tijeku susreta bilo je 6:6. U drugoj utakmici također
nakon boljeg izvođenja šesteraca rezultatom 5:3 (2:2) Reprezentacija Lige MZ Širokog Brijega pobijedila je ekipu „Tricolora” pobjednika Lige rekreativaca. U finalu je „Nacional” bio uvjerljiv protiv ekipe
Reprezentacija Lige MZ Širokog Brijega pobijedivši rezultatom 6:0. Ovaj humanitarni malonogometni
spektakl svojim nastupima su uveličale širokobriješke mažoretkinje i Hrvatski plesni klub „Široki”. Prema
riječima tajnika Udruge „Nada” Miljenka Buhača do početka turnira ukupno je prikupljeno 22.000 KM,
pa se može reći da je ova humanitarna akcija upotpunosti uspjela.
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ŠPORT
PRIJEM KOŠARKAŠA
U POVODU OSVAJANJA SEDMOG NASLOVA
PRVAKA BOSNE I HERCEGOVINE

U

uredu Općinskog načelnika 21. svibnja priređen je prijem za košarkaše Širokog predvođene predsjednikom
kluba Antom Sutonom. Načelnik je čestitao košarkašima, treneru i predsjedniku Sutonu na osvajanju sedmog naslova prvaka Bosne i Hercegovine pritom istaknuvši: „Drago mi je što ovdje vidim mlade širokobriješke
košarkaše koji su garancija budućnosti košarke u našem gradu, i koji će nam siguran sam donijeti još mnogo
naslova prvaka. Ovim putem zahvaljujem gospodarstvenicima koji podupiru ovaj projekt i bez kojih sigurno nebi
bilo moguće ostvarivati ove vrhunske rezultate. A, općina će i ubuduće sukladno svojim mogućnostima pružati
potporu košarkašima, kao i ostalim širokobriješkim športašima”. Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić
je također čestitao košarkašima i Upravi kluba na još jednom velikom uspjehu širokobriješkog športa. Predsjednik
Kluba Ante Suton se ispred Kluba zahvalio načelniku na prijemu, kao i potpori u dosadašnjem radu.

KOŠARKAŠI ŠIROKOG
NOVI (STARI) PRVACI
BOSNE I HERCEGOVINE

Foto: T. Miličević

K

ošarkaši Širokog su 19. svibnja pred više od 5.000
navijača pobjedom nad Igokeom rezultatom 8368 obranili titulu naslova prvaka Bosne i Hercegovine.
Do sedmog naslova prvaka košarkaši Širokog su stigli
nakon što su osvojili prvo mjesto u ligi 6, i u završno
doigravanje krenuli sa prve pozicije. U finalu su protiv Igokee bili uvjerljivi pobijedivši u Širokom Brijegu,
zatim u Aleksandrovcu i opet u Širokom Brijegu.
Nakon završetka utakmice i dodjele medalja slavlje
košarkaša i navijača je nastavljeno na središnjem Trgu
širokobrijeških žrtava. Najzaslužniji za 7. naslov prvaka

Foto: T. Miličević

svakako su trener HKK Široki TT kabeli Ivan Velić,
igrači Štemberger, Planinić, Čolak, Mileković, Naletilić,
Ramljak, Špralja Puljko, Longin, Petković, Mason i Grgat, zatim Uprava kluba na čelu sa predsjednikom kluba Antom Sutonom, brojni sponzori i navijači koji su u
pravom smislu te riječi bili šesti igrač Širokog tijekom
cijele sezone.
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NOGOMETAŠI ŠIROKOG BRIJEGA
VICEPRVACI BOSNE I HERCEGOVINE

N

ogometaši Širokog Brijega su u odličnoj atmosferi pred preko 3.000 gledatelja u posljednjem
kolu Premijer lige, 26. svibnja na Pecari rezultatom 2:1
pobijedili ekipu Zrinjskog i tako osvojili drugo mjesto.
Golove za Široki Brijeg su postigli Šilić i Varea.To je još
jedan veliki uspjeh naših nogometaša kojim je osiguran
još jedan izlazak u Europu i sudjelovanje u Euroligi.
U uzvratnoj utakmici drugog pretkola Eurolige igranoj na Pecari 22. srpnja pred više od
5.000 gledatelja nogometaši Širokog Brijega su
se porazom 1:0 od Austrie oprostili od daljnjeg
natjecanje u Europi. U prvoj utakmici igranoj u
Beču rezultat je bio 2:2.

PREDRAG NALETILIĆ NOVI PREDSJEDNIK ŠPORTSKOG
SAVEZA ŠIROKOG BRIJEGA

N

a redovitoj izbornoj Skupštini Športskog saveza
općine Široki Brijeg, održanoj 20. svibnja za predsjednika Upravnog odbora Športskog saveza izabran
je Predrag Naletilić-Cobra. Na Skupštini su bili nazočni predstavnici športskih klubova u našoj općini i 10
predstavnika ispred Općinskog vijeća. Za predsjednika
Skupštine Športskog saveza izabran je Drago Martinović, a dopredsjednici su Ante Suton i Predrag Kovačić.
Članovi Upravnog odbora osim predsjednika Naletilića su: Dragan Soldo (NK Široki Brijeg), Ivan Mandić (Karate klub Široki), Tadija Lasić (škola), Igor Jelčić
(HKK Široki), Josip Kožul i Borislav Grbešić ispred
Općinskog vijeća. U Nadzorni odbor Športskog saveza jednoglasno su izabrani Slaven Zelenika, Ivo Jurilj i
Ante Čolak. Nove članice Športskog saveza su: Atletski klub Široki Brijeg, HŽOK Široki, Kickboxing klub
Široki i Karate klub Široki Brijeg. Na samom početku
rada Skupštine Josip Bevanda predsjednik Upravnog
odbora Športskog saveza općine Široki Brijeg je govorio o protekle četiri godine mandata istaknuvši odličnu suradnju sa gospodarstvenicima i općinom koji
su prepoznali rad Saveza. Bevanda se zahvalio svima
koji su u protekle četiri godine na bilo koji način dali
potporu Savezu koji je dobio i priznanje kao najbolji
Športski savez u Bosni i Hercegovini. Nazočne su po-

zdravili i dopredsjednik Skupštine Ante Suton, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić i Općinski
načelnik Miro Kraljević. Na 2. sjednici Upravnog
odbora Športskog saveza, održanoj 7. lipnja,
pod predsjedanjem Predraga Naletilića-Cobre,
za predsjednika Natjecateljskog povjerenstva
Lige MZjednoglasno je izabran Dario Knezović.
Ostala dva člana Natjecateljskog povjerenstva
su Ivo Jurilj-Čiko i Miljenko Matković. Imenovani su i članovi Stegovnog povjerenstvo i to:
Josip Kožul, predsjednik i ujedno i Povjerenik
za suce i članovi Jozo Pinjuh i Ivan Bevanda. Na
sjednici su usvojeni Stegovni pravilnik i Propozicije natjecanja.
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ODRŽANE ULIČNE TRKE
OSMOŠKOLACA

P

od pokroviteljstvom Općinskog načelnika
Mire Kraljevića, a u organizaciji Odsjeka za
društvene djelatnosti 9. travnja održane su tradicionalne Ulične trke učenika osnovnih škola općine Široki Brijeg. Učenice i učenici petih i šestih
razreda trčali su dionicu od 600 m - sa startom
od benzinske crpke INA i ciljem na Trgu širokobrijeških žrtava (kod križa). Učenice i učenici
sedmih i osmih razreda su trčali dionicu od 800
m - sa startom od Autocentra i ciljem na Trgu
širokobrijeških žrtava (kod križa). Rezultati:
5. i 6. razredi - učenice
1. mjesto Andrea Zelenika O.Š. Biograci
2. mjesto Anita Martinović O.Š. Kočerin
3. mjesto Martina Tomić Prva osnovna škola
5. i 6. razredi - učenici
1. mjesto Karlo Grle O.Š. Biograci
2. mjesto Ivan Bondža Prva osnovna škola
3. mjesto Mateo Pinjuh Prva osnovna škola
7. i 8. razredi - učenice
1. mjesto Danijela Brkić Prva osnovna škola
2. mjesto Gabrijela Pušić O.Š. Biograci
3. mjesto Iva Kosir Prva osnovna škola
7. i 8. razredi - učenici
1. mjesto Marko Zovko Prva osnovna škola
2. mjesto Mario Lasić O.Š. Biograci
3. mjesto Jadranko Sabljić O.Š. Kočerin

IVAN SOLDO POSTAO PRVAK BiH U FULL CONTACTU

N

a državnom prvenstvu u kickboxingu, u disciplini full contact održanom 13. ožujka u Ilijašu Ivan Soldo, dobitnik posebnog priznanja Športskog saveza Širokog Brijega za postignute rezultate i promicanje športa u
2009. godini, a koji nastupa za Kickboxing klub „ŠIROKI” u kategoriji iznad 91 kg superteška kategorija, osvojio je
prvo mjesto i postao prvak BiH u full contactu. U Ilijašu je nastupilo oko 190 boraca u svim kategorijama iz 40-ak
kickboxing klubova iz Bosne i Hercegovine. “Ovakve rezultate bilo bi nemoguće ostvariti bez sponzora koji su
nam važni, pa se želim zahvaliti tvrtki Interactive i gospodinu Igoru Mikuliću, Općinskom načeniku gospodinu Miri
Kraljeviću i predsjedniku Vlade ŽZH na pomoći Kickboxing klubu „ŠIROKI” kojeg vodim. Također veliku zahvalnost dugujem profesorici Ivani Čerkez koja mi radi program za kondicijsku pripremu, mojim prijateljima koji mi
pomažu na treninzima i ljudima koji mi pomažu oko odlazaka na natjecanja Željku Soldi, Edi Durakoviću, Zoranu
Hrkaću i Zoranu Gagri”, izjavio je Ivan Soldo prvak BiH u full contactu.
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ŠIROKOBRIJEŠKE PJESNIKINJE

OSMOSMJERKA
U mreži osmosmjerke treba pronaći i zaokružiti dvadeset tri riječi iz popisa.
Naposljetku će vam preostati jedanaest slova, koja
čitana vodoravnim slijedom,
daju konačno rješenje, ime
i prezime pjesnikinje i intelektualke. Pjesme piše i
na njemačkom, engleskom, talijanskom i španjolskom. Objelodanila je zbirke pjesama: “Penelopin
plač” (1986.), “Svjetlost krijesnica” (1990.), “Raspeto sunce” (1994.), “Ljubičasti sutoni”(2000.),
“Sanjar”(2002.), “Čuvar šutnje”(2003.), “Dodir
anđela”(2005.), “Violina u kišnom danu”(2008.).

ANTUN, AROMA, BRANDO, IZLET, KARIKE,
KRTOVINAC, MAJONEZA, MOSTAR, OBRTNIK, OSJET, OZREN, PALETA, PASKAL, PRHUT,
PROPAST, SANITET, STANAR, START, STIRAKS,
SUKNO, TRASA,VATRA, ZLOTVOR
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DA SE NE ZABORAVI
U KNEŠPOLJU (DUBRAVA) PRONAĐENI OSTATCI 28 ŽRTAVA
PARTIZANSKIH ZLOČINA

N

a lokalitetu Dubrava-Knešpolje, istočno od Širokog Brijega, u vremenu od 26. svibnja do 5. lipnja
obavljeno je iskapanje triju masovnih grobnica. 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, te brojne čahure, novčići,
cipele i drugi predmeti na temelju kojih će se vršiti
identifikacija žrtava koje su partizani komunisti prigodom otpočinjanja tzv. završnih operacija u veljači 1945.
godine zatvorili i nakon nekoliko dana poubijali.
Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta
Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg,
na čelu kojega je predsjednik Pero Kožul obavilo je
predradnje na istraživanju masovne grobnice Dubrava u Širokom Brijegu za ekshumaciju i identifikaciju
pronađenih žrtava, te obilježavanje masovne grobnice.
Općina Široki Brijeg je prva općina u Bosni i Herce-

govini koja se odlučila na početak iskapanja masovnih
grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća. Na 22.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 2. ožujka donesena
je Odluka o izmještanju masovne grobnice „Dubrava”
u Knešpolju nastale krajem Drugog svjetskog rata, kojom se uređuje iskapanje i izmještanje masovne grobnice „Dubrava”, a aktivnosti na iskapanju i izmještanju
masovne grobnice je provelo Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i
poraća općine Široki Brijeg, Vicepostulatura postupka
mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće” sa vicepostulatorom fra Miljenkom Stojićem i JU Coming.

LIPANJSKE ZORE 1992.-2010.

U

sklopu manifestacije „Lipanjske zore 2010.”, kojom se odaje spomen svim poginulim hrvatskim
braniteljima u velikoj vojnoj akciji u sklopu koje je
oslobođena cijela dolina Neretve, u organizaciji Prve
pješačke (gardijske) pukovnije Oružanih snaga Bosne
i Hercegovine i Organizacijskog odbora obilježavanja

Lipanjskih zora, i u povodu obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Stanislava Baje Kraljevića i Mije Babića,
11. lipnja u vojarni Stanislava Baje Kraljevića, kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
Na ovaj dan se prisjećamo ulaska pripadnika HVO-a u
vojarnu Heliodrom i naselja Rodoč i Jasenica, te u krug
razorene tvornice Aluminij. Tijekom zauzimanja objekata vojarne Heliodrom poginuli su vitezovi Stanislav
Baja Kraljević, po kojem je kasnije i nazvana vojarna u
Rodoču, i Mijo Babić. U ime izaslanstva općine Široki Brijeg vijenac su položili i zapalili svijeću Općinski
načelnik Miro Kraljević i predstavnici širokobrijeških
Udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca, u kapeli svetog Ivana Krstitelja, služena
je Sveta misa za poginule branitelje. Misno slavlje je
predvodio don Ivan Štironja pastoralni vikar Mostarsko-duvanjske biskupije.
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OBILJEŽENA 3. OBLJETNICA OSNUTKA UDRUGE
SPECIJALNE POLICIJE HRHB

P

olaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Trgu
širokobrijeških žrtava rata (kod križa) u Širokom Brijegu je 10. travnja počela svečanost obilježavanja 3. obljetnice osnutka Udruge specijalne
policije HRHB. Na obilježavanje obljetnice došli
su i predstavnici Udruga s cijelog područja Republike Hrvatske iz Zagreba, Splita, Dubrovnika,
Osijeka, Županje, Zadra, Šibenika... Među brojnim
gostima i uzvanicima bili su nazočni i predsjednik
Udruge specijalaca RH Josip Klem, te savjetnik
ministra unutarnjih poslova u Vladi RH Josip Miholjević.
U svom obraćanju punom emocija Josip Klem
je izrazio zadovoljstvo što su specijalci Hrvatske
danas u posjeti svojim suborcima u Hercegovini.
„Vidite koliko nas je danas došlo u Široki Brijeg
na ovu obljetnicu, ne daj Bože da se pojave neki
problemi i opasnosti za Hrvate koji žive ovdje,
vjerujte mi svi bi bili tu”, rekao je predsjednik
Udruge specijalne policije RH, prekidan burnim
aplauzom, te dodao da se protivi dijeljenju kako

Hrvata tako i branitelja. „Svi smo mi specijalci
hrvatskog naroda”, završio je Klem. Predsjednik
Udruge specijalaca HRHB Zdenko Jurić Major
u svom obraćanju se dotakao nejedinstva među
hrvatskim političarima pozvavši ih da se ujedine
oko hrvatskog pitanja u BiH koje nije riješeno ni
izbliza. Prigodnim riječima nazočnima se obratio i
Općinski načelnik Miro Kraljević poželjevši članovima Udruge specijalne policije i njihovim gostima
ugodan boravak u Širokom Brijegu. U kinu Borak
je održana i Izborna skupština Udruge specijalaca
ŽZH-a, a za predsjednika je izabran Dražen Čolak.

Obilježena 18. obljetnica osnutka Hrvatskog vijeća odbrane

U

povodu obilježavanja 18. obljetnice osnutka Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) u Mostaru na Trgu hrvatskih velikana brojna izaslanstva 8. travnja položila su vijence i zapalila svijeće. Vijence su položili
izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH, HDZ-a BiH, Gradskog odbora
HDZ-a BiH Mostar, Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog
rata Hrvatske republike Herceg-Bosne,Vlade HNŽ-a, Koordinacije udruga Grada Mostara, Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a, Ministarstva
odbrane i oružanih snaga BiH i izaslanstvo djece poginulih i nestalih branitelja općine Čapljina. Prigodnim riječima nazočnima se obratio brigadir
Zvonimir Kukić, koji je istaknuo kako je osnutak HVO-a za hrvatski
narod značajan iz mnogo razloga, a prvenstveno zbog toga što su pripadnici HVO-a obranili hrvatska
područja u BiH. “Diktaturom međunarodne zajednice i zbog nedjelotvornosti hrvatskih političkih i javnih čimbenika BiH je nepravedno ustrojena, a hrvatski narod doveden u posve neravnopravan položaj,
pa je tako njegova ustavna konstitutivnost postala tek formalna i neostvarena kategorija”, kazao je Kukić.
On je dodao je kako su zbog opstruiranja opravdanih hrvatskih težnji za samoupravom smijenjeni brojni
aktualni hrvatski dužnosnici iz vojske i politike, a njihova su mjesta zamijenili, kako je naglasio, oni kojima
su hrvatski nacionalni interesi u BiH na zadnjem mjestu.
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OBILJEŽENA 18. OBLJETNICA HVO-a I 5.
OBLJETNICA 1. PJEŠAČKE PUKOVNIJE OS BiH

U

vojarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine “Mato Lučić - Maturica” u Kiseljaku je 9.
travnja obilježena 18. obljetnica osnutka Hrvatskog
vijeća obrane i 5. obljetnica 1. Pješačke (gardijske)
pukovnije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
koja baštini tradiciju HVO-a i čuva spomen na sve
hrvatske postrojbe iz Domovinskog rata. Na početku programa obilježavanja ove značajne obljetnice
brojne delegacije Ministarstva obrane i Oružanih
snaga Bosne i Hercegovine predvođeni zamjenicom
ministra obrane gospođom Marinom Pendeš, te general - bojnicima Slavkom Puljićem i Antom Jelečom brojnim suborcima i obiteljima poginulih branitelja
kod središnjeg spomen križa i spomenika prvom zapovjedniku HVO-a u Kiseljaku Mati Lučiću - Maturici
položili su vijence, a brigadni kapelan OS BiH don Jakov Pavlović je izmolio opijelo za duše pokojnih
branitelja iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca i opijela svetu misu za sve pokojne branitelje
i pripadnike HVO-a u novoizgrađenoj, ali još nedovršenoj kapelici vojarne u Kiseljaku, kojoj će nebeski
zaštinik biti sv. Martin, u koncelebraciji s vojnim kapelanima, predvođenim glavnim kapelanom OS BiH
don Željkom Čuturićem, stručnim savjetnikom u Uredu katoličkog dušobrižništva Ministarstva obrane
Bosne i Hercegovine don Marcelom Babićem, dekanom kreševskog dekanata i župnikom župe “Imena
Marijina” iz Gromiljaka preč. Markom Perićem predvodio je mr. don Tomo Knežević, ravnatelj Ureda
katoličkog dušobrižništva Ministarstva obrane BiH. U uvodnom pozdravu brigadni kapelan don Jakov je
istakao svoju osobnu radost zbog ovogodišnje središnje proslave 18. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane
u kiseljačkoj vojarni koja je između ostalih lokacija i postrojbi povjerena njemu kao brigadnom kapelanu
OS BiH na duhovu skrb, a posebno jer se sv. misa za pokojne pripadnike HVO - a slavi u novoizgrađenoj
kapelici ove vojarne, te je pozdravio obitelji poginulih i umrlih branitelja, predstavnike hrvatskog naroda
u građanskoj vlasti, umirovljene časnike, dočasnike i vojnike HVO – a i kolege svećenike koji su se rado
odazvali na ovu lijepu i značajnu obljetnicu. (www.ktabkbih.net)

SLUŽENA SVETA MISA ZA POGINULE ŽUPE KOČERIN

U

Crkvi svetih Petra i Pavla na Kočerinu, 23.
srpnja služena je Sveta misa za poginule branitelje iz Domovinskog rata. Na samom početku
Misnog slavlja pročitana su imena poginulih branitelja iz Domovinskog rata župe Kočerin: Josip
Kvesić, Zdravko Kožul, Damir Bazina, Branko Bazina, Zdenko Kolobarić, Petar Kvesić, Vinko Ivanković, Mile Galić, Zlatko Galić, Ivan Galić, Franjo
Martinović, Miljenko Kvesić, Nevenko Sesar, Miro
Vukoja, Jure Vukoja i Anđelko Ljubić. Misno slavlje predvodio je fra Ljubo Čutura, a pjesmom su
upotpunili svirači i pjevači Frame Kočerin.
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OBILJEŽENA 65.
OBLJETNICA BLEIBURŠKE
TRAGEDIJE

S

redišnja komemoracija žrtvama Bleiburške tragedije i hrvatskoga križnog puta održana je 15. svibnja
na Bleiburškom polju, pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Svečanu misu predvodio je sisački
biskup Vlado Košić u koncelebraciji s ravnateljem Hrvatske inozemne pastve don Antom Kutlešom i
dvadesetak svećenika. „Mi danas stojimo ovdje na Bleiburškom polju koje je postalo simbolom najveće
tragedije hrvatskoga naroda, budući da su na današnji dan prije točno 65 godina ovdje započele masovne likvidacije hrvatskih zarobljenika i civila, koje su nastavljene s ovog mjesta nakon što su razoružane
vojnike i zajedno s njima ovamo prispjele civile primili i sramotno predali pripadnici zapadnih uglavnom
britanskih vojnih sila u ruke krvnika koji su ih nemilice mučili i ubijali na tzv. križnim putovima diljem
Slovenije i Hrvatske, ali i još dalje po teritoriju čitave tadašnje države. Neke procjene idu i do nekoliko
stotina tisuća, a sa sigurnošću se može reći da je broj stradalih bio veći od stotinu tisuća. To je tako velika tragedija da moramo reći kako se radi o najvećem stradanju Hrvata u našoj ukupnoj 14-stoljetnoj
povijesti”, rekao je biskup, prokomentiravši kako je ta tragedija slična pogibiji više od 20 tisuća poljskih
časnika u Katynskoj šumi.

ODRŽAN 3. SABOR HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNA

N

a 3. Saboru Hrvatske zajednice Herceg Bosna (HZHB) održanom 17. travnja u Mostaru za predsjednika je izabran Ivo Andrić Lužanski.
Za dopredsjednike HZHB izabrani su Živko Budimir i Rudo Vidović. Izabrani su i članovi Glavnog
vijeća i to Vladimir Šoljić dosadašnji predsjednik,
Vlado Majstorović, Željko Raguž, Drago Bilandžija,
Ivo Lasić, Ljerka Ostojić, Perica Jelečević, Zoran
Kupreškić, Jasna Zlomislić, Roman Jurić i Zdenko Marković. Na Saboru je sudjelovalo oko 100
izaslanika, među kojima su i čelnici svih hrvatskih
stranaka u Bosni i Hercegovini. Prisutnima su se
obratili dosadašnji predsjednik Glavnog vijeća
Vladimir Šoljić, predsjednik HDZ-a BiH Dragan
Čović, predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić,
predsjednik HSP-a BiH Zvonko Jurišić, te rektor

mostarskog Sveučilišta Vlado Majstorović. Sabor
Hrvatske zajednice Herceg Bosna sebe smatra
krovnom udrugom među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i trebao bi poslužiti za jačanje političke,
kulturne, ali i ukupne nacionalne pozicije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
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SJEĆANJE GOJKO ŠUŠAK 3. 5. 1998. – 3. 5. 2010.

G

ojko Šušak ministar obrane Republike Hrvatske od 1991. do svoje
smrti 1998. godine bio je jedan od najbližih suradnika predsjednika
Franje Tuđmana. Kao ratni ministar dao je nemjerljiv doprinos u ustrojavanju, jačanju i ratnim operacijama Hrvatske vojske, a njegovo kratko izvješće
“Gospodine Predsjedniče, zadatak je izvršen!” postala je sinonimom za sve
pobjedničke operacije Hrvatske vojske vođene tijekom Domovinskog rata.
Svoj zadnji javni govor održao je na 4. Općem saboru HDZ-a u veljači 1998.
godine. Tada je govorio o potrebi poštivanja prava zaštite hrvatske manjine
u drugim državama ističući posebice Bosnu i Hercegovinu tvrdeći: “Bez toga
nema mira, stabilnosti i međusobnog povjerenja.”

POSJET VINKOVAČKE UDRUGE RODITELJA
POGINULIH BRANITELJA HERCEGOVINI

U

druga roditelja poginulih branitelja Vinkovci bila
je u dvodnevnom posjetu (8. i 9. svibnja) Hercegovini. Predstavnici ove Udruge su sa predstavnicima
Udruge obitelji poginulih branitelja Širokog Brijega
Gojkom Šakotom i Božom Zovko položili vijenac na
Trgu širokobrijeških žrtava (kod Križa). Nakon polaganja vijenca gosti iz Vinkovaca su sa domaćinima
posjetili crkvu na Širokom Brijegu, zatim su nazočili
na Svetoj misi u Međugorju.

SJEĆANJE NA POGINULE
ŠIROKOBRIJEŽANE
7. travnja navršilo se 18 godina od raketiranja Širokog Brijega u kojem je od
jugozločinačke vojske život izgubilo šest naših sugrađana:
Josip Hrkać rođen 1978. godine,
Mladen Hrkać rođen 1972. godine,
Jozo Hrkać rođen 1968. godine,
Rajko Hrkać rođen 1968. godine,
Božo Soldo rođen 1953. godine i
Veselko Topić rođen 1940. godine.
S tugom se i ove godine prisjećamo tih užasnih dana za Široki Brijeg, i uvijek na ovaj
dan podsjećamo da je agresija bila usmjerena i protiv nedužnih civila.
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Svibanjska sijećanja 2010.
BLEIBURG, POLOG I ŠUŠAK - DOKAZ NESEBIČNE
ŽRTVE HERCEGOVAČKIH HRVATA

N

a samom početku središnje svečanosti obilježavanja obljetnica, Bleiburg i križni put
1945., zaustavljanje tenkova u Pologu 1991. i sjećanje na ministra Gojka Šuška 1998., održanoj
7. svibnja prikazan je 15-minutni dokumentarni
film „Svibanjska trilogiija” koji je izradila Udruga
za promicanje povijesne baštine „Riječ i slika”. „I
Bleiburgu i Pologu i Šušku zajednička je nesebična
žrtva hercegovačkih Hrvata koji su uvijek gledali
širi hrvatski interes za kojeg su bili spremni žrtovati sebe”, rekao je dr.sc. Nino Raspudić profesor
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pitajući se
jesu li se ljudi u Hercegovini borili za Hrvatsku u
kojoj je predsjednik RH u samo par mjeseci svoga mandata više puta ponovio kako odbija otići
u Bleiburg navodeći izliku kako ne želi ići tamo
dok se pojavljuju ljudi u crnim majicama, kao da
se ne može sućut izraziti bilo koji drugi dan u godini izvan obljetnice obilježavanja. „U budućnosti
vođeni idealima kojih se danas prisjećamo, Hercegovci moraju dodati i dozu racionalnog gledanja
i vlastitog interesa, i tek onda ćemo dočekati da
obilježavamo i svoje pobjede na svoj račun”, rekao je na kraju svog izlaganja prof. Raspudić na
središnjoj svečanosti obilježavanja obljetnica Bleiburg i križni put 1945., zaustavljanje tenkova u
Pologu 1991. i sjećanje na ministra Gojka Šuška
1998. održanoj u kinu Borak. Prigodnim riječima
nazočnima se obratio i predsjednik Povjerenstva
za pripremu obilježavanja obljetnica i predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić koji je između
ostalog istaknuo da je Bleiburg i križni put, zatim
zaustavljanje tenkova u Pologu nastavak borbe
hrvatskog naroda za samostalnu i nezavisnu hrvatsku državu i da je na tom putu jedan od najzaslužnijih za stvaranje hrvatske države upravo
naš Širokobriježanin koga se prisjećamo ministar
Gojko Šušak. „Obilježavanje obljetnica Bleiburga
i križnog puta, zaustavljanje tenkova i sjećanje na
našega ministra Gojka Šuška koji je umro prije

12 godina naša su trajna obveza. Stoga zahvaljujem svima Vama koji ste odvojili svoje dragocjeno
vrijeme i došli da zajednički dostojno obilježimo
ove obljetnice i na taj ih način sačuvamo od zaborava”, rekao je u svom izlaganju Miro Kraljević
načelnik općine Široki Brijeg. „Nitko tko je Hrvat
ne smije zaboraviti Bleiburg i strašnu tragediju
koju taj austrijski toponim simbolizira. Niti jedan
Hrvat ne smije zaboraviti Polog i one koji su stali
pred tenkove jugoslovenske komunističke vojske.
Nitko tko je Hrvat ne smije zaboraviti Gojka Šuška hrvatskog ratnog ministra koji je zajedno sa
predsjednikom Tuđmanom bio na čelu hrvatske
pobjede”, riječi su Ivice Lučića profesora povijesničara sa Hrvatskog instituta za povijest. Voditelj
programa bio je Marinko Karačić. Svečanost obilježavanja obljetnica svojim nastupima je upotpunila Glazbena škola Široki Brijeg. Općinsko
izaslanstvo predvođeno Općinskim načelnikom
Mirom Kraljevićem i predsjednikom Općinskog
vijeća Nedjeljkom Bokšićem položilo je vijenac
na Trgu širokobrijeških žrtava (kod Križa).
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TOMISLAV BREČIĆ NOVI (STARI) POBJEDNIK
MINI-MARATONA POLOG-ŠIROKI BRIJEG

P

objednik tradicionalnog mini-maratona Polog-Široki Brijeg,
koji se održava 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 2010.”, sa vremenom od 34 minute i 48 sekundi je
Tomislav Brečić iz Imotskog kome je pripala novčana nagrada
u iznosu 500 KM i pokal. Drugo mjesto je osvojio Vladimir
Pokrajčić (35 minuta i 43 sekundi), a kao treći na cilj je stigao
Ante Pokrajčić sa vremenom 36 minuta i 40 sekundi. Posebna
priznanja i novčane nagrade u iznosu 100 KM dobilo je pet
najbolje plasiranih Širokobriježana i pet najbolje plasiranih Širokobriježana školskog uzrasta. Posebnu
nagradu (plaketu i pokal) kao najstariji sudionik mini-maratona dobio je Zlatko Mišetić.

ODRŽANO 12. TRADICIONALNO GAĐANJE
GLINENIH GOLUBOVA

N

a strelištu Mostarsko blato, u povodu 19. godišnjice zaustavljanja tenkova u Pologu, 8. svibnja u sklopu programa
„Svibanjska sjećanja 2010.”, a u organizaciji Lovačkog društva
Mosor i pod pokroviteljstvom Općinskog načelnika Mire Kraljevića koji je i otvorio gađanje, održano je 12. tradicionalno gađanje
glinenih golubova u disciplini trap. U pojedinačnoj konkurenciji
Lovačkog društva „Mosor” pobjednik je Vladimir Mandić-Ćada,
drugo mjesto pripalo je Mariu Juriću, a treće mjesto je osvojio
Vlado Bokšić. Ekipni pobjednik je lovna sekcija Orovnik, drugo
mjesto pripalo je lovnoj sekciji Blato, a treće lovnoj sekciji Varda.
Sveukupni pojedinačni pobjednik je Anđelko Zovko, drugo mjesto je osvojio Leo Stojkić iz Mostara, a treće Zoran Mandić.

OBILJEŽENA 19. OBLJETNICA UTEMELJENJA
PRVE DRAGOVOLJAČKE POSTROJBE U ŠIROKOM BRIJEGU

P

redstavnici širokobriješke Udruge dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata su 19. srpnja kod središnjeg križa na
Trgu širokobrijeških žrtava, u povodu 19. 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 Vujević.
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Foto: T. Miličević

15. kolovoza 2010.
Blagdan Velike Gospe
DAN OPĆINE ŠIROKI BRIJEG
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