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Riječ Općinskog načelnika
Obično svaka nova godina počinje sumiranjem rezultata iz protekle godine. Pa ću i
ja tako početi. Kada bih rekao u jednoj riječi rekao bih da je prošla 2009. godina bila
uspješna. Projekte koje smo počeli u mom prošlom mandatu, početkom ovog drugog
mandata Općinskog načelnika, smo djelomično ili u potpunosti završili. Unatoč financijskim poteškoćama, ali i nedostatku financijske potpore od viših razina vlasti u
prošloj 2009. godini smo preuredili, opremili i pustili u rad Centar za pružanje usluga
građanima (šalter-sala), u funkciju je stavljena i Gradska mrtvačnica, a počeli smo i sa
izgradnjom škole na Lisama. Nakon održane još jedne Javne rasprave o gospodarskoj
Miro Kraljević,
zoni „Trn“, krajem prošle godine, na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća treOpćinski načelnik
bao bi biti usvojen Detaljni plan uređenja gospodarske zone „Trn“, što će uvjeren sam
u vremenu koje je ispred nas rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta. Široki Brijeg
je dobio i monografiju koju smo uspješno predstavili u Širokom Brijegu, Zagrebu i Vinkovcima. Ponovno su nas obradovali i
naši košarkaši osvojivši šesti naslov prvaka Bosne i Hercegovine, a Željko Bogut iz Šahovskog kluba Široki Brijeg je prvak
Bosne i Hercegovine u šahu. Mjesec listopad prošle godine je u našem gradu je nažalost protekao u sjeni nemilih događanja
nasilja i vandalizma na ulicama našeg grada 4. listopada i nakon toga od pojedinih medija, medijskog linča Širokog Brijega.
Ali smo i iz ovog nametnutog nam događaja i sukoba izišli kao pobjednici, a dokaz da je to tako je veliki prosvjedni skup
u središtu našeg grada, kao i brojna pisma podrške, a moji medijski nastupi su uglavnom bili popraćeni pozitivno. Prošla
godina je obilovala i brojnim kulturnim događajima izložbama, koncertima, večerima folklora, zatim održan je X. Mediteran
film festival, 7. West Herzegovina Fest… Iako ekonomski analitičari prognoziraju da će 2010. godina biti još teža, ali to je
samo prognoza, ja se iskreno nadam da će 2010. godina biti barem malo uspješnija od protekle 2009. godine.
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Istraživanje proveo GAP projekt
(Projekt upravne odgovornosti)
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Urednikova riječ
U Strategiji komuniciranja s javnošću općine Široki Brijeg koju je usvojilo Općinsko
vijeće krajem rujna prošle godine planirano je da informativni bilten ŠIROKI INFO
izlazi svakih tri mjeseca. Do sada je izlazio svakih četiri ili pet mjeseci, odnosno u
ovisnosti o kvantiteti sadržaja. Od ovoga broja bilten će izlaziti tromjesečno, a samim
tim i objavljene informacije će dobiti na aktualnosti. Prije nekoliko dana predstavljeni
su rezultati istraživanja Projekt upravne odgovornosti (GAP) provedenih u 80 općina u
Bosni i Hercegovini, a među kojima je i naša općina, o kvaliteti i zadovoljstvu građana
pruženim uslugama od strane općinskih službenika. Prema ovoj anketi, provedenoj u
mr. sc. Drago Martinović, urednik
listopadu prošle godine, zadovoljstvo pruženim uslugama izrazilo je preko 80 posto
građana Širokog Brijega. A, prema rezultatima jednog drugog istraživanja koje sam proveo u 26 općina i gradova u Bosni i
Hercegovini, krajem 2008. godine, u sklopu svog magistarskog rada „Odnosi s javnostima u jedinicama lokalne samouprave na primjerima općina i gradova u Bosni i Hercegovini“ i prema metodi osobnog iskustva (mene kao djelatnika općine
Široki Brijeg na poslovima odnosa s javnošću) sa zadovoljstvom mogu konstatirati da je općina Široki Brijeg po stupnju
razvijenosti odnosa s javnošću u samom vrhu u Bosni i Hercegovini. Što to konkretno znači? To znači dostupnost svih informacija kao i javnost i transparentnost rada Općinskog načelnika, službi i Općinskog vijeća, redovito informiranje javnosti
o aktivnostima izvršne i zakonodavne vlasti u našoj općini, organiziranje rasprava, kao i tribina i sastanaka po mjesnim
zajednicama, organiziranja konferencija za novinare… Krajem prosinca prošle godine organizirali smo „Dan otvorenih
vrata“ sa osnovnim ciljem otvaranja lokalne uprave prema građanima. U sklopu „Dana otvorenih vrata“ promovirali smo
„Vodič kroz izvršnu i zakonodavnu vlast u općini Široki Brijeg“. Sa navedenim aktivnostima uspješno smo priveli kraju
komponentu „Mediji i komunikacije“ OESS-e Inicijative „Lokalno je primarno“. S obzirom na aktivnosti i programe koje
smo uspjeli realizirati u prošloj godini, unatoč poteškoćama koje su nas pratile u radu, 2009. godina je bila uspješna. Stoga
priželjkujem da i 2010. godina bude malo uspješnija ili barem jednako uspješna kao i prošla godina.

ODRŽAN „DAN OTVORENIH VRATA“

N

a „Danu otvorenih vrata” održanom 21.
prosinca prošle godine učenici srednjih i
osnovnih škola u našoj općini i građani su imali
prigodu upoznati se sa radom i funkcioniranjem
Općinskih službi i odsjeka, kao i sa radom Centra za pružanje usluga građanima (šalter-sala) koji
građanima omogućuje da na jednom mjestu u veoma kratkom roku mogu dobiti sve potrebne informacije i usluge od strane općinskih djelatnika.
Grupi učenika koji su organizirano došli na „Dan
otvorenih vrata” prigodnim riječima se obratio
Općinski načelnik Miro Kraljević koji je između
ostalog istaknuo da i na ovaj način Općina Široki Brijeg pokazuje otvorenost i javnost svog rada.
Građani su imali mogućnost neposrednim uvidom
upoznati sa radom Općinskih službi, procedurom
za izdavanje dozvola i rješenja, kao i sa načinom
i kvalitetom pružanja usluga pojedinih općinskih
djelatnika.
U sklopu „Dana otvorenih vrata” promoviran je
„Vodič kroz zakonodavnu i izvršnu vlast Općine

Široki Brijeg” koji se u pisanoj formi može preuzeti na info-pultu na ulazu u Općinu i putem interneta na službenoj općinskoj stranici. U Vodiču
se nalaze osnovni podaci o Općinskim vijećnicima, predsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom
načelniku i pomoćnicima načelnika, kao i prava,
dužnosti i nadležnosti Općinskih vijećnika, Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu.
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OPĆINSKO VIJEĆE
USVOJEN PRORAČUN OPĆINE ZA 2010. GODINU
U IZNOSU OD 8. 080.000 KM
Na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 8.
prosinca prošle godine Općinsko vijeće donijelo
je Odluku o dopuni Etičkog kodeksa ponašanja
dužnosnika u Općinskom vijeću, a prema kojoj
na sjednicama Općinskog vijeća mogu biti nazočni muškarci u odjelu s košuljom, a žene u suknji primjerene duljine ili hlačama klasičnog kroja i gornjim dijelom odjeće s rukavima. Svečanim
sjednicama Općinskog vijeća: muškarci u odjelu s
košuljom i kravatom, a žene u suknji primjerene
duljine ili hlačama klasičnog kroja i gornjim dijelom odjeće s rukavima bez dubokog dekoltea.
Na javnim manifestacijama ili javnim skupovima
mogu biti nazočni: muškarci u odjelu s košuljom
i kravatom, a žene u suknji primjerene duljine ili
hlačama klasičnog kroja i gornjim dijelom odjeće
s rukavima.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU PRORAČUNA
OPĆINE ZA 2010. GODINU

U

Nedjeljko Bokšić,
predsjednik
Općinskog vijeća

Na istoj sjednici Općinskog vijeća vijećnik Vinko
Topić koji je dobio mandat kao slijedeći kandidat
na listi HDZ-a BiH (nakon što je ostavku podnio
vijećnik Pero Kožul) prisegnuo je i potpisao svečanu prisegu.

općinskoj vijećnici 21. prosinca prošle godine je održana Javna rasprava o Prijedlogu
proračuna općine Široki Brijeg za 2010. godinu.
Na početku rasprave nazočnima se obratio OpNa 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.
ćinski načelnik Miro Kraljević koji je naglasio da u
prosinca prošle godine usvojen je proračun općiovogodišnjem proračunu nije bilo mjesta za nove
ne Široki Brijeg za 2010. godinu u iznosu 8.080.000
investicije, već isključivo za završetak već započeKM. Proračun se može preuzeti sa službene intertih projekata. „Prijedlog proračuna je zasnovan na
net stranice općine (www.sirokibrijeg.ba).
realnim procjenama i osnovama, ali se ipak nadam
da će se naći prostora za poneki lokalni projekt“,
istaknuo je između ostalog načelnik Kraljević.
O samom proračunu i pojedinim stavkama u proračunu, odnosno prihodima i rashodima govorio je
pomoćnik Općinskog načelnika Mate Zadro. I ove godine Javnu raspravu kao jedan od načina sudjelovanja građana u donošenju odluka građani nisu iskoristili na pravi način jer je na raspravi sudjelovalo svega
10-ak zainteresiranih. Prijedlog proračuna za 2010. godinu iznosi 8.080.000 KM.
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Na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.
siječnja za članove Općinskog izbornog povjerenstva na mandat od sedam godina imenovani
su Kristijan Zovko i Snježana Bokšić.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je
Program rada Općinskog vijeća za 2010. godinu. Usvojena je i Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Široki Brijeg kod Unicredit
bank d.d. Mostar u iznosu od 400.000 KM. Odluku je obrazložio Mate Zadro pomoćnik Općinskog načelnika za financije istaknuvši da je
ova Odluka u biti obnova zahtjeva da se zatvori
prolongiranje povrata kratkoročnog kredita iz
2008. godine.
Na 21. sjednici Općinskog vijeća Drago Martinović predsjednik Povjerenstva za komunikacije
podnio je Izvješće Povjerenstva za komunikacije koje je sudjelovalo u realizaciji komponente
„Mediji i komunikacije“ OESS-ove Inicijative
„Lokalno je primarno“.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća Ruža Sopta
predsjednica Povjerenstva za provedbu i nadzor Strategije razvitka Općine Široki Brijeg
podnijela je Izvješće o realizaciji projekata zacrtanih u Strategiji razvitka Općine Široki Brijeg za razdoblje od 2006. do 2015. godine.
Na prijedlog Odbora za gospodarstvo, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za statut,
poslovnik i propise, na 21. sjednici Općinskog
vijeća usvojena je Odluka o naknadama vijećnika i radnih tijela Općinskog vijeća. Prema ovoj
Odluci vijećnički paušal je 200 KM i naknada na
nazočnost na sjednici Općinskog vijeća je 150
KM bez obzira na broj održanih sjednica. Članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo
na mjesečnu naknadu od 100 KM. Naknade su
ostale iste, s tim da će naknada biti isplaćena
zajedno sa isplatama osobnih dohodaka općinskih uposlenika.

POPIS STUDENATA
DOBITNIKA STIPENDIJE ZA
AKADEMSKU
2009./2010. GODINU

T

emeljem Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija studentima u
akademskoj 2009./2010. godini, donesene na
20. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.
prosinca 2009. godine, Općinski načelnik je
imenovao Komisiju za provedbu natječaja
u sastavu: Dalibor Markić, predsjednik i članovi Ivo Slišković i Alenka Kvesić. Stipendije
su dobili slijedeći studenti (21): ANTONIJA
ALPEZA i ANA MARIJA ALILOVIĆ - matematika, JANJA VIDOVIĆ - arhitektura, BOŽA
ČERKEZ i IVANA KOŽUL - elektrotehnika,
IVANA LOVRIĆ i IVAN LASIĆ - fizika, MARIJA SLIŠKOVIĆ - logopedija, IVA HRKAĆ informatika, ANA ZOVKO i TINA MIKULIĆ
- psihologija, ANA SOLDO i MARIJA ĆUK
- pedagogija, IVA KOLOBARIĆ - kemijska
tehnologija, MARIJANA ŠAKOTA - strojarstvo, EMILI ŠUDIĆ - engleski i hrvatski jezik,
FRANJO CRNJAC - prehrambena tehnologija, JELENA SKOKO i HELENA ZADRO
- medicina, KARLA BARAĆ - tjelesni odgoj
i ŽELJKA ČOLAK - biologija. Općina Široki
Brijeg u akademskoj 2009./2010. godini ukupno stipendira 50 studenata.
Širokiinfo
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OSNOVANO VIJEĆE
ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA
Održana konferencija za novinare

U

Općinskoj vijećnici 27. studenoga prošle godine održana je konferencija za novinare u
povodu osnivanja Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Široki Brijeg. Policijski
komesar Zoran Galić, izrazio je zadovoljstvo što
je općina Široki Brijeg prepoznala značenje koje
nosi formiranje Vijeća, te je kazao da je policija
tu radi građana. Istaknuo je kako motiva i volje
ne nedostaje, te da se policija spremna uhvatiti
u koštac sa svim vidovima kriminaliteta, naravno
sve to uz pomoć građana odnosno Vijeća za prevenciju kriminaliteta.
Damir Čutura, koordinator rada policije u zajednici, se pri predstavljanju uloge i zadataka Vijeća,
osvrnuo na tradicionalni model u kojemu policija
funkcionira na način gdje je ključna stopa i brzina rasvijetljenih slučajeva, međutim, osnivanjem
ovog Vijeća za prevenciju kriminaliteta, formira se
model u kojemu se rješavaju problemi, a ne samo
njihova pojavnost i gdje se uključuju svi ključni
subjekti lokalne zajednice. Čutura je izrazio želju i nadu da će Vijeće za prevenciju kriminaliteta
u pravom smislu te riječi biti partner policiji u
zajednici. Na konferenciji su se nazočnim predstavnicima medija i članovima Vijeća za prevenciju
kriminaliteta obratili i ministar MUP-a Županije
Zapadnohercegovačke Ivica Gašpar, te domaćini
predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić i
Općinski načelnik Miro Kraljević.
Nakon konferencije za novinare održana je 1.
(konstituirajuća) sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Široki Brijeg na kojoj je za predsjednika izabran Drago Martinović, a

za tajnicu Radmila Gašpar. Ostali članovi vijeća su:
Ruža Sopta, fra Stipe Biško, dr. Mirko Kordić, Ivo
Sesar, Tomislav Čerkez, dr. Katica Šantić-Mustapić,
Stanko Bazina, Stanko Miličević, Blago Kraljević,
Zlatan Mandić, Ante Suton, Ana Buntić i zapovjednik Policijske stanice Široki Brijeg.
U sklopu redovite suradnje sa MUP-om Županije Zapadnohercegovačke Općinski načelnik je prihvatio inicijativu o formiranju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području općine Široki Brijeg. Nakon prihvaćanja
ove inicijative Općinsko vijeće Širokog Brijega je na
16. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijelo
Rješenje o imenovanju vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Široki Brijeg. Rad Vijeća je volonterski. Utemeljenje Vijeća za prevenciju kriminaliteta dio je projekta MUP-a ŽZH „Policija u zajednici“.
Glavne aktivnosti Vijeća trebale bi biti na očuvanju i
povećanju razine sigurnosti u općini Široki Brijeg, povećanju kvalitete življenja, te sprečavanju i uklanjanju
negativnih pojavnosti u općini Široki Brijeg. Zadatak
Vijeća je savjetodavni rad na prevenciji kriminaliteta
na području općine Široki Brijeg, što će se uz način
rada preciznije definirati Poslovnikom o radu Vijeća.

ODRŽANA 2. SJEDNICA VIJEĆA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

U

Općinskoj vijećnici 13. siječnja održana je 2. sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta općine Široki Brijeg.
Nakon usvajanja zapisnika sa 1. sjednice Vijeća, za zamjenika predsjednika Vijeća za prevenciju kriminaliteta
izabran je Marko Banožić zapovjednik Policijske postaje Široki Brijeg. Jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta.Vijećnici su raspravljali o negativnim pojavnostima i o stanju kriminaliteta u općini
Široki Brijeg, kao i aktivnostima koje će Vijeće poduzeti na uklanjanju i sprječavanju raznih oblika kriminaliteta na
području općine.
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IZ UREDA NAČELNIKA

Široki Brijeg se sprijateljio
sa Međimurskom županijom

O

pćinski načelnik Miro Kraljević, međimurski
župan Ivan Perhoč, Generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru Velimir Pleša i načelnici
općina Ljubuški i Čitluk potpisali su 3. prosinca
prošle godine u Svetom Martinu na Muri (Međimurska županija) Povelju o prijateljstvu. Inicijativa
potpisivanja Povelje o prijateljstvu naše općine sa
najrazvijenijom županijom u Republici Hrvatskoj
pokrenuta je od strane Generalnog konzul Republike Hrvatske u Mostaru Velimira Pleše, a sa
zadovoljstvom su je prihvatili i načelnici općina
Ljubuški i Čitluk i međimurski župan Ivan Perhoč.
„Široki Brijeg i Međimurje sada su i službeno prijatelji, što me uistinu veseli jer je to u prvom redu
rezultat našega, ali i moga osobnog prijateljstva sa
Vašim sugrađaninom Plešom. Sretan sam što mi je
pripala čast da kao načelnik Širokog Brijega potpišem Povelju o prijateljstvu sa najrazvijenijom županijom u Hrvatskoj, jer sam siguran sam da će to
iskoristiti gospodarstvenici, ali i kulturni i sportski
djelatnici Širokog Brijega i Međimurske županije”,
rekao je prigodom potpisivanja Povelje Općinski
načelnik Miro Kraljević.
Potpisivanje Povelje je upriličeno, u Svetom Martinu na Muri, na snimanju najgledanije zabavnoglazbene emisije HRT-a „Lijepom našom”. Poseban gost ove emisije HRT-a koja je emitirana 20.
i 27. prosinca prošle godine bio je Mate Bulić. U
dvodnevnom posjetu međimurskoj županiji načelnik Kraljević je posjetio grad Prelog i upoznao
se gospodarskim potencijalima, jednog od rijetkih
gradova u Hrvatskoj u kojem je stopa nezaposlenih nula. Načelnika Kraljevića primio je dožupan
međimurski Matija Posavec, gradonačelnik Preloga Dragutin Glavina i župnik župe Svetog Jakoba
u Prelogu don Antun Hoblaj.
Dolaskom Velimira Pleše za Generalnog konzula
Republike Hrvatske u Mostaru, Hrvati u Hercegovini dobili su prijatelja koji iz dana u dan na
konkretan način razbija, u Hrvatskoj umjetno

stvoren, stereotip o Hercegovcima. Stalni kontakti s ljudima iz političkog, kulturnog i gospodarskog
života potaknuli su ga kao rođenog Međimurca
da poveže najsjeverniju i najrazvijeniju hrvatsku
županiju s Hercegovinom. Krajem mjeseca srpnja prošle godine u radnom posjetu Ljubuškom
bilo je izaslanstvo Međimurske županije predvođeno generalnim konzulom Velimirom Plešom i
županom Ivanom Perhočem, te izaslanstvo grada
Čakovca predvođeno gradonačelnikom Brankom
Šalomonom. Od 18. do 20. rujna prošle godine
u Hercegovini su boravili predstavnici svih međimurskih medija, elektronskih i pisanih, kako bi
nakon političara prenijeli sliku i mogućnosti koje
pruža Hercegovina. Ovo potipsivanje Povelje je
prema riječima inicijatora konzula Pleše logički
nastavak povezivanja Međimurja i Hercegovine.
Širokiinfo
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KARATE REPEREZENTATIVAC HRVATSKE
IVAN JELIĆ NA PRIJEMU KOD NAČELNIKA KRALJEVIĆA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević 4. siječnja
primio je Ivana Jelića, člana Karate kluba
Široki Brijeg i hrvatskog karate reprezentativca
u povodu njegovog odlaska na Europsko prvenstvo koje je održano početkom veljače u u Izmiru
(Turska). Načelnik Kraljević je poželjevši uspjeh
na Europskom prvenstvu, mladom karatisti Jeliću
uručio monografiju Širokog Brijega.
Ivan Jelić na prvenstvu u Hrvatskoj nastupa za Karate klub Hercegovina Zagreb kojeg uspješno vodi trener Danijel Vučić koji je ujedno i trener Karate
kluba Široki Brijeg. Na pet izbornih i kontrolnih turnira u kategoriji kadeta preko 70 kilograma Jelić je
bio uspješan i to na Božićnom turniru u Susedgradu osvojio je prvo mjesto, u Karlovcu i Varaždinu treće mjesto, u Crnoj Gori drugo mjesto i u završnim kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo u
Jastrebarskom prvo mjesto.

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO MLADE NOVINARE

Č

lanove „Novinarske sekcije” II. Osnovne škole
primio je 14. siječnja Općinski načelnik Miro Kraljević. Pitanja mladih novinara odnosili su na gradnju,
odnosno rokovima izgradnje škole na Pecari, zatim
pitanja vezana za prijevoz i cijenu karte za prijevoz
učenika, o rokovima za završetak nadogradnje škole
u Klancu, kao i svakodnevnim problemima sa kojima
su se susreću učenici i nastavnici ove škole. Načelnik
je na kraju ovog razgovora izrazio zadovoljstvo što je
susret sa mladim novinarima postao redovit, ali i da se
ugodno iznenadio pitanjima mladih novinara iz kojih se
može iščitati da su dobro informirani.

PREDSTAVNICI UDRUGE BETA KOD NAČELNIKA KRALJEVIĆA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 22. siječnja predstavnike Udruge bivših pripadnika satnije
Poskok bojne „Beta” Kristijana Crnjca, Željka Crnjca i
Tomislava Sliškovića. Predstavnici Udruge Beta su uručili načelniku Kraljeviću zahvalnicu za nesebično zalaganje, te materijalnu i moralnu potporu pri radu Udruge.
Ova postrojba utemeljena je u rujnu 1991. godine, a
njeni pripadnici borili su se na svim bojištima HR H-B
i RH od Dubrovnika, Mostara, Uskoplja, Travnika, Jajca,
Rame do oslobodilačkih akcija na Kupresu ‘94. i Zapadnoj Bosni ‘95. Kroz satniju je prošlo 88 bojovnika od
kojih je njih 6 poginulo, a 25 teže ili lakše ranjeno.
Širokiinfo
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NAČELNIK PRIMIO VOĐU BENDA „BERETTE“ NAJBOLJEG
MLADOG BENDA U BiH

O

pćinski načelnik Miro Kraljević 17. prosinca prošle godine priredio je prijem za Vladu Kraljevića vođu glazbenog sastava „Berette”
najboljeg mladog benda u Bosni i Hercegovini.
„Berette” su pobjednici velikog finala projekta
„Jaeger Music Night 2009.”, održanog u mostarskom klubu „Ludnica” u organizaciji tvrtke “G3”
Studio iz Širokog Brijega. Vođa benda „Berette”
Vlado Kraljević zahvalio je načelniku na prijemu i
na pruženoj potporu na putu ka velikom uspjehu
koji su postigli u konkurenciji bendova sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Načelnik Kraljević

je istaknuo zadovoljstvo što Široki Brijeg i na polju glazbene kulture postiže vrijedne rezultate, a
jedan od najvećih je svakako uspjeh ovog mladog
benda.

NAČELNIK KRALJEVIĆ OBEĆAO POMOĆ OBITELJI KOJA JE
OSTALA BEZ KROVA NAD GLAVOM

N

akon što je primio obitelj Galić kojoj je izgorjela kuća u krugu Duhanske stanice, Općinski načelnik
Miro Kraljević je obišao kuću koja je izgorjela u jučerašnjem požaru. Načelnik Kraljević je obećao
osmočlanoj obitelji pomoć pri pronalasku kao i sufinanciranje privremenog smještaja za ovu obitelj. Načelnik je obišao i stari most na rijeci Ugrovači, na putu prema Grabovini, koji je neznatno oštećen za vrijeme
poplava početkom ove godine.

PRIREĐEN PRIJEM ZA ČELNIKE ŠPORTSKOG SAVEZA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je
3. veljače čelnike Športskog saveza općine
Široki Brijeg predvođene predsjednikom Upravnog odbora Saveza Josipom Bevandom. U znak
zahvalnosti za potporu u radu Športskog saveza u
protekle četiri godine predsjednik Športskog saveza Josip Bevanda uručio je načelniku Kraljeviću
umjetničku sliku. „Ponosan sam na protekle četiri
godine od kada sam na čelu Športskog saveza, kao
i na ono što smo učinili u proteklom periodu. Naravno to nebi bilo moguće bez Vaše potpore i ja
Vam zahvaljujem, ali zahvaljujem i svojim suradnicima članovima Uprave Športskog saveza, ali ipak
u prvom redu zahvaljujem našim gospodarstvenicima. Iz osobnih razloga, ali i iz razloga moje prezauzetosti drugim poslovima također u športu,
najavljujem svoje povlačenje sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Športskog saveza. Moja
želja je da na redovitoj Izbornoj skupštini koja bi
se trebala održati najkasnije do mjeseca svibnja
izaberete najbolje koji će voditi Savez, i mislim da
ljudi koji su sa mnom vodili Športski savez trebaju

imati mjesto u novoj Upravi ili Skupštini saveza
jer sam siguran da mogu puno pomoći“, rekao je
Josip Bevanda prigodom oproštajnog prijema, kod
načelnika Kraljevića, na kraju svog mandata predsjednika Športskog saveza općine Široki Brijeg.
„Zahvaljujem prvom među Vama Josipu Bevandi
na svemu što je učinio u protekle četiri godine,
a nadam se da će iako ne više u ulozi čelnog čovjeka Športskog saveza i u budućnosti biti pri ruci
svima nama u daljnjem razvoju i promociji širokobriješkog športa“, rekao je načelnik Kraljević.
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NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO
ŠIROKOBRIJEŠKE PLESAČICE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je 3. veljače članice Hrvatskog plesnog kluba „Široki“
predvođene voditeljicom kluba Nikolinom Čolak. Povod prijema je taj što su članice ovog kluba krajem siječnja na Danu plesa u Mostaru pod nazivom „Mostar
dance 2010&Plesna revija u Kosači“, u konkurenciji od
preko 400 plesača i plesačica iz Bosne i Hercegovine,
osvojile prva mjesta ekipno u kategoriji seniorke i kategoriji kadeti. Nikolina Čolak voditeljica kluba osvojila
je prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji seniorka.

ODRŽANA ŠIROKOBRIJEŠKA
NOĆ U ZAGREBU

U

restoranu Gastro Globus na Zagrebačkom
Velesajmu 19. prosinca prošle godine održana je Širokobriješka noć, tradicionalno okupljanje
Širokobriježana i prijatelja Širokog Brijega, u organizaciji Zavičajne zajednice Široki Brijeg. Zahvaljujući marljivim organizatorima na čelu sa Marinom Soptom i širokobriješkim studentima Nives
Skoko, Mariom Luburićem i gospodarstvenicima
koji su pomogli organizaciju tradicionalne Širokobriješke noći, ovo okupljanje će ostati u trajnom
sjećanju svima od ukupno preko 500 nazočnih Širokobriježana i njihovih gostiju.
Općinsko izaslanstvo na čelu sa Općinskim načelnikom Mirom Kraljevićem i predsjednikom
Općinskog vijeća Nedjeljkom Bokšićem bili su
nazočni na ovom tradicionalnom okupljanju Širokobriježana. Načelnik Kraljević je između ostalog
istaknuo da je ova večer prigoda da se susretne sa
starim prijateljima i izrazio zadovoljstvo kada vidi
da se Širokobriježani daleko od svoje kuće drže
zajedno. Širokobriješku noć je upotpunio širokobriješki “Bas bend” i šarmantna voditeljica bivša
Miss sporta Republike Hrvatske manekenka Mia
Šlogar. Svoj nastup i ove godine su imali i članovi
Zavičajnog kluba hercegovačkih studenata sa Linđom. Nazočne su prigodnim riječima pozdravili
predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg Ma-

rin Sopta i stalni gost godišnjeg okupljanja Širokobriježana gradonačelnik Zagreba Milan Bandić,
a blagoslov na sve nazočne je sazvao Širokobriježanin domonikanac Vjekoslav Lasić. I ove godine
je uz pomoć brojnih sponzora organizirana tombola, a druženje Širokobriježana i njihovih gostiju
trajalo je do ranih jutarnjih sati.
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U NAŠEM GRADU
500. 000-ti POSJETITELJ NA NAŠOJ
INTERNET STRANICI

U

utorak 29. prosinca prošle godine zabilježen je 500.000-ti posjetitelj naše internet stranice. Tko je
jubilarni posjetitelj ne znamo, ali znamo što je važno i bitno istaknuti da prema statističkim podacima broj posjetitelja je svakim danom veći, a ove godine u usporedbi sa prošlom godinom je višestruko
uvećan. Službena internet stranica naše općine (www.sirokibrijeg.ba), je uz pomoć širokobriješke Udruge za promicanje informacijskih tehnologija “Upit”, izrađena i otvorena prije tri godine, a redizajnirana je
početkom prošle godine. Ovim načinom komuniciranja građanima Širokog Brijega, ali i svim korisnicima
ovog medija olakšavamo pristup informacijama i približavamo rad općinske uprave, kao i izvršne i zakonodavne vlasti u našoj općini.

IZVIĐAČI DONIJELI
BETLEHEMSKO SVJETLO U
ŠIROKI BRIJEG

U

crkvu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu
13. prosinca prošle godine pristiglo je Betlehemsko svjetlo, kao simbol mira, dobra i ljubavi.
Svjetlost mira - Betlehemsko svjetlo pali se dva
tjedna prije Božića na svečanosti na mjestu Kristova rođenja i simbolično obilazi svijet kako bi
ga se prenijelo na svijeće milijuna vjernika. Odred
izviđača „Široki Brijeg“ je po prvi puta ove godine imao čast u Sarajevu preuzeti Betlehemsko svjetlo, koje su austrijski skauti upalili u štalici Isusova
rođenja. „Iako smo bili pozvani u Beč po Betlehemsko svjetlo, naš odred nije raspolagao sa tolikim materijalnim sredstvima pa se odlučio uputiti u Sarajevo“, kazao je Ivica Šaravanja načelnik odreda, odnosno
voditelj širokobrijeških izviđača. Dodao je kako su zahvaljujući Općinskom načelniku Miri Kraljeviću
dobili na raspolaganje autobus s kojim je do Sarajeva krenula grupa od 15 članova. Svečana misa održana
je u Sarajevskoj katedrali gdje je širokobriješki odred preuzeo svjetlo zajedno sa odredom izviđača „Radobolja“ Mostar, te izviđača iz Sarajeva. Nakon mise uputili su se u Široki Brijeg, gdje je svjetlo napokon
stiglo u širokobriješku crkvu, te je svečano predano na jutarnjoj misi.

ODRŽAN SEMINAR IZ UREDSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

U

sklopu projekta „Sustav obuke u jedinicama lokalne samouprave“, a uz potporu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), 12. siječnja u Općinskoj vijećnici je održan seminar iz uredskog i
arhivskog poslovanja. Predavanje o Značenju uredskog poslovanja i propisima, Fazama uredskog poslovanja, kao i o Arhivskom poslovanju održao je dr. sc. Ostoja Kremenović. Na seminaru su sudjelovali
djelatnici iz općina Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški i Grude, koji rade na poslovima arhivskog i uredskog
poslovanja.
Širokiinfo
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KIŠE IZAZVALE POPLAVE NA CIJELOM
PODRUČJU NAŠE OPĆINE

K

iša koja je neprestano padala desetak dana (od Nove godine do 10. siječnja) poplavila je nekoliko
obiteljskih kuća u Širokom Brijegu. Poplavljeno je i više desetaka podrumskih prostorija na širem
području naše općine. Najteža situacija je na istočnom ulazu u grad, odnosno preko puta Policijske
uprave gdje je poplavljeno nekoliko stambenih objekata. Općinski načelnik Miro Kraljević sa suradnicima
i pomoćnikom za Civilnu zaštitu općine Široki Brijeg Željkom Vukojom obišli su poplavljena područja
općine. Na području Blata, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić i Općinski načelnik Miro
Kraljević sa suradnicima obišli su poplavljena područja, kao i cestu između Uzarića i Jara gdje je zbog
izlijevanja Mokrašnice otežan promet na dionici ove ceste u dužini 100 metara.
Zbog opasnosti izlijevanja rijeke Ugrovače iz korita, a samim tim i ugrožavanja stambenih objekata i škole na Trnu, Krizni stožer Civilne zaštite poduzeo je aktivnosti na nasipanju područja uz sami tok rijeke
Ugrovače. „Civilna zašita je sukladno svojim mogućnostima poduzela mjere zaštite materijalnih dobara i
ljudi u našoj općini. Pozivamo građane da se samoorganiziraju u zaštiti od poplava, a mi ćemo im svakako
u tome pomoći. Za sve informacije, upite kao i prijave opasnosti od poplava pozivamo građane da nas
pozovu na 121”, pozvao je građane na suradnju pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu Željko Vukoja.
Vodostaj rijeka Lištice i Ugrovače je u opadanju, nakon što je tijekom subote 9. siječnja dosegnuo najvišu razinu, no dijelovi pojedinih naselja na području općine Široki Brijeg, i dalje su ugroženi. Nakon što
je u subotu obišao poplavljena područja na području naše općine Općinski načelnik Miro Kraljević sa
suradnicima je ponovno 11. siječnja obišao poplavljena područja Blata gdje je vodostaj u posljednjih 48
sati na pojedinim mjestima porastao za čak oko 150 centimetara.

ODRŽANA PČELARSKA VEČER UDRUGE VRISAK

U

restoranu Šaškur na Žvatiću u organizaciji širokobriješke udruge pčelara „Vrisak“, a u povodu
blagdana svetog Ambrozije održana je pčelarska večer na kojoj se okupilo 50-ak članova udruge, te
nekoliko uzvanika među kojima je bio i Općinski načelnik Miro Kraljević pokrovitelj ovog sada već tradicionalnog okupljanja pčelara. U kratkom govoru načelnik je zahvalio pčelarima na pozivu. Rekao je da je
pomalo iznenađen dobrom organiziranošću i gostoprimstvom pčelara. Istaknuo je važnost pčelarstva ne
samo kao grane poljoprivrede, nego i u ukupnom gospodarstvu. Budući da udruga nikada od načelnika
nije tražila novčanu pomoć, kao znak dobre volje za buduću suradnju, načelnik Kraljević je, na iznenađenje
svih nazočnih, odlučio da bude pokrovitelj večere.
Širokiinfo
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ODRŽANA DONATORSKA
VEČER ZAJEDNICE ŽENA
HDZ-a BiH ŽZH
ZA MOSTARSKU BOLNICU

OBILJEŽEN MEĐUNARDNI
DAN INVALIDA
U ŠIROKOM BRIJEGU

Ž

upanijska organizacija Zajednice žena HDZ BiH
Kraljica Katarina Kosača, organizirala je 27. studenoga prošle godine u hotelu „Park“ u Širokom
Brijegu donatorsku večer za Onkološki odjel Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. Naziv ove akcije
je „POBIJEDIMO BOLEST” i sve donacije su uplaćivane izravno na račun Sveučilišne kliničke bolnice
u Mostaru. Uz Predsjedništvo HDZ-a BiH, Predsjedništvo Zajednice žena HDZ-a BiH, predsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine Borjanu Krišto,
načelnika općine Široki Brijeg Miru Kraljevića i načelnike općina Grude i Ljubuški, liječnice i liječnike
donatorskoj večeri nazočili su brojni gospodarstvenici i podupiratelji ovom hvale vrijednom i nadasve
humanom događaju.

„Mi ćemo na kraju godine do kada traje akcija izvijestiti javnost o uspješnosti akcije, izraženu u brojkama. Ali za nas osim ove materijalne vrijednosti, akcija ima i drugu, ako se tako može nazvati, duhovnu
vrijednost, a ona je u buđenju ili pak u jačanju svijesti
o potrebi ulaganja u naše zajedničke institucije, jer
gradeći njih mi zapravo dajemo sebi”, istovremeno
zahvaljujući donatorima istaknula je između ostalog
Predsjednica Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Županije Zapadnohercegovačke organizatora ove večeri, Helena Lončar. Dr. Ante Kvesić
ravnatelj SKB Mostar, predsjednica F BiH Borjana
Krišto, dr. Drinka Musa i načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević su u svojim pozdravnim govorima
podržali ovu akciju i pozvali da se ovakvi projekti
nastave i u buduće jer služe za dobrobit svih nas.

U

povodu 3. prosinca Međunarodnog dana invalida, Udruga invalida Županije Zapadnohercegovačke je sada već tradicionalno obilježila
ovaj dan u hotelu “Royal” u Širokom Brijegu. Početak obilježavanja Međunarodnog dana invalida
počeo je Svetom misom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu. U glazbenom dijelu programa nastupili su grupa Odiseja
i Zdenko Damjanović, te Željka Bošnjak i Lara
Markić, kao i članovi HKUD-a „Blaćani” iz Biograca i Športski plesni klub „Romantic” iz Mostara. Frano Vukoja se predstavio u humorističnom dijelu programa, dok su od članova Udruge
nastupili Jozo Grbeša (recitacija), Ružica Landeka (glazbeni broj), a Ljiljana Marković je pročitala
pjesmu „San bolesne osobe zdravoga duha” člana Udruge koji je želio ostati anoniman.

U AKCIJI DOBROVOLJNOG
DARIVANJA KRVI
PRIKUPLJENE 54 DOZE

U

dobrovoljnoj akciji darivanja krvi održanoj 11.
prosinca prošle godine u prostorijama širokobriješke Gimnazije, a u organizaciji Odjela za transfuziologiju SKB Mostar prikupljene su 54 doze
krvi. Akciji darivanja krvi prethodilo je predavanje
o dobrovoljnom darivanju krvi, učenicima završnih razreda Gimnazije i Srednje strukovne škole.
Ovom akcijom je do sada na području općine Široki Brijeg u pet akcija prikupljeno 300 doza krvi.
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PREDSTAVLJAMO
JAVNA PODUZEĆA I USTANOVE
JAVNO KOMUNALNO
PODUZEĆE
„Čistoća“ d.o.o.
Vlado Zeljko, direktor

J

avno komunalno poduzeće „Čistoća“ d.o.o. čiji je osnivač Općinsko vijeće osnovano je 29.12.1995.
godine podjelom javnog i komunalnog poduzeća „Lištica“ na dva poduzeća i to: JKP „Čistoća“ d.o.o.
i JP „Vodovod i kanalizacija“ Uprava poduzeća se nalazi na adresi Kranjčevićeva 1. Osnovna djelatnost
poduzeća je prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada i održavanje javnih površina. Poduzeće se bavi
uslužnom djelatnošću, te posluje na principu tržišne ekonomije. U poduzeću su uposlena 23 djelatnika.
Struktura uposlenih u poduzeću je slijedeća: dva su djelatnika sa VSS, sedam sa SSS, pet kvalificiranih
radnika i devet niskokvalificiranih radnika. Jedan djelatnik je prošao obuku i doškolovavanje i osposobljen je za upravljanje komunalnim otpadom. JKP „Čistoća“ d.o.o. zastupa direktor Vlado Zeljko
diplomirani ekonomista. Poduzeće raspolaže sa tri specijalna kamiona za prikupljanje otpada i jednim
podizačem specijaliziranim za pražnjenje velikih kontejnera. Osim osnovnih djelatnosti JKP „Čistoća“
d.o.o. sudjeluje i na čišćenju i saniranju divljih deponija u našoj općini, čišćenju i uklanjanju otpada uz
korita rijeke, uređenju javnih površina, kao i projektu edukacije o zaštiti okoliša. U suradnji sa općinom
JKP „Čistoća“ d.o.o. sudjeluje u implementaciji nekoliko projekata iz Strategije razvitka Općine Široki
Brijeg od 2006.-2015. godine i to: podrška regionalnom projektu upravljanja otpadom, izgradnja centra
za reciklažu otpada, uređenje parka Borak i parka Sajmište.
Plan poduzeća je da u vremenu koje slijedi obuhvati prikupljanje komunalnog
otpada na cijelom području naše općine. Prikupljanje otpada danas obuhvata
područje od oko 60 posto teritorija
općine. U planu je i razvoj selektivnog
prikupljanja otpada, kao i izgradnja pogona za selektivno prikupljanje otpada.
Kreditnim sredstvima do mjeseca svibnja ove godine planirana je i nabavka
dva vozila i opreme.

Širokiinfo
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INFRASTRUKTURA
POSTAVLJENI NOVI OTVORI NA RUJANSKOJ ŠKOLI

N

akon što je početkom školske godine izgrađen
mokri čvor u Područnoj školi na Rujnu, polovinom mjeseca studenoga prošle godine postavljeni su
otvori (osam prozora i dvoja vrata) na školskoj zgradi.
„Škola u najudaljenijem mjestu u našoj općini dobiva
potpuno novi izgled. Ovim putem zahvaljujem donatoru ovih otvora Anti Sutonu vlasniku tvrtke „Suton”
i Općinskom načelniku Miri Kraljeviću koji je nakon
što je prije 20-tak donirao računar za Područnu školu
u Podvraniću i financirao izgradnju mokrog čvora na
Rujnu i Kočerinu, obećao pomoć pri zamjeni dotrajalog krovišta ove škole na Rujnu”, izjavio je ravnatelj Osnovne škole Kočerin Slavko Sabljić. Na inicijativu
Vijeća roditelja Osnovne škole Kočerin, koja je prihvaćena od ravnatelja Sabljića, a uz potporu općine
obavljeni su radovi na odvodnji oborinskih voda ispred škole na Kočerinu, a i postavljene su kante za
smeće u dvorištu škole.

U 2010. GODINI PLANIRANA REKONSTRUKCIJA
MAGISTRALNE CESTE MOSTAR-PRIVALJ

U

uredu općinskog načelnika Mire Kraljevića 23.
prosinca prošle godine održan je radni sastanak
načelnika Kraljevića i suradnika sa predstavnicima Federalne direkcije za ceste. Tema sastanka je bila plan
održavanje magistralne ceste na području općine Široki Brijeg. Predstavnici Direkcije za ceste su upoznali
načelnika Kraljevića i suradnike da je u ovoj godini planirana rekonstrukcija dijela magistralne ceste MostarPrivalj.Vrijednost ovog projekta je cca 4 milijuna KM, a
početak radova se očekuje u lipnju ove godine.

NAČELNIK POSJETIO MJESNU ZAJEDNICU KOČERIN

O

pćinski načelnik Miro Kraljević 16 .studenoga prošle godine je posjetio mjesnu zajednicu Kočerin.
Predsjednik mjesne zajednice Branko Vukoja je upoznao načelnika o tijeku radova i postavljanju
cijevi prema bazenu u Gornjim Mamićima i prema Privalju. Sredstva za ove radove su osigurana iz proračuna Federacije BiH za 2008. godinu, ali su operativna postala tek prije tri mjeseca. Načelnik Kraljević
je obišao i objekt budućeg Lovačkog doma kojeg gradi Lovačko društvo „Rujan”.
Širokiinfo
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ODRŽANA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Trn“

U

Općinskoj vijećnici, 12. studenoga prošle godine održano je javno izlaganje i rasprava o prijedlogu
Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Trn”. Detaljni plan je obrazložio Vladimir Tutek sa suradnicima u ime izrađivača plana Urbanističkog instituta Hrvatske i Borislav Zovko u ime nositelja izrade
plana Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Široki Brijeg. U javnoj raspravi su sudjelovali
predstavnici mjesnih zajednica, gospodarstvenici, kao i predstavnici udruga i zainteresirani građani.

UNDP POTPISAO UGOVORE
S ČETIRI NEVLADINE
ORGANIZACIJE IZ
ŠIROKOG BRIJEGA
Nakon Javne rasprave o Detaljnom planu uređenja Gospodarske zone Trn koja je održana
u lipnju 2008. godine, pristupilo se izmjenama i
dopunama Detaljnog plana. Urbanistički institut
Hrvatske ponovno je izradio prijedloga Detaljnog
plana, koji je bio na Javnom uvidu od 6. srpnja do
8. kolovoza prošle godine. Gospodarska zona Trn
nalazi se sjeverno od magistralne ceste tj. glavnog
prometnog pravca koji s državne granice preko
Širokog Brijega vodi u pravcu Mostara. Jugozapadnim dijelom predmetnog područja protječe rijeka
Ugrovača. Dubina razmatranog prostora od magistralne ceste u pravcu sjevera iznosi oko 1200
m pa se može zaključiti da je Planom obuhvaćeno
područje veličine cca 1200 m x 1200 m. Veličina
predloženog prostornog Plana je površine 127,88
ha. Unutar tog područja postojeće izgrađene
zone s gospodarskom, mješovitom i komunalnom
namjenom zaposjedaju 12,53 ha, što znači da je
oko 10% razmatranog područja već angažirano za
potrebe gospodarskih aktivnosti. Poljoprivredne
površine obuhvaćaju prostor cca 30 ha, a zaštitne
zelene površine 11, 07 ha.
Na jednoj od slijedećih sjednica Općinsko vijeće
bi trebalo usvojiti Detaljni plan uređenja gospodarske zone „Trn“.

O

pćina Široki Brijeg jedna je od 14 općina u
Bosni i Hercegovini koje sudjeluju u „LOD”
projektu (Jačanje lokalne demokracije). Općina
je u mjesecu rujnu prošle godine raspisala Javni
poziv nevladinim organizacijama za podnošenje
prijedloga projekta. Na javni poziv pristiglo je 15
prijedloga projekta. U listopadu prošle godine je
Komisija za evaluaciju projekata, sastavljena od
predstavnika UNDP-a, općine i nevladinih organizacija pregledala i ocijenila sve prijedloge. Odabrana su četiri projekta koji su ostvarili najviše
bodova prilikom evaluacije, a to su:
1. Hrvatsko društvo čuvara baštine - Kraški izvori
u Rašanjskom polju- zaštita okoliša i spomeničke
baštine
2. Upit - Digitalni grad i društvo znanja
3. Matica hrvatska - Naše rijeke našem gradu
4. EKO-ZH - Podizanje ekološke svijesti
Nakon odabira nositelji projekata preveli su projekte na engleski jezik, te su projekti poslani projektnom odboru Europske komisije. Taj odbor je
još jedanom pregledao i ocijenio odabrane projekte te je odlučeno da navedeni projekti budu
financirani. U prosincu prošle godine su potpisani
ugovori između ove četiri nevladine organizacije
i UNDP-a, tako da su već tijekom siječnja počele
prve aktivnosti na realizaciji ovih projekata.
Širokiinfo
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IZGRAĐENA CESTA KOJA
SPAJA DVA DIJELA SELA
DONJI GRADAC

O

POČELO OBILJEŽAVANJE
AUTOBUSNIH
STAJALIŠTA

pćinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić obišli su
26. studenoga prošle godine širokobriješko selo
Donji Gradac. U tom selu općina Široki Brijeg
je financirala izgradnju ceste u dužini od 1,5 km
da bi povezala dva dijela ovog sela. Kako je riječ o dionici puta koja prolazi kroz netaknuti dio
prirode, jer se s obje strane nalazi državno zemljište, otvara se mogućnost otvaranja poslovne,
odnosno stambeno-poslovne zone. Zanimljivo je
istaknuti kako je na ovoj lokaciji nekada postojao
makadamski put koji je ovih dana nakon više od
pola stoljeća ponovno pušten u funkciju, na zadovoljstvo ovdašnjeg stanovništva.

Na području općine Široki Brijeg planirano
je postavljanje 100-ak autobusnih stajališta.
Do sada su autobusna stajališta obilježena
u Ljutom Docu i na Kočerinu.

POSTAVLJENA 201 ŠTEDNA
ŽARULJA U ŠIROKOM BRIJEGU

D

ruštvo za zaštitu okoliša i kulturno-povijesnog naslijeđa Zapadna Hercegovina (EKOZH) završio je projekt pod nazivom “Zamjenimo
žarulje” koji je financiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju “SIDA” i uz
tehničku podršku Regionalnog Centra za okoliš
(REC) u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je bila
zamjena postojećih klasičnih žarulja gradske rasvjete u Širokom Brijegu sa ekološki prihvatljivim
štednim žaruljama, smanjenje potrošnje električne energije, kao i smanjenje ispuštanja ugljičnog
dioksida (CO2) u atmosferu. Partneri koji su podržali i sudjelovali u projektu su: Općina Široki
Brijeg, JU “Coming” Široki Brijeg, Udruga za pro-

micanje informacijskih tehnologija UPIT, Udruga
mladih “Utvrda vjetra” i Odred izviđača Široki
Brijeg. Ukupno je zamijenjena 201 štedna žarulja.
Širokiinfo

17

GOSPODARSTVO
TEM MANDEKS d.o.o
Društvo TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg bilježi
svoje prve početke od 1986. godine kada je utemeljeno pod vodstvom Zlatana Mandića koji je
2006. godine dobio priznanje za svoj rad i proglašen Privrednom osobom godine u kategoriji
malih poduzeća. Društvo se bavi proizvodnjom i
montažom elektroinstalacijskog materijala, proizvodnjom ostalih proizvoda od plastike, te trgovinom na veliko. TEM Mandeks nudi moderna
rješenja sklopki, utičnica, razvodnih i podnih kutija
te razdjelnih ormara sa posebnim naglaskom na
dizajnu, lakoći korištenja i naravno kvaliteti.
Od 2004. godine društvo posjeduje Certifikat
ISO 9001:2000, a od 2009. godine ISO 9001:2008
koji dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom
sukladan zahtjevima norme i da je usklađen sa
propisima.
Sustav kvalitete usmjeren je ka dobivanju pouzdanih i kvalitetnih proizvoda što se postiže provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima počevši
od planiranja razvoja proizvoda preko odabira
kvalitetnih dobavljača sirovina do same proizvodnje, njene kontrole i pravilnog skladištenja, te
isporuke gotovih proizvoda i sustavnog praćenja reklamacija. Ulažu se velika sredstva u alate
i strojeve u cilju poboljšanja performansi rada i
kvalitete proizvoda.
Danas poduzeće broji 37 zaposlenih kroz četiri
komercijalne regije – Hercegovina, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla. Svjesni kako uspješnost poslovnih
procesa kao i sama kvaliteta proizvoda uvelike
ovisi o osposobljenosti i kompetentnosti zaposlenika velika važnost pridaje se konstantnoj izobrazbi i usavršavanju osoblja u svim područjima
rada. Ključ uspjeha TEM Mandeksa su pouzdani,

Zlatan Mandić, direktor

dodir savršenstva

TEM Mandeks d.o.o.,Varaždinska 2, 88220 Široki Brijeg, BiH
tel.: 039 704-414; fax: 039 706-763;
info@tem.ba; www.tem.ba

TEM Mandeks d.o.o.
Varaždinska 2
88220 Široki Brijeg, BiH
T/ +387 (0)39 704 414
F/ +387 (0)39 706 763
info@tem.ba

kreativni i dinamični ljudi i njihova znanja, a inovativnost i poduzetnost ključne su vrijednosti, ugrađene u poslovni proces ove tvrtke.
U suradnji sa strateškim partnerom TEM Čatež
iz Slovenije polovinu svoje godišnje proizvodnje
TEM Mandeks izvozi u Sloveniju, a preko TEM-a
i u nekoliko zemalja Europske Unije. Iz godine u
godinu TEM Mandeks d.o.o. jača svoj položaj na
domaćem tržištu te se širi na tržišta Jugoistočne Europe. TEM Mandeks d.o.o. je ekskluzivni zastupnik prodaje TEM-ovih proizvoda na području
BiH, Crne Gore, Kosova i Albanije, a dio svog proizvodnog programa prodaju i na tržištu Hrvatske,
Srbije, Mađarske, Slovačke i Italije. Strateški planovi za nadolazeće razdoblje baziraju se na povećanju asortimanske zastupljenosti i osvajanju
novih tržišta koja zahtijevaju dodatna ulaganja i
investicije. Tvrtka TEM Mandeks se redovito svrstava među 100 najvećih poduzeća na području
Širokiinfo
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Srednja strukovna škola s pravom javnosti

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

dodir savršenstva

Bosne i Hercegovine, te među deset najvećih po
izvozu u kategoriji malih poduzeća.
U kvalitetu proizvoda TEM Mandeksa već su uvjereni mnogi korisnici usluga ove tvrtke, a između
ostalih to su: Medicinski fakultet Mostar, Građevinski fakultet Mostar, Sveučilišna klinička bolnica
Mostar, Poslovnice Unicredit banke, Hotel Bosna
Banja Luka, Hotel Europe Sarajevo, Etno selo Herceg Međugorje, Tržni centar Mostar, Dnevni Avaz
Sarajevo i mnogi drugi. Tijekom 20-ak godina postojanja,TEM Mandeks d.o.o. je od male obiteljske
tvrtke zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji, odlučno
provođenoj strategiji i promišljenom investiranju
uspio izrasti u vodeće proizvodno-trgovačko poduzeće na području elektroinstalacijskog materijala.

TEM Mandeks d.o.o.
Varaždinska 2, 88220 Široki Brijeg, BiH
T/ +387 (0)39 704 414, F/ +387 (0)39 706 763

Trnska cesta 187, 88220 Široki Brijeg
tel.: 039 703 384; 703 752; fax: 039 700 191;
e-mail: info@centar-obrazovanja.com;
www.centar-obrazovanja.com

J

edan od zadataka škole za odrasle je da svakom
pojedincu razvije domišljatost i pronicljivost, te
da ga osposobi za rješavanje različitih problema, a
nastava u tim školama mora biti sadržajno kvalitetna. Kakva će ona biti ovisi o tri čimbenika: nastavniku, nastavnim sredstvima-pomagalima i udžbeniku. Ova tri čimbenika ovise jedan o drugome
i međusobno se dopunjuju. Utemeljenjem Srednje
strukovne škole s pravom javnosti “CENTAR ZA
OBRAZOVANJE“ sa sjedištem u Širokom Brijegu (na Trnu preko puta FEALA) objedinjena su
ova tri čimbenika, te je postavljen zadatak da se
kroz učinkovite programe obrazovanja odraslih,
usmjerene prije svega na praksi i svakodnevnim
potrebama, pomogne u reguliranju tržišta rada, te
Širokiinfo
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aktivno sudjeluje u rješavanju problema nezaposlenosti, a kvalitetom izvedbe programa omogući
zadovoljavanje potrebe za osobnom nadogradnjom u profesionalnom smislu.
Ovakvi oblici učenja, odnosno stjecanja kvalifikacije namijenjeni su, prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/
kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao,
zatim onih koji su školovani za zanimanja koja
više nisu tražena i za nadopunjavanje prije stečenih znanja i vještina s novostima u tehničkotehnološkom razvoju, kao i stvarnim potrebama
gospodarstva. Obrazovanje odraslih, polaznicima
osigurava stjecanje specifičnih znanja, vještina, navika, stavova i uvjerenja neophodnih za uspješan
rad za njihovog poslodavca ili za nastavak školovanja na stručnim školama, poslovnim školama,
fakultetima i sl...
Na temelju identifikacije potreba domaćeg tržišta
rada u privatnom i javnom sektoru u kojem se
traže da stečena znanja i vještine budu u suglasju s operativnim poslovima kojima se pojedinci i
organizacije bave, u programske sadržaje uvršten
je širok izbor zanimanja za programe stjecanja
srednje stručne spreme, programe prekvalifikacije, programe stručnih usavršavanja i programe
stručnih osposobljavanja i programe tečajeva
stranih jezika.
Utemeljenjem odjela-podružnica škole u Žepču,
Kiseljaku, Novom Travniku i Bugojnu, te područnih ureda u Sarajevu, Zenici i Mostaru, omogućava
se svim polaznicima programa obrazovanja odraslih-cjeloživotnog učenja, racionalnije korištenje
obrazovnih mogućnosti i to: teritorijalne blizine
i dostupnosti, obrazovanja svima pod jednakim
uvjetima u skladu s njihovim sposobnostima, slobode i autonomije pri izboru načina sadržaja, oblika, sredstava i metoda obrazovanja što predstavlja
jamstvo kvalitete obrazovne ponude.
Teoretska nastava se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom u učionicama s mogućnošću
projekcije, koje su opremljene suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima i to: skicama, dijapozitivima, nastavnim filmovima, potrebitom informatičkom opremom, sofisticiranom opremom
za projekciju i dr.

Nastava se organizira po razredima, a neposredno
obavlja u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim grupama.Teoretska nastava se odvija putem
predavanja, vježbi i seminara u skladu s nastavnim
planovima i programima na koje daje suglasnost
resorno ministarstvo prosvjete. Praktična nastava

se realizira u odgovarajućim radionicama, servisno-remontnim centrima ili na gradilištima, odnosno odgovarajućem radnom prostoru u ovisnosti
od koncepcije nastavnih planova i programa rada
za pojedina zanimanja.
Škola je kadrovski i materijalno tehnički opremljena prema najvišim pedagoškim standardima
i normativima za srednje školstvo koji se primjenjuju u zemljama EU, te se svojim načinom rada
nametnula kao respektabilna ustanova u području
obrazovanja odraslih osoba u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ovakav pristup u provedbi programa obrazovanja
odraslih zahtijeva nove oblike upravljanja i rukovođenja školom-obrazovnim centrom za odrasle,
kao i programiranja odgojno-obrazovnog rada
kakav je ova škola prva usvojila u Bosni i Hercegovini.
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PREDSTAVLJAMO
MJESNE ZAJEDNICE
LJUBOTIĆI

NAKON IZGRADNJE CESTE LJUBOTIĆANI
POČELI IZGRADNJU MRTVAČNICE

Zdenko Vukoja,
predsjednik MZ LJubotići

N

akon što su prošlo ljeto vlastitim sredstvima asfaltirali cestu dužine 300 metara koja vodi prema
groblju Sunčenjak, kao i parkirališni prostor, mještani Ljubotića nisu stali sa svojim aktivnostima.
Naime u tijeku je izgradnja mrtvačnice uz samu crkvu u Ljubotićima. Uređenjem prostora ispred crkve
kao i same unutrašnjosti crkve rukovodi fra Ljubo Čutura iz župe Kočerin kojoj i pripadaju Ljubotići.
„Aktivnosti u Ljubotićima ne nedostaje. Nakon uređenja unutrašnjosti i prostora ispred crkve i izgradnjom mrtvačnice kod crkve počet ćemo sa izgradnjom mrtvačnice na groblju Sunčenjak. Veliku zahvalu
dugujemo fra Ljubi koji je ovdje sa nama 24 sata i sigurno je da bez njega nebi uspjeli sve ovo napraviti.
To nije sve o našim aktivnostima, jer smo prije nekoliko dana preuredili još jednu školsku učionicu tako
da djeca u našoj školi idu u jednoj smjeni“, rekao je jedan od aktivista mjesne zajednice Ljubotići Damir
Vukoja. „Kao što možete vidjeti mnogo je aktivnosti u našoj maloj mjesnoj zajednici koja broji oko 700
stanovnika. Nadamo se i pomoći od Općinskog načelnika kako bi sve ove naše aktivnosti mogli privesti
kraju“, dodao je predsjednik mjesne zajednice Zdenko Vukoja.

MJESNA ZAJEDNICA LJUBOTIĆI

M

jesna zajednica Ljubotići smještena je na sjeverozapadnoj strani općine i broji 713 stanovnika u
191 domaćinstvu. Predsjednik Mjesne zajednice je Zdenko Vukoja. Ljubotići pripadaju župi Kočerin,
a područna škola djeluje u sklopu Osnovne škole Kočerin. U proteklih nekoliko godina Ljubotićani su
samoinicijativno proširili i asfaltirali cestu prema groblju Sunčenjak u dužini od oko 300 metara i uredili
parking oko groblja. Uređena je cesta prema svetištu „Kruškovac“ jednom od najstarijih grobalja na području naše općine, kao i prema zavjetnom mjestu zvanom „Osrdak“ (grobu talijanskog vojnika). Postavljena je i rasvjeta u dužini jednog kilometra u zaseoku Vukoje-Kvesići. Prošlo ljeto završeni su radovi na
uređenju unutrašnjosti Crkve, uvođenje centralnog grijanja, proširenja oltara, elekrofikacije zvona, kao
i dvorišta ispred Crkve sa rasvjetom. Uređena je prostorija za Mjesnu zajednicu unutar školske zgrade.
U tijeku su radovi na izgradnji mrtvačnice u sklopu groblja „Karača“, a završen je idejni projekt za mrtvačnicu u sklopu groblja „Sunčenjak“. Planovi ove Mjesne zajednice za razdoblje u slijedeće tri godine
su: proširenje glavne ceste kroz selo, proširenje groblja „Sunčenjak“, nastavak postavljanja rasvjete, uređenje seoskog igrališta, postavljanje spomen-obilježja, osnivanje lokalne eko-udruge i početak izgradnje
vodovodne mreže. Mještani očekuju veću pomoć županijskih i općinskih vlasti za financiranje projekata
od općeg interesa.
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KULTURA
PREDSTAVLJANA
GLAZBENO-LIKOVNA
MAPA „MISA“

U

Franjevačkoj galeriji u izdanju Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg, 9. veljače predstavljena je Glazbeno-likovna mapa „Misa” po motivima pučkoga i glagoljaškoga pjevanja. Urednici
mape su prof. Živko Ključe i Silva Radić Markotić
akademska slikarica. Predrag Kožul predsjednik
Matice hrvatske je otvorio ovu jedinstvenu glazbeno-likovnu izložbu istaknuvši da je mapa „Misa“
uz monografiju Širokog Brijega koja je predstavljena prije godinu dana još jedan veliki projekt
ogranka Matice hrvatske u Širokom Brijegu.
„Svaki književni, likovni i glazbeni motivi i glagoljaški zapisi veoma su važni pokazatelji i svjedoci
nekog vremena, stoga će ja vjerujem i ova glazbeno-likovna mapa svjedočiti o jednom vremenu
na Širokom Brijegu, o Matici hrvatskoj, o Franjevačkoj galeriji, kao i kulturnim institucijama i ljudima vezanih uz kulturnu baštinu“, rekao je između

ostalog pri predstavljnju jedan od urednika Glazbeno-likovne mapa prof. Živko Ključe. Urednica
Silva Radić Markotić se prigodom predstavljanja
mape prisjetila velikog umjetnika Silvija Kadinskog
koji je u svom djelu „o duhovnom u umjetnosti“
napisao kako glazbeni ton izravno prilazi duši i
odmah nailazi na odjek jer čovjek ima glazbu u
samom sebi. Predstavljanje ovog jedinstvenog duhovnog glazbeno-likovnog djela svojim nastupom
su uveličale klapa „Dobrkovići“ i ženska klapa
„Diva“. Voditeljica programa bila je Željka Šaravanja.

MAŽORETKINJE GRADU SVOME

U

prepunom kinu Borak širokobriješke mažoretkinje „Široki”, pod vodstvom Marije
Topić Ramljak trenerice i koreografkinje, u povodu blagdana Svetog Nikole priredile su jednosatni program pod nazivom „Mažoretkinje svome
gradu”, na kojem su nastupile sve četiri dobne
skupine mažoretkinja i to: dječji sastav, kadeti,
juniori i seniori. Skupni i pojedinačni nastupi širokobrijeških mažoretkinja popraćeni su gromoglasnim pljeskom. Na kraju programa trenerica
Marija Ramljak je uručila Općinskom načelniku
Miri Kraljeviću zahvalnicu u znak zahvalnosti za
nesebično pomaganje i velikodušnu potporu u 10
godina rada i postojanja. Za pomoć u radu mažoretkinja „Široki” zahvalnica je uručena i Vjekoslavu Draškiću pomoćniku Općinskog načelnika.

Širokobriješke mažoretkinje su osnovane 2000.
godine kao mažoretkinje grada Širokog Brijega i
broje preko 200 članica. Do sada su sudjelovale
na šest državnih prvenstava na kojima su osvojile
preko 30 medalja.
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BOŽIĆNA ČAROLIJA U ŠIROKOM BRIJEGU

B

ožićna čarolija, tim riječima je voditeljica programa, Božićnog koncerta kvarteta „Cadenza”
iz Zagreba, Višnja Spajić, opisala ovaj jedinstveni
kulturni događaj u našem gradu održan u kinu Borak 22. prosinca prošle godine, a koji je organizirala
Zajednice žena Hrvatske demokratske zajednice
Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) Kraljica Katarina
Kosača. Nakon što su izveli 12 pjesama publika je
dugotrajnim pljeskom vratila na pozornicu kvartet
„Cadenza” u čijem je sastavu uz Krešimira Marmilića - violina, Mirka Bocha - viola, Vinka Grubešića - violončelo i naša Širokobriježanka Gorjana Jurilj
- violina. Nakon povratka izveli su La bambu što je bio znak za širokobriješku publiku da još jednom
sa oduševljenjem pozdravi vrhunske glazbenike. Na programu su bile instrumentalne obrade božićnih
pjesama, popularnih skladbi klasične glazbe i to: K. Davisa, L. Andersona, M. Naughtina, A. Dvoraka, P.I.
Tchaikovskya, J. Brahmsa, C. Gardela i R. Rodgersa.

KONCERT KLAPE „NOSTALGIJA“

U

organizaciji Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg
u velikoj dvorani Zavoda svete Obitelji na Puringaju 6. veljače održan je koncert klape „Nostalgija” iz
Zagreba. Klapa „Nostalgija“ pjevala je u nedjelju 7. veljače na Misi u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije
na Širokom Brijegu.

NADA U NAMA

U

organizaciji Kluba roditelja djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju „Nada”, a u povodu Božićnonovogodišnjih blagdana i 9. godišnjice utemeljenja Udruge, 17. prosinca prošle godine u kinu Borak
je organiziran prigodni zabavni program pod nazivom „Nada u nama”. Prigodnim riječima nazočnima
su se obratili Općinski načelnik Miro Kraljević, predsjednik Vlade ŽZH Zvonko Jurišić, širokobriješki
gvardijan fra Branimir Musa i predstavnici Udruge „Nada” Blagica Landeka i Miljenko Buhač. Pored djece
štićenika ove Udruge u programu su nastupili i zbor „Širokobriješke ruže” pod ravnanjem voditeljice
Zdenke Buhač, Marija Marušić na klavijaturi, Mirna Topić na flauti, učenici drugih, trećih i četvrtih
razreda osnovnih škola iz Širokog Brijega i Posušja,
te djeca sa posebnim potrebama koji su izveli
igrokaz. Premijerni nastup na ovoj tradicionalnoj
priredbi imali su tamburaši iz HKUD-a Kočerin.
Na kraju programa djeci s posebnim potrebama
Djed Božićnjak je uručio prigodne poklon pakete.
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ODRŽAN KONCERT HKUD-a HERCEGOVAC
„MOMCI SREBRO, A DJEVOJKE ZLATO“

U

prepunoj dvorani kina Borak, 28. studenoga
prošle godine u organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Hercegovac” održan
je cjelovečernji koncert pod nazivom „Momci
srebro, a djevojke zlato”. U dvosatnom programu posjetitelji su uživali u plesovima iz Dalmacije,
hrvatske Posavine, Slavonije, bosanske Posavine,
Like, ciganskim plesovima, plesovima Makedonije
i izvornim plesovima Hercegovine, i na kraju programa u šopskim čobanskim plesovima u izvedbi mladih folkloraša-gimnazijalaca pod vodstvom
prof. Ljube Miličevića, te u izvornim pjevanjima
gange i bećarca onih malo starijih i nastupu Širokobrijeških dukata.
Prema riječima organizatora tri su razloga za organiziranje ovog koncerta i to: proslava 100-te obljetnice čuvene fra Didakove „Spomenice” poslane austrougarskom ministru kojom ga je upozorio na teško
stanje hrvatskog puka i svećanstva u Hercegovini, zatim dodjela zlatne plakate “Interstas” od strane
turističkih novinara Europe predsjedniku društva Jerki Sesaru i velikog jubileja tj. 50 godina od prvog
nastupa umjetničkog voditelja drušva Ljube Miličevića i Bože Baraća. Tim povodom u ime Općiskog načelnika Mire Kraljevića monografiju Širokog Brijega predsjedniku društva Jerki Sesaru, te umjetničkom
voditelja društva Ljubi Miličeviću i Boži Baraću, uručio je Ivo Slišković šef odsjeka za društvene djelatnosti. Ulaz na koncert bio je dobrotvorni prilog za rad i funkcioniranje društva, a na ulazu su se mogli
kupiti i aranžmani koje su izradili članovi društva. Voditeljica koncerta „Momci srebro, a djevojke zlato”
bila je Željka Šaravanja.

MAŠKARE

U ŠIROKOM BRIJEGU

T

radicionalno i ove godine na središnjem Trgu
kod križa održan je prigodni program u povodu pokladnih običaja. Općinski načelnik Miro
Kraljević je predao ključeve grada Matiši Škiljiću.
Za sve loše što se događalo u prošloj godini izrečena je presuda paljenjem princa karnevala Krnje.
U glazbenom dijelu programa nastupili su „Širokobriješki dukati“.
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ODRŽANO BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJE DRUŽENJE NA
KOČERINU, KNEŠPOLJU, MOKROM I ŠIROKOM BRIJEGU

U

organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog
društva Kočerin održano je Božićno-novogodišnje druženje članova ovog društva i njihovih
gostiju uz prigodni domjenak. Na samom početku programa nazočnima su se prigodnim riječima obratili predsjednik ovog društva Marinko
Mikulić-Mako i Općinski načelnik Miro Kraljević.
Na ovom sada već tradicionalnom druženju predstavljen je rad sekcija društva i to tamburaške i
dramske sekcije. Druženje je nastavljeno uz tradicionalne plesove i uz gusle, gangu i bećarac.
U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog
društva Crnašnica, u prostorijama Mjesne zajednice Knešpolje, održano je Božićno-novogodišnje
druženje članova ovog društva i njihovih gostiju
uz prigodni domjenak. Na samom početku programa nazočnima su se prigodnim riječima obratili jedan od utemeljitelja ovog društva Krešo Ćavar i Općinski načelnik Miro Kraljević. Druženje
je nastavljeno uz tradicionalne plesove i uz gangu
i bećarac.

U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog
društva Hercegovac održano je sada već tradicionalno Božićno-novogodišnje druženje članova
društva i njihovih gostiju. O ovogodišnjim aktivnostima i radu društva u 2009. godini govorio je
član izvršnog odbora i umjetnički ravnatelj društva Ljubo Miličević. Nazočnima se obratio Općinski načelnik Miro Kraljević obećavši pomoć u
rješavanju problema prostorija za društvo izrazio
uvjerenje da će unatoč krizi koja je zahvatila sve
sfere života ovo društvo ostati i opstati na ponos

Širokog Brijega, ali i Županije Zapadnohercegovačke i cjelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kojeg je ovo društvo predstavljalo širom
svijeta.
U prostorijama MZ Mokro, a u organizaciji
KUD-a Mokro priređen je Božićni domjenak i
ujedno obilježena desetogodišnjica postojanja
ovog društva. Predsjednica KUD-a Mokro Slavica
Ćužić prisutnima se obratila prigodnim riječima,
te izrazila nadu da će ovo društvo i dalje egzistirati te predstavljati ovaj kraj kao i hrvatski narod
kako u BiH tako i u široj regiji. Uputila je zahvalu
i načelniku općine Široki Brijeg Miri Kraljeviću na
razumijevanju i potpori društvu. Na ovo druženje folkloraša došli su i članovi HKUD-a Rodoč,
HKUD-a Jasenica, FS Sv. Nikola Tavelić, HKUD
Blaćani Biograci, HKUD Hercegovac i HKUD
Brda Izbično. Nazočne je pozdravio i Općinski
načelnik Miro Kraljević koji im je zaželio Čestit
Božić i sretnu Novu godinu, te uspješan budući
rad ovog društva.
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ŽELJKO BOGUT PRVAK
BOSNE I HERCEGOVINE
U ŠAHU

Ž

Foto: T.Miličević

eljko Bogut član Šahovskog kluba „Široki Brijeg“ prvak je Bosne i Hercegovine u šahu. Na
4. Pojedinačnom seniorskom prvenstvu Bosne i
Heregovine u šahu, održanom od 31. siječnja do
8. veljače u hotelu Park, uz sudjelovanje tri velemajstora i sedam međunarodnih majstora, Bogut
je slavio sa osvojenih 6,5 bodova, čime je osvojio
prvi bal za velemajstora. U posljednjem kolu Bogut
je pobijedio Tomića dok je najozbiljniji konkurent,
Bojan Kurajica (također 6,5 bodova) remizirao, a
zahvaljujući boljem skoru po Buholcu Bogut je po
drugi put stigao do naslova šahovskog prvaka Bosne i Hercegovine.

NOGOMETAŠI ŠIROKOG BRIJEGA
OSVOJILI NASLOV JESENSKOG
PRVAKA PREMIJER LIGE BiH

N

ogometaši Širokog Brijega sa 32 osvojena boda, osvojili su naslov jesenskog prvaka Premijer lige Bosne i Hercegovine sa bodom
prednosti ispred banjolučkog Borca.

U

drugom izboru „Idola nacije“ održanom krajem prosinca prošle godine u Sarajevu u organizaciji web portala SportSport.ba, za najboljeg
sportskog djelatnika u 2009. godini priznanje je
dobio Zlatan Mijo Jelić (Široki Brijeg), dok je najorganiziraniji nogometni klub u Bosni i Hercegovini u 2009. godini Nogometni klub Široki Brijeg.
Nagrada za najboljeg stranog nogometaša u Bosni
i Hercegovini pripala je Argentincu Juanu Manuelu
Varei (NK Široki Brijeg).

CIBALIA POBJEDNIK
11. MEMORIJALNOG
TURNIRA „GOJKO ŠUŠAK“

N

ogometaši Cibalie iz Vinkovaca su nakon
izvođenja jedanaesteraca, ukupnim rezultatom 9:8 bili bolji od domaćina Širokog Brijega i
zasluženo osvojili 11. Memorijalni turnir „Gojko
Šušak” koji se odigravao u vremenu od 5.-7. veljače. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2:2. Oba
pogotka za ekipu Cibalie postigao je bivši igrač
Širokog Brijega Josip Lukačević koji je i najbolji
strijelac turnira sa tri postignuta gola. Golove za
Široki Brijeg su postigli Ivanković i Varea koji je
proglašen za najboljeg igrača turnira. U utakmici za treće mjesto Vukovar ‘91 je pobijedio ekipu
Imotskog rezultatom 3:1.

Foto: T.Miličević

ŠPORT

NK ŠIROKI BRIJEG
NAJORGANIZIRANIJI KLUB U
2009. GODINI
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ATLETIČARKA MARTINA IVANKOVIĆ I NOGOMETAŠ WAGNER

NAJBOLJI ŠPORTAŠI U PROŠLOJ GODINI

N

ajuspješniji športaš za 2009. godinu u Širokom Brijegu je Santos Logo Wagner nogometaš Širokog Brijega. Wagner je najbolji igrač
i jedan od najboljih strijelaca jesenskog prvaka
Bosne i Hercegovine momčadi NK Široki Brijeg.
Najuspješnija športašica Širokog Brijega treću godinu zaredom je Martina Ivanković iz Atletskog
kluba Široki Brijeg. Najznačajniji rezultati Martine Ivanković u 2009. godini su prvo mjesto na
60 metara prepone na Dvoranskom juniorskom
prvenstvu Bosne i Hercegovine, prvo mjesto na
županijskim igrama u Ljubuškom i prvo mjesto na
ekipnom juniorskom prvenstvu Hrvatske nastupajući za Atletski klub ASK Split.
Tradicionalni izbor športaša godine općine Široki
Brijeg, koji se održao 28. siječnja u hotelu „Park“,
u organizaciji Športskog saveza općine Široki
Brijeg prigodnim riječima je otvorio pokrovitelj
izbora Općinski načelnik Miro Kraljević koji je između ostalog istaknuo da se širokobriješki šport
još jednom pokazao kao najbolji promotor Širokog Brijega ne samo u Bosni i Hercegovini nego i
diljem Europe. Nagradu za najuspješniju momčad
u 2009. godini, HKK Široki HT Eronet prvaka Bosne i Hercegovine, iz ruku Mladena Kvesića prodekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i
odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru primio je
Ante Suton direktor HKK Široki HT Eronet koji
se u ime najuspješnijih športaša Širokog Brijega
zahvalio ocjenjivačkom žiriju i Športskom savezu
općine Široki Brijeg na dodijeljenim priznanjima.
Posebna priznanja za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog športa
dobili su dr. Vlatko Krešić koji je svojim medicinskim savjetima i stručnošću 40 godina na usluzi
športašima i športskim klubovima u Širokom Brijegu i Mario Marušić doajen športskog novinarstva
u Širokom Brijegu, 20 godina aktivni nogometaš,
30 godina karijere novinara i športskog djelatnika,
glasnogovornik Nogometnog kluba Široki Brijeg i
ravnatelj Radio postaje Široki Brijeg. Najuspješniji
športaš junior u prošloj godini je Zdenko Bilać iz

Nogometnog kluba Široki Brijeg, a za najuspješniju športašicu juniorku u prošloj godini je proglašena Antonija Martinović iz Atletskog kluba Široki
Brijeg. Nada godine u kategoriji djevojčica do 14
godina je Helena Soldo iz Šahovskog kluba Široki
Brijeg, a kod dječaka Marko Gugić iz Teniskog kluba Set. Za najuspješnijeg trenera u prošloj godini
je proglašen Danijel Vučić trener Karate kluba Široki Brijeg. Priznanje pobjedniku malonogometne
Lige mjesnih zajednica Mjesnoj zajednici Kočerin
je uručio Nedjeljko Bokšić predsjednik Općinskog vijeća Široki Brijeg. Posebna priznanja za
postignute rezultate i promicanje športa u 2009.
godini dobili su: Zoran Hrkać iz Streljačkog kluba Alfa, Ivan Soldo član Kickboxing kluba Široki
Brijeg i Damir Daka Ljubić iz Auto moto kluba
Rebac.
Izbor športaša godine svojim nastupom su uveličali „Širokobriješki dukati“ i voditeljski dvojac
Marinko Karačić i Mario Marušić. Svečanost proglašenja najboljih športaša Širokog Brijega uživo
je prenošen preko www.hercegovinalive.com
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ŠIROKOBRIJEŠKI GLUMCI

OSMOSMJERKA
U mreži osmosmjerke treba pronaći i zaokružiti dvadeset šest riječi iz popisa.
Naposljetku će vam preostati jedanaest slova, koja
čitana vodoravnim slijedom,
daju konačno rješenje, ime
i prezime mladog glumca i
studenta zagrebačke akademije dramske umjetnost i Antina “suseda” iz reklame. (premetaljka: DOBRO GANGAN) Glumio u
filmu Ivana Livakovića ”Prljavi mali mjehurići”, Dejana šorka “U zemlji čudesa”..., u kratkim filmovima
Ivana Livakovića “Harakiri djeca”, “Hladna fronta”,
“Pandemija”...

BOVAN, DIDAK, KARAT, KARBON, KLORID,
KOLONA, KOTAO, KRUŽOK, MEPAS, MOLITVA,
OPTIKA, OTISAK, OTKOP, PASUS, POKROV,
PRIROD, PROKOP, PROSINAC, PRVAK, RADIŠA,
SLOBODA, SPONA, SPRAVA, STOLAR, STROJ,
TOPOT
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Sastavio: Kazališni i
Produkt
Mariofil televizijski
glumac na Opozicija destilacije
slici
Soldo
Manja
vojnièka
postrojba
Pok.
bubnjar
Goran
Ivandiæ
Organ
njuha
Lomljiv,
krhak
Pojas na
japanskom
kimonu
Silom ili
rilcem
razgrtati
zemlju

Blato,
glib
“Repriza”

Ugodan
miris (... kave)

Omotati,
obaviti

Svjetiljka
na
acetilen

Kajsija

Fali Širokom
Brijegu

Onaj koji je
vrlo
aktivan
Ljupko
Antunoviæ

Crtica u
pisanju
Trèanje

Organizacijska
jedinica
u BiH

Sve ...
ništa
Uprljati
masnoæom

Zavareno
mjesto na
kovini
TV novinar
Barbariæ
Æiril
Ivekoviæ
Nogometaš Ibrahimoviæ
Pjevaè ili plesaè
rock-glazbe

Maèke
(umilj.)
Glumac
Neeson

Kalij

Pok.
supruga
Mihaila
Gorbaèova

Pasmina
pasa
(njemaèka...)

Potvrdne
rijeèi
Boèni dio
tjela, bok

Siræe,
kvasina
Japanska
tenisaèica
Date
Uzvik
dozivanja

Ilinij
Albanska
novinska
agencija

Amerièki
glumac
Pacino
Žalost
Njemaèka

Pristaša
odluènih
mjera
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DA SE NE ZABORAVI

D

IN MEMORIAM
dr. FRANJO TUĐMAN 1999.-2009.

eset godina od smrti Prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana navršilo se 10. prosinca prošle godine. U znak sjećanja i poštovanja
prema utemeljitelju hrvatske države Općinski načelnik i predsjednik HDZ-a BiH Općinskog odbora Širokog Brijega Miro Kraljević i članovi Općinskog odbora HDZ-a BiH Široki Brijeg su ispred
spomenika Franji Tuđmanu u Širokom Brijegu
zapalili svijeće u znak sjećanje na utemeljitelja hrvatske države. Obilježavanje desete obljetnice od
smrti Prvog hrvatskog predsjednika nastavljeno
je u Općinskoj vijećnici promoviranjem dokumentarnog zapisa o Franji Tuđmanu pod nazivom “Hvala
vam” autora Tomislava Ćužića. Zapis se sastoji od isječaka govora odnosno boravka predsjednika Tuđmana na prostorima Herceg-Bosne u vremenu od 1990. do 1999. godine.

NAČELNIK KRALJEVIĆ I PREDSJEDNIK VIJEĆA BOKŠIĆ NA
OTKRIVANJU SPOMENIKA PRIPADNICIMA
PU DUBROVAČKO-NERETVANSKE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić bili su 6. prosinca prošle godine nazočni na otkrivanju spomenika
poginulim pripadnicima Policijske uprave Dubrovačkoneretvanske. Spomenik su otkrili ministar unutarnjih
poslova Republike Hrvatske Tomislav Karamarko i
predsjednik Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik
‘91. Zlatko Bender, koja je bila i inicijator podizanja
spomenika, a što su, kako je istaknuo Bender, podrškom i prilozima pomogli mnogi ljudi iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, ali i drugih dijelova
Hrvatske i inozemstva. Među 43 poginula redarstvenika PU Dubrovačko-neretvanske je i naš Širokobriježanin Mario Zovko iz Knešpolja. Načelnik Kraljević i predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić
su zapalili svijeću i položili vijenac ispred spomenika poginulim pripadnicima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske.

OBILJEŽEN DAN ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

U

povodu Dana Županije, 18. studenoga na Trgu širokobrijeških žrtava kod Križa u Širokom Brijegu
položen je vijenac i zapaljena svijeća.Vijenac je položilo izaslanstvo Županije Zapadnohercegovačke
predvođeno predsjednikom Vlade dr. Zvonkom Jurišićem. Nakon polaganja vijenca održana je Svečana
sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.
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OBILJEŽENA 65. OBLJETNICA MUČENIČKE SMRTI
FRATARA NA ŠIROKOM BRIJEGU

O

bilježavanje 65. obljetnice mučeničke smrti
66 fratara Hercegovačke franjevačke provincije započelo je molitvom ispred skloništa u
dvorištu Crkve, mjestu gdje je ubijeno i zapaljeno 12 fratara prije 65 godina, a nakon molitve i
procesijom do crkve Uznesebnja blažene Djevice
Marije. Misno slavlje predvodio je Vikar Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko uz
koncelebraciju 65 svećenika. Oko 11 sati ujutro 7.
veljače 1945. godine partizani su ušli u samostan
na Širokom Brijegu. Tamo su našli 12 fratara, nekoliko đaka i narod koji se skrio u Crkvi, misleći
da je tamo sigurnije. Fratre su, jednog po jednog,
odvodili u protuzrakoplovno sklonište i tamo ih
ubijali. Najviše samokrijesom u zatiljak. Potom su
zapaljeni. Njihova imena su: 1. Fra Marko Barbarić
2. Fra Stanko Kraljević 3. Fra Ivo Slišković 4. Fra
Krsto Kraljević 5. Fra Arhanđeo Nuić 6. Fra Dobroslav Šimović 7. Fra Tadija Kožul 8. Fra Borislav
Pandžić 9. Fra Žarko Leventić 10. Fra Viktor Kosir
11. Fra Stjepan Majić 12. Fra Ljudevit Radoš. Devet fratara, 30 đaka i nešto naroda su se u zoru

Foto: T.Miličević

6. veljače, kada je započeo topnički napad na samostan i crkvu, sklonili u fratarsku mlinicu. Kada
je prestala pucnjava 8. veljače, fratri su se vratili u
samostan. Potom su pronađeni, odvedeni i ubijeni,
najviše u okolici Zagvozda. Njihova imena su: 1.
Fra Bonifacije Majić 2. Fra Fabijan Kordić 3. Fra
Radoslav Vukšić 4. Fra Fabijan Paponja 5. Fra Andrija Jelčić 6. Fra Leonard Rupčić 7. Fra Melhior
Prlić 8. Fra Miljenko Ivanković 9. Fra Mariofil Sivrić

POKOPANI POSMRTNI OSTACI FRA MAKSIMILIJANA JURČIĆA

T

ijelo hercegovačkog franjevca Maksimilijana Jurčića, kojega su partizani 1945. godine zajedno s nekoliko braće fratara ubili i bacili u masovnu grobnicu kod Vrgorca, pokopano je 29. studenoga prošle godine
u samostanskoj crkvi u Širokom Brijegu. Fra Maksimilijan je pokopan u
grobnici u samostanskoj crkvi gdje već leže posmrtni ostaci 21 ubijenog
hercegovačkog franjevca. Svetu misu služio je provincijal Hercegovačke
franjevačke provincije fra Ivan Sesar. “Fra Maksimilijan se vratio nakon
64 godine na svoj brijeg, u svoju provinciju iz koje dušom nikada i nije
otišao. Nije ovo sud ubojicama, jer suđenje ostavljamo jedinom nepogrešivom sucu, onom na nebesima”, rekao je između ostalog u propovijedi provincijal fra Ivan Sesar. Prije početka misnog slavlja i obreda ukopa,
tijelo fra Maksimilijana Jurčića bilo je izloženo pred oltarom gdje su se
mnogobrojni vjernici molili za spokoj njegove duše. Fra Maksimilijana Jurčića komunisti su ubili 28. siječnja 1945. godine nedaleko od Vrgorca s još petero ljudi, najvjerojatnije civila. Po trojicu su ih pokopali u
dvije škrape, na lokaciji Belića gumno, lijevo i desno od puta koji vodi prema vrgoračkom polju.Vrgorčani
su čuvali uspomenu na njihovo pogubljenje i zahvaljujući živoj svjedokinji Mandi Erceg, koja je to prenijela i na svoje potomstvo, uspjelo se doći do mjesta gdje bi vrijedilo početi istraživati njihova posljednja
počivališta, navode u Vicepostulaturi koja je pokrenula i proces priznavanja mučeništva hercegovačkih
franjevaca.
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OTKRIVEN SPOMENIK U GRUDAMA I OBILJEŽENA
18. GODIŠNJICA UTEMELJENJA HRVATSKE
ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE

U

povodu obilježavanja Dana općine Grude i 18. godišnjice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, u Grudama je 18. studenoga prošle godine upriličeno otkrivanje spomenika poginulim
hrvatskim braniteljima. Spomenik su otkrila djeca poginulih branitelja. Prije same svečanosti otkrivanja
spomenika u kino dvorani je održana Svečana sjednica Općinskog vijeća.
Hrvatska zajednica Herceg-Bosna (HZ HB), kao politička,
kulturna, ekonomska i teritorijalna organizacija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini utemeljena je 18. studenoga 1991.
godine. Utemeljena je od strane političkog vrha Hrvata u Bosni i Hercegovini (HDZ BiH), kao odgovor srpskoj agresiji na
Bosnu i Hercegovinu i Hrvate u toj zemlji. Hrvatska zajednica
Herceg-Bosna 28. kolovoza 1993. prerasta u Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu (HR HB), kao hrvatsku upravnu jedinicu
u sklopu Bosne i Hercegovine. Toga dana Predsjedništvo Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i zastupnici hrvatskog naroda
u Vijeću općina Skupštine Republike Bosne i Hercegovine donose Odluku o konstituiranju Zastupničkog doma Hrvatske
Republike Herceg-Bosne kao najvišeg predstavničkog tijela i
nositelja zakonodavne vlasti u HZ Herceg-Bosni, što znači da
Hrvatska zajednica Herceg-Bosna prerasta u Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu. Prvi predsjednik bio je mr. Mate Boban.
Hrvatska Republika Herceg-Bosna kao politička i teritorijalna
cjelina je ukinuta potpisivanjem Washingtonskog sporazuma,
18. ožujka 1994. godine.

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

U

prepunoj Zlatnoj dvorani Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu 18. studenoga prošle godine predstavljena je knjiga „Dr. fra Dominik
Mandić: Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti”. Knjigu su predstavili dr. sc. Stjepan Matković,
ravnatelj Hrvatskoga instituta za povijest, prof. dr.
sc. Mirjana Matijević Sokol, dr. sc. Ante Birin, dr.
sc. Anđelko Mijatović, dr. sc. fra Bazilije Pandžić i
Mile Pešorda, urednik knjige. Zagrebačka Naklada
HRVOJE, u svojoj je HRVOJE BIBLIOTECI, koju
uređuje književnik Mile Pešorda, objavila prvo domovinsko prošireno izdanje znamenitoga djela dr.
fra Dominika Mandića (Široki Brijeg, 1889.- Chicago, 1973.) Rasprave i prilozi iz stare hrvatske

povijesti / De Croatorum historia antiqua. Djelo
velikoga hrvatskoga franjevca, domoljuba i povjesničara rođenog u Širokom Brijegu, koje su
priredili, i sažetke sva 24 poglavlja na latinski jezik preveli, dr. fra Dionizije Lasić i dr. fra Bazilije
Pandžić, prvi je puta tiskano u Rimu, 1963. godine,
i sve je do danas bilo nedostupnim čitateljstvu u
domovini.
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