Širokiinfo
Bilten općine Široki Brijeg • Studeni 2009.

Broj 4

Širokiinfo Širokiinfo
Širokiinfo
Širokiinfo Širokiinfo
Širokiinfo
Širokiinfo Širokiinfo
Širokiinfo
Širokiinfo Širokiinfo
Širokiinfo
PROSVJEDNI SKUP
“ŽIVOT ZA ŠIROKI”

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
ŠKOLSKIH OBJEKATA

VEČER FOLKLORA
BRIJEŠKA ZVONA 1999. - 2009.

X. MEDITERAN FILM FESTIVAL

Širokiinfo

1

Miro Kraljević,
Općinski načelnik

Riječ Općinskog načelnika
Mjesec listopad je u Širokom Brijegu protekao je nažalost
u znaku nemilih događanja, nasilja i vandalizma na ulicama našeg grada 4. listopada, i nakon toga, a od pojedinih medija, medijskog linča Širokog Brijega. Više desetaka
ozlijeđenih navijača, policajaca, građana Širokog Brijega,
velika materijalna šteta, te jedan poginuli navijač Sarajeva
epilog su nemilih događanja u Širokom Brijegu, u nedjelju
4. listopada, gdje se trebala odigrati utakmica između Širokog Brijega i Sarajeva. U ponedjeljak dan nakon nemilih
događanja u našem gradu oglasio sam se priopćenjem u
kojem sam izrazio sućut obitelji poginulog mladića i naravno osudio one koji su izazvali ove događaje u našem
gradu. Široki Brijeg je bio napadnut i obranio se. Ali kako se
moglo čuti ovih dana nije to bio samo fizički već i medijski
i institucionalni rat protiv Širokog Brijega.
Ovim putem još jednom zahvaljujem svim građanima Širokog Brijega, našim policajcima, a posebno našim navijačima Škriparima. Škripari koji su bili na visini svog zadatka
svih ovih dana. Posebno su me ugodno iznenadili besprijekornim organiziranjem prosvjednih skupova protiv nasilja
nad građanima i našim gradom. Ovaj događaj od nedjelje
4. listopada zasjenio je događaje u našem gradu koji su
se dogodili u protekla tri mjeseca od izlaska trećeg broja
biltena.
Ali, ipak ću istaknuti da smo krajem rujna sa UNDP potpisali Memorandum o razumijevanju. Naša općina je jedna
od 14 općina u BiH koje sudjeluju u prvoj fazi projekta
Jačanje lokalne demokracije LOD koju implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Ovaj projekt
financira Europska komisija, a podržan je od Ministarstva
sigurnosti BiH i ima za cilj promovirati suradnju između
lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, a u svrhu
pružanja kvalitetnijih usluga. Zajedničkim hodočasničkim
susretom franjevaca iz Bosne Srebrne i Hercegovačke provincije na Širokom Brijegu svečano je zatvorena jubilarna
- 800. godina utemeljenja franjevačkog reda. Misno slavlje,
na Čerigaju, je predvodio provincijal bosanske franjevačke

provincije fra Lovro Gavran uz koncelebraciju 265 svećenika i mnoštva vjernika. Krajem rujna potpisan je Sporazum
o suradnji između općine Široki Brijeg, Vlade Županije
Zapadnohercegovačke i International Finance Corporation
IFC (Međunarodne financijske korporacije). Cilj ovog projekta vrijednog 96.000 eura je pomoć u poboljšanju uvjeta
za vođenje gospodarskih projekata u općini Široki Brijeg,
kroz smanjenje troškova i rizika poslovanja. U mjesecu
rujnu svečano smo otvorili preuređene i rekonstruirane
škole na Dužicama i Trnu. U rad je puštena i Gradska mrtvačnica. Početkom listopada u našem gradu, po prvi puta,
otvoreni su 6. Didakovi dani. Prije 15-ak dana održana je
Večer folklora u Jarama, a prije mjesec dana održana je
Večer možemo je nazvati i smotra folklora u dvorani na
Pecari na kojoj su sudjelovala kulturno-umjetnička društva
iz Širokog Brijega i njihovi gosti. Naši gosti na ovoj večeri
između ostalih bili su i Veleposlanik Republike Hrvatske
Velimir Pleša i Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko. Pretprošli tjedan primio sam članove našeg
širokobriješkog benda ONI, koji su postigli veliki uspjeh
i pobijedili na natjecanju u Zagrebu u konkurenciji 200
bendova iz Republike Hrvatske i postali najbolji hrvatski
demo bend.
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Urednikova riječ
Kao nastavak kontinuiranog rada i brojnih aktivnosti na poboljšanju komunikacije
lokalne uprave s javnošću, na 16. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Strategija
komuniciranja s javnošću općine Široki Brijeg od 2009. do 2012. godine. Brojne su
aktivnosti u posljednjih nekoliko godina na poboljšanju komunikacije sa građanima,
između ostalog vrijedno je istaknuti da je: početkom 2009. godine redizajnirana
Internet stranica općine otvorena krajem 2006. godine, a koja se redovito ažurira,
općina je uspješno završila projekt Reforme opće uprave ostvarivši napredak u
pružanju usluga građanima, i pružene usluge su kvalitetnije. Polovinom 2008.
Drago Martinović, urednik
godine općina Široki Brijeg je završila projekt Ugovor. Implementiran je Zakon
o slobodi pristupa informacijama. U lipnju ove godine otvoren je Centar za pružanje usluga građanima, a od travnja ove
godine općina u suradnji sa OESS-om provodi projekt Mediji i komunikacije u sklopu kojega je imenovano Povjerenstvo za
komunikacije koje je uz pomoć OESS-a i izradilo ovu Strategiju komuniciranja. Prije godinu dana pokrenuto je izdavanje informativnog biltena ŠIROKI INFO, a po prvi puta u našoj općini održana je Javna rasprava u povodu donošenja proračuna.
Prema ciljevima Strategije komuniciranja s javnošću koju sam predstavio na navedenoj sjednici Općinskog vijeća trebamo
između ostalog raditi i na: kontinuiranom unaprjeđenju interne i eksterne komunikacije, na poboljšanju komunikacije
između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, općinskih službi i građana, poboljšanju rada općinskih djelatnika u oblasti
komuniciranja, te na povećanju uloge medija u razmjeni informacija, kao i povećanju uključenosti građana u procesu donošenja odluka. Naš slogan „Široki Brijeg – uvijek na 1. mjestu“ potvrdili smo i prigodom obilježavanja Dana naše općine jer
Svečanu sjednicu Općinskog vijeća kao središnji događaj obilježavanja Dana općine prenosila je Radio postaja Široki Brijeg
i Radio Herceg-Bosna. U suradnji sa Udrugom UPIT, osigurali smo da se po prvi put sjednica Općinskog vijeća može
HRID - Mjesečnik za promicanje
pratiti putem interneta, sa naše službene stranice www.
istine o gradu i poticanje
sirokibrijeg.ba. U povodu Dana općine smo također po prvi
put, a u budućnosti će to biti redovita aktivnost, uspješno
gospodarskog razvoja našeg grada
organizirali konferenciju za novinare. Široki Brijeg je, sada
se može reći mjesec dana nakon nemilih događanja na
ulicama našeg grada, izišao kao pobjednik. Mislim da smo
akon što je početkom ožujka izišao prvi broj beu kriznoj situaciji dobro komunicirali, a u prilog ovoj tezi
splatnih novina Tisak Široki Brijeg, drugi broj u
govore brojna pisma podrške, a naši nastupi u medijima u
lipnju, u rujnu je od strane istog izdavača (Euro Energy
proteklom mjesecu popraćeni su uglavnom pozitivno.
d.o.o. Tomislavgarad) iz tiska izišao prvi broj mjesečnika TISAK HRID – Hrvatski identitet u BiH i Hrvatskoj. Široki Brijeg je jedna od 15 općina sa većinskim
hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini koja je
zastupljena u ovom mjesečniku.
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S

lužbena stranica općine Široki Brijeg dobila je
još jednu novost. Otvoren je službeni FORUM
čija je namjena ostvarivanje bolje komunikacije, te
uvida u probleme na području naše općine. Forum za sada sadržava samo najvažnije teme, ali
će se u budućnosti nadograđivati ovisno o potrebama korisnika foruma. Na ovaj način podiže se
stupanj komunikacije na jedan viši stupanj, te na
relativno lak način stječe se uvid u probleme i potrebe građana. Forum je dio web stranice općine
Široki Brijeg. Forumu mogu pristupiti registrirani
članovi web stranice općine Široki Brijeg.
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NAVIJAČI SARAJEVA IZAZVALI NERED I NASILJE
NA ULICAMA ŠIROKOG BRIJEGA

V

iše desetaka ozlijeđenih navijača, policajaca, građana Širokog Brijega, velika materijalna šteta, te
jedan poginuli navijač Sarajeva epilog su nemilih događanja u Širokom Brijegu, u nedjelju 4. listopada, gdje
se trebala odigrati Premijerligaška utakmica između
Širokog Brijega i Sarajeva. Sve je započelo dolaskom
prvog autobusa sarajevskih navijača koji su počeli sa
demoliranjem i neredima odmah po izlasku znajući
da je većina policijskih snaga raspoređena u Mostaru
na utakmici Zrinjski-Velež. Malobrojni policajci su uz
pomoć građana hrabro odolijevali naletima sarajevskih navijača, a veći broj njih je ozlijeđen i prebačen u
mostarsku bolnicu.

SUĆUT I OSUDA VANDALIZMA NA ULICAMA
ŠIROKOG BRIJEGA
Široki Brijeg, 5. listopada 2009. godine

Dan nakon tragičnih događanja u našem gradu Općinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik Općinskog vijeća
Nedjeljko Bokšić uputili su izraze sućuti i osudili vandalizam na ulicama Širokog Brijega. Izrazi sućuti upućeni
su obitelji stradalog mladića, kao i gradonačelniku Sarajeva i premijeru kantona/županije Sarajevo.

I

zražavamo žaljenje i iskrenu sućut obitelji poginulog mladića, koji je izgubio život u jučerašnjim sukobima na ulicama Širokog Brijega uoči utakmice Široki Brijeg-Sarajevo. Osuđujemo vandalizam na ulicama
našeg grada, nasilje i ozljeđivanje, kao i nanošenje velike materijalne štete gradu i građanima našeg grada.
Vjerujemo da će policija odraditi svoj posao, pronaći i kazniti aktere jučerašnjih događanja na ulicama Širokog Brijega. Sigurni smo da Široki Brijeg kao najsportskiji grad u Bosni i Hercegovini ovo nije zaslužio.
Godinama smo za naša gostoprimstva dobivali smo samo riječi hvale od gostujućih navijača i klubova. I
to ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz renomiranih klubova iz cijele Europe.
Širokiinfo

4

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Široki Brijeg, 6. listopada 2009. godine

Dva dana nakon tragičnih događanja u Širokom Brijegu pojedini sarajevski mediji među kojima i Federalna
televizija pokrenuli su neviđenu kampanju otvoreno
se svrstavajući na jednu stranu na stranu osuđivanih
za huliganizam i nerede, a protiv druge strane Širokog
Brijega i građana Širokog Brijega koji su napadnuti
na kućnom pragu. Zbog ovog medijskog linča Širokog
Brijega i Širokobriježana priopćenjem za javnost su se
oglasili Općinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić

Z

bog neistinitog i pristranog izvješćivanja pojedinih sarajevskih medija u vezi događaja od
4. listopada uoči utakmice Široki Brijeg-Sarajevo, a
radi istinitog izvješćivanja javnosti oglašavamo se
ovim priopćenjem, iako nismo sigurni da će biti
objavljeni u navedenim medijima. Tijekom jučerašnjeg dana izrazili smo žaljenje i izraze sućuti obitelji
poginulog mladića, gradu i kantonu Sarajevo.
Javnost treba znati i uzroke koji su doveli do ovog
tragičnog događaja. Navijačka skupina znakovitog
naziva „Horde zla“, odmah po dolasku u Široki Brijeg i izlasku iz autobusa, naoružani palicama, letvama, kamenicama i vatrenim oružjem počinju svoj
krvavi pohod po Širokom Brijegu. U tom njihovom
pohodu ozlijeđene su desetine građana Širokog
Brijega i policajaca, hicem iz pištolja prostrijeljen
je Širokobriježanin ispred svoje kuće, a nanesena
je i velika materijalna šteta Gradu i građanima Širokog Brijega. ISTOVREMENO U BROJNIM SARAJEVSKIM MEDIJIMA, POSEBNO ISTIČEMO
FEDERALNU TELEVIZIJU, U UDARNOM TERMINU VELIKI PROSTOR USTUPAJU SARAJEVSKIM
HULIGANIMA VOĐAMA POZNATE NAVIJAČKE
SKUPINE HORDE ZLA. „Zaboravlja“ se da je mjesto događaja Široki Brijeg, a ne Sarajevo. Stoga pozivamo sve medije da dođu u Široki Brijeg i da čuju
i drugu stranu. Da kontaktiraju klubove i navijače
klubova ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i od
renomiranih klubova iz cijele Europe. Jer smo godinama za naša gostoprimstva dobivali samo riječi
hvale od gostujućih navijača i klubova, ali i brojnih
gostiju koji su dolazili i boravili u našem gradu.

ŠIROKOBRIJEŽANI
NISU FAŠISTI

Široki Brijeg, 13. listopada 2009. godine
Nakon izjave Generalnog direktora Federalne
televizije Džemala Šabića da direktora Federalne
televizije neće smjenjivati fašisti pritom misleći na
prosvjednike u Širokom Brijegu koji su tražili smjenu
direktora Federalne televizije Zvonimira Jukića zbog
pristranog i neistinitog izvještavanja iz Širokog Brijega, reagirao je Općinski načelnik Miro Kraljević

U

ime građana Širokog Brijega i u svoje osobno
ime oštro osuđujem istup Džemala Šabića
generalnog direktora Federalne televizije koji je
iskoristio, odnosno zloupotrijebio svoju funkciju i
putem javne televizije preko 15.000 građana, okupljenih na mirnom prosvjedu protiv nasilja u Širokom Brijegu, nazvao fašistima. Tražim očitovanje
Upravnog odbora javne televizije o izjavi čelnog
čovjeka Federalne televizije, kao i ispriku generalnog direktora Dževada Šabića građanima Širokoga
Brijega i ostalima koji su bili nazočni na prosvjedu,
a koji je organizirala Udruga građana navijača NK
Široki Brijeg, uz podršku građana Širokog Brijega,
ali i brojnih prosvjednika iz svih dijelova Bosne i
Hercegovine. Nakon ove izjave očekujem da će
čelni čovjek javne televizije vratiti prije nekoliko
godina osvojeni Grand prix na „fašističkom“ širokobriješkom Mediteran film festivalu.
Podsjećam javnost da mirni prosvjed protiv nasilja
koji je održan prošlog petka u Širokom Brijegu
prošao dostojanstveno, bez ijednog izgreda što
su potvrdili novinari iz brojnih medija iz Bosne i
Hercegovine i Hrvatske. Iskreno se nadam se da
će ovo priopćenje biti objavljeno i na Federalnoj
televiziji.
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ODRŽAN PROSVJEDNI SKUP U
ŠIROKOM BRIJEGU

I

spred zgrade Županije Zapadnohercegovačke,
6. listopada, okupili su se brojni građani i članovi navijačke skupine „Škripari“ u znak prosvjeda
protiv nasilja i nereda koji su, u nedjelju uoči utakmice Široki Brijeg-Sarajevo, izazvali „Horde zla“
navijači FK Sarajevo, na ulicama Širokog Brijega.
Nazočnima se obratio Općinski načelnik Miro
Kraljević koji je došao dati potporu ovom prosvjedu. Predstavnik navijačke skupine „Škripari“ u
ime navijača i građana Širokog Brijeg pročitao je
zahtjeve prema nadležnim tijelima Županije Zapadnohercegovačke. Zahtjevi su:
- Tražimo identitet osoba koje su privedene i
pod pritiskom potpredsjednika FBiH Mirsada
Kebe puštene na slobodu
- Tražimo da nam nadležna tijela obrazlože zašto
nije provedena istraga o počiniteljima pokušaja
ubojstva Širokobriježanina Željka Zadre i ostalih
građana Širokog Brijega

- Tražimo smjenu županijskog tužitelja koji je pod
pritiskom potpredsjednika FBiH Mirsada Kebe
naložio puštanje huligana koji su inscenirali nemile događaje u našem gradu
- Tražimo bezuvjetno puštanje na slobodu našeg
sugrađanina Olivera Knezovića koji je branio naš
grad
Prosvjedi su nastavljeni ispred zgrade Policijske
uprave u Širokom Brijegu.

ODRŽAN PROSVJEDNI SKUP
PROTIV NASILJA I MEDIJSKOG LINČA

N

a Trgu širokobrijeških žrtava, u središtu Širokog Brijega, 9. listopada, održan je prosvjedni skup
protiv nasilja i nereda koji su, u nedjelju uoči utakmice Široki Brijeg-Sarajevo, izazvale „Horde zla“
navijači FK Sarajevo, na ulicama Širokog Brijega, kao i protiv neutemeljenog blaćenja Širokog Brijega i
Hercegovine. Na samom početku prosvjeda voditelj programa je pročitao nekoliko pisama i telegrama
potpore koja su iz cijelog svijeta ovih dana stizala u Široki Brijeg. Potporu prosvjedu na kojem se okupilo
nekoliko tisuća prosvjednika pružile su i navijačke skupine i građani iz Mostara, Livna,Tomislavgrada, Žepča, Kiseljaka, Posavine, okolnih hercegovačkih općina, a potporu su pružili navijači i građani iz susjedne
Republike Hrvatske.
Predstavnik navijačke skupine „Škripari“ Ante Mikulić u ime navijača i građana Širokog Brijega, istaknuo
je da Široki Brijeg nije želio sukob, i da je sukob nametnut od strane dobro organizirane skupine koja je
na kraju se ispostavilo imala podršku ni manje ni više nego od samog političkog vrha u liku Mirsada Kebe
potpredsjednika FBiH. Pročitani su zahtjevi sa ovog prosvjednog skupa i to:
- Tražimo od županijskog MUP-a da obavi sve potrebne istražne radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti
o nedjeljnom divljanju u našem gradu i identificirali i kaznili počinitelji kaznenih djela
- Tražimo povlačenje optužbi prema svim Širokobriježanima koji su unaprijed prokazani, stigmatizirani i
proglašeni krivim od strane pojedinih medija
- Tražimo pronalazak osoba odgovornih za napad i ranjavanje na našeg sugrađanina Željka Zadru
Širokiinfo
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- Tražimo neopozivu ostavku potpredsjednika
FBiH Mirsada Kebe, kao prvi znak konačnog početka funkcioniranja i poštivanja pravnog poretka
- Tražimo očitovanje i konsenzus na svim razinama
vlasti legalno izabranih hrvatskih predstavnika
- Tražimo neopozivu ostavku izvršnog direktora
programa Federalne televizije Zvonimira Jukića,
zbog propusta i pristranog komentiranja i plasiranja u javni eter neprovjerenih informacija samo
s jedne strane koje su trajno etiketirale naš grad
i građane
- Tražimo da sve ovdje navedeno bude predano
članu rukovodstva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinu Niki Lozančiću i bude pročitano na slijedećem zasjedanju Parlamentarne skupštine, te po
potrebi bude proslijeđeno Ustavnom sudu BiH.
Nazočnima se obratio Općinski načelnik Miro
Kraljević koji je došao dati potporu ovom prosvjedu, izrazivši još jednom sućut obitelji poginulog Vedrana Puljića, poručivši da će Široki
Brijeg i ubuduće biti dobar domaćin onima koji
dobronamjerno dolaze u ovaj grad. Na traženje
prosvjednika skupu se obratio Zlatan-Mijo Jelić
predsjednik Nogometnog kluba Široki Brijeg koji
je poručio navijačima da kao i do sada i ubuduće
korektno i sa srcem navijaju za svoj Široki Brijeg i
da svaki potez domaćih, ali i gostujućih igrača nagrade pljeskom istaknuvši da će NK Široki Brijeg
i ubuduće biti na tragu dosadašnjih uspjeha, tj. u
samom vrhu bh. nogometa.

Širokiinfo
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OPĆINSKO VIJEĆE
USVOJENA DEKLARACIJA O OSUDI NASILJA

U

vijećnici Općinskog vijeća, 7. listopada održana je Izvanredna 17. sjednica Općinskog
vijeća Širokog Brijega sa jednom točkom dnevnog
reda Razmatranje aktualne situacije u Širokom
Brijegu i usvajanje Deklaracije o osudi nasilja, nakon događanja, od nedjelje 4. listopada, uoči nogometne utakmice NK Široki Brijeg - FK Sarajevo,
kada su gostujući navijači izazvali nered i nasilje na
ulicama Širokog Brijega. Vijećnici su jednoglasno
usvojili Deklaraciju o osudi nasilja.

DEKLARACIJA O OSUDI NASILJA

V

eć dulje vrijeme smo svjedoci mirnog promatranja huliganskih divljanja na ulicama i sportskim terenima u zemlji.
- S prešutnom ili otvorenom potporom medijskih i političkih centara moći gledali smo nasilno
uklanjanje ili spaljivanje „nepoželjnih“ navijačkih
zastava i nacionalnih simbola.
- Tolerira se svaka vrsta huliganstva ako je umotana u „patriotske“ zastave.
Svako zlo ima svoju razvojnu spiralu i – ako se na
vrijeme ne zaustavi – neizbježno završava tragično.
Sarajevske Horde zla, u doslovnom smislu, zaogrnute u takozvane patriotske boje i navijačke skupine, krenule su u pokoravanje „neprijateljskih“
krajeva.
Naoružani prije svega mržnjom, pa onda i ostalim
oruđima i oružjem, stigavši u Široki Brijeg, navodno radi navijanja za svoj klub, divljački su se okomili na naš grad i građane:
razbijali što se dalo razbiti; osakaćivali i premlaćivali ljude u njihovim domovima i dvorištima; napadali i ozljeđivali policijske službenike...
Jednom riječju, opravdali ime kojim se sami nazivaju – Horde zla!
Svojevrsna tolerancija toga zla se i dalje nastavlja.
Koliko god bilo vidljivo iz mnogobrojnih video-

zapisa da nije bilo sukoba dviju navijačkih skupina, nego je jedna horda rušila i napadala sve oko
sebe, ipak se to divljanje publicira kao sukob dviju
skupina.
Ta teorija podijeljene odgovornosti već je viđena
i poznata.
Potpora nasilju se ogleda i kroz neshvatljivo prikazivanje događaja od strane televizije (koja se naziva javnom i objektivnom) kroz čije priloge horde
i huligani postaju razigrana, bezazlena djeca.
Na žalost, zlo je urodilo svojim plodom, a danak
tolerancije prema hordama plaćen je ljudskim životom i ranjavanjem i ozljeđivanjem više ljudi.
Samo zahvaljujući građanskoj hrabrosti i intervenciji policije spriječena je još veća tragedija.
Pozivamo odgovorne strukture društva da raskinu ugovor s vragom – navijačke skupine ne smiju
biti utočište huliganima!
Široki Brijeg će ostati i dalje otvoren i gostoprimljiv sportski grad za sve koji dolaze s dobrim
namjerama!
Općinsko vijeće Širokog Brijega u ime građana
našega grada upućuje iskrenu sućut obitelji pokojnog Vedrana Puljića s nadom da njegova smrt
neće biti iskorištena za širenje mržnje nego širenje svijesti o potrebi zaustavljanja zla.
Širokiinfo
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DONESENA ODLUKA O SUFINANCIRANJU
PRIJEVOZA UČENIKA
Na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 4. kolovoza 2009. godine donesena je
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u općini Široki Brijeg. Prijevoz učenika
osnovnih i srednjih škola vrši se u četiri zone, a cijene karte su slijedeće:
ZONA

Kilometri Dnevna
karta
(u oba
smjera)
/KM/

Udjel općine Udjel
Udjel prijevoznika
u financiranju učenika u financiranju
prijevoza
prijevoza

STARA NOVA
CIJENA CIJENA
/KM/
/KM/

0
I
II
III

1-3
4-7
8-12
13-23

25%
47,18%
51,18%
53,18%

25,41
40,32
51,66
57,54

2,3
4,6
5,75
6,9

59,82% 15,82%
37%
15,82%
33%
15,82%
31%
15,82%

28,77
35,70
39,69
44,73

Za učenike djecu poginulih branitelja, djecu invalida Domovinskog rata, čija je invalidnost 80% i više, djecu sa smetnjama u razvoju, te za svako treće i slijedeće
dijete iz obitelji sa troje i više djece koji koriste prijevoz, općina Široki Brijeg plaća
troškove prijevoza u cijelosti.
Na 14. sjednici Općinskog vijeća dana je Suglasnost Općinskom načelniku, za potpisivanje Ugovora o
preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća donesena je Deklaracije o osudi i neprihvatljivosti plakatiranja u sklopu crkvenog i samostanskog prostora Svetišta u Širokom Brijegu. Donošenju ove deklaracije prethodio
je Dopis župnika župe Široki Brijeg fra Stipe Biške, Općinskom vijeću, u kojem se navodi da se posljednjih
godina za devetnicu pojave plakati izlijepljeni u području Svetišta na Širokom Brijegu.
Na 14. sjednici Općinskog vijeća svečano je prisegnuo Rade Šakić vijećnik Narodne stranke Radom za
boljitak, na mjesto vijećnika Vlade Ivankovića koji je podnio ostavku.
Na 14. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je donesena Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija općine Široki Brijeg i Odluka o prihvaćanju kredita Europske
kreditne banke za projekt vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH, u iznosu cca 5,8
milijuna KM.
Na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 24. rujna ravnatelj Gimnazije fra Dominik Mandić Miro Bošnjak i ravnatelj Druge osnovne škole Zdravko Jurilj su podnijeli izvješće o radu u protekloj školskoj
godini. Ravnatelj Bošnjak je između ostalog istaknuo da je u ovu školsku godinu u Gimnaziju upisano
664 učenika, a od ove godine organiziran je i jedan odjel športske gimnazije. O radu i funkcioniranju
Službe hitne medicinske pomoći u Širokom Brijegu govorio je ravnatelj Doma zdravlja dr. Zoran Jelić
istaknuvši potrebu nabavke specijalnog vozila za potrebe Doma zdravlja. O radu i aktualnim problemima zapošljavanja Podružnice za zapošljavanje Široki Brijeg vijećnike je informirala djelatnica Podružnice
Jagoda Musa.
Širokiinfo
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Na 16. sjednici Općinskog vijeća nakon neizglasavanja povjerenja Općinsko vijeće je donijelo
Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora JP
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Branka Vukoje predsjednika, Mladena Kožula i Dragana Ćubele članova Nadzornog odbora. Općinsko vijeće je donijelo Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora JKP
Čistoća d.o.o. Ivana Đole predsjednika, Zvonimira
Iličića i Borislava Čolaka članova Nazornog odbora. Doneseno je i Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Radio postaja Široki
Brijeg d.o.o. Željke Šaravanje i Josipa Sliškovića.
Nakon neizglasavanja povjerenja Općinsko vijeće
je donijelo Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Joze Mikulića
predsjednika, Dane Kožula i Anite Markić članova
Nadzornog odbora.
Na istoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je
Odluka o pravima izabranih dužnosnika općine
Široki Brijeg i Odluka o donošenju općinskog akcionog plana (MAP) koju su obrazložile Monika
Buhač Glavaš ispred općine Široki Brijeg i Anita
Soče ispred GAP projekta. Usvojena je Strategija komuniciranja s javnošću općine Široki Brijeg
od 2009. - 2012. godine. Strategiju je predstavio
Drago Martinović predsjednik Povjerenstva za
komunikacije, pritom zahvalivši predstavnicima
terenskog ureda OESS-a na pomoći pri izradi
ovog dokumenta.
Na 16. sjednici Općinskog vijeća doneseno je Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta u općini. Usvojena je Odluka o upravljanju
i održavanju Gradske mrtvačnice. Za nositelja
upravljanja Gradskom mrtvačnicom određuje se
Javna ustanova Coming. Na prijedlog kluba vijećnika HSP-a Đapić-dr. Jurišić usvojen je Zaključak
o prihvaćanju inicijative za postavljanje montažnih
autobusnih stajališta i Zaključak o prihvaćanju inicijative za poduzimanje aktivnosti oko uređenja
vanjskih dijelova zgrada na užem gradskom području.
16. sjednica Općinskog vijeća izravno se prenosila
putem Radio postaje Široki Brijeg i interneta na službenoj stranici općine www.sirokibrijeg.ba

POTPORA OPĆINSKOG
VIJEĆA RADIO POSTAJI
ŠIROKI BRIJEG
Općinsko vijeće Širokog Brijega je na 18. sjednici
održanoj 6. studenoga 2009. godine donijelo

ZAKLJUČAK
kojim daje punu potporu djelatnicima i
upravi JP Radio postaje Široki Brijeg, te od
njih zahtjeva da poduzmu sve potrebite
korake i aktivnosti kako bi u pokrenutom
postupku pred Regulacijskom agencijom za
komunikacije (RAK) argumentirano pokazali
i nedvojbeno dokazali da nije bilo nikakvog
„mogućeg kršenja Kodeksa o emitiranju programa”, nego upravo suprotno, profesionalnog
i odgovornog obavljanja zahtjevnog novinarskog posla.

Na 18. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je
usvojena odluka o sufinanciranju prijevoza učenika za djecu invalida. Do sada je sufinanciran prijevoz samo za djecu invalida Domovinskog rata.
Na istoj sjednici Općinsko vijeće je prihvatilo
ostavku Upravnog vijeća JU Coming u sastavu Andrija Kraljević predsjednik i članovi Pero Bubalo
i Branko Kraljević, te dalo suglasnost članovima
Upravnog vijeća da nastave sa radom do izbora
članova Upravnog vijeća po novom natječaju.
Širokiinfo
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ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA U POVODU DANA
OPĆINE ŠIROKI BRIJEG
Široki Brijeg, 12. kolovoza 2009. godine

P

olaganjem vijenca na Trgu širokobrijeških žrtava započelo je svečano obilježavanje 15. kolovoza - blagdana Velike Gospe i Dana općine Široki
Brijeg. Nakon što je položen vijenac na Trgu širokobrijeških žrtava, u kinu Borak je održana svečana sjednica Općinskog vijeća.
Na početku sjednice nazočnima se obratio predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić koji je
pozdravljajući sve nazočne između ostalog istaknuo da je Općinsko vijeće u ovom sazivu održalo 14 sjednica, od čega 13 radnih i jednu svečanu, donijelo 31 odluku, 66 rješenja, 11 zaključaka,
dalo tri suglasnosti i predložilo dvije inicijative.
Razmatrano je 25 izvješća o radu i donesena jedna deklaracija i pet informacija po svim pitanjima
bitnim za funkcioniranje lokalne uprave. Općinski načelnik Miro Kraljević je u svom iscrpnom
izlaganju naveo brojne projekte koji su u tijeku ili
su završeni u protekloj godini pritom istaknuvši
izgradnju i opremanje Centra za pružanje usluga
građanima (šalter-sala), završetak izgradnje Gradske mrtvačnice, te početak gradnje škole na Lisama. Nazočne je pozdravio i širokobriješki gvardijan fra Branimir Musa koji je između ostalog rekao
da je naša zvijezda vodilja širokobriješka Gospa i
neka nas Ona i dalje vodi, nas i naš Široki Brijeg,
a mi ćemo otići netko danas, netko sutra, ali Široki Brijeg bi trebao živjeti. U ime grada prijatelja
Vinkovaca pozdravne riječi je uputio Gradonačelnik Vinkovaca Mladen Karlić rekavši: „Prijateljstvo
Vinkovaca sa Širokim Brijegom nije prijateljstvo
samo na papiru, nego je ono prijateljstvo među
ljudima“. Konzul Republike Hrvatske Velimir Pleša
je istaknuo da je ljudska volja i zadaća Hrvatske
da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Po prvi put svečana sjednica Općinskog vijeća
prenošena je putem Radio postaje Široki Brijeg

Nedjeljko Bokšić,
predsjednik
Općinskog vijeća

i Radija Herceg-Bosne. U suradnji sa Udrugom
UPIT, po prvi put sjednica Općinskog vijeća mogla
se pratiti putem interneta, sa službene stranice
www.sirokibrijeg.ba i preko www.hercegovinalive.com.
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U POVODU DANA OPĆINE
ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE
OPĆINSKOG NAČELNIKA MIRE KRALJEVIĆA
Široki Brijeg, 11. kolovoza 2009. godine

„U vremenu kada nam svakodnevno iz medija, ali i
sa ulice dolaze vijesti i priče o krizi, gubljenju radnih
mjesta i gubicima, a i po sadašnjim pokazateljima koje
imamo i u našoj općini, predstoji nam period kada će
teškoće s kojima se već susrećemo direktno ovisiti o
našim sposobnostima u prevladavanju krize. Unatoč
pokazateljima koji govore o smanjenju prihoda, općina
Široki Brijeg je prije nepunih dva mjeseca, uz pomoć
GAP projekta, pustila u rad jedan od najsuvremenijih
Centara za pružanje usluga građanima i Centar za
izdavanje dozvola u Bosni i Hercegovini. Počeli smo
gradnju škole na Lisama, a uz pomoć županijskog
Ministarstva prosvjete u tijeku je obnova i dogradnja
nekoliko škola u našoj općini. U tijeku je opremanje
Gradske mrtvačnice, projekt vrijedan cca 1,1 milijun,
a koja će biti puštena u rad slijedeći mjesec. Krajem
veljače u Širokom Brijegu i krajem mjeseca svibnja u
Zagrebu smo predstavili monografiju Širokog Brijega
koja je, na 21. Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu, dobila prvu nagradu za oblikovno uređenje knjige.
Široki Brijeg je najšportskiji grad u Bosni i Hercegovini, a to su ove godine potvrdili naši košarkaši koji
su po šesti put postali prvaci Bosne i Hercegovine. U
vremenu koje je ispred nas planiramo završiti započete projekte, a u prvom redu to je škola na Lisama,
zatim izgradnja pročistača za koji imamo odobren
kredit i garanciju države, te izgradnja pet kolektora
otpadnih voda. I dalje ćemo nastaviti sa izgradnjom
vodoopskrbnog sustava, za koji jednim dijelom imamo
osigurana sredstva iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Bez obzira na ovo recesijsko vrijeme i prognoze koje nam nimalo ne idu na ruku općina Široki
Brijeg nastavlja sa infrastrukturnim projektima, koji su
i osnovni preduvjet ostanka i opstanka na ovim našim
prostorima“, rekao je između ostalog Općinski načelnik Miro Kraljević na konferenciji za novinare

organiziranoj u povodu obilježavanja Dana općine i blagdana Velike Gospe. Savjetnik načelnika za
odnose s javnošću Drago Martinović upoznao je
nazočne novinare o programu obilježavanja Dana
općine pritom istaknuvši: „Ovih dana je iz tiska izišao i treći broj informativnog biltena „Široki info“, a za
godinu dana postojanja bloga načelnik je napisao 30tak postova. Naš slogan „Široki Brijeg – uvijek na 1.
mjestu“ potvrđujemo i prigodom obilježavanja Dana
naše općine jer Svečanu sjednicu Općinskog vijeća kao
središnji događaj obilježavanja Dana općine prenosit
će Radio postaja Široki Brijeg i Radio Herceg-Bosne.
U suradnji sa Udrugom UPIT, osigurali smo da se po
prvi put sjednica Općinskog vijeća može pratiti putem
interneta, sa naše službene stranice www.sirokibrijeg.
ba i preko www.hercegovinalive.com“.
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IZ UREDA NAČELNIKA
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG, ŽUPANIJA I IFC POTISALI
SPORAZUM O SURADNJI

U

zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
22. rujna potpisan je Sporazum o suradnji između općine Široki Brijeg, Vlade Županije Zapadnohercegovačke i International Finance Corporation IFC (Međunarodne financijske korporacije). U
ime općine Široki Brijeg Sporazum je potpisao Općinski načelnik Miro Kraljević, u ime Županije predsjednik županijske Vlade dr. Zvonko Jurišić i u ime
International Finance Corporation IFC Sporazum
je potpisala Margo Thomas. „Nadam se da će nam
iskustvo ove međunarodne korporacije pomoći da
pružimo kvalitetnu i brzu uslugu našim građanima
i gospodarstvenicima koji žele realizirati svoje projekte u našoj općini”, rekao je između ostalog prigodom potpisivanja Sporazuma Općinski načelnik
Miro Kraljević. Predstavnica Međunarodne financijske korporacije IFC Margo Thomas je zahvalila Općinskom načelniku Miri Kraljeviću i predsjedniku
Vlade Županije Zapadnohercegovačke na suradnji

izrazivši spremnost da svojim iskustvom pomognu
općini i županiji u poslovanju i poboljšanju odnosa i procedura sa građanima i gospodarstvenicima.
Ovim Sporazumom se otvara mogućnost suradnje
u oblasti razvoja Projekta regulatorne reforme. Cilj
ovog projekta vrijednog 96.000 eura je pomoć u
poboljšanju uvjeta za vođenje gospodarskih projekata u općini Široki Brijeg, kroz smanjenje troškova
i rizika poslovanja. IFC će osigurati svoje sudjelovanje u ovom projektu u maksimalnom iznosu od
36.000 eura, a ostatak sredstava će osigurati Županija Zapadnohercegovačka.

Izaslanstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede
u Širokom Brijegu

U

Uredu Općinskog načelnika, 15. listopada održan je sastanak izaslanstva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH predvođeno
ministrom Damirom Ljubićem i predstavnika službe
gospodarstva općine Široki Brijeg, odnosno općinske
jedinice za implementaciju projekta. Tema sastanka
je realiziranje projekta izgradnje kolektora otpadnih
voda u Širokom Brijegu. Široki Brijeg je na listi “pilot
općina” prve faze realiziranja projekta „Vodoopskrba i sanitacija u Federaciji BiH“. Projekt se financira
kreditnim sredstvima Europske investicijske banke
(EIB-a) i vlastitim sredstvima u 15 općina Federacije
Bosne i Hercegovine među kojima je i općina Široki
Brijeg. Krajem listopada u Sarajevu je organiziran sastanak općinske jedinice za implementaciju projekta
sa predstavnicima EIB-a i Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva FBiH, na kojem je prezen-

tiran projekt izgradnje kolektora otpadnih voda u
Širokom Brijegu. Općinsko vijeće Široki Brijeg je na
svojoj 14. sjednici održanoj 4. kolovoza ove godine
donijelo Odluku o prihvaćanju kredita EIB-a za ovaj
projekt u iznosu od 5.800.000 KM , sa rokom otplate 25 godina sa početkom otplate šest godina nakon
realiziranja kredita.
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OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
I UNDP
POTPISALI MEMORANDUM
O RAZUMIJEVANJU

U

zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine u Sarajevu, 29. rujna potpisan
je Memorandum o razumijevanju između općine
Široki Brijeg i Razvojnog programa Ujedinjenih
naroda (UNDP) tijela Ujedinjenih naroda kao
međuvladine organizacije utemeljene od strane
država članica. U ime općine Široki Brijeg Sporazum je potpisao Općinski načelnik Miro Kraljević,
a u ime Razvojnog programa Ujedinjenih naroda
(UNDP) Christine McNab. Na samom početku
svečanosti potpisivanja nazočnima su se obratili
Srđan Arnaut ispred Ministarstva pravde BiH, Boris Iarochevitch ispred delegacije Europske komisije u BiH i Christine McNab predstavnica UNDP
BiH.

Naša općina je jedna od 14 općina koje sudjeluju
u prvoj fazi projekta Jačanje lokalne demokracije
koju implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Ovaj projekt je podržan od
strane Europske komisije i ima za cilj promovirati suradnju između lokalnih vlasti i organizacija
civilnog društva, a u svrhu pružanja kvalitetnijih
usluga. Naša općina je u suradnji sa Razvojnim
programom Ujedinjenih naroda (UNDP) objavila
Javni poziv (28.9.) organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Jačanje lokalne
demokracije – LOD. Na ovaj Javni poziv apliciralo
je 15 nevladinih organizacija od kojih su četiri ušle
u uži krug za financiranje predloženih projekata.

NAČELNIK KRALJEVIĆ
PRIMIO ČELNIKE BH
RADIOTELEVIZIJE

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je, 14.
listopada v.d. generalnog direktora BHRT
Nermina Durmu, direktora BHT1 Vladimira Bilića i direktora produkcijskog centra BHRT Esada
Gotovušu. Načelnik Kraljević je, istaknuvši nezadovoljstvo izvještavanjem Federalne televizije
o neredima i nasilju na ulicama Širokog Brijega
početkom listopada, zaželio da BH televizija, kao
što je i njezin cilj, i u budućnosti bude istinska
bosanskohercegovačka televizija svih građana
Bosne i Hercegovine. Direktor BHT1 Vladimir
Bilić je istaknuo dosadašnju odličnu suradnju sa
športskim klubovima u Širokom Brijegu, ali da je
BH televizija i do sada pratila kulturna i gospodarska događanja u Širokom Brijegu i da će to
svakako činiti i ubuduće. Generalni v.d. direktor
BHRT Nermin Durmo se zahvalio na prijemu,
kao i na dosadašnjoj suradnji, izrazio nadu da će
se ovim sastankom ta suradnja još više poboljšati što je u interesu BH televizije, ali i općine
Široki Brijeg i njezinih građana.
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ŠIROKOBRIJEŠKE MAŽORETKINJE

NA PRIJEMU KOD OPĆINSKOG NAČELNIKA

U

općinskoj vijećnici priređen je prijem za širokobriješke mažoretkinje koje su postigle veliki uspjeh u francuskom Fouresu, gdje je
od 11. do 13. rujna održano Europsko prvenstvo
mažoretkinja, osvojivši dvije brončane medalje.
Mažoretkinje predvođene trenericom Marijom
Topić Ramljak i predsjednicom Upravnog odbora
Irenom Šušak primio je Općinski načelnik Miro
Kraljević. Općinski načelnik je zahvalivši mažoretkinjama, trenerici i roditeljima mažoretkinja koji
su ovim velikim uspjehom na Europskom prvenstvu pronijeli ime Širokog Brijega diljem Europe,
obećao daljnju potporu u radu, kao i pomoć pri
iznalaženju adekvatnog prostora za trening. Više
od 1200 najboljih mažoretkinja iz deset europskih
zemalja sudjelovalo je na ovom prvenstvu, i to iz:
Rumunjske, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Poljske,

Crne Gore, Italije, Slovenije i Slovačke i Bosne i
Hercegovine. Iz Bosne i Hercegovine sudjelovale su mažoretkinje iz šest gradova: Kiseljaka, Tomislavgrada, Mostara, Glamoča, Gruda i Širokog
Brijega.

NAČELNIK KRALJEVIĆ
PRIMIO ČLANOVE
NAJBOLJEG HRVATSKOG
BENDA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je, 22.
listopada pobjednike projekta CMC (Croatian music channel) Demo, članove glazbenog sastava „ONI“ Marka Dusparu i Igora Durakovića.
Marko i Igor su u ime benda zahvalili načelniku na
potpori i upoznali ga sa aktivnostima i planovima
ovog benda, snimanju singla i spota, a nakon toga
i albuma. Načelnik Kraljević je čestitao članovima
benda „ONI“ na velikom uspjehu u Zagrebu, kao
i promociji Širokog Brijega, istaknuvši da će svakako i ubuduće imati potporu u svom radu i nastavku puta prema vrhu hrvatske glazbene scene. U
sastavu najboljeg hrvatskog demo benda „ONI“
su i Gabrijel Prusina, Peko Soldo i Goran Vukoja.
U projektu CMC Demo koji je započeo u travnju,

u konkurenciji 200 bendova, širokobriješki bend
“ONI” dobili su najveći broj sms glasova i ušli
u veliko finale i nastupili pred stručnim žirijem i
publikom. U velikom finalu održanom zagrebačkom klubu Boogaloo, odlukom stručnog žirija u
sastavu Husien Hasanefendić-Hus, producent Denykena, te Ivan Dečak iz grupe Vatra, pobijedio je
širokobriješki bend „ONI“. Pobjednici su osvojili
nagradu u glazbenoj opremi u protuvrijednosti
100.000 kuna.
Širokiinfo
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NAČELNIK KRALJEVIĆ
PRIMIO AUTOMOBILISTU
DAMIRA DAKU LJUBIĆA

O

pćinski načelnik Miro Kraljević primio je, 21.
listopada automobilistu Damira Daku Ljubića vozača brdskih autoutrka u najjačoj kategoriji.
Damir je sredinom listopada nastupio na Međunarodnom i državnom prvenstvu Hrvatske u brdskim
utrkama što se održalo u Konavlima kod Dubrovnika i osvojio drugo mjesto. „Sretan sam zbog ovog
rezultata i mogu reći da je to moj najveći uspjeh u
karijeri. U znak zahvalnosti za sve što je učinio za
mene, jer vjerojatno nebi niti nastupio na ovoj autoutrci da nije bilo razumijevanja načelnika Kraljevića,
poklanjam mu ovaj pehar“, rekao je Damir Daka
Ljubić predajući pehar za osvojeno drugo mjesto

načelniku Kraljeviću. Načelnik Kraljević se zahvalio
Ljubiću na peharu i istaknuo da je Široki Brijeg još
jednom potvrdio epitet najšportskijeg grada u Bosni
i Hercegovini istaknuvši da će i ubuduće sukladno
mogućnosti pomagati razvoj športa u gradu, a ovaj
uspjeh je posebno velik jer se radi o pojedinačnom
športu gdje je potrebna velika ljubav, entuzijazam i
odricanje.

U VINKOVCIMA
PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA
ŠIROKOG BRIJEGA

U

prostorijama ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima, 10. rujna predstavljena je monografija
Širokog Brijega. Ovo je treće predstavljanje monografije, nakon predstavljanja u veljači u Širokom
Brijegu, i u svibnju u Zagrebu. Na samom početku
ove svečanosti nazočne je pozdravio domaćin predsjednik Matice hrvatske ogranka u Vinkovcima Dražen Švagelj. Nakon Švagelja nazočnima se prigodnim
riječima obratio Predrag Kožul predsjednik Matice
hrvatske ogranak Široki Brijeg. Nazočne je prigodnim riječima pozdravio načelnik općine Široki Brijeg
Miro Kraljević prisjetivši se 1995. godine i inicijative
o prijateljstvu gradova Širokog Brijega i Vinkovaca,
inicijatora sadašnjeg predsjednika Matice hrvatske
u Vinkovcima Dražena Švagelja i sadašnjeg načelnika
Širokog Brijega, i izrazio zadovoljstvo što se danas
to prijateljstvo proširilo i na športskom, kulturnom
i gospodarskom polju. O samom sadržaju i poglavljima u monografiji govorio jedan od suautora dr. sc.
Mladen Kvesić pročelnik Studija za fizičku kulturu
Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih
znanosti Sveučilišta u Mostaru koji je između ostalog istaknuo: „Da sam mogao birati gdje bih predstavio ovu monografiju bio bi to ovaj grad iz razloga
povezanosti i povijesnih veza Vinkovaca i Slavonije
i Širokog Brijega i Hercegovine, kao i nedovoljnog
poznavanja jednih i drugih”. Na samom kraju predstavljanja monografije publicista i novinar Zdenko
Ćosić je predstavio časopis Matice hrvatske „Vitko”
i knjigu čiji je i autor „Rat je počeo prije” nakladnika
Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg.

RAČUNAR I PROJEKTOR ZA ŠKOLU U PODVRANIĆU

O

pćinski načelnik Miro Kraljević uručio je računar i projektor za Područnu školu u Podvraniću. Razredni
učitelji Marija Čović i Stanko Bazina su se zahvalili na ovom vrijednom daru načelniku Kraljeviću, a u
znak zahvalnosti i u povodu Dana kruha sa učenicima ove Područne škole priredili prigodni program. Na
samom početku programa nazočnima se prigodnim riječima obratio ravnatelj škole Slavko Sabljić. Načelnik
Kraljević prisjećajući se dolaska u ovu školu prije 5-6 godina i katastrofalnim uvjetima rada u ovoj školi, zahvalio se na prijemu i na priređenoj priredbi i izrazio zadovoljstvo dolaskom u ovu školu, kao i nadu da će
računarska oprema koju je poklonio školi pomoći i olakšati rad razrednim učiteljima i učenicima.
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OPĆINSKO IZASLANSTVO POSJETILO ŠKOLU
U BIOGRACIMA

O

pćinsko izaslanstvo predvođeno Općinskim
načelnikom Mirom Kraljevićem i predsjednikom Općinskog vijeća Nedjeljkom Bokšićem posjetilo je, 12. listopada, Osnovnu školu u Biogracima.
Povod posjeti ovoj školi je puštanje u rad kabineta
informatike. Ravnatelj Osnovne škole Biograci Stanko Miličević upoznao je općinsko izaslanstvo o aktivnostima menadžmenta ove škole i istaknuo da je
kabinet informatike uređen i opremljen sredstvima
Vlade Republike Hrvatske, županijskog Ministarstva
prosvjete i općine Široki Brijeg. „U ovoj centralnoj
školi smo izvršili rekonstrukciju sedam učionica, a
opremljen je i kabinet biologije i kemije. Ovo je najljepši poklon ovoj školi u godini kada obilježavamo
120 godina školstva na Blatu. Nadam se da ćemo u
skoroj budućnosti izgraditi još dvije učionice koje
su nam potrebne ovdje u Biogracima“, rekao je između ostalog ravnatelj Miličević. Općinski načelnik

Miro Kraljević je istaknuo da je općina ove godine
velika sredstva uložila u opremanje i dogradnju učionica u pojedinim školama u općini. “Općina će i
ubuduće sukladno financijskim sredstvima pomagati
rad i aktivnosti koje se provode u školama”, kazao
je načelnik Kraljević. Izaslanstvo općine zajedno sa
ravnateljima Osnovnih škola posjetilo je i područnu
školu u Jarama.

IZASLANSTVO
ŠIROKOG BRIJEGA NA
44.VINKOVAČKIM
JESENIMA

N

a otvaranju 44. Vinkovačkih jeseni bilo je
nazočno izaslanstvo općine Široki Brijeg
predvođeno Općinskim načelnikom Mirom Kraljevićem i predsjednikom Općinskog vijeća Nedjeljkom Bokšićem. Zadnjeg dana boravka u Vinkovcima izaslanstvo Širokog Brijega je nazočilo na
velikom finalu, kako u Vinkovcima nazivaju svečani
mimohod, na kojem je ove godine sudjelovalo 69
kulturno-umjetničkih društava, sa više od 2500
ljudi u narodnim nošnjama, među kojima je bilo
Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Svi sveti”
iz Jara. Općinski načelnik Miro Kraljević sa suradnicima bio je nazočan na otvaranju Sajma gospodarstva i obrtništva, koji se održava u sklopu manifestacije Vinkovačke jeseni, a koji je prigodnim
riječima otvorio Božo Galić župan vukovarsko-

srijemske županije. Župan Galić, podrijetlom Širokobriježanin, posebno je pozdravio izaslanstvo
Širokog Brijega istaknuvši suradnju i prijateljstvo
Širokog Brijega i Vinkovaca koje se svake godine
učvršćuje i sa gospodarskom suradnjom jer i ove
godine na Sajmu, kao i svih godina do sada, sudjeluju širokobriješki gospodarstvenici. Načelnik
Kraljević sa suradnicima je obišao štandove širokobrijeških tvrtki koji sudjeluju na ovom Sajmu
tvrtke, TT kablovi i Pavković paneli.
Širokiinfo
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ODRŽAN TRENING/OBUKA
ZA PREDSJEDNIKE MJESNIH
ZAJEDNICA
MEĐIMURSKI NOVINARI
U POSJETU
ŠIROKOM BRIJEGU

U

prostorijama mjesne zajednice Lijeva obala,
3. studenoga Centar za građansku suradnju
Livno u suradnji s nevladinom udrugom INFOHAUSE Sarajevo, organizirao je trening/obuku
za predsjednike mjesnih zajednica općine Široki
Brijeg. Tema radionice bila je “Upravljanje mjesnim zajednicama - od manadžmenta do odnosa
s javnošću”. Predavanja su održale Zulka Baljak
iz Centra za građansku suradnju, Dženana Alađuz
i Kanita Kulić predstavnice INFOHAUSA. Obuka/trening je bio podijeljen u nekoliko dijelova
i to: Izazovi upravljanja mjesnim zajednicama sa
primjerima iz prakse, te teoretski dio i radionice na teme Vještina dobrog menadžmenta i
Menadžment kao izvor informacija u javnosti.

U

sklopu trodnevne posjete Hercegovini, a u organizaciji Generalnog konzula Republike Hrvatske Velimira Pleše, međimurski novinari su 18. i 19. rujna boravili
u Hercegovini. Ekipu novinara i zamjenika
gradonačelnika Čakovca Zorana Vidovića
zaželjevši im dobrodošlicu, u hotelu Park,
ih je primio Općinski načelnik Miro Kraljević sa suradnicima.

Još jedna uspješna akcija darivanja
krvi u Širokom Brijegu

A

Općinski načelnik je goste iz Međimurja, u
kratkoj prezentaciji, upoznao sa osnovnim
podacima o Širokom Brijegu o razvoju gospodarstva, infrastrukture, o demografskoj
slici, kao i kulturnim i športskim dostignućima Širokog Brijega. Gosti iz Međimurja
posjetili su širokobriješki samostan, Crkvu,
riznicu i Franjevačku galeriju. „Za ovo kratko vrijeme saznao sam mnogo podataka o
Širokom Brijegu i zaista sam ugodno iznenađen sa ovim što sam vidio, a vjerujem da
ima još mnoga toga što nismo stigli vidjeti,
ali nadam se da ovo tek početak suradnje
sa kolegama iz Hercegovine”, rekao je Vanja Haček urednik informativnog programa čakovečkog Radia 1.

kciji darivanja krvi, koja je održana, 29. rujna u prostorijama mjesne zajednice Lijeva obala, u organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg u suradnji sa Sveučilišnom
bolnicom Mostar, pristupile su 63 osobe od čega je njih
53 darovalo krv. Uz višestruke darivatelje (Mile Ćorić
42 puta, predsjednik Crvenog križa Srećko Slišković 39,
Mile Tole 32, Ivan Rezić 31, Silvije Čolak 31 darivanje krvi
i druge), osam osoba je krv darivalo po prvi puta (Slaven
Ćavar,Toni Ćorić, Davor Sesar, Jozo Marić, Ivan Ćužić,Tomislav Naletilić, Karlo Vukoja i Lucija Dumančić). U znak
zahvalnosti zajednički ručak i druženje za sve darivatelje
organiziran je u restoranu „Kod Čolića”. Pokrovitelj akcije bio je Općinski načelnik Miro Kraljević.
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PREDSTAVLJAMO
JAVNA PODUZEĆA I USTANOVE
JAVNA USTANOVA
HRVATSKI KULTURNI
DOM

J

avna ustanova “Hrvatski kulturni dom”, čiji je
osnivač Općinsko vijeće registrirana je za distribuciju i prikazivanje filmova, te organiziranje
priredbi i manifestacija. Svi programi se odvijaju u
multimedijalnoj dvorani kina „Borak“ i pomoćnim
prostorijama, a sukladno Statutu Hrvatski kulturni dom organizira javne priredbe i izvan svojih
prostorija. Ravnatelj je Srećko Slišković, dipl. iur. U
Hrvatskom kulturnom domu su još tri uposlenika sa srednjom stručnom spremom. Nadzor nad
radom Hrvatskog kulturnog doma vrši Upravno
vijeće u sastavu: Tomislav Ćužić, predsjednik i Slaven Kvesić i Ante Ćužić članovi Upravnog vijeća.
Javna ustanova “Hrvatski kulturni dom” financira
se iz općinskog proračuna, a dijelom i iz vlastitih
prihoda. U kinu Borak redovito se prikazuju filmovi, a kako je to jedno od rijetkih kina u Hercegovini na filmske projekcije dolaze i gledatelji iz
susjednih općina. Uz prikazivanje filmova, u kinu
Borak se izvode i drugi programi: kazališne predstave, koncerti, predstavljanja knjiga… Već deset
godina zaredom Hrvatski kulturni dom je mjesto
na kojem se veoma uspješno organizira poznati
festival mediteranskog filma (MFF) koji je postao
značajan i u međunarodnim okvirima. U više navrata tijekom godine u kinu Borak organizira se
prikazivanje prigodnog filma za školsku djecu tako
da djeca iz cijele općine imaju prigodu gledati film,
a ujedno posjetiti i narodnu knjižnicu koja se nalaze u istoj zgradi gdje i kino Borak. Svake godine se
u suradnji sa Lutkarskim kazalištem iz Mostara organizira i lutkarska predstava. Glazbena škola Široki Brijeg u kinodvorani izvodi svoje programe pri
čemu je posebno vrijedno istaknuti tradicionalni

Srećko Slišković, ravnatelj

Božićni koncert. Program “Svibanjska sjećanja” se
također dijelom održava u Hrvatskom kulturnom
domu. Početkom listopada u Hrvatskom kulturnom domu je upriličeno otvaranje manifestacije
„Didakovi dani“. Hrvatski kulturni dom otvoren
je i za različite skupove koje organiziraju političke
stranke, sindikati, razne udruge i pojedinci. Hrvatski plesni klub Široki svoje treninge održava u
Hrvatskom kulturnom domu. Trenutno se u prostoru Hrvatskog kulturnog doma održava tečaj
crtanja i slikanja nakon kojeg će biti organizirana
izložba radova polaznika tečaja u predvorju. U budućnosti Hrvatski kulturni dom planira otvaranje
galerije i info-kluba.
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INFRASTRUKTURA
GRADSKA MRTVAČNICA STAVLJENA U FUNKCIJU

P

rvom pogrebnom povorkom koja je krenula iz Gradske mrtvačnice, 6. rujna je i službeno profunkcionirala
i puštena u rad Gradska mrtvačnica. Gradska mrtvačnica,
pristupni put za i oko mrtvačnice obuhvaća prostor od oko
10.000 m². Vrijednost ovog projekta je oko 1.100.000 KM,
s tim da je vrijednost samog objekta 545.000,00 KM, a vrijednost radova na parteru 544.000,00 KM. Projekt Gradske
mrtvačnice uradila je projektna kuća “Arhitekt” iz Mostara.
Objekt je prizeman, dimenzije 24,75m x 22,25m, neto površina objekta iznosi 282 m², a površina trijema je 200 m² ili
ukupno 482 m² površine.

Otvorena preuređena i obnovljena škola na Trnu

S

večanim presijecanjem vrpce, Općinski načelnik Miro Kraljević i Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslav Čamber, 17. rujna otvorili su
preuređenu i obnovljenu Područnu školu na Trnu.
„Inicijativa i početak gradnje škole inicirala je mjesna zajednica Trn 1993. godine sa 14.000 KM. Sada
imamo ovu prekrasnu školu zahvaljujući donaciji
Vlade Republike Hrvatske, zatim Županiji Zadnohercegovačkoj i općini Široki Brijeg. Ovo nije kraj,
jer već sutra otvaramo obnovljenu školu na Dužicama, a gradnja škole na Lisama je u tijeku“, rekao
je u svom obraćanju nazočnima Općinski načelnik
Miro Kraljević. Ministar Čamber je između ostalog

istaknuo da da su do prije nekoliko godina Široki
Brijeg i Posušje bili na zadnjem mjestu po uvjetima
i uređenosti školskih objekata u županiji, ali i šire,
ali sada gradnjom ove škole, škole na Dužicama,
kao i škole u Klancu ta slika je bitno popravljena.
Nakon svečanosti otvaranja škole, školu ali i prostorije mjesne zajednice Trn koje se nalaze u sklopu škole blagoslovio je širokobriješki župnik fra
Stipe Biško. U prizemlju škole su četiri učionice,
zbornica i dvije prostorije za mjesnu zajednicu, a
na katu je dograđeno šest novih učionica. Vrijednost ovog projekta je 300.000 KM, a financiran
je od strane Vlade Republike Hrvatske, Županije
Zapadnohercegovačke i općine Široki Brijeg.
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SVEČANO OTVORENA
OBNOVLJENA ŠKOLA NA
DUŽICAMA

S

večanim presijecanjem vrpce, Općinski načelnik Miro Kraljević i Ministar znanosti, prosvjete,
kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
Vjekoslav Čamber, 18. rujna otvorili su preuređenu i obnovljenu Područnu školu na Dužicama.
Ključeve škole ravnatelju je predao nositelj radova i predsjednik mjesne zajednice Dužice Slavko
Kvesić. „Širokom Brijegu nedostaje još jedna škola i to srednja strukovna, nadam se da ćemo i nju
izgraditi u skoroj budućnosti i tada bi svi učenici
išli u jednu smjenu što je i naš krajnji cilj”, rekao
je između ostalog u svom obraćanju nazočnima
Općinski načelnik Miro Kraljević.

Nakon svečanosti otvaranja škole, školu i prostorije mjesne zajednice Dužice koje se nalaze u
sklopu škole blagoslovio je župnik župe Rasno fra
Ante Kurtović. U prizemlju škole je jedna učionica, a na katu su dograđene tri nove učionice i
zbornica. Vrijednost ovih radova je 100.000 KM,
a financirani su od strane općine Široki Brijeg i
Županije Zapadnohercegovačke.

NOVI KROV NA
KOČERINSKOJ ŠKOLI
ŠKOLA NA LISAMA
Gradnja škole na Lisama je u
tijeku. Izvođač radova je
građevinska tvrtka „A3“ d.o.o.
Ukupna vrijednost radova izgradnje škole sa dvoranom
je 3.500.000 KM.

P

očetkom rujna kočerinska škola je dobila novi
krov. Prema riječima ravnatelja Slavka Sabljića
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sufinancirala je ove radove u iznosu 56.171 KM, a ostatak
sredstava je osiguralo županijsko Ministarstvo
znanosti, prosvjete, kulture i športa. Radove je
izvodila tvrtka „Hering”. Ovo ljeto u kočerinskoj
školi je saniran mokri čvor, a dovedena je voda od
Šumeta do školske čatrnje. U svibnju ove godine
renovirana je i školska dvorana. Ove radove je
financirala općina Široki Brijeg.
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GOSPODARSTVO
TT KABELI d.o.o.

Dario Tomić, direktor

Knešpolje b.b., 88220 Široki Brijeg,
Telefon: 039 702110; Faks: 039 702111;
e-mail: info@ttkabeli.com; www.ttkabeli.com;

P

oduzeće TT kabeli d.o.o. je pravni nasljednik poduzeća Tehničar trgovina d.o.o. koje je
osnovano sa idejom nastupa na tržištu kabela Bosne i Hercegovine. U poslijeratno vrijeme javljaju
se velike potrebe za kabelima na ovim prostorima
zbog velikih šteta tijekom rata i neophodnih ulaganja u rekonstrukcije elektroenergetskih mreža
diljem zemlje.
Tijekom vremena uspješnog poslovanja i dobrih
rezultata ostvarenih na tržištu Bosne i Hercegovine prije svega zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu
menadžmenta tvrtke, nastaje ideja o značajnijem
poboljšanju prodaje i širenjem na ostala tržišta u
zemljama regije organiziranjem proizvodnje kabela do 1 kV u Širokom Brijegu.
U proljeće 2006. godine TT kabeli kreću u realizaciju ovog projekta kada su naručeni strojevi i počela izgradnja proizvodne hale. Početkom 2008.
godine završeni su radovi na montaži linija, a u lipnju iste godine sa linije izlaze prvi metri kabela.
U kolovozu 2008. započela je i komercijalna prodaja kabela. U razdoblju od godinu dana zaposleno
je 45 novih djelatnika. Samo tijekom 2008. godine
u zadnja 4 mjeseca otkad je krenula komercijalna prodaja vlastitih proizvoda poduzeće TT kabeli d.o.o. je osim poslova u Bosni i Hercegovini,
ostvarilo izvoz u Hrvatsku, Crnu Goru, Kosovo
i Albaniju. Na kraju prvog kvartala 2009. godine
već je bio premašen cijeli prihod 2008. godine.
Prva godina poslovanja poduzeća je 2009., te prema godišnjem planu proizvodnje za 2009. godinu može se reći da unatoč svjetskoj ekonomskoj
krizi i raznim drugim problemima koji su prisutni
na tržištu poduzeće TT kabeli d.o.o. će ostvariti
planirane ciljeve.

Tijekom ove godine prošireno je tržište i ostvaren izvoz u Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Srbiju i Makedoniju.
Poduzeće posjeduje najmodernije strojeve i opremu za proizvodnju 1 kV kabela svjetskih renomiranih proizvođača iz Italije, Austrije i Njemačke,
proizvodnu halu od 6000 m2 što ga trenutno čini
najmodernijom i nasuvremenijom tvornicom kabela do 1kV u Europi.
Asortiman se sastoji od podzemnih energetskih
kabela sa vodičima od aluminija i bakra, te nadzemnih vodova – SKS samonosivi kabelski snopovi
koji se rade prema svim standardima koji su zahtjev svakog tržišta ponaosob.
Poduzeće posjeduje sve potrebne ateste i certifikate za svoje proizvode te nema nikakvih pre-
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proizvodnja kvalitetnih energetskih kabela uz minimalne troškove, kvalitetna opskrba kupaca izoliranom žicom i kabelima uz prihvatljive cijene i
izvođenje najsloženijih elektroenergetskih instalacija po zahtjevu i na zadovoljstvo kupaca.
Vizija poduzeća je da ime TT kabeli d.o.o. postane
sinonim pažljivog odnosa prema našim kupcima,
društvenoj zajednici, okolini i našim zaposlenicima, te da bude prepoznatljiv po svojem profesionalizmu i kvaliteti na području gdje djeluje.

preka za plasman kabela na bilo koje tržište. Od
2008. godine tvrtka posluje u skladu sa politikom
kvalitete ISO 9001. Zahvaljujući suvremenoj tehničkoj opremljenosti, blizini glavnih sirovina, iskustvu ljudi, malih proizvodnih troškova u odnosu na
konkurenciju, te fleksibilnosti u radu i predanosti
prema svojim kupcima cilj poduzeća je u kratkom
roku stvoriti stabilnu poziciju na tržištu, sa povećanjem prihoda, te samim time stvoriti uvjete za
daljnja ulaganja i proširenje asortimana.
Misija Društva TT kabeli d.o.o. Široki Brijeg je:

CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU IZ LIVNA
OPREMIO URED MZ PROVO-DOBRIČ-GRABOVA DRAGA

C

entar za građansku suradnju iz Livna je, 25.
rujna u sklopu projekta „Sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka kroz organe
mjesnih zajednica”, a uz pomoć švedskog Međunarodnog centra Olof Palme, opremio prostorije
mjesne zajednice Provo-Dobrič-Grabova Draga.
Računar, telefon/fax, printer i namještaj predsjedniku MZ Provo-Dobrič-Grabova Draga Draganu
Mariću predala je izvršna direktorica Centra za
građansku suradnju Zulka Baljak. Ovo je šesta
mjesna zajednica u našoj općini kojoj je donirana
oprema. Do sada je Centar za građansku suradnju
iz Livna donirao opremu za mjesne zajednice Lijeva obala, Uzarići, Knešpolje, Ljuti Dolac i Desna
obala.
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PREDSTAVLJAMO
MJESNE ZAJEDNICE
Dragan Marić,
predsjednik MZ

PROVO-DOBRIČ-GRABOVA DRAGA

M

jesna zajednica, kao što joj ime govori, obuhvaća tri naseljena mjesta. Dobrič, Provo i
Grabovu Dragu. Smještena je na istočnoj strani općine i u cijelosti, s istočne strane graniči s općinom
Mostar, odnosno Hercegovačko-neretvanskom županijom. Površina mjesne zajednice je 2 550 ha, i
broji oko 380 domaćinstava, s najnižom točkom na
Mostarskom blatu od 230 m i najvišom na Velikim
Bilama oko 1100 metara. U posljednjih 30-ak godina uz magistralnu cestu Mostar-Split, a i danas se
još uvijek gradi, i izniklo je novo naselje u Dobriču
u dijelu Mačkovina. Selo Grabova Draga je sve do
osamdesetih godina prošlog stoljeća imalo oko 70
domaćinstava i četverorazrednu osnovnu školu. Nakon toga se stanovništvo naglo iseljava, većinom u
Mostar (Ilići, Cim), te u Široki Brijeg, a jedan dio u
Dobrič i Provo. Danas je u Grabovoj Dragi nastanjeno dvadesetak stanovnika. U posljednjih nekoliko godina u mjesnoj zajednici se dosta toga uradilo. Najkapitalniji projekt koji je urađen svakako je
izgradnja lokalnog vodovoda. Oko 250 kućanstava
Dobriča i Prova priključeno je na vodovodnu mrežu koja ima oko 25 km primarne i sekundarne mreže, a izgrađena je uglavnom vlastitim sredstvima.
U Provu se nalazi četverorazredna osnovna škola.
U zadnje dvije godine dosta se uradilo na njenom
uređenju. Promijenjeni su otvori, uvedeno centralno
grijanje, nabavljena informatička oprema. Uz školu
je izgrađeno malonogometno igralište s tribinama
i rasvjetom. Uz navedeno su napravljeni i dodatni
sadržaji: klackalica, ljuljačke, klupe za sjedenje, javna
česma. U Dobriču je izgrađen jedan dio društvenog
doma u čijem se sklopu nalaze i prostorije mjesne
zajednice, a u tijeku je aktivnost za njegovo dovršavanje.

Mjesna zajednica je dio Župe Mostarski Gradac, a u
Dobriču je izgrađena filijalna crkva svetog Josipa za
žitelje ove mjesne zajednice, a ovih dana se privode
kraju i radovi oko mrtvačnice koja se gradi u sklopu
crkve.
U mjesnoj zajednici djeluje HKD VRILA - župa Mostarski Gradac koje broji oko 130 aktivnih članova i
koji imaju značajnu ulogu u promicanju običaja ovog
kraja.
Posebno na što su ponosni mještani ove mjesne zajednice je uspjeh postignut u zaštiti i čuvanju okoliša na prostoru mjesne zajednice. Smetlište na putu
prema Grabovoj Dragi uspješno je sanirano i što
je najvažnije tu se više ne baca smeće. Iz mjesne
zajednice smeće se redovito i organizirano odvozi.
Sanirana su i druga odlagališta, posebice u Dobriču
u dijelu Mačkovina.
Sjeverni dio mjesne zajednice čine Bile. Bile su poznate po mnogo čemu. To je danas omiljeno izletište žitelja Širokog Brijega, Mostara i iz drugih
hercegovačkih krajeva. Bile su poznate po krdu od
preko 100 konja koji ovdje slobodno u prirodi žive
tijekom cijele godine. Bile su poznate po MISIŠTU
– kulturnom i vjerskom središtu Bila koje je staro
oko 7 stoljeća. Bile su poznate po „PUTU SPASA“
iz Domovinskog rata kojim se tisuće ljudi spasilo
ratnog stradavanja. Bile su posebno poznate po ljepoti svog krajolika, kako u ljetnom tako i u zimskom razdoblju. Sve ovo i još puno toga o Bilama
ljudi ovog kraja, naše i susjednih mjesnih zajednica,
je prepoznato i prije tri godine je utemeljena EKO
Udruga “Prijatelji Bila - MISIŠTE“. Za ove tri godine
mnogo se uradilo, prije svega na ekološkoj zaštiti
Bila i uređenju Misišta.
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KULTURA
U ŠIROKOM BRIJEGU
OTVORENI 6. DIDAKOVI DANI

T

radicionalnu kulturnu manifestaciju „Didakovi dani”, u kinu Borak 9. listopada, prigodnim
riječima otvorio je Milan Bandić gradonačelnik
Zagreba. Ovo je šesta po redu manifestacija i ove
godine uz zanimljiv kulturno-znanstveno-edukativni program posvećen hercegovačkom velikanu
fra Didaku Buntiću, po prvi puta dio manifestacije
odražavao se i u Širokom Brijegu U ime domaćina nazočne je pozdravio Općinski načelnik Miro
Kraljević koji je za Didaka Buntića kazao kako
je bio prosvjetitelj i učitelj i graditelj. „U svome
djelovanju karakterizirao ga je vizionarski duh i
ljubav prema narodu. Za sve nas ostavio je dužnost da nastavimo njegovo djelovanje”, rekao je
između ostalog načelnik Kraljević.

U nadahnutom govoru, gvardijan samostana na
Širokom Brijegu fra Branimir Musa je rekao kako
fra Didakove ideje nadahnjuju i uče nas. „On je
imao ideju kako spasiti svoj narod, kako nahraniti
siromašne, spasiti ugrožene. U današnjem vremenu recesije duha i egoizma, sačuvajmo duh visina
i duh dubina. I ovo vrijeme i ono vrijeme imalo je
svoje umjetnike i jadnike. Didak je bio naš umjetnik i drago mi je da ga nismo zaboravili. Nadam
se da ćemo ga nasljedovati i slijediti“. Nazočne
je prigodnim riječima pozdravio i načelnik općine
Čitluk Ivo-Ino Jerkić. U ime Hercegovačke franje-

vačke provincije nazočnima se obratio provincijal
dr. fra Ivan Sesar koji je za Didaka kazao da je velikan koji je slijedio načela sv. Franje, boreći se za
prava drugoga. O Fra Didaku Buntiću i njegovom
djelovanju u Širokom Brijegu govorio je inicijator i organizator ove manifestacije fra Marinko
Šakota.
Tijekom večeri dodijeljene su i tradicionalna priznanja “Didak”. Priznanje za nasljedovanje Didaka na području kulture dobila je Matica hrvatska
Mostar, za područje glazbene umjetnosti dobio je
prof. Josip Vrbanec, ravnatelj Glazbene škole Pavla
Miarkovca iz Zagreba. a za područje humanosti
Dom za djecu s poteškoćama u razvoju “Marija
- naša nada” iz Širokog Brijega. Za nasljedovanje
Didaka u gospodarstvu nagradu je dobila tvrtka
„A3“ iz Širokog Brijega, a u području zanosti dr.
sc. Davor Pauna iz Švicarske. Dr. fra Ante Vučković
dobitnik je priznanja „Didak“ na području duhovnosti, a za nasljedovanje na političkom djelovanju
župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić.
Nagradu za životno djelo dobio je dr. fra Ivan Dugandžić, a za promicanje lika i djela Didaka gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. U glazbenom
dijelu programa nastupili su učenici Glazbene
škole Pavla Markovca iz Zagreba. Program je vodila Višnja Spajić.
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KRUNOSLAV ALBERT SLUŽIO
MLADU MISU U MEDINIM
STANINAMA (ŽUPA KOČERIN)

SVEČANIM MISNIM SLAVLJEM
NA ČERIGAJU OBILJEŽENA
800. OBLJETNICA UTEMELJENJA FRANJEVAČKOG REDA

N

Z

a Cerovcu - Medine Stanine u župi svetih Petra i Pavla Kočerin, 9. kolovoza mladomisnik
fra Krunoslav Albert predvodio je Misno slavlje
uz koncelebraciju nekoliko svećenika. Sredinom
mjeseca lipnja zagrebački nadbiskup kardinal Josip
Bozanić zaredio je fra Krunoslava Alberta iz župe
svetog Alojzije Gonzage Čaglin, za hrvatsku franjevačku provinciju svetih Ćirila i Metoda. Krunoslav
Albert rođen je 1975. godine, a porijeklo po majci
Ljubici (rođ. Brekalo) vuče iz Medinih Stanina pa
je otuda i ideja, odnosno želja za slavljenje Mlade mise u Medinim Staninama u župi svetih Petra
i Pavla Kočerin. Mladu misu je 26. srpnja služio u
rodnom Čaglinu.

ajedničkim hodočasničkim susretom franjevaca iz Bosne Srebrne i Hercegovačke provincije na Širokom Brijegu svečano je zatvorena
jubilarna - 800. godina utemeljenja franjevačkog
reda.

Misno slavlje, na Čerigaju, je predvodio provincijal bosanske franjevačke provincije fra Lovro Gavran uz koncelebraciju 265 svećenika i mnoštva
vjernika. Jubilarna godina je započela zajedničkim
hodočasničkim susretom u Srebrenici 1. listopada
2008., a završena je 7. listopada ove godine hodočasničkim susretom na Širokom Brijegu, odnosno
Čerigaju.

PREDSTAVLJENA KNJIGA “PRIČE I LEGENDE IZ HERCEGOVINE”

U

kinu Borak, 5. studenoga predstavljena je knjiga „Priče i legende iz Hercegovine” autora
Grge Mikulića. Osim samog autora Grge Mikulića
ovu zanimljivu i jedinstvenu knjigu su predstavili
Krešimir Šego i fra Miljenko Stojić. Fra Miljenko
Stojić u svom predstavljanju je između ostalog
istaknuo da je autor Grgo Mikulić i ne htijući u
ovoj knjizi ukratko opisao povijest ovog kraja. Jer
kako reče fra Miljenko Stojić „ova knjiga počinje
sa Trojom, nastavlja sa Teutom odnosno Ilirima i
Rimljanima, Divom Grabovčevom, Andrijicom Šimićem, a završava sa pričom o sestrama Čuljak”.

Mikulić je predstavljajući knjigu pročitao jednu od
27 priča iz knjige „Priču o Ivanu Mikuliću i Mujagi
Aršinoviću”.
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ODRŽANA VEČER
FOLKLORA 2009.

U

Gradskoj športskoj dvorani Pecara, 2. listopada, u sklopu manifestacije Briješka zvona
2009. održana je Večer folklora. Nakon fotografiranja kulturno-umjetničkih društava ispred Crkve na Širokom Brijegu služena je Sveta misa za
sudionike Večeri folklora. Program je počeo Lijepom našom, u izvedbi klape Dobrkovići. Općinski
načelnik Miro Kraljević, poželjevši dobrodošlicu
Visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Inzku i Generalnom konzulu Republike
Hrvatske Velimiru Pleši, izrazio zadovoljstvo što je
i ove godine ova tradicionalna manifestacija okupila brojna kulturno-umjetnička društva koja su
zalog i garancija očuvanja tradicije i narodnih običaja našeg kraja, otvorio ovogodišnju Večer folklora. Nazočnima se obratio i Generalni konzul
Republike Hrvatske Velimir Pleša koji je između
ostalog istaknuo odličnu suradnju sa Općinskim
načelnikom Mirom Kraljevićem što je urodilo i
nedavnim posjetom novinara iz Čakovca Širokom
Brijegu i Hercegovini.
Nazočnima se obratio i širokobriješki gvardijan
fra Branimir Musa koji je uz nekoliko prigodnih
riječi uputio molitvu i blagoslov na ovu manifestaciju. Na ovogodišnjoj Večeri folklora 2009.,
nastupilo je 14 kulturno-umjetničkih društava i
to: HKUD BLAĆANI Biograci, HKUD UZARIĆI,
HKD NAPREDAK Uskoplje, HKUD SVI SVETI
Jare, HKUD CRNAŠNICA Knešpolje, KUD PLETER Dugopolje, HKUD JARE, HKD VRILA Župa
Mostarski Gradac, HKUD KOČERIN, HKUD
HERCEGOVAC, HKUD MOKRO, KUD IZVOR
Žabljak-Usora, HKUD SVETA ANA Ljuti Dolac i
HKUD BRDA Izbično. Plesali su se izvorni hercegovački plesovi poput truse, trojanca i tarabana,
ali i plesovi susjedne Republike Hrvatske, te neizostavna ženska i muška ganga i bećarac, običaji
branja kuruza, svatova... Na kraju programa Općinski načelnik je poklonio gusle, djelo Mate Anića,
i monografiju Širokog Brijega Visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Inzku, koji se
zahvalio na poklonu i iskazanom gostoprimstvu u
Širokom Brijegu. Voditelj programa je kao i svih

dosadašnjih Večeri folklora bio Marinko Karačić,
novinar sa Radio postaje Široki Brijeg. Za sudionike Večeri folklora nakon završetka programa
priređen je prigodni domjenak.

ODRŽANA 12. IZBIČIJADA

I

ove godine dan poslije blagdana Velike Gospe
održano je tradicionalno okupljanje Izbičana, 12.
po redu, pod nazivom „Izbičijada“. Program je
počeo procesijom od župne Crkve u Izbičnu do
grobova mučenica Dragice Miline i Dragice Ilijine,
te Svetom misom na grobu mučenica. Misno slavlje je predvodio župnik župe Izbično fra Franjo
Mabić. Drugi dio programa športsko i kulturnozabavni je održan na Izbičkom polju. Na samom
početku programa nazočnima se prigodnim riječima obratio pokrovitelj ove manifestacije Općinski načelnik Miro Kraljević. U športskom dijelu
programa odigran je mini-turnir u nogometu.
Zatim je održano i natjecanje u bacanju kamena s ramena. Kulturno-zabavni program je počeo
nastupom tamburaške skupine HKUD-a Brda iz
Izbična. U ovom dijelu programa su još nastupili
Frenky i glazbena skupina Titanic.
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ODRŽANA VEČER
FOLKLORA U JARAMA

U

organizaciji HKUD-a Jare, a pod pokroviteljstvom Općinskog načelnika Mire Kraljevića
u Jarama je 23. kolovoza, održana Večer folklora
pod nazivom „Čuvat ćemo običaje svoje”. Na samom početku programa nazočnima su se prigodnim riječima obratili predsjednik HKUD-a Jare
Danko Buhač i Općinski načelnik Miro Kraljević
koji je između ostalog istaknuo da smo zahvaljujući i ovoj večeri sačuvali običaje stare i da će kao i
do sada podupirati ovakve manifestacije koji su u
posljednjih nekoliko godina uvelike obogatili kulturno-zabavni život u Širokom Brijegu. U programu su sudjelovala HKUD-a Prenj Stolac, Blaćani
Biograci, Zora Struga Gorica, Sveta Ana Ljuti Dolac, Rodoč, Uzarići, Mokro, Vrila župa Mostarski
Gradac, Crnašnica Knešpolje i domaćini HKUD
Jare.Voditelj programa bio je Marinko Karačić.

BILOŠEVICA 2009.

N

a Biloševici u župi Rasno 12. srpnja služena je
Sveta misa. Misno slavlje je predvodio župnik
župe Rasno fra Ante Kurtović. Na ovom mjestu
se od 2002. služi Sveta misa. Ove godine organizatori Mjesna zajednica Rasno i mještani Njiva na
čelu sa Mariofilom Čolakom-Opelom organizirali
su prigodni kulturno zabavni program. Na samom
početku programa nazočnima se prigodnim riječima obratio Općinski načelnik Miro Kraljević. U
programu su sudjelovali: HKUD Blaćani Biograci,
HKUD Svi Sveti Jare, HKUD Mokro, te gangaši,
diplari, guslari... Do kasnih večernjih sati nazočne
su zabavljali Ine Tadić, Hercegovački bećari i Zdenko Damjanović-Zdena koji je i vodio program. U
sklopu programa organizirano je i natjecanje u
starim hercegovačkim igrama i sportovima. Bacalo
se kamena s ramena, ali su ipak najveću pozornost
privukle žene članice ekipa Izgorene i Vatrene
koje su se natjecale u potezanju konopa. Konap
su vukli i muškarci, a natjecalo se i u skoku udalj i
potezanje klipom.

3. GASTRO SUSRETI
„OKUSI S KAMENA“

U

organizaciji Turističke zajednice Županije Zapadnohercegovačke, 3. rujna u hotelu „Park”
su održani 3. Gastro susreti pod nazivom „Okusi
s kamena”. Na samom početku ove zanimljive i
jedinstvene manifestacije nazočnima su se prigodnim riječima obratili Zlatko Prlenda urednik
FTV-ove emisije Turizam plus i direktor Turističke
zajednice Županije Zapadnohercegovačke Grgo
Mikulić koji je između ostalog istaknuo da je
osnovni cilj ove manifestacije da preraste okvire
lokalnog i da postane regionalna što je ove godine

dijelom i postala. Gastro susrete je otvorio Općinski načelnik Miro Kraljević. Na ovogodišnjim
Gastro susretima sa domaćim specijalitetima se
predstavilo 20-ak izlagača iz Hercegovine.
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X. MEDITERAN
FILM FESTIVAL

U

Širokom Brijegu je od 2.-5. rujna održan tradicionalni X. Mediteran Film Festival. Organizatori X. Mediteran Film Festivala su odabirom 29
od 241 dokumentarna filma iz 12 zemalja u konkurenciji, ali i sa odličnim odabirom voditeljskog
dvojca ovogodišnjeg Festivala Vladimira MikulićaVave u ulozi prevoditelja i Mirka Fodora, definitivno potvrdili da je X. Mediteran Film Festival jedan
od najboljih i najorganiziranijih festivala u ovom
dijelu Europe. Na ovogodišnjem festivalu publika
je vidjela i 24 kratka filmska ostvarenja širokobrijeških autora. Filmovi iz ovog programa nastajali su
u deset posljednjih godina, paralelno s festivalom.

Izbornik filmova bio je Tomislav Ćavar (Ćavarovo
Brdo Pictures) ujedno autor najvećeg broja filmova.
Izraelska redateljica Ibtisian Mara´na sa filmom
„LADI KUL EL-ARAB” osvojila je prvu nagradu
“Grand Prix” stručnog ocjenjivačkog žirija X. Mediteran Film Festivala. Pobjednica je dobila veliki
Kristalni projektor i novčanu nagradu u iznosu
od 3.000 eura. Film govori o Angelini prvoj ženi iz
vjerske sekte Druze koja je poduzela značajne korake u izraelskom svijetu mode, te se našla usred
zamršenog sukoba u kojem tradicija i vrijednosti
iz njezina društvenog okruženja sudaraju sa njezinim hrabrim naporima da odabere svoj osobni
način života. Drugu nagradu osvojila je Francuskinja Clara Elalouf sa filmom „Nova koža” i osvojila
Kristalni projektor i novčanu nagradu 1.000 eura.

Pobjedničke filmove odabrao je tročlani žiri u sastavu: Zdravko Mustać hrvatski redatelj, Edin Lonić bosanskohercegovački producent i španjolski
redatelj Claudio Zulian. Prema ocjeni publike za
najbolji film je proglašen “Priča o Nikolaiu i zakonu
o povratku” izraelskog redatelja Davida Ofeka.

PREDSTAVLJENA
MONOGRAFIJA
„JORDAN“

U

Franjevačkoj galeriji, 20. listopada predstavljena je monografija pod nazivom „Jordan“ autora Milana Bešlića povjesničara umjetnosti i Giorgia Segata likovnog kritičara iz Milana. Pozdravne
riječi uputio je fra Jozo Pejić ravnatelj Akademije
likovnih umjetnosti i Vlado Majstorović rektor
mostarskog Sveučilišta. Ovom monografijom se
obilježava 75. rođendan akademskog slikara Josipa
Vasilija Jordana i 50 godina njegova umjetničkog
rada. Na predstavljanju su govorili i Stipe Sikirica
profesor, fra Vendelin Karačić, Anto Kajinić dekan
Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu,
fra Ante Marić i Miro Kraljević Općinski načelnik.
Na kraju predstavljanja monografije zahvalu je
uputio Josip Vasilije Jordan.
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QUARTET MODERATO
CANTABILE POBJEDNIK
7. WEST HERZEGOWINA
FESTA
Quartet Moderato Cantabile iz Gornjih

Hamzića je u konkurenciji 27 glazbenih sastava
pobijedio na 7. West Herzegowina Festu, održanom u Širokom Brijegu od 30. srpnja do 1. kolovoza, i osvojio snimanje jedne pjesme i spota u
profesionalnom studiju. Filmski žiri je za najbolji film digitalnu kameru dodijelio Josipu Kežiću i
Ivanu Lovriću za film „Čakarovi Doci“. Nagradu
za najbolju kratku priču „metar knjiga“ dobila je
profesorica Gabrijela Bešlić iz Posušja za priču
„Misa na groblju“.

Ove godine na festivalu je nastupilo 27 bendova u
konkurenciji i 4 benda izvan konkurencije (Dubioza Kolektiv, Elemental, Rafo & O’brades i prošlogodišnji pobjednici Berette i Naijnski bubnjarski
kvartet). Prikazana su 34 filma u konkurenciji, te
jedan film izvan konkurencije - ĐIR KROZ GRAD
(1983, 1993, 2003). U festivalskom fanzinu bilo je
40 priča autora iz cijele regije. U sklopu festivala
postavljena je i izložba pod nazivom ”Umjetnost
pod šatorom” na kojoj je izlagalo 13 autora većinom diplomanata sa Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu.

ODRŽANA VEČER GANGE I
FOLKLORA U JARAMA

U

organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Svi Sveti, a u sklopu manifestacije „Briješka zvona 2009.” 24. listopada održana
je Večer gange i folklora u Jarama. Ovo druženje
uz pjesmu i ples, prigodnim riječima je otvorio
generalni pokrovitelj Općinski načelnik Miro
Kraljević. Nazočnima se u ime domaćina obratio predsjednik HKUD-a Svi Sveti Mate Anić koji
je ujedno i najzaslužniji da je ova manifestacija u
Jarama postala tradicionalna jer se održava već
šestu godinu zaredom. Na ovogodišnjoj Večeri
gange i folklora uz domaćina HKUD Svi sveti sudjelovala su Kulturno-umjetnička društva Uzarići,
Tijara iz Tijarice, Kamešnica iz Podhuma, Blaćani
iz Biograca, Sarajlije iz Tomislavgrada i Nijemci iz
istoimenog mjesta kod Vinkovaca, klapa Orlac, te
brojni gangaši i guslari. Nakon programa koji je

trajao do kasnih večernjih sati i dodjele priznanja
sudionicima i sponzorima Večeri gange i folklora,
druženje je nastavljeno uz prigodni domjenak koji
su priredili organizatori HKUD Svi Sveti Jare. Posebni gosti na ovogodišnjoj večeri gange i folklora u Jarama bili su članovi Udruge Hercegovaca
„Blago Zadro” iz Vukovara koji su domaćinima u
znak zahvalnosti na gostoprimstvu uručili prigodne darove.
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ŠPORT

KOČERIN POBJEDNIK LIGE
MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE
ŠIROKI BRIJEG

ŠIROKI BRIJEG ISPAO U KUPU,
ALI NA PUTU PREMA NASLOVU
PRVAKA PREMIJER LIGE BiH

N

akon što su u pretkolu Europske lige u dvije
utakmice bili bolji od armenskog Banantsa
slijedeći protivnik nogometaša Širokog Brijega
bio je austrijski Sturm. U prvoj utakmici u Austriji
nogometaši Širokog Brijega poraženi su 2:1. Niti
u uzvratnoj utakmici protiv Sturma nogometaši
Širokog Brijega nisu razočarali, ali ipak nisu uspjeli, na kraju je Sturm obranio 2:1 iz prve utakmice. Pred oko 7000 gledatelja, nošeni navijanjem
Škripara nogometaši Širokog Brijega odigrali su
dobro i na kraju unatoč što nisu prošli dalje dobili
su zasluženi veliki pljesak. Rezultat je bio 1:1, što
nije bilo dovoljno za prolazak. NK Široki Brijeg je
igrao u sastavu: Marić, Diogo. Josip Barišić, Martinez, Martinović, Renato, Topić, Šilić, Wagner, Ljubić, Varea (u igru su u drugom poluvremenu ušli
Peraica, Ivanković i Križanović).

Nakon XIII. kola Premijer lige nogometaši Širokog Brijega su vodeći na ljestvici
Premijer lige Bosne i Hercegovine. Nakon
poraza od 2:0 u osmini finala od ekipe FK
Borac u Banjoj Luci, nogometaši Širokog
Brijega su na Pecari odigrali 1:1 i tako se
oprostili od daljnjeg natjecanja u kupu Bosne i Hercegovine.

G

olom Maria Mikulića – Pave u 24. minuti utakmice mjesna zajednica Kočerin je, u finalu
Lige mjesnih zajednica općine Široki Brijeg, rezultatom 1:0 pobijedila ekipu mjesne zajednice Dobrkovića i tako po drugi puta u posljednjih šest
godina postala pobjednik Lige. Stadion Pecara –
gledatelja 5000. Suci: Oliver Kožul, Dražen Mustapić i Tomislav Bogdan
Kočerin: Toni Mikulić, Ivan Sesar, Mario MikulićPavo (kap.), Stanko Marušić, Marko Kvesić, Slaven
Sabljić, Miroslav Ćuk, Ivan Kvesić,Toni Sabljić, Marko Kvesić i Mario Kvesić Klupa: Petar Martinović,
Jure Grubešić,Vinko Mikulić,Toni Ćuk, Stanko Banožić, Mate Ivanković, Igor Banožić
Dobrkovići: Ivan Perko (kap.), Ante Perko, Frano
Hrkać, Tomislav Crnjac, Tomislav Cigić, Ivan Soldo, Ante Hrkać, Filip Grbešić, Robert Crnjac, Ivan
Grbešić i Ivo Crnjac
Klupa: Branko Soldo, Ivan Cigić, Pero Marušić,
Mirko Cigić, Mate Hrkać, Marko Soldo
Za najboljeg igrača turnira proglašen je Slaven Sabljić iz pobjedničke ekipe Kočerina, za najboljeg
golmana proglašen je Toni Mikulić također iz ekipe
Kočerina, a najbolji strijelac turnira je Ivan Soldo.
Pokal za najpotez turnira dobio je strijelac pobjedonosnog gola za Kočerin Mario Mikulić – Pavo.
Pokal za Fair-play dobila je ekipa MZ Knešpolje.
U polufinalu Lige Hercegovine, a koja se igrala u
Sovićima Donjim, Kočerin je poražen od Dobrog
Sela rezultatom 3:2. U utakmicama po skupinama
Kočerin je ubilježio dvije pobjede i odigrao neodlučeno protiv pobjednika Lige Hercegovine ekipe
MZ Stubica /Zvirići/ Bijača (Ljubuški).
Širokiinfo

31

Autor:
Mariofil
Soldo

OSMOSMJERKA

Franjevac i
Isusov
profesor
crtanja
uèenik
na slici

Kost
prsnog
koša
(anat.)

Marljivost,
revnost

U mreži osmosmjerke
treba pronaći i zaokružiti dvadeset tri riječi iz popisa. Naposljetku će vam
preostati deset slova, koja
čitana vodoravnim slijedom,
daju konačno rješenje, ime
i prezime franjevca rođenog
1920. godine u Rasnu.
Za svećenika zaređen 22. kolovoza 1943. godine.
Godine 1968. postaje misionar u Kongu u Africi.
Njegovo životno djelo je prijevod Svetog pisma na
Kiluba jezik. Na hrvatskom jeziku objavio je knjige
“Razgovor s Bogom” i zbirku svojih autobiografskih zapisa “Od Hercegovine do Konga”. Umro je u
smostanu na Širokom Brijegu u svojoj 90-oj godini.
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DA SE NE ZABORAVI
NA MOSORU OBILJEŽENA
63. GODIŠNJICA POGIBIJE
HRVATSKIH VOJNIKA
Široki Brijeg, 20. rujna 2009.
akon procesije, od kapelice do groba hrvatskih vojnika, mučki ubijenih 18. rujna 1946.
od strane jugoslovenske Udbe, počelo je Misno
slavlje za deset ubijenih škripara na Mosoru (župa
Mostarski Gradac) Marijofila Mandića, Zlatka Ćavara, Juru Zovko, Božu Hrkaća, Jakišu Alpeza,Vidaka Prskala, Veselka Rezića, Ivana Jurčića, Ivana Kolobarića i Ivana Katuru. Procesiju je predvodio fra
Mile Vlašić. Na grob ubijenih hrvatskih domoljuba
vijence su položili izaslanstvo općine Široki Brijeg
predvođeno Općinskim načelnikom Mirom Kra-

N

POLOŽENI VIJENCI ZA
POGINULE ŠIROKOBRIJEŠKE
BRANITELJE

U

povodu blagdana Svih svetih i Dušnog dana,
na Trgu širokobrijeških žrtava kod Križa u
Širokom Brijegu položen je vijenac i zapaljena
svijeća za sve poginule širokobriješke branitelje. Uz nazočnost obitelji poginulih branitelja,
predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata, zastupnika u Općinskom vijeću i županijskoj skupštini vijenac su položili i svijeću
zapalili Općinski načelnik Miro Kraljević, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić i
predstavnik Udruge obitelji poginulih branitelja
Gojko Šakota. Predstavnici udruga proisteklih iz
Domovinskog rata položili su vijence i zapalili
svijeće na grobovima poginulih širokobrijeških
branitelja.

ljevićem i predsjednikom Općinskog vijeća Nedjeljkom Bokšićem, u ime Udruge obitelji poginulih branitelja Širokog Brijega Božo Zovko i Gojko
Šakota i predstavnici navijačke skupine Škripari.
Misno slavlje je predvodio fra Bože Radoš.

SLUŽENA SVETA MISA NA OTARU (BILE)

Š

estu godinu zaredom na lokaciji Otar (Bile), 27. rujna služena je Sveta misa. Organizatori druženja na 900
metara nadmorske visine su eko-udruga „Prijatelji Bila-Misište” i Lovačko društvo „Mosor”. Misno slavlje
je predvodio fra Mile Vlašić. Nakon Svete mise, do kasnih večernjih sati, nastavljeno je druženje uz lovački
grah i uz gangu i bećarac. Ove godine po prvi puta neslužbeno je održana smotra gange, a nastupili su gangaši iz Posušja, Gruda i Širokog Brijega predvođeni iskusnim gangašima među kojima su bili Ćiro, Đulić, Mate,
Bondža..., te bećari sa bećarcem, a mogla se čuti i ženska ganga.
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OBILJEŽENA 18. OBLJETNICA
TRAGIČNE POGIBIJE BLAGE ZADRE

K

omemorativnim skupom na Trpinjskoj cesti
u Vukovaru, 16. listopada obilježena je 18.
godišnjica pogibije general-bojnika Blage Zadre.
Na grob Blage Zadre na Memorijalnom groblju
žrtava iz Domovinskog rata vijence su položili i
svijeće zapalili članovi obitelji Zadro, te brojna
izaslanstva, među kojima i izaslanstvo naše općine predvođeno predsjednikom Općinskog vijeća
Nedjeljkom Bokšićem. U crkvi Gospe Fatimske
u Borovu naselju služena je Sveta misa zadušnica.

General-bojnik Blago Zadro poginuo je u obrani Vukovara na Trpinjskoj cesti u Borovu naselju
16. listopada 1991. godine, gdje je bio zapovjednik
obrane.

UMRO FRA BLAGO BRKIĆ

U

samostanu na Širokom Brijegu u 90-oj godini
života preminuo je fra Blago Brkić. Fra Blago
se rodio u Rasnu 1920. godine. Osnovno i srednje
školovanje polazio je u Rasnu i Širokom Brijegu, a
filozofiju i teologiju studirao na raznim mjestima u
vrijeme II. svjetskog rata: na Humcu, u Mostaru, u
Veljacima i Čitluku te u Sarajevu i Zagrebu.
Franjevački habit je obukao 1937. godine, a svoje doživotne zavjete predanja Bogu položio je na
Humcu 1941. godine. Za svećenika ga je u Mostaru
zaredio mostarski biskup Petar Čule 22. kolovoza
1943. godine. U godinama nakon II. svjetskog rata
obnašao je službe duhovnog pomoćnika u župama
Drinovci, Čerin i Tomislavgrad. Godine 1950. postaje župnik u Rakitnu. Od 1954. do 1956. godine živio
je i radio u samostanu na Širokom Brijegu. Godine
1956. odlazi za župnika u Ružićima i tu ostaje do
1964. godine. Od 1964. do 1966. godine je bio župnik u Grudama, a od 1966. do 1968. godine župnik
je ponovno u Ružićima.Tada se fra Blagin život bitno
promijenio. Godine 1968. škrti i siromašni hercegovački kamen zamijenio je afričkom vrućinom. Svoj
narod ostavlja u 48.-oj godini života i postaje misionar u Kongu u Africi. U to vrijeme propovijeda
evanđelje afričkom narodu i osniva kršćanske zajednice. Mogli bismo reći da je njegovo životno djelo prijevod Svetog pisma na Kiluba jezik. Okupio je
tim ljudi i s njima godinama radio kako bi taj narod
mogao Riječ Božju čitati i slušati na svom materinskom jeziku. Za uspjeh tog pothvata trebalo je puno

ljubavi, ali i puno strpljivosti. Također, na Kiluba jezik
preveo je i Dječje Sveto pismo, kao i knjižice: Bog naš otac, Krist – naš brat, Naša kršćanska obitelj, te
Rasti u Kristu. Na hrvatskom jeziku objavio je knjigu
Razgovor s Bogom i zbirku svojih autobiografskih
zapisa Od Hercegovine do Konga, u kojoj opisuje
svoj život, a najviše prostora je posvećeno njegovom životu i radu u Africi. Fra Blago se zbog bolesti
1993. godine morao vratiti iz misija. Tada je imao 73
godine. Nakon oporavka, 1994. godine dolazi u samostan na Široki Brijeg gdje ostaje do svoje smrti.

Fra Blago Brkić je pokopan na Mekovcu, 28. kolovoza. Svetu misu zadušnicu u širokobriješkoj crkvi je
predvodio biskup dr. Ratko Perić, u koncelebraciji s
provincijalom fra Ivanom Sesarom, zadarskim provincijalom fra Josipom Soptom, kojemu je pokojni
fra Blago ujak, briješkim gvardijanom fra Branimirom
Musom, župnikom fra Stipom Biškom, fra Stojanom
Zrnom, misionarom koji je živio i radio s fra Blagom
u Kongu, vlč. Tomom Kneževićem iz Misijske središnjice u Sarajevu, ostalim nazočnim gvardijanima, te
sa još oko 70 svećenika.
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SLUŽENA SVETA MISA ZA
POGINULE ŽUPE KOČERIN

U

prepunoj Crkvi svetog Petra i Pavla na
Kočerinu, 27. rujna služena je Sveta misa
za poginule župe Kočerin u Prvom, Drugom
svjetskom ratu i poraću i u Domovinskom
ratu, i u povodu 15. godišnjice smrti Ministra financija Republike Hrvatske i ministra
financija HR Herceg-Bosne Joze Martinovića. Na samom početku Misnog slavlja pročitana su mjesta u župi Kočerin iz kojih su
ukupno 401 poginuli sa prosjekom starosti
26 godina. Svečano Misno slavlje predvodio
je fra Ivan Landeka župnik župe Kočerin.
Molitvu i Misno slavlje su pjesmom uveličali
svirači i pjevači Frame Kočerin. Uz obitelji i
rodbinu poginulih među brojnim vjernicima
na Misnom slavlju bio je nazočan i Generalni
konzul Republike Hrvatske u Mostaru Velimir
Pleša, predsjednik HDZ BiH Dragan Čović,
Općinski načelnik Miro Kraljević i ministar u
Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.

POVJERENSTVO ZA
OBILJEŽAVANJE I UREĐIVANJE
GROBIŠTA II. SVJETSKOG RATA
I PORAĆA

P

od predsjedanjem predsjednika Pere Kožula,
31. kolovoza održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća na području općine
Široki Brijeg. Na sjednici je dogovoren način rada
ovog Povjerenstva i predložen okvirni plan rada.
Sve aktivnosti ovog Povjerenstva bit će predočene
javnosti putem medija, župnih ureda i predstavnika
mjesnih zajednica.

Na 12. sjednici Općinskog vijeća Širokog Brijega održanoj 28.5.2009. godine pokrenuta je Inicijativa od
strane kluba vijećnika HDZ-a BiH o osnivanju ovog Povjerenstva. Na 13. sjednici održanoj 30.6.2009. godine
donesena je Odluka, a na 14. sjednici Općinskog vijeća
održanoj 4.8.2009. godine imenovano je Povjerenstvo
za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata
i poraća na području općine Široki Brijeg u sastavu:
Pero Kožul-predsjednik i članovi fra Miljenko Stojić, fra
Ante Marić, Gojko Jelić, Ivo Slišković, Marko Martinović,
Božo Zovko, Eugen Zeljko i dr.sc. Mile Lasić.
Na 2. sjednici Povjerenstva, održanoj 16. rujna,
usvojen je okvirni plan rada Povjerenstva. Na sjednici je razmatrano idejno rješenje brošure kojom
bi se upoznala javnost o radu i zadacima Povjerenstva. Isto tako razmatrano je i idejno rješenje
Upitnika (obrasca) na temelju kojega bi se vršila
prijava grobišta (stratišta). Početkom listopada Povjerenstvo je putem medija, župnih ureda i mjesnih
zajednica distribuiralo brošuru i Upitnik kojim se
vrši prijava grobišta iz II. svjetskog rata i poraća.
Širokiinfo
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TRADICIONALNO BOŽIĆNO DRUŽENJE
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