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Otvaranje Centra za pružanje usluga građanima (šalter-sale) je
svakako jedan od najvećih, ako ne i najveći događaj za naš grad
u ovoj godini. Otvaranju Centra prethodilo je prije nešto više od
godinu dana potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između općine Široki Brijeg i Projekta upravne odgovornosti (GAP), te
početkom ove godine potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova na izgradnji Centra. Osnovni i temeljni razlog otvaranja Centra je poboljšanje efikasnosti rada, kao i da se osigura
pravovremen i pravovaljan odgovor na sva vaša pitanja. Dugo se
govori i govorilo o izgradnji škole na Lisama. Ovih dana konačno
su počeli radovi na izgradnji škole. Razlog kašnjenja početka
gradnje škole je realizacija potpisanog Ugovora o sufinanciranju
gradnje škole, krajem prošle godine, sa Federalnim ministarstvom
prosvjete i znanosti.
Nakon mnogih pisanih tragova, publikacija, dokumentarnih filmova koji govore o Širokom Brijegu, krajem veljače u Širokom
Brijegu i krajem svibnja u Zagrebu, predstavili smo monografiju
Širokog Brijega koja je popunila jednu prazninu i slikom i riječju
dočarala neke manje poznate detalje o našem gradu. Kako reče
netko od predstavljača monografije ova monografija pokazuje
da Brijeg nije samo širok, nego i lijep i na svoj način velik. Netko
će u njoj pronaći i prepoznati svoj Široki Brijeg, a netko će ga tek
otkriti i upoznati.
U vremenu kada nam svakodnevno iz medija, ali i sa ulice dolaze vijesti i priče o krizi (recesiji), gubljenju radnih mjesta i gubicima, a i po sadašnjim pokazateljima koje imamo, predstoji
nam period kada će teškoće s kojima se već susrećemo direktno
ovisiti o našim sposobnostima u prevladavanju krize. Ali, siguran
sam da ćemo znati zajedno odgovoriti svim izazovima koje su i
koji će biti ispred nas, otvaranjem novih radnih mjesta i daljnjim
infrastrukturnim razvojem. Drago mi je da svakim danom sve
više vaših pitanja, prijedloga i sugestija dobivam putem elektronske pošte i da koristite ovaj način komuniciranja jer mislim da je
često i najbrži i najefikasniji. Ali, kao i do sada možete me osim
elektronskim putem kontaktirati i osobno jer ja sam NAČELNIK
KOJI SLUŽI VAMA.
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Urednikova riječ
Naša općina je nakon uspješno završenih OESS-ovih projekata programa Reforme
Općinske Uprave (MAP) i „Ugovora” odabrana od strane OESS-ova terenskog ureda u
Mostaru za provedbu komponente Mediji i komunikacija u sklopu inicijative „Lokalno
je primarno“. Uloga ove komponente je ojačati sposobnost općine da komunicira sa
građanima, posebice putem medija, a cilj je razviti sposobnost medija da aktivno sudjeluju u dijalogu i razmjeni informacija između lokalne vlasti i građana. Široki Brijeg je
među 20 općina u Bosni i Hercegovini koju su predstavnici PEP Internationala (Islandska nevladina organizacija financirana od strane Švedske agencije za međunarodni
razvoj i suradnju) odabrali za provedbu PERA projekta (Projekt podrške stanovništvu u
Drago Martinović, urednik
ruralnim područjima). Osnovni ciljevi ovog projekta su povećanje sudjelovanja građana
u donošenju odluka na lokalnoj razini i poboljšanje komunikacije između stanovnika i
lokalne zajednice. Na 21. Međunarodnom sajmu knjige, učila i glazbene produkcije i jubilarnom 10. bijenalu knjige u Sarajevu, na kojem je sudjelovalo više od 200 izlagača sa 1000 naslova, monografija Širokog Brijega, dobila je prvu nagradu
za oblikovno uređenje knjige. Prema riječima urednika u monografiji Širokog Brijega nisu isticani zaslužni pojedinci, jedina
i glavna uloga je Široki Brijeg i priče o njemu. Košarkaši Širokog Brijega po šesti put postali su prvaci Bosne i Hercegovine.
Prije 20-ak dana u našem gradu je otvoren jedan od najmodernijih Centara za pružanje usluga građanima (šalter-sala),
i jedan od prvih Centara za izdavanje dozvola u Bosni i Hercegovini. Sve nabrojano su samo dio razloga zašto je ŠIROKI
BRIJEG – UVIJEK NA 1. MJESTU
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SLOGAN: ŠIROKI BRIJEG-UVIJEK NA
1. MJESTU

Mišljenje o sloganu (1.7.2009.)
www.sirokibrijeg.ba
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NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI
PROMOVIRANA TRI MAGISTRA
SLIKARSTVA

BOŽIĆNO DRUŽENJE U SREDIŠTU
ŠIROKOG BRIJEGA

U NOVOM SAZIVU OPĆINSKOG
VIJEĆA VIJEĆNICI IZ ČETIRI STRANKE

DESET GODINA
MANIFESTACIJE
“BRIJEŠKA ZVONA” 1999.-2009.

POTPISAN UGOVOR
O GRADNJI ŠKOLE NA LISAMA

ŠIROKI BRIJEG
DOBIO BESPLATNE NOVINE

P

očetkom ožujka iz tiska je izišao prvi broj besplatnih novina Tisak Široki Brijeg. Izdavač ovih
novina je tvrtka Euro Energy d.o.o. iz Tomislavgrada,
a urednik je Ivan Ćurić direktor tvrtke Euro Energy.
Široki Brijeg je jedna od 15 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je obuhvaćen ovim projektom.
Novine u elektronskom obliku mogu se preuzeti sa
web stranice www.euroenergy.ba./siroki.html Drugi
broj besplatnih novina je izišao sredinom lipnja.

U PETOM BROJU MAGAZINA
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE
“f INFO” PREDSTAVLJENA NAŠA
OPĆINA

I

z tiska je, u mjesecu svibnju, izišao 5. broj magazina Federalne novinske agencije „f INFO“, koji izlazi
kvartalno. U ovom broju magazina, predstavljena je
općina Široki Brijeg kao gospodarski centar zapadne
Hercegovine. Magazin je dvojezičan, a to znači da pored jezika kojim pišu autori (hrvatski, srpski ili bosanski), postoji i prijevod na engleski jezik.
Širokiinfo
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OTVOREN CENTAR
ZA PRUŽANJE USLUGA
GRAĐANIMA

S

večanim presijecanjem vrpce u prizemlju zgrade općine, 17. lipnja, načelnik općine Miro Kraljević i
Veleposlanik Kraljevine Švedske Bosse Hedberg, su otvorili Centar za pružanje usluga građanima.
Izgradnja Centra za pružanje usluga građanima je dio GAP projekta (Projekta upravne odgovornosti) po
kojem su u opremanje šalter-sale, prema Ugovoru koji je potpisan prošle godine, sudjelovali donatori
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencije za međunarodni razvoj i suradnju
(Sida) i Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske (EKN) u iznosu od 170.000 KM. Ukupna vrijednost ovog
projekta je 600.000 KM.
Prije svečanog puštanja u rad Centra, nazočnima
se obratio načelnik Miro Kraljević koji je uz zahvalu partnerima u ovome Projektu, Američkoj
agenciji za međunarodni razvoj (USAID), Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj (Sida) i Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske (EKN) rekao:
„Ovaj projekt je od velike važnosti za našu općinu, i od danas će usluge koje pružamo građanima
biti dostupne na mnogo brži i kvalitetniji način,
a općinski djelatnici bit će mnogo bliže našim
građanima. Nadam se, odnosno siguran sam da
je ovo tek početak suradnje sa našim američkim,
nizozemskim i švedskim partnerima“. „Nedavno
sam bio u Čitluku gdje sam također otvorio šalter-salu, sada sam u Širokom Brijegu. Moram reći
da mi se sviđa ovaj kraj i Hercegovina, a kako sam
smješten u Sarajevu koristim svaku prigodu da
posjetim ovaj dio Bosne i Hercegovine. Radujem
se suradnji sa američkim i nizozemskim partnerima na realizaciji ovog projekta. Nadam se da će
ovaj projekt koji smo završili, pridonijeti funkcionalnijem i transparentnijem radu organa lokalne
uprave, a na zadovoljstvo građana, ali i djelatnika
općine“, rekao u izjavi za medije nakon otvaranja
Centra za pružanje usluga građanima Veleposlanik Kraljevine Švedske Bosse Hedberg. Nazočnima se
obratila i njezina ekscelencija zamjenica Veleposlanika Kraljevine Nizozemske Riny Bus i općinska voditeljica GAP projekta Monika Buhač Glavaš. Svečanost otvaranja svojim nastupom su upotpunili članovi
HKUD-a “Hercegovac” spletom hercegovačkih plesova i širokobriješke mažoretkinje. Program je vodio
Marinko Karačić.
Projekt šalter-sale je izradila tvrtka “URBIS-86” d.o.o. Široki Brijeg, a radove je izvela tvrtka “Hering” d.o.o. Široki Brijeg. Otvaranjem ovog Centra, općinske usluge reorganizirat će se na način da se
poboljša efikasnost u radu i da se osigura pravovremen odgovor na pitanja građana naše općine, za
poslovne ljude od posebnog interesa poboljšane procedure registracije poslovnih subjekata i izdavanja
lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola.
Širokiinfo
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PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA
ŠIROKOG BRIJEGA

U

dvorani kina Borak, 26. veljače, predstavljena
je monografija Širokog Brijega. Ovo zahtjevno i jedinstveno djelo na kojem je radila ekipa od
30-ak ljudi predstavili su predsjednik Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg Predrag Kožul, Ante
Suton vlasnik tvrtke „Suton“ d.o.o. jedan od nakladnika monografije (uz Maticu hrvatsku ogranak
Široki Brijeg i općinu Široki Brijeg ), urednik prof.
dr. Ivo Čolak, Veselko Čerkez novinar i predsjednik Matice hrvatske Igor Zidić.
Na samom početku ove svečanosti nazočne je
pozdravio načelnik općine Miro Kraljević, koji je
između ostalog istaknuo da je nakon mnogih pisanih tragova, publikacija, dokumentarnih filmova
koje govore o povijesti Širokog Brijega ova monografija popunila jednu prazninu i slikom i riječju dočarala neke manje poznate detalje o našem
mjestu. Urednik Ivo Čolak predstavljajući monografiju istaknuo da u ovoj monografiji nije bio cilj
nikoga isticati, niti je napuniti gomilom faktografskih podataka, već upravo suprotno. Glavna i jedina uloga je Široki Brijeg i priče o njemu. „Bila mi
je čast i veliko zadovoljstvo sudjelovati u ovom
iznimnom projektu sa ekipom na čelu koje je bio
Ivo Čolak“, istaknuo je Ante Suton pritom naja-

PRVA NAGRADA ZA
MONOGRAFIJU ŠIROKOGA
BRIJEGA U SARAJEVU

N

a 21. međunarodnom sajmu knjige, učila i glazbene produkcije i jubilarnom 10. bijenalu knjige, koji
se održavao od 22.-27. travnja u Sarajevu, monografija
Širokog Brijega dobila je prvu nagradu za oblikovno
uređenje knjige. Ovo veliko priznanje na najvećem
bosanskohercegovačkom sajmu knjige još više dobiva
na težini kada se zna da je na sarajevskom sajmu ove
godine sudjelovalo više od dvije stotine izlagača sa tisuću naslova. Monografija Širokog Brijega izdana je u
nakladi općine Široki Brijeg, širokobriješkog ogranka

vivši predstavljanje monografije u Zagrebu. Autor većine fotografija, ponajbolji hrvatski fotograf
Ivo Pervan u svom kratkom obraćanju istaknuo je
da je uživao radeći na ovoj monografiji, osjećajući dušu ovog kraja i ovih prekrasnih ljudi. Monografiju Širokog Brijega predstavio je i predsjednik
Matice hrvatske Igor Zidić koji je rekao kako je
ova vrijedna knjiga dar ne samo Širokom Brijegu,
već i dar cijelom hrvatskom puku kao i Domovini. Svečanost predstavljanja monografije koja
se održala u sklopu programa „Briješka zvona“
svojim nastupima uveličali su klapa „Dobrkovići“
i ženska klapa „Diva“.Voditeljica programa bila je
Željka Šaravanja.

Matice hrvatske i Grafičke industrije Suton iz Širokog
Brijega. Grafičku pripremu za monografiju uradila je
Antonia Zeljko, tehnički suradnici bili su Ivan Dugandžić i Tomislav Ćavar, većinu fotografija snimio je Ivo
Pervan, a monografiju je uredio Ivo Čolak. Na izradi
monografije sudjelovala je skupina od tridesetak autora i suradnika. Iz ruku direktora 21. međunarodnog
sajma knjige Ibrahima Spahića, ovu je vrijednu nagradu
primio glavni urednik Ivo Čolak. Čolak je pri preuzimanju nagrade izjavio: ‘’Veseli me činjenica da je stručni žiri prepoznao naše originalne ideje i ljubav koju
smo ugradili u izradu monografije. Ovo je priznanje
još vrijednije ako se zna da u konkurenciji za nagradu
nisu bila samo brojna monografska izdanja, nego i sve
ostale knjige na Sajmu“.
Širokiinfo
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PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA
ŠIROKOG BRIJEGA U ZAGREBU

U

prepunoj dvorani Kaptol hotela Panorama u Zagrebu, 21. svibnja, predstavljena je monografija Širokog Brijega. Monografiju su predstavili predsjednik Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg Predrag Kožul, Ante Suton
vlasnik tvrtke „Suton” d.o.o. jedan od nakladnika monografije, urednik dr. sc. Ivo Čolak, Ivan Vukoja glavni urednik
magazina Status i sveučilišni profesori dr. sc. Jure Zovko i dr. sc. Nino Raspudić.
Na samom početku ove svečanosti nazočne je pozdravio načelnik općine Miro Kraljević jedan od inicijatora ovog
projekta, koji je između ostalog zahvalio velikom broju nazočnih i dodao „Svojim dolaskom pokazali ste da Široki
Brijeg živi u svim Širokobriježanima kako nama u Širokom Brijegu, ali i vama koji ste u našem glavnom gradu, a ova
monografija je nakon mnogih pisanih tragova, publikacija, dokumentarnih filmova koje govore o povijesti Širokog
Brijega popunila jednu prazninu i slikom i riječju dočarala neke manje poznate detalje o našem mjestu”. „Na
prvim stranicama monografije možete pročitati da je
Široki Brijeg zaslužio da ima ovu knjigu, a ja ću dodati
da smo i mi Širokobriježani to zaslužili”, rekao je u
svom obraćanju nazočnima Predrag Kožul predsjednik
Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg. „Ovaj projekt,
izrada monografije Širokog Brijega, već sada sa ovom
večeri možemo reći da je zaokružena financijska konstrukcija, i da od danas možemo očekivati dobit koja
će biti proslijeđena Matici hrvatskoj za buduće projekte”, rekao je Ante Suton vlasnik tvrtke „Suton” d.o.o.
pritom pozivajući nazočne da kupe monografiju jer je
to knjiga koju treba da ima svaki Širokobriježanin.
„S ovom monografijom Široki Brijeg je napokon dobio
ono što je zaslužio. Ovo zahtjevno vizualno-sadržajno djelo ekipe od 30-ak ljudi različitih profila i zvanja
pripremalo je više od godinu dana. Ona će se listati, svetački pijadestal”. Autor većine fotografija, ponajbolji
hrvatski fotograf Ivo Pervan u svom kratkom obraćagledati, ali i čitati”, rekao je urednik monografije Ivo
nju istaknuo je da je radeći fotografije uživao i da ga je
Čolak dodajući da „Nitko ne zaslužuje zasjeniti jedan
inspirirala duša ovoga kraja i njegovi ljudi.
Široki Brijeg. Svi smo mi dio njega. Netko se kroz povi„U ovoj čudesnoj monografiji netko će pronaći i prejest isticao svojim djelima, netko stjecajem raznoraznih
poznati svoj Široki Brijeg, a netko će ga tek otkriti i
okolnosti, ali se u ovoj monografiji nitko ne izdiže na
upoznati. Ova monografija pokazuje da Brijeg nije
samo širok, nego i lijep i na svoj način velik”, istaknuo
je Ivan Vukoja glavni urednik magazina Status, dodajući
da je ovo odličan primjer javno-privatnog partnerstva
misleći na nakladnike privatnu tvrtku “Suton”, Maticu
hrvatsku i općinu Široki Brijeg.
Dr. sc. Nino Raspudić je između ostalog istaknuo da će
se ovom monografijom razbiti predrasude i stereotipi
o Širokom Brijegu, ali i Hercegovcima, jer je ovo uistinu
jedno vrhunsko djelo. Svečanost predstavljanja monografije koja se održala u sklopu tradicionalne manifestacije „Brijeških zvona” svojim nastupima uveličali su
klapa „Dobrkovići” i ženska klapa „Diva”. Voditeljica
programa bila je Željka Šaravanja.
Širokiinfo
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. veljače imenovana je Komisija za provedbu natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2008./2009. godini u sastavu: Alenka Kvesić, Frano Leko, Borislav Grbešić, Božo
Zovko i Eugen Zeljko. Nakon provedenog natječaja stipendije su dobili: JELENA GRBEŠIĆ-engleski jezik, LUCA
ZOVKO-engleski jezik, NIKOLINA ZELJKO-engleski jezik,
DANIJELA MARIĆ-engleski jezik, MARIN HRKAĆ-engleski jezik, ZVONIMIR BOŽO KRALJEVIĆ-engleski jezik,
IVANA BARAĆ-engleski jezik, ANELA ŠUŠAK-medicina,
FRANO MUSA-medicina, BERISLAV KUTLE-medicina,
MARKO VRANJKOVIĆ-medicina, IVAN BOŠNJAK-građevina, MARIJANA KRALJEVIĆ-građevina, NIKOLA ŠARAVANJA-građevina, SLAVEN ŠUŠAK-građevina, OLIVER
STANIĆ-građevina, MARKO GALIĆ-građevina, IVAN
ĆAVAR-građevina, JURE NALETILIĆ-građevina, MARIJA
GALIĆ-arhitektura, MARTINA KNEZOVIĆ-arhitektura,
ANDREA KARAČIĆ-prehrambena tehnologija, MARIJA
ŠARAVANJA-prehrambena tehnologija, NADA CRNJACprehrambena tehnologija, JAKOV KARAČIĆ-šumarstvo,
TEA KVESIĆ-veterinarska medicina, IVAN ŠIMIĆ-elektrotehnika, ŽANA PINJUH-psihologija, JOSIPA LJUBIĆ-profesor kemije, ŽELJKA ČOLAK-profesor biologije, JELENA
MARKOVIĆ-profesor gitare, ANA BARAĆ-ekonomija,
IVAN PUŠIĆ-agronomija, JOSIPA SKOKO-psihologija i
PETAR BOŠNJAK-građevina.

Nedjeljko Bokšić,
predsjednik
Općinskog vijeća

Na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. ožujka, na prijedlog grupe vijećnika HDZ-a
BiH i HSP-a Đapić-dr. Jurišić,
sa dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Širokog Brijega
razriješen je Vlado Ivanković
iz Narodne stranke Radom
za boljitak. Glasovima HDZ-a
BiH i HSP-a Đapić-dr. Jurišić
za predsjednika Općinskog
vijeća imenovan je Nedjeljko
Bokšić iz HSP-a Đapić-dr. Jurišić.
Na istoj sjednici Općinskog
vijeća usvojen je Proračun
Širokog Brijega u iznosu od
9.980.800 KM. Proračun je
usvojen glasovima HDZ-a
BiH, HSP-a Đapić-dr. Jurišić
i HDZ-a 1990. Proračun za
2009. se može preuzeti sa
službene web stranice naše
općine (www.sirokibrijeg.ba).
Širokiinfo
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Na 10. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28. travnja razriješeni su postojeći i
imenovani predsjednik i članovi Odbora
za gospodarstvo, proračun i financije u
sastavu: predsjednik Ruža Sopta i članovi
Krešimir Šimić, Ivo Pavković, Frano Leko
i Vinko Topić. Na istoj sjednici doneseno
je Rješenje o imenovanju Povjerenstva
za pripremu obilježavanja obljetnica. Za
predsjednika je izabran Nedjeljko Bokšić,
a za članove su izabrani Miro Kraljević,
Anđelko Mikulić Predrag Kožul, Zdenko
Ćosić, Dario Knezović, Pero Kožul, Viktor
Kvesić, Božo Zovko, Ivo Slišković i Drago
Martinović. Na istoj sjednici Općinskog vijeća, nakon što je Josipa Petrović iz HSP-a
Đapić-dr. Jurišić podnijela ostavku na mjesto zamjenice predsjednika Općinskog
vijeća, na mjesto zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća je imenovan Ante Čolak
iz HDZ-a BiH.

Na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.
svibnja imenovan je Odbor za dodjelu Javnih priznanja u općini Široki Brijeg u sastavu: Nedjeljko
Bokšić (po funkciji) , Miro Kraljević (po funkciji),
Predrag Kožul, Stanko Milićević, prof. Jerko Ivanković i Marko Šantić.

Na 13. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.
lipnja usvojena je Odluka o obilježavanju grobišta II. svjetskog rata i poraća na području općine
Široki Brijeg temeljem koje će se urediti istraživanje, obilježavanje i uređivanje, kao i izmještanje
grobišta II. svjetskog rata i poraća na području
općine Široki Brijeg. Na istoj sjednici Općinskog
vijeća usvojena je Odluka o pristupanju pripremi i donošenju izmjena i dopuna Statuta općine
Široki Brijeg.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA
O NACRTU PRORAČUNA OPĆINE ZA 2009. GODINU

U

općinskoj vijećnici, 17. ožujka održana je javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Široki Brijeg za 2009. godinu. Na početku rasprave
nazočnima se obratio načelnik općine Miro Kraljević koji je između ostalog istaknuo da prijedlog
ovogodišnjeg proračuna iznosi 9.980.800 KM. U
ovogodišnji proračun je ušla i izgradnja šalter-sale
u iznosu od 420.000 KM, kao i otplata izgradnje
gradske mrtvačnice. Josip Bevanda predsjednik
UO Športskog saveza je govorio o sredstvima
predviđenim za šport i istaknuo da je 20.000 KM
Športskom savezu i 250.000 KM za širokobriješki
šport nedostatno, jer u Širokom Brijegu djeluju

22 športska kolektiva sa preko 1000 djece koji
svakodnevno treniraju. U raspravi su sudjelovali i
Mate Zadro pomoćnik načelnika, Blago Lasić ravnatelj Narodne knjižnice i nekoliko građana.
Širokiinfo
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IZ UREDA NAČELNIKA
ODRŽAN SASTANAK NAČELNIKA
KRALJEVIĆA SA MINISTROM ČAMBEROM

N

a inicijativu načelnika općine Mire Kraljevića,
25. ožujka održan je sastanak načelnika i pomoćnika sa Ministrom prosvjete, znanosti, kulture i
športa Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslavom
Čamberom i ravnateljima širokobrijeških Osnovnih
škola. Tema ovog sastanka, što je u uvodnom izlaganju i istaknuo načelnik Kraljević, je uvođenje 9.-godišnjeg školovanja i stvaranje tehničkih preduvjeta,
odnosno prilagođavanje učionica za 9.- godišnje školovanje. Kraljević je između ostalog rekao da određeni problemi postoje u gradskim Osnovnim školama zbog nedostatka prostora za izvođenje nastave.
Ministar Čamber je u svom obraćanju nazočnima
istaknuo da je u suradnji sa ravnateljima Osnovnih
škola izrađen plan pohađanja 9.- godišnjeg školovanja, pritom naglasivši da prema programu školovanja
prvi razredi trebaju imati minimalno 9 i maksimalno

19 učenika. S obzirom da pojedine područne škole
nemaju dovoljan broj učenika, nastava za te učenike bit će organizirana u nekim od najbližih škola
u kojima će se izvoditi program 9.- godišnjeg školovanja. Prema riječima ministra Čambera sredstva
za kupnju namještaja za učionice osigurala je Vlada
Županije Zapadnohercegovačke.

DIREKTOR GAP-a DANA FREY
POSJETIO NAŠU OPĆINU

N

ačelnik općine Miro Kraljević, 24. travnja primio je
direktora GAP-a Projekta upravne odgovornosti
u Bosni i Hercegovini Danu Freya. Načelnik Kraljević
je upoznao direktora Freya o tijeku radova na izgradnji Centra za pružanje usluga građanima (šalter-sale).
GAP projekt zajednički financiraju Američka agencija
za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za
međunarodni razvoj i suradnju (Sida) i Veleposlanstvo
Kraljevine Nizozemske. GAP projekt je zamišljen na
način da jača kapacitet značajnog broja općina u Bosni i Hercegovini među kojima je i Široki Brijeg, kako
bi iste što učinkovitije služile svojim građanima. Za
ovaj projekt od strane GAP-a osigurana su sredstva u
iznosu od 170.000 KM.
Širokiinfo
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NAČELNIK PRIMIO PREDSTAVNIKE MALOLJETNIH
DRAGOVOLJACA

N

ačelnik Miro Kraljević primio je predsjednika Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zajednice Herceg-Bosne
Tomislava Zovku, predsjednika ogranka Široki
Brijeg Kristijana Kožula i tajnika Udruge Marijana Dominkovića. U znak zahvalnosti za potporu u radu Udruge predsjednik Udruge Tomislav
Zovko je načelniku Kraljeviću uručio zahvalnicu.
Predstavnici Udruge su upoznali načelnika Kraljevića o tijeku priprema za osnivanje braniteljskih
zadruga.

UČENICI I. OSNOVNE I SREDNJE
STRUKOVNE ŠKOLE KOD NAČELNIKA

U

Načelnik Kraljević primio je članove novinarske sekcije Prve osnovne škole koji sudjeluju u
CIVITAS-ovom projektu „Škola je zajednica po
mjeri mladih“ koji su između ostalog istaknuli
potrebu formiranja „Centra za mlade“.

čenike Srednje strukovne škole koji sudjeluju u CIVITAS-ovom projektu „Građanin“ s
temom „Virtualne ovisnosti“, 3. travnja primio je
načelnik općine Miro Kraljević. Učenici su predstavili rezultate mini-istraživanja koje su proveli
među mladima. Aktivisti CIVITAS-ova projekta
su došli do zanimljivih podataka, pa tako čak 70%
mladih u prosjeku dnevno provode od 1-5 sati na
računalu, polovica anketiranih se smatra ovisnim
o računalu, a 59% mladih smatra da bi ih društvo,
odnosno društvene aktivnosti mogle odvojiti od
računala. Načelnik Kraljević je izrazio spremnost
za pomoć mladima tako što bi podržao društvene
aktivnosti mladih, i istaknuo da je na mladima da
osmisle i organiziraju razne aktivnosti kako bi se
odvojili od zatvorenih prostorija i ekrana.

Širokiinfo

10

NAČELNIK KRALJEVIĆ
U RASNU

P

od predsjedanjem predsjednika Mjesne zajednice Rasno Marinka Muse, 9. ožujka održan je
sastanak mještana ove Mjesne zajednice na kojem
je bio nazočan i načelnik općine Miro Kraljević.
Na dnevnom redu ovog sastanka bila je izgradnja vodovoda za ovu Mjesnu zajednicu, izgradnja ceste, prijevoz učenika i odvoz smeća iz ove
Mjesne zajednice. Predsjednik Musa je upoznao
nazočne sa razlogom pozivanja Načelnika općine
na ovaj sastanak, a to je u prvom redu, prema
riječima Muse, izgradnja odnosno saniranje ceste
od Polugrne prema Rasnu i izgradnja ceste kroz
Smokinje. Predsjednik MZ Dužice Slavko Kvesić
je govorio o projektu vodovoda Dužice-RasnoČerigaj pritom istaknuvši da bi izgradnja bazena
Rasno trebala uskoro početi.

NAČELNIK POSJETIO
ŠKOLU NA KOČERINU

N

ačelnik općine Miro Kraljević, 27. travnja, sa
suradnicima je posjetio Osnovnu školu Kočerin, gdje se sastao sa ravnateljem škole Slavkom
Sabljićem i nastavnicima ove škole. Ravnatelj Sabljić je upoznao načelnika sa radom i funkcioniranjem ove škole, kao i sa radovima na školskoj
dvorani koji su u tijeku. Ravnatelj Sabljić, načelnik
Kraljević i suradnici su obišli informatičku učionicu i školsku biblioteku.

ODRŽAN SASTANAK NAČELNIKA KRALJEVIĆA SA
RAVNATELJIMA OSNOVNIH ŠKOLA

N

ačelnik općine Miro Kraljević, 2. srpnja, primio
je ravnatelje Osnovnih škola naše općine. Tema
ovog sastanka bila je, radovi koji su u tijeku i koji bi
trebali početi ovih dana u središnjim i područnim školama naše općine. Radovi na dogradnji škole u Klancu
i Trnu, Uzarićima, Dužicama su u tijeku, a u planu je
stvaranje tehničkih preduvjeta, odnosno prilagođavanje učionica za 9.- godišnje školovanje. Ovih dana su
počeli i radovi na izgradnji škole na Lisama.
Širokiinfo

11

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIREDIO PRIJEM ZA NAČELNIKA
VELIKE (POŽEGA)

N

ačelnik općine Miro Kraljević priredio je prijem za
načelnika općine Velika Vladu Bobana. Načelnik Boban je u svoje i u ime KUD-a Ivan Goran Kovačić, zahvalio na gostoprimstvu načelniku i domaćinima HKUD-u
Crnašnica iz Knešpolja čiji su gosti bili na Ivanjskoj noći
u Knešpolju. Načelnik Kraljević je načelniku Bobanu iz
Velike poklonio umjetničku sliku i pozvao da i slijedeće
godine budu gosti na manifestaciji „Crnašnica - izvor života” u Knešpolju.

NAČELNIK OBIŠAO POPLAVLJENA PODRUČJA BLATA

N

ačelnik općine Miro Kraljević primio je 11.
veljače predstavnike Mjesne zajednice Ljuti
Dolac na čelu sa predsjednikom Tomislavom Paradžikom. Tema sastanka je bila novonastala situacija u ovoj Mjesnoj zajednici i velike štete koje
su pretrpjeli mještani ove Mjesne zajednice, ali i
ostalih blatskih sela, prouzročene nakon obilnih
kiša koje su nanijele nepopravljive štete na poljoprivrednim usjevima, najviše je stradala vinova
loza, a u zadnjih nekoliko dana je ugroženo i nekoliko kuća. Načelnik Kraljević sa pomoćnicima
je u popodnevnim satima 12. veljače obišao poplavljena područja Blata, Jasenice, te branu Kruševo. U Jasenicama načelnik Kraljević i predstavnici Mjesne zajednice Ljuti Dolac su razgovarali
sa Željkom Ostojićem predstavnikom Agencije
za vodno područje sliva Jadranskog mora o even-

tualnoj mogućnosti puštanja vode preko brane u
Kruševu. Ostojić je istaknuo da je u ovom trenutku nemoguće ispustiti vodu preko brane Kruševo
jer je nivo vode u Donjoj Jasenici već premašio
dozvoljenu granicu.

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVEZA
OPĆINA I GRADOVA FBiH

U

Zenici je, 9. lipnja, održana konstituirajuća sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je bio nazočan i načelnik naše općine Miro Kraljević. Na sjednici
je nazočilo 13 grado/načelnika izabranih u Predsjedništvo Saveza na 3. Skupštini Saveza općina i gradova
Federacije Bosne i Hercegovine održanoj u travnju u Neumu. Sjednicom je predsjedavao novoimenovani
predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Husejin Smajlović
načelnik općine Zenica.
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Načelnik naše općine izabran za člana Predsjedništva
Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

P

rvog dana rada 3. Skupštine Saveza općina i
gradova Federacije Bosne i Hercegovine, održanog 16. travnja u Neumu, na kojoj je sudjelovao
i načelnik općine Miro Kraljević, izabrana su tijela
Skupštine Saveza. Za predsjednika Predsjedništva
Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine izabran je Husejin Smajlović,
načelnik općine Zenica. Načelnik općine Miro
Kraljević izabran je za člana predsjedništva Saveza
općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Za člana Povjerenstva za ekonomski razvoj općina

i gradova i financije izabran je Andrija Kraljević šef
odsjeka gospodarstva naše općine. Drugog dana
rada Skupštine Saveza sudjelovao je predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić.

ODRŽANA 2. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SKUPŠTINE SAVEZA
OPĆINA I GRADOVA FBiH

U

hotelu „Đulić”, 9. srpnja pod predsjedanjem
predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Husejina Smajlovića, održana je 2. sjednica Predsjedništva
Skupštine Saveza. Na sjednici Predsjedništva je uz 12
grado/načelnika, odnosno predstavnika gradova/općina, bio nazočan i načelnik naše općine Miro Kraljević
član Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije
Bosne i Hercegovine.

ODRŽAN SEMINAR ZA NAČELNIKE I PREDSJEDAVAJUĆE
OPĆINSKIH VIJEĆA

U

hotelu Europa u Sarajevu, u organizaciji Saveza
općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
i španjolskih agencija za međunarodni razvoj i suradnju Aprodel i Aecid, 24. lipnja održan je seminar za
općinske načelnike i predsjedavajuće Općinskih vijeća
FBiH. Na seminaru su sudjelovali predstavnici 44 općine/grada, a iz naše općine nazočni su bili predsjednik
Općinskog vijeća Nedjeljko Bokšić i Drago Martinović
savjetnik načelnika. Na temu Financijski fondovi Europske unije je izlagao Juan Miguel Tirado (Aprodel),
temu Upravljanje i ovlaštenje je obradio Ricardo Cu-

esta Garcia (Aprodel) i o temi Komunikacijski planovi
za lokalne organe govorio je Juan Miguel Tirado (Aprodel). Moderator ovog seminara bila je Vesna Travljanin
direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne
i Hercegovine.
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CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
DARIVAO NAJUGROŽENIJE

D

jelatnici Centra za socijalni rad Široki Brijeg
su u povodu Uskrsnih blagdana, obišli osobe
koje se nalaze na evidenciji Centra, a u stanju su
socijalne potrebe. Ovom akcijom Centra obuhvaćene su i obitelji sa više djece, bolesni i staračka
populacija. Poklon pakete su osigurale tvrtke Mepas i MCI, a jednokratne novčane pomoći Općinski načelnik Miro Kraljević.

HUMANITARNA AKCIJA UČENIKA
I NASTAVNIKA ŠKOLE NA
KOČERINU

U

čenici i nastavnici Osnovne škole Kočerin pokrenuli
su humanitarnu akciju za pomoć učeniku 1. razreda Područne škole na Privalju Stipi Ljubiću. Darove u
ime učenika i nastavnika kočerinske škole Stipi Ljubiću
su predali učiteljica Dubravka Zelenika i ravnatelj škole
Slavko Sabljić. Stipe Ljubić otežano hoda, a boluje od
jednog oblika distrofije mišića. Odličan je učenik i iz
sedmeročlane obitelji.

NOVI (STARI) POBJEDNICI NATJECANJA U PRUŽANJU
PRVE POMOĆI UČENICI GIMNAZIJE I O.Š.KOČERIN

U

organizaciji Crvenog križa i općine Široki Brijeg, u Kočerinu je 8. svibnja, održano općinsko takmičenje u pružanju prve pomoći. Natjecateljima se na samom otvaranju riječima dobrodošlice obratio i
otvorio natjecanje predsjednik Crvenog križa Široki Brijeg Srećko Slišković. Natjecanje je održano u šest
disciplina: prometna nezgoda, alkoholičari, prometna nezgoda-udarac u zid, pad s trešnje, sudar u borbi
za loptu i reanimacija. Pobjednici natjecanja su Osnovna škola Kočerin i Gimnazija fra Dominika Mandića
Široki Brijeg. Ove dvije škole su se ovim pobjedama plasirale na županijsko natjecanje. Drugo mjesto je
osvojila ekipa Srednje strukovne škole, a treće mjesto ekipa II. Osnovne škole.
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DRUŽENJE DOBROVOLJNIH DAVAOCA KRVI
ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
U ŠIROKOM BRIJEGU

U

organizaciji Crvenog križa Širokog Brijega, a
pod pokroviteljstvom načelnika općine Mire
Kraljevića, u subotu 6. lipnja u hotelu „Đulić“,
održano je tradicionalno druženje dobrovoljnih
davaoca krvi Županije Zapadnohercegovačke. Na
samom početku programa nazočnima se prigodnim riječima obratio predsjednik Crvenog križa
Širokog Brijega Srećko Slišković koji je između
ostalog zahvalio svima koji su pomogli i omogućili
da se ovaj susret održi.
„Iskoristit ću prigodu i napomenuti da u ovoj godini Crveni križ Široki Brijeg obilježava 25 godina
organiziranog darivanja krvi i suradnje sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar”, rekao je na kraju
svog obraćanja Srećko Slišković. Nazočne darovatelje krvi iz Gruda, Posušja, Ljubuškog i Širokog Brijega
njih oko 150, su pozdravili i prigodnim riječima im se obratili i predsjednik Crvenog križa Federacije
Bosne i Hercegovine Branko Leko, tajnik Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Namik Hodžić,
te dr. Jadranka Knežević sa odjela za transfuziju krvi Sveučilišne bolnice u Mostaru, predsjednik Vlade
Županije Zapadnohercegovačke Zvonko Jurišić i načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević. Za po tri
darovatelje iz svake od općina koji su najviše puta darivali krv uručeni su prigodni darovi. Iz općine Široki
Brijeg Srećko Slišković je darovao krv 38 puta, iz Gruda Valentina Ević 18 puta, iz Ljubuškog Branko Nosić 22 puta i iz Posušja Mira Jukić 15 puta. Nakon ručka druženje je nastavljeno sportskim programom,
a natjecanje je održano u disciplinama: skok u dalj, bacanje kamena s ramena, teglenje konopa i klipa i na
kraju trčanje u vrećama.

POKLON KOJI ŽIVOT ZNAČI

U

organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg, 27. svibnja, drugi put u ovoj godini, a u suradnji sa Službom za transfuziju krvi Sveučilišne kliničke bolnice
Mostar, obavljeno je dobrovoljno darivanje krvi. Od
59 prijavljenih građana Širokog Brijega njih 40 je bilo
u mogućnosti pristupiti dobrovoljnom darivanju krvi
što su i učinili. Među dobrovoljnim darovateljima krvi,
vrijedno je istaknuti Milu Ćorića kojemu je ovo 43.
darivanje krvi, te Srećka Sliškovića koji je krv darovao
38 puta i Mladen Ćeškić 30 puta.
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ORGANIZIRANE AKCIJE
ČIŠĆENJA DUHANSKE STANICE

D

ruštvo za zaštitu okoliša i kulturno-povijesnog naslijeđa Zapadna Hercegovina (EKO-ZH) u koordinaciji sa udrugama (Odred izviđača Široki Brijeg, Upit- Udruga za promicanje informacijskih tehnologija, Moto klub „Široki”, Kino video klub Amater, Ćavarovo Brdo Pictures - Udruga za promicanje
vizualne kulture), organiziralo je akciju čišćenja prostora dvorišta Duhanske stanice u dva navrata (11.
i 18. svibnja). Ovu akciju podržao je i načelnik općine Miro Kraljević i Javno poduzeće “Čistoća” koje
je uz pomoć svojih vozila odvezlo oko 20 tona otpada, a koji se godinama skupljao u krugu Duhanske
stanice.
„Potaknuti velikom količinom otpada kojeg su
ostavili naši sugrađani odlučili smo se na ovu akciju. Kako bi uljepšali naš grad, a ujedno i potaknuli
ostale na savjesno odlaganje počeli smo čišćenje
prostora oko Duhanske stanice koji je već dulje
vrijeme zapušten, a nalazi se u samom centru Širokog Brijega. Ovo je prva ovakva akcija u ovoj
godini i trudit ćemo se imati slične akcije što je
moguće češće kako bi pokrenuli cijelu zajednicu
i ukazali na probleme sa otpadom u našem gradu
i općini“, izjavio je predsjednik udruge EKO-ZH
Mario Brekalo. Postavljene su i obavijesti o zabrani odlaganja smeća i otpada unutar prostora
Duhanske stanice.

OESS-ova INICIJATIVA “LOKALNO JE PRIMARNO”

N

akon što je općina Široki Brijeg odabrana od
strane OESS-ova terenskog ureda u Mostaru za provedbu komponente Mediji i komunikacija u sklopu inicijative „Lokalno je primarno”, 5.
svibnja održan je prvi sastanak Povjerenstva za
komunikacije i predstavnika OESS-a. Predsjednik
povjerenstva Drago Martinović i predstavnica
OESS-ova Ljiljana Perkušić su upoznali članove
Povjerenstava o aktivnostima Povjerenstva koje
su potrebne da bi se realizirala komponenta Mediji i komunikacija, kao i važnosti ovog projekta za
lokalnu zajednicu. Istaknuta su dva oblika na koje
je fokusirana ova komponenta, a to su: interna i
eksterna komunikacija i mediji, kao i odnos medija i građana. U Povjerenstvo za komunikacije osim

predsjednika Martinovića imenovani su članovi:
Irenka Zovko, Dalibor Markić, Predrag Naletilić,
Mate Zadro, Vjekoslav Draškić, Radojka Pušić i
Željko Vukoja.
Širokiinfo
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ODRŽANO PREDAVANJE-TRENING NA TEMU
„INTERNO KOMUNICIRANJE“

U

hotelu „Đulić", 3. lipnja, održan je trening za članove Povjerenstva za komunikacije općine Široki
Brijeg pod nazivom „Odnosi s javnošću - Interno komuniciranje". Voditeljica ovog treninga bila je
Majda Behrem Stojanov glasnogovornica nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa. Teme koje su
obrađene na ovom cjelodnevnom treningu su „Uloga i značaj odnosa s javnošću", Interna komunikacija",
„Uloga službe za odnose s javnošću u internoj komunikaciji" i „Najčešće korištene tehnike u eksternoj
komunikaciji".

OTVARANJEM INTERNET
STRANICE POBOLJŠATI
LOKALNO IZVJEŠĆIVANJE

U

kinu Borak, 25. lipnja, održane su Javne konsultacije, koje se provode u sklopu OESS-ove
inicijative “Lokalno je primarno” komponente
Mediji i komunikacije. Osnovni cilj ovih Javnih
konsultacija je poboljšanje lokalnog izvješćivanja
i razmjena informacija između lokalne vlasti i građana. Na Javnim konsultacijama su osim predstavnika OESS-a i općinskog Povjerenstva za komunikacije sudjelovali predstavnici Udruga, Mjesnih
zajednica i lokalnih medija. Da bi se poboljšalo lokalno izvješćivanje i da bi građani bili informirani
o aktivnostima lokalnih vlasti, kao i aktivnostima
Mjesne zajednice potrebno je u Mjesne zajednice

postaviti oglasne table, organizirati radio-emisije
o aktivnostima, radu i planovima Mjesnih zajednica na lokalnoj Radio postaji, neki su od zaključaka
sa Javnih konsultacija koji će uz provedenu anketu
biti korišteni pri izradi Strategije komuniciranja s
javnošću općine Široki Brijeg čija je izrada u tijeku. Predstavnik Udruge “Upit” Marko Zeljko je
ponudio Mjesnim zajednicama koje nemaju internet stranicu, domenu i prostor za stranicu Mjesne
zajednice.

INICIJATIVA ZA POKRETANJE FORUMA NA OPĆINSKOJ
INTERNET STRANICI

K

ako bi općina uspješno realizirala potrebne standarde i kriterije za svaki od elemenata komponente
Mediji i komunikacije, u sklopu OESS-ove inicijative “Lokalno je primarno”, 1. srpnja organiziran je
sastanak općinskog Povjerenstva za komunikacije i predstavnika OESS-a, na kojem su imenovani članovi
Povjerenstva za medije. Osnovni zadatak ovog Povjerenstva kojeg osim članova Povjerenstva za komunikacije (Drago Martinović i Vjekoslav Draškić) čine i predstavnici medija (Dario Knezović i Marinko
Mikulić novinari) i predstavnici Udruga građana (Marko Zeljko) je poboljšanje lokalnog izvješćivanja, kao
i poboljšanje komunikacije s javnostima. Na sastanka su planirane aktivnosti Povjerenstva za komunikacije i novoformiranog Povjerenstva za medije koje bi trebale biti realizirane u sklopu ove komponente
i to: unificirani obrasci, dvije konferencije za novinare, pokretanje radio-emisije sa temama iz Mjesnih
zajednica i pokretanje foruma na općinskoj internet stranici.
Širokiinfo
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PREDSTAVLJAMO
JAVNA PODUZEĆA I USTANOVE
JAVNO PODUZEĆE
“Radio postaja
Široki Brijeg”
Mario Marušić, ravnatelj

J

avno poduzeće Radio postaja Široki Brijeg. d.o.o. smješteno je u Hrvatskome kulturnom domu na Trgu
Gojka Šuška 5c. Odašiljači i antenski sustavi smješteni su na Ćavarovu brdu (Široki Brijeg), Mikuljači
(Mostar) i Plejinu vrhu (Posušje). Ravnatelj poduzeća i glavni i odgovorni urednik programa je Mario Marušić. Nadzor nad radom JP Radio postaja Široki Brijeg vrši Nadzorni odbor u sastavu: Željka Šaravanja
i Josip Slišković članovi, a za predsjednika Nazornog odbora raspisan je natječaj. Zaposleno je devet
djelatnika, i to četiri s VSS, dva s VŠS i tri sa SSS.
Radio postaja Široki Brijeg (RŠB) emitira program
24 sata dnevno, od čega je 15 sati govornog dijela
(od 7 do 22 sata). RŠB se na frekvencijama 92.7,
93.1 i 102.3 MHz sluša na području Zapadnohercegovačke, Hercegovačko-neretvanske i Hercegbosanske županije te u dijelu Imotske krajine i
Dalmacije. Od 2007. godine emitira svoj program i
putem interneta (streaming) 24 sata dnevno, tako
da se, uz zemaljski signal, istodobno može slušati u
svim dijelovima svijeta – od SAD-a do Australije.
Radio postaja od 2004. godine ima i svoju web
stranicu na adresi www.radiosirokibrijeg.com na
kojoj svakodnevno objavljuje vijesti iz svih segmenata života u Širokom Brijegu i Hercegovini, koje
često preuzimaju i drugi mediji. Radio je u 2008.
godini na internet stranici objavio preko 1.000 (tisuću) vlastitih vijesti iz Širokog Brijega i Hercegovine, a ukupno više od 5.000, po čemu uvjerljivo
prednjači u odnosu na sve druge Radio postaje u
regiji.
Programska shema i emitirani program u 2008.
potpunosti su zadovoljili Pravilnik i Kodeks nadležne Regulacijske agencije za komunikacije (RAK),
kao i sve tehničke kriterije, sukladno uvjetima sa-

držanim u Dozvoli za emitiranje programa, koju
izdaje Agencija. RŠB, kao i prethodnih godina, tijekom 2008. nije imao ni najmanjeg prigovora na
sadržaj emitiranog programa, niti je sankcioniran
na bilo koji način od Agencije. RŠB je profesionalno odradio obveze i za vrijeme izbora, uz ravnopravan tretman svih političkih subjekata, čemu
svjedoči i službena prepiska ostvarena s Agencijom, sukladno pravilima RAK-a i Središnjeg izbornog povjerenstva. Na sam dan izbora, 5. listopada
2008., organiziran je i poseban program od 8 do
24 sata u kojem su se naši reporteri u nekoliko
navrata javljali s birališta, a nakon 19 sati vrlo brzo
prvi smo izvijestili javnost o rezultatima izbora
utrke za načelnika općine, kao i za Općinsko vijeće, uz intervjue s četvoro kandidata za načelnika,
odnosno predsjednicima stranačkih općinskih odbora, ogranaka i povjerenstava.
Tijekom 2008. godine RŠB je uspio zadržati dosegnutu kvalitetu programa, a u određenim dijelovima napravio je i pomak, realiziravši, uz svakodnevni program i cijeli niz specijaliziranih emisija i
programa. Pritom posebice valja istaknuti posebne
programe realizirane za stradavanje širokobriješŠirokiinfo

18

kih franjevaca 7. veljače – „Krvavi ples komunista
na Širokom Brijegu“, zatim za Valentinovo, Uskrs,
obljetnicu Bleiburga, otkrivanje spomenika Gojku
Šušku, EP u nogometu,Veliku Gospu i Dan općine,
Božić i Novu godinu, odnosno razgovore s eminentnim gostima u tim i drugim prigodama, izravne prijenose nogometnih i košarkaških utakmica
te Svetih misa, što je preuzimao i veliki broj drugih
Radio postaja, među kojima je Radio Herceg-Bosne i Radio postaja Mir Međugorje, tako da je taj
program prenošen i satelitski u sve krajeve svijeta.
Svakako da je sve to donijelo dodatnu promidžbu
Radiju i samome Širokom Brijegu.
Radio pruža priliku i mladim ljudima za doškolovavanje, odnosno stjecanje potrebnog iskustva u
struci uz sufinanciranje pa je tako u 2007. i u 2008.
(do ožujka) imao jednu pripravnicu, a od lipnja
2008., također na 12 mjeseci, i drugu. U međuvremenu, dva djelatnika uspjela su završiti fakultet,
čime je poboljšana „krvna slika“ Radija i sa stručne strane.
RŠB je i u 2008. godini pružio značajnu potporu
svim humanitarnim akcijama u Širokom Brijegu i
Hercegovini, kao i cijelom nizu kulturnih i sportskih događaja, besplatno pruživši medijsku promidžbu, što je u dobroj mjeri doprinijelo u konačnici uspješnosti svih tih zbivanja. Nadalje, jednako
tako poduprt je i veliki broj akcija raznih udruga
i organizacija, od onih proisteklih iz Domovinskog
rata preko Doma zdravlja, Crvenog križa, umirovljenika, škola, djece s poteškoćama u razvoju, itd.
do natjecanja Sportskog saveza (Liga MZ), Brijeških zvona, koncerata, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga, filmskog festivala, KUD-ova i sl.
Ekonomska vrijednost emitiranog materijala u ove
svrhe procjenjuje se na oko 20.000,00 KM.
Potkraj 2007. i početkom 2008. godine RŠB je uspio, zahvaljujući ostvarenim vlastitim prihodima, uz
potporu OV-a i načelnika općine, te Vlade Republike Hrvatske, obnoviti zastarjelu opremu na objektu Ćavarovo brdo, što je bila dugogodišnja želja i
potreba. Zamijenjen je dotrajali odašiljač i pušten
u funkciju novi snage 1 kW, čime su poboljšani i
jačina i kvaliteta signala, odnosno prijam programa.
RŠB je krajem 2008. godine uz potporu Vlade RH
nabavio i dizelski automatski agregat za opremu na
Ćavarovu brdu, 12-kanalnu miksetu za studio, te

FM-filter i prateću opremu za sustav na Mikuljači
za rješavanje problema pojave intermodulacijskih
produkata u frekventnom opsegu predviđenom
za navigaciju (na zahtjev RAK-a). Uz ova ulaganja, Radio je vlastitim sredstvima u 2008. godini u
sjedištu na Trgu Gojka Šuška obnovio i opremu
za rad novinara i drugog osoblja s dva kompjutora u redakciji i montaži, aktivirao RDS uređaj, te
instalirao sustav video-nadzora i snimanja. RŠB je
u proteklom razdoblju uspio u potpunosti stabilizirati financijsko poslovanje, uz stalan rast prihoda iz godine u godinu: 2005. – 172.053 KM, 2006.
- 195.823 KM, 2007. – 222.401 KM, zaključno sa,
od osnutka postaje rekordnih, 242.629,00 KM u
2008. godini. Golemi dio sredstava (oko 85 posto)
RŠB je ostvario vlastitim marketingom i drugim
oblicima suradnje. Uprava je, uz ugovor s Vladom
RH, uspjela osigurati sredstva i kroz pronalaženje
cijelog niza marketinških partnera, te potpisivanje
i realizaciju ugovora, odnosno marketinških projekata s brojnim tvrtkama, agencijama i institucijama. Općina Široki Brijeg, također, kao osnivač i
stopostotni vlasnik, redovito potpomaže rad ovoga Javnog poduzeća kroz grantove (mjesečno po
2.500, odnosno 3.000 KM), sudjelujući godišnje, u
prosjeku, s petnaestak posto u ukupnim prihodima Radija.
Širokiinfo
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GOSPODARSTVO

SUTON d.o.o.
P

oduzeće Suton je nastalo nakon što je trgovački dio društva Hercegtisak i samo ime Hercegtisak prodano austrijskoj grupaciji Europapier.
Tada je proizvodnja tiskara prebačena u novo
društvo kome je po prezimenu njegovog vlasnika
Ante Sutona i dobilo naziv Suton.
Slobodno možemo kazati da je Suton d.o.o formalno pravni nasljednik nadaleko poznatog Hercegtiska. Osnovna djelatnost tvrtke Suton je grafička djelatnost-tiskara, društvo danas zapošljava
60 stalno zaposlenih, a po potrebi angažira i sezonske djelatnike. U prošloj godini ostvaren je
prihod od preko 7 milijuna KM što ovu tiskaru
svrstava među dvije najveće u Bosni i Hercegovini.
Tiskara Suton se sa pravom može nazvati Grafička industrija iz jednostavnog razloga jer svojim
kapacitetima, opremom, širinom proizvoda, proizvedenim količinama i prerađenim tonama papira
ima sve odlike tog pridjeva. Tiskara ima vlastitu
grafičku pripremu, studio za dizajn, osmobojni i
petobojni tiskarski stroj formata B-1, te dvobojni i jednobojni. Jedini u Bosni i Hercegovini ima i
kompletnu liniju za tvrdi uvez, zatim liniju za meki
uvez knjiga i sve ostale strojeve za grafičku doradu. Od prije dvije godine tiskara Suton je ušla i u
svijet roto tiska, kupivši prvu kolornu rotaciju od
16 stranica, a prije dva mjeseca još jednu rotaciju
od 32 stranice. Ove dvije rotacije tvrtku “Suton”
stavljaju na broj jedan u Bosni i Hercegovini i po
pitanju roto tiska. Već desetak godina tiskara Suton jedina u Bosni i Hercegovini ima i liniju za
proizvodnju bilježnica za školu i svake godine
proizvede preko deset milijuna školskih bilježnica. Pored ovih linija posjeduje i liniju za proizvodnju ading rolni za kase i bankomate. Zadržali su
i poslove sa kojima se započelo prije 18 godina
uz grafičku djelatnost, a to su poslovi tiskanja na
poslovno-promidžbene darove u tehnikama sito

Ante Suton, direktor

tiska, tampon tiska i drugo. Mali broj je tiskara
i grafičkih kuća na ovim prostorima koje imaju
ovoliku širinu ponude grafičkih usluga i proizvoda i stoga sa pravom uz ime se ističe i Grafička
industrija. Pored proizvodnje bavi se izdavaštvom
i suizdavaštvom knjiga, a vrijedno je istaći zadnji
suizdavački projekt sa Maticom hrvatskom ogranak Široki Brijeg i općinom Široki Brijeg, izdavanje Prve monografije Širokog Brijega. Pored kompletnog pokrivanja tržišta Bosne i Hercegovine,
tvrtka “Suton” svoje proizvode i usluge izvozi i
na tržište Hrvatske preko vlastite tvrtke Suton
Tisak Split, te na tržišta Srbije, Crne Gore, Slovenije i Italije. Samo u zadnjih pola godine unatoč
recesiji i ekonomskoj krizi u proizvodnu opremu
je investirano oko 2 milijuna KM, a u ovoj godini bit će otvoreno dodatnih 10-ak radnih mjesta.
Pored razvoja vlastite proizvodnje, zapošljavanja
novih djelatnika tvrtka “Suton” se uvijek odazove
na sve humanitarne, kulturne i sportske priredbe,
kao sponzori i donatori. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji, odličnoj opremljenosti, izgrađenom
imidžu i tržišnoj poziciji, te jasnoj poslovnoj orijentaciji i viziji, unatoč sve prisutnoj ekonomskoj
krizi društvo Suton d.o.o. ide dalje i nastavlja svoje osvajanje Bosne i Hercegovine i regije.
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INFRASTRUKTURA
POČELA GRADNJA ŠKOLE NA LISAMA

O

vih dana počeli su radovi na izgradnji škole na Lisama. Izvođač radova je građevinska
tvrtka „A3“ d.o.o., a projekt je izradila tvrtka „Urbis-86“ d.o.o. Ukupna vrijednost radova izgradnje
Osnovne škole sa dvoranom je cca 3.500.000
KM. Krajem prošle godine potpisan je Ugovor o
sufinanciranju gradnje škole na Lisama od strane
Federalnog ministarstva prosvjete i znanosti u
iznosu od 1.300.000 KM, a koji su potpisali načelnik naše općine Miro Kraljević i Meliha Alić ministrica Federalnog ministarstva prosvjete i znanosti. Razlog kašnjenja početka izvođenja radova je
realizacija navedenog Ugovora. Radovi na dogradnji škole u Klancu, Trnu, Uzarićima i Dužicama su
u tijeku.

ZAVRŠENI GRAĐEVINSKI
RADOVI NA MRTVAČNICI

R

adovi na Gradskoj mrtvačnici su završeni. U
tijeku je opremanje mrtvačnice, a puštanje
u funkciju se očekuje krajem ljeta.
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KULTURA
ODRŽAN 3. GODIŠNJI KONCERT
HKD-a DOBRKOVIĆI

U

sklopu manifestacije „Briješka zvona 2009.”,
a u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva
Dobrkovići, 18. lipnja u kinu Borak je održan koncert HKD Dobrkovići. Pod dirigentskom palicom
Živka Ključe mladi tamburaši iz Dobrkovića su
izveli O sole mio i Djeca Pireja. Klapa Dobrkovići je izvela šest pjesama i to: Život tvoj, Gožđena mašina, Vrati se mili ćale, Konoba, Maslina je
neubrana i Vilo moja, zatim Tamburaški orkestar
Dobrkovići dvije pjesme O sole mio i Djeca Pireja i Mirko Cigić sa Tamburaškim orkestrom Ponoć je tako divna i Na te mislim. Gosti na ovom
koncertu klapa „Diva” je otpjevala Misao svijeta,
Švet Ivane, Ju te san se zaljubija i Dobro jutro,
a Tina Bilać sa Tamburaškim orkestrom je izvela

Krist na žalu i Marijo o Marijo. Na samom kraju
ovog veoma uspješno organiziranog i posjećenog,
a sada već tradicionalnog koncerta svi izvođači
su izveli Hercegovinu u srcu. Program je vodila
Višnja Spajić.

„MOSTARSKO PROLJEĆE“ U ŠIROKOM BRIJEGU

U

sklopu tradicionalne manifestacije „Mostarsko proljeća 2009.“, u kinu Borak u Širokom
Brijegu, 6. svibnja, je upriličen koncert pod nazivom “Slavonija Hercegovini”. Na koncertu su sudjelovali Slavonski dukati s Marijom Pavković Snašom , Vera Svoboda, Boris Ćiro Gašparac, Zlatko
Vuković-Čobi i HKUD Valpovo. “Došli smo u Široki Brijeg prenijeti vam dašak duha Slavonije i
širinu slavonskog srca, kao i bogatstvo plesova i
narodne nošnje“ rekao je voditelj Branko Uvodić najavljujući nastup HKUD-a Valpovo. Poseban
gost večeri je bio Zlatko Vuković-Čobi koji se vratio pjevanju nakon 30 godina.
Širokiinfo

22

PROSLAVLJEN BLAGDAN SVETOG ANTE NA UZARIĆIMA

N

akon Misnog slavlja koje je predvodio fra Mario Knezović, u povodu blagdana svetog Ante i 40-e obljetnice izgradnje crkve, a u sklopu manifestacije „Briješka zvona
2009.”, na Uzarićima je održana večer folklora „Vrati nam
se običaju stari”. Na samom početku programa prigodnim
riječima nazočnima se obratio fra Tomislav Puljić, a nazočne je pozdravio i predsjednik Mjesne zajednice Božo
Nakić. Na večeri folklora nastupili su Hrvatska kulturno
umjetnička društva Sveta Ana Ljuti Dolac, Sveti Ante Dretelj, Blaćani Biograci, Crnašnica Knešpolje, Brda Izbično,
Leopold Čapljina, Ivan Filipović Velika Kopajnica jedno od
najstarijih društava u Hrvatskoj staro 108 godina, Vrila
Župa Mostarski Gradac, Kočerin i domaćin HKUD Uzarići. Program je vodio Marinko Karačić, a do kasnih noćnih
sati nazočne je zabavljala glazbena skupina Dukati.

IVANDAN U KNEŠPOLJU

PROSLAVLJEN BLAGDAN
SVETOG ANTE NA BANDURICI

U

povodu blagdana svetog Ante na
Bandurici u župi Crnač služena je
Sveta misa. Misno slavlje je predvodio
župnik župe Crnač fra Leonardo Hrkać.
Sveta misa na Bandurici (Dabile), je služena do 1968. godine, te nakon preuređenja samog mjesta i kapelice, ponovno
se služi od 1999. godine.

U

povodu blagdana svetog Ivana Krstitelja na
Vrelu svetog Ivana Krstitelja (Crnašnica) u
Knešpolju služena je Sveta misa. Misno slavlje je
predvodio fra Josip Vlašić. Nakon mise na prostoru školskog igrališta u Knešpolju održana je 3. tradicionalna Ivanjska noć pod nazivom “Crnašnica
- izvor života 2009.”, a koja se održava u sklopu
manifestacije „Briješka zvona 2009.“. Na samom
početku programa nazočnima su se prigodnim riječima obratili domaćin Mirko Ćavar-Ćava predsjednik HKUD-a Crnašnica organizator ove večeri, Miro Kraljević načelnik općine i pokrovitelj
ovogodišnje Ivanjske noći u Knešpolju i Vlado Boban načelnik općine Velika.
Na Ivanjskoj noći su nastupili Hrvatska kulturno
umjetnička društva Vrila Župa Mostarski Gradac,
Blaćani Biograci, Kočerin, Sveta Ana Ljuti Dolac, Ivan Goran Kovačić Velika-Požega, domaćin
HKUD Crnašnica i Hrvatski plesni klub Široki.
Voditelj ovogodišnje Ivanjske noći bio je Marinko
Karačić.
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ODRŽANO 15. SILO
NA USKRSNI PONEDILJAK

BLAĆANSKO SILO 2009.

U

svadbenom salonu «Kod Vrančine», u organizaciji Mjesne zajednice Kočerin, Svadbenog
salona Kod Vrančine i HKUD-a Kočerin, a u sklopu manifestacije „Briješka zvona 2009.“, održano
je 15. SILO NA USKRSNI PONEDILJAK. Silo je
prigodnim riječima otvorio načelnik općine Miro
Kraljević, pokrovitelj ove manifestacije. Jedan od
organizatora jubilarnog 15. Sila na Uskrsni ponediljak Mladen Bazina (Svadbeni salon „Kod Vrančine“) je, uz prisjećanje na utemeljitelje ove jedinstvene večeri Dražena Kraljevića-Kalje i Frane
Bazine Vrančine, u znak zahvalnosti za sudjelovanje na svim dosadašnjim Silima na Kočerinu uručio zahvalnice i prigodne darove onima koji su na
bilo koji način sudjelovali u programu dosadašnjih
Sila.
Među brojnim izvođačima vrijedno je spomenuti
nastupe kulturno-umjetničkih društava Prenj Stolac, Svi sveti iz Jara, klape Prijatelji, Širokobrijeških
Dukata, domaćina HKUD-a Kočerin pod vodstvom Marinka Mikulića Makoa, te nastupe brojnih gangaša, diplara, guslara. Sada već tradicionalno na Silu na Uskrsni ponediljak nastupili su gosti
iz Dalmacije (Drniša), nazaobilazni gangaši Žaer,
Antura i Tičarević, guslari Mile Bondža, Dario Petrović, Josip Barbarić, te Mato Anić koji je i za ovo
15. Silo na Uskrsni ponediljak izradio gusle koje je
bilo i glavna nagrada, uz brojne vrijedne nagrade
na tomboli koju je pripremio organizator (police
osiguranja, televizor, biciklo, monografija Širokog
Brijega…).

D

ječjim folklorom, kolom i plesovima Zapadne
Hercegovine, 26. lipnja je otvorena kulturno
zabavna manifestacija „Blaćansko silo 2009.“ u
Biogracima, a koja se održava u sklopu Brijeških
zvona, u organizaciji HKUD-a Blaćani.
U nedjelju, 28. lipnja, održana je 5. smotra folklora
„Blaćansko silo 2009.“ Na ovoj kulturno zabavnoj
manifestaciji sudjelovalo je više od 450 folkloraša
iz 17 Kulturno umjetničkih društava iz Hercegovine i Republike Hrvatske (domaćini Blaćani, Sveta
Ana Ljuti Dolac, Sveta Kata Grude, Prenj Stolac,
Donja Bebrina Slavonski Brod, Mokro, Jasenica,
Sloga Gorica, Rodoč, Crnašnica, Svi Sveti Jare,
Stolac, Jare, Brda Izbično i Uzarići). Ovo je na
našem području do sada najveća održana Smotra
folklora na kojoj je bilo nazočno nekoliko tisuća
posjetitelja. Nakon nastupa kulturno-umjetničkih
društava nazočne su zabavljali glazbena skupina
Venus iz Mostara, Jozo Vučić i glazbena skupina
Odiseja.
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DANI KOČERINA 2009.

M

isnim slavljem koje je predvodio fra Ivan Duganžić hercegovački franjevac i profesor na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu u prepunoj crkvi na Kočerinu počela je
cjelodnevna proslava blagdana svetih Petra i Pavla.
U popodnevnim satima događanja su se preselila
na igralište O.Š. Kočerin odigravanjem utakmica
četvrtzavršnice 31. Petrovdanskog malonogometnog turnira. I ovoga Petrovdana moglo se vidjeti
mnoštvo mladih, ali i onih starijih u tradicionalnoj
šetnji Kočerinom. Kulturno-zabavna i športska manifestacija „Dani Kočerina 2009.“ koja je otvorena
19. lipnja, a održava se u sklopu programa “Briješka zvona” ipak nije završila kako je predviđeno
na blagdan zaštitnika župe Kočerin svetih Petra i
Pavla. Naime, športski dio ove manifestacije zbog
vremenskih nepogoda nije završen tako da će ova
manifestacija potrajati do subote 4. srpnja. Dan prije, nakon Mise uočnice na programu tradicionalne
manifestacije “Dani Kočerina 2009.“ održana je Večer folklora. Na Večeri folklora, nastupili su osim
domaćina i organizatora HKUD-a Kočerin, HKUD

Ekipa MZ Turčinovići, pobjednici Petrovdanskog turnira

Uzarići, HKUD Leopold Grabovina-Čapljina i
HKUD Sveti Ante Dretelj-Čapljina. U povodu
blagdana svetih Petra i Pavla u rad je puštena web
stranica župe Kočerin (www.kocerin.ba).

VELIKI POVRATAK „DIDAKA“ NA DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U

Zavodu Svete Obitelji na Puringaju, 24. travnja, izveden je glazbeno-scenski igrokaz „Ljubav pobjeđuje”. Uz glumačku skupinu „Didak” nastupili su i HKUD Hercegovac, Frama i štićenici Zavoda
Svete Obitelji. Ljubav majke (Željka Šaravanja) prema djetetu (Jelena Dujmović) bila je jača i od slavnog
ratnika i vojskovođe (Andrija Zeljko). Ljubav, praštanje i dostojanstvo je pobijedilo silu, pohlepu i smrt.
Publika je na kraju ovog glazbeno-scenskog spektakla koji je ispunio dvoranu Zavoda Svete Obitelji,
izvođače nagradila dugotrajnim pljeskom.

DAN ŠKOLE

U

povodu obilježavanja Dana škole učenici
i nastavnici I., II., Osnovne škole Kočerin i
Biograci su upriličili svečane programe. Pohvale
i prigodne poklone su dobili učenici generacije i
najbolji učenici osmih razreda. Programi obilježavanja dana škole su obilovali sa brojnim recitacijama, pjesmama, igrokazima, nastupom mažoretkinja, kulturno-umjetničkih društava…
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OTVORENA IZLOŽBA SLIKA
NADE PIVAC MEMENTO

U

Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu, 2.
travnja otvorena je izložba slika Nade Pivac
memento. Izložbu je prigodnim riječima otvorio
Velimir Pleše generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru. O Nadi Pivac je govorio Darko
Tomašević profesor sa Teološkog fakulteta u Sarajevu koji je između ostalog zahvalio svima koji
su ustupili slike za postav ove izložbe jer su sve
slike (70 slika) privatno vlasništvo. Anto Kajinić
dekan Akademije likovnih umjetnosti na Širokom
Brijegu je između ostalog istaknuo da nije riječ o
umjetnici koja je to htjela biti, već o umjetnici koja
je to morala biti kako bi mogla disati i mentalno
funkcionirati. Premijerni nastup na ovoj jedinstvenoj izložbi imao je Mali zbor Glazbene škole Široki Brijeg sa voditeljicom Dunjom Bilinovac.

Nada Pivac je rođena 1926. godine u Čapljini, a
umrla je 2008. godine u Sarajevu. Diplomirala je
na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu u
klasi profesora Nedjeljka Gvozdanovića. Jedna je
od utemeljiteljica Akademije likovnih umjetnosti
u Sarajevu i Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu gdje je od 1995. do 2001. godine
predavala.

X. MEDITERAN FILM FESTIVAL

N

a natječaj za X. Mediteran Film Festival prijavljen je 241 dokumentarni film i to iz Španjolske 76, Izraela 44, Hrvatske 24,
Italije 22 i iz Bosne i Hercegovine prijavljeno je 10 filmova. Svoje
su filmove poslali i autori iz Francuske 18, Turske 16, Grčke 7,
Slovenije 6, Libanona 2 i po jedan iz Maroka, Egipta i Tunisa. Nakon
pregleda svih filmova, ovogodišnji selektor natjecateljskog programa, hrvatski dokumentarist Damir Čučić, odabrat će najbolje koji
će ući u natjecateljski program X. MFF-a, te se boriti za Kristalni
projektor i bogate novčane nagrade. X. MFF bit će održan od 2.
do 5. rujna 2009. u Širokom Brijegu.

MAŠKARE U ŠIROKOM

T

radicionalno i ove godine na središnjem Trgu kod križa održan je prigodni program u povodu pokladnih običaja. Načelnik
općine Miro Kraljević je predao ključeve grada Matiši Škiljiću. Za
sve loše što se događalo u prošloj godini izrečena je presuda paljenjem Marka Krnjevala. Nazočne je zabavljala glazbena skupina
„Dom zdravlja“.
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PREDSTAVLJENA KNJIGA I CD O UBOJSTVU
UZARIĆANINA KARLA LJUBIĆA-KAJINE

U

prostorijama Mjesne zajednice Uzarići, a u
sklopu proslave blagdana svetog Ante i povodom 40.-e obljetnice izgradnje mjesne crkve i
prve obljetnice podizanja spomenika žrtvama ratova i poraća iz Uzarića, 4. lipnja, predstavljena je
knjiga i CD „Neka kamen kao zalog stoji da se
ovo nikad ne ponovi”. Knjiga i CD urednika prof.
dr. sc. Frane Ljubića govori o ubojstvu Uzarićanina
Karla Ljubića-Kajine koji je ubijen od strane zloglasne UDB-e 1951. godine.
U ime nakladnika ove knjige Matice hrvatske
ogranka Široki Brijeg nazočnima se prigodnim riječima obratio Predrag Kožul predsjednik Matice
koji je istaknuo da su do sada našu povijest pisali
drugi i stoga je nemjerljiva važnost ove knjige, jer
sada sami pišemo svoju povijest. Urednik knjige
prof. dr. sc. Frano Ljubić je između ostalog rekao
da su pokojnom Karlu Ljubiću-Kajini ubijena tri
brata sin i kćer i da je oskudijevao u svemu osim
u roditeljskoj ljubavi i vjeri u Boga. „Zločini se ne
smiju zaboraviti, a ni njihovi počinitelji. Zločini, da
se ponovno ne dogode, a da se počinitelji nikada
više ne pojave”, rekao je na kraju predstavljanja

Ljubić. Pjesmu uz gusle o Karlu Ljubiću-Kajini,
koju je napisao njegov pokojni brat Frano, pjeva
Ivan Ćavar - Ina. Nazočnima su se prigodnim riječima obratili i fra Tomislav Puljić, recezent fra
Ante Marić i Ante Suton vlasnik tiskare „Suton”
koja je besplatno tiskala ovu knjigu. Program je
vodila Rosanda Zovko, a Barbara Bubalo na violini
je glazbeno upotpunila ovu prvu večer devetnice
svetom Anti.

MOSTARSKE MAŽORETKINJE
NAJBOLJE, ŠIROKOBRIJEŠKE U SVIM KATEGORIJAMA
OSVOJILE MEDALJU

U

Širokom Brijegu je, 6. lipnja održano VII. državno prvenstvo
mažoretkinja. Na prvenstvu je sudjelovalo oko 1000 mažoretkinja iz Mostara, Posušja, Gruda,Tomislavgrada, Čapljine, Žepča, Kiseljaka, Glamoča, Uskoplja i Širokog Brijega. Natjecanje je
prigodnim riječima otvorio načelnik općine Miro Kraljević, pokrovitelj ovog natjecanja. Prvo mjesto u solo natjecanju juniorki
u disciplini Pom-Pon osvojile su širokobriješke mažoretkinje, a u
svim ostalim disciplinama i kategorijama prvo mjesto je pripalo
mažoretkinjama iz Mostara. Širokobriješke mažoretkinje su u
svim ostalim disciplinama osvojile drugo ili treće mjesto.
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ŠPORT
KOŠARKAŠI
ŠIROKOG PRVACI
BOSNE I HERCEGOVINE

foto Tomislav Miličević

U

dvorani Pecara, 30. svibnja, pred preko 5000
navijača košarkaši Širokog su u drugoj utakmici doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine
pobijedili ekipu Bosne rezultatom 81:75 i tako po
šesti put postali prvaci Bosne i Hercegovine. Košarkaši Širokog su u prvoj utakmici doigravanja za
prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevu pobijedili
ekipu Bosne rezultatom 87:78. Nakon završetka
utakmice proslava naslova prvaka je nastavljena
na Trgu širokobrijeških žrtava uz glazbenu skupinu
Jane&Orion i Ivana Mikulića. „Za četrnaest godina
koliko sam u Upravi kluba osvojili smo ukupno
dvanaest naslova prvaka i pobjednika kupa Bosne
i Hercegovine. Široki Brijeg je uistinu sportsko
čudo, a uostalom dobili smo i nagradu kao najsportskiji grad u Bosni i Hercegovini“, izjavio je
prigodom osvajanja šestog naslova prvaka Bosne
i Hercegovine predsjednik HKK Široki HT Eronet
Ante Suton.

foto Tomislav Miličević

PRIJEM KOŠARKAŠA U POVODU OSVAJANJA ŠESTOG
NASLOVA PRVAKA BOSNE I HERCEGOVINE

N

ačelnik općine Miro Kraljević, 12. lipnja priredio je prijem za članove Uprave Hrvatskog
košarkaškog kluba Široki HT Eronet. Načelnik je
čestitao vodstvu kluba na osvajanju šestog naslova prvaka Bosne i Hercegovine i potvrdi epiteta
najtrofejnijeg kluba u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Kluba Ante Suton se ispred Kluba zahvalio
Načelniku na prijemu, kao i potpori u dosadašnjem radu.
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MALONOGOMETNA LIGA MJESNIH ZAJEDNICA

U

povodu organiziranja Malonogometne lige
Mjesnih zajednica općine Široki Brijeg za
2009. godinu u Uredu načelnika općine, 8. lipnja
održan je sastanak Načelnika općine sa suradnicima i predstavnika Športskog saveza općine Široki Brijeg. U ime uprave i predsjedništva Saveza
sastanku su nazočili Josip Bevanda, predsjednik
Uprave i Predrag Kovačić, predsjednik Saveza.
Ligu Mjesnih zajednica će pod pokroviteljstvom
Načelnika općine Široki Brijeg organizirati Športski savez općine Široki Brijeg, a samo natjecanje
će se održati tijekom srpnja i kolovoza 2009. godine sa završnicom na Pecari uoči blagdana Velike
Gospe i Dana općine, 5. kolovoza 2009. godine
Na 17. sjednici Upravnog odbora Športskog saveza općine Široki Brijeg, održanoj 9. lipnja donesena je Odluka o formiranju Organizacijskog

odbora MNL MZ općine Široki Brijeg u sastavu:
Miro Kraljević, predsjednik, Josip Bevanda zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora i članovi: Nedjeljko Bokšić,Veselko Čović, Ivo Jurilj-Čiko
predsjednik natjecateljskog povjerenstva, Predrag
Kovačić, Drago Martinović, Predrag Naletilić,
Dragan Pavković, Jozo Skoko, Ivo Slišković i Vlado
Zeljko.

Utakmicom između pobjednika prošlogodišnje
Lige Hercegovine ekipe MZ Turčinovića i MZ Privalj, na igralištu Osnovne škole u Klancu, 1. srpnja
počela je Liga mjesnih zajednica općine Široki Brijeg Wiliams 2009. Prije ove utakmice upriličeno
je svečano otvaranje uz nastup širokobrijeških
mažoretkinja. Turnir je prigodnim riječima otvorio načelnik Miro Kraljević koji je pozvao igrače i
vođe ekipa na fer i sportsko ponašanje, i bez pritisaka na suce jer i onu mogu ponekad pogriješiti.

TOMISLAV BREČIĆ POBJEDNIK MARATONA POLOG-ŠIROKI BRIJEG

P

objednik tradicionalnog maratona Polog-Široki Brijeg koji se održao u sklopu svečanosti
obilježavanja 18. obljetnice zaustavljanja tenkova
u Pologu sa vremenom od 35 minuta i 20 sekundi
je Tomislav Brečić. Drugo mjesto je osvojio Josip
Doko (37 minuta i 10 sekundi), a kao treći na cilj
je stigao Širokobriježanin Mate Ivanković sa vremenom 38 minuta i 16 sekundi. Posebna priznanja
su dobile dvije djevojke koje su istrčale maraton
Antonia Martinović i Ana Marija Kožul članice
Atletskog kluba Široki Brijeg. Posebna priznanja i

novčane nagrade u iznosu 100 KM dobilo je pet
najbolje plasiranih Širokobriježana i pet najbolje
plasiranih Širokobriježana školskog uzrasta.
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KADETI ŠIROKOG BRIJEGA
PRVACI BOSNE I HERCEGOVINE

M

ladi nogometaši Širokog Brijega su na stadionu
Pecara 18. lipnja, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca bili bolji od ekipe Željezničara i zasluženo
postali prvaci Bosne i Hercegovine. Nakon 90 minuta
igre rezultat je bio 0:0. Isti rezultat je bio i u Sarajevu.
Pristupilo se izvođenju jedanaesteraca. Dino Mendeš,
Josip Crnjac i Mario Kvesić su postigli golove iz jedanaesteraca i donijeli pobjedu i veliko slavlje mladim
širokobriješkim nogometašima. Na kraju je rezultat
bio 3:1 za Široki Brijeg. Za najboljeg igrača prvenstva

proglašen je Zdenko Bilać koji je postigao 23
gola, a za najboljeg igrača današnje utakmice je
proglašen Kristijan Jajalo.

U ŠIROKOM BRIJEGU ODRŽANO DRŽAVNO
PRVENSTVO I ALFA CUP U STRELJAŠTVU

U

organizaciji Streljačkog kluba „Alfa”, u Širokom Brijegu na strelištu na Visokoj Glavici,
6. i 7. lipnja održano je 1. kolo prvenstva Bosne i
Hercegovine u streljaštvu i 1. Međunarodni ALFA
CUP. Na ALFA CUPU je sudjelovalo 30 strijelaca
iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među sudionicima su između ostalih bili strijelci iz ATJ Lučko, Sudska policija FBiH, Specijalna
policija Republike Hrvatske, SJP Srbija, Montenegro Produkcija. U natjecanju za prvenstvo Bosne i
Hercegovine sudjelovalo je 70 strijelaca.
„Prošao sam mnoga natjecanja, a ovdje u Širokom Brijegu sam prvi put. Ovdje imam ekipu koja
broji četiri strijelca, ali već sada mogu reći da će
slijedeće godine na ALFA CUPU sudjelovati 20ak strijelaca iz Crne Gore. Razlog je ovo odlično
uređeno strelište, organizacija i jedinstveni ugođaj,
kao i sami smještaj strelišta koji je omeđen prirodnom zaštitom, a u blizini je i rijeka”, rekao je
na kraju prvog dana natjecanja najbolji crnogorski
strijelac i pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji
Milorad Janjušević. U pojedinačnoj konkurenciji
Zoran Hrkać iz SK „Alfa“ Široki Brijeg osvojio je
drugo mjesto, a Streljački klub „Alfa“ je u ekipnoj
konkurenciji osvojio također drugo mjesto iza SK
„Montenegro Produkcija“.
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NIZOZEMAC RENE SMAAL
POBJEDNIK
3. HERCEGOVINA OPENA

N

izozemac Rene Smaal je pobjednik Super-Eigta turnira osmorice 3. Hercegovina Opena
Međunarodnog karate turnira koji se, u organizaciji
Karate kluba Široki Brijeg, a pod pokroviteljstvom
općine Široki Brijeg i Županije Zapadnohercegovačke (pokrovitelji su i Turistička zajednica ŽZH
i Športski savez općine Široki Brijeg) održao 27.
lipnja u Gradskoj športskoj dvorani na Pecari. Nizozemac je nakon borbi po skupinama u finalu
pobijedio hrvatskog reprezentativca Marka Miloša. U hrvatskom polufinalu Marko Miloš je pobijedio Mario Vučića (4. mjesto), a pobjednik Smaal Srbina Miloša Jovanovića (3. mjesto). Od 4.-8.
mjesta poredak je slijedeći: Haris Škrijelj (BiH),
Nermin Sinanović (BiH), Haris Suljković (BiH) i
Damir Zadro (BiH).
Natjecanje je prigodnim riječima otvorio načelnik općine Miro Kraljević koji je istaknuo da je
ovaj događaj još jedna potvrda da je Široki Brijeg športski grad i da ovakva natjecanja vrhunskih
športaša u Širokom Brijegu dokazuju da je naš
grad nezaobilazno mjesto evo sada i karate športa. „Organizacija, prijem i srdačnost ovih ljudi u
Širokom Brijegu je nešto što ću dugo pamtiti, naravno uz ovu pobjedu, i već sada obećajem da će
slijedeće godine na ovom turniru biti barem dvadesetak karatista iz Nizozemske“, izjavio je trener
pobjednika 3. Hercegovina Opena Edin Jugo.
Ugođaj i cjelodnevni Međunarodni karate turnir
su svojim nastupom upotpunile širokobriješke
mažuretkinje, a Organizacijski odbor kojem je
na čelu bio predsjednik Predrag Naletilić Cobra i
najzaslužniji što se ovaj turnir održava u Širokom
Brijegu Danijel Vučić hrvatski karate reprezentativac i trener KK Široki Brijeg, priredili su pravu

poslasticu za gledatelje, a na opće oduševljenje
nazočnih hrvatski kata-tim je izveo prezentaciju
kata-bunkai. Na turniru je sudjelovalo 450 karatista iz Hrvatske, Nizozemske, Srbije i Bosne
i Hercegovine, od onih najmlađih do središnjeg
događaja Super-Eigta osmorice. Domaćin Karate
klub Široki Brijeg je osvojio 15 medalja (4 zlatne,
5 srebrnih i 6 brončanih), Karate klub Široki pet
(2 srebrnih i 3 brončanih) i Karate klub Boljitak
osam medalja (2 zlatne, 3 srebrnih i 3 brončanih).
Nauspješniji Karate klub 3. Hercegovina Opena je
Hercegovina Zagreb sa 29 osvojenih medalja (13
zlatnih, 6 srebrnih i 10 brončanih).
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ODRŽAN PRVI
MOTO SUSRET
U ŠIROKOM BRIJEGU

ODRŽANE ULIČNE TRKE
OSMOŠKOLACA

U

organizaciji Moto kluba Široki Brijeg, 29. i 30.
svibnja u našem gradu je održan 1. Moto Susret na kome se okupilo preko 500 bikera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Austrije,
Makedonije… Prvog dana Moto Susreta služena
je Sveta misa u Crkvi na Širokom Brijegu za bikere, uz blagoslov motora. Nakon Mise po povratku
u moto kamp (ispod zaobilaznice) nastavljeno je
druženje bikera i njihovih gostiju, uz glazbenu skupinu “Dom zdravlja”. U subotu je oko 500 bikera
prošlo kroz Široki Brijeg na oduševljenje i zadovoljstvo nazočnih građana. Nakon kratkog zadržavanja u samom centru grada, i uz pozdravne riječi
načelnika općine Mire Kraljevića jednog od sponzora ovog jedinstvenog događaja u našem gradu,
bikeri su se vratili u kamp. Drugi dan susreta je
nastavljen uz moto igre, go-go plesačice i glazbu
do ranih jutarnjih sati.

ODRŽAN I. SUSRET
STAROMODNIH VOZILA

P

od pokroviteljstvom načelnika općine, a u organizaciji Odsjeka za društvene djelatnosti održane su tradicionalne Ulične trke učenika osnovnih
škola općine Široki Brijeg. Učenice i učenici petih i
šestih razreda trčali su dionicu od 600 m - sa startom od benzinske crpke INA i ciljem na Trgu širokobrijeških žrtava. Učenice i učenici sedmih i osmih
razreda su trčali dionicu od 800 m - sa startom od
Autocentra i ciljem na Trgu širokobrijeških žrtava.
Na ovogodišnjim uličnim trkama sudjelovalo je preko 500 osmoškolaca. Rezultati:
5. i 6. razredi - učenice
1. mjesto Nikolina Šantić Prva osnovna škola
2. mjesto Andrea Zelenika O.Š. Biograci
3. mjesto Iva Sesar Prva osnovna škola
5. i 6. razredi - učenici
1. mjesto Ante Bruno Zovko Druga osnovna škola
2. mjesto Ilija Čović Prva osnovna škola
3. mjesto Luka Mikulić O.Š. Kočerin
7. i 8. razredi - učenice
1. mjesto Antonija Martinović O.Š. Kočerin
2. mjesto Marija Sesar Druga osnovna škola
3. mjesto Anđela Marušić Prva osnovna škola
7. i 8. razredi - učenici
1. mjesto Mateo Kovačić Prva osnovna škola
2. mjesto Marko Čuljak Druga osnovna škola
3. mjesto Ivan Buhač O.Š. Biograci

U

organizaciji Oldtimer kluba Ero održan je I. Susret staromodnih vozila koji su se na svom proputovanju kroz
Županije Zapadnohercegovačku zadržali u našem gradu na
zadovoljstvo ljubitelja oldtimera, ali i slučajnih prolaznika.
Nakon Širokog Brijega karavana od 80-ak oldtimera krenula
je prema Ljubuškom.
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ŠIROKOBRIJEŠKI AKADEMICI
Franjevac, dvostruki
doktor filozofskih
znanosti na slici

OSMOSMJERKA

Crnogo- Trkaè na
maratonsrièno
koj utrci
drvo

Slatkovodna riba

U mreži osmosmjerke
treba pronaći i zaokružiti
dvadeset šest riječi iz popisa. Naposljetku će vam
preostati trinaest slova,
koja čitana vodoravnim
slijedom, daju konačno
rješenje, ime i prezime prvog širokobriješkog stomatologa (1960.-1962.)
rođenog 1931. godine.
Godine 1973. postao je doktor znanosti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2008.
godine izabran je za redovitog člana Akademije
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
DONOR, KAOLIN, KONCERN, MANJAK,
MLADOST, NAGOVOR, NAPAST, ODVOD,
OLTAR, OVRHA, PRASETINA, PRIGOVOR,
PROMET, RAVNICA, SLOVO, STOLAR, STRIC,
SVITA, ŠTEDIŠA, TRSKA, ZGURA
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DA SE NE ZABORAVI
POLAGANJE VIJENCA NA TRGU ŠIROKOBRIJEŠKIH ŽRTAVA

P

redstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog
rata i predstavnici općinske i županijske izvršne i
zakonodavne vlasti, u povodu 17. obljetnice utemeljenja HVO-a, a u znak sjećanja na sve poginule branitelje
iz Domovinskog rata, 8. travnja položili su vijenac kod
središnjeg križa na Trgu širokobrijeških žrtava u Širokom Brijegu.

OBILJEŽENA 165. GODIŠNJICA DOLASKA FRATARA NA ČERIGAJ

U

nedjelju, 24. svibnja, je na Čerigaju Svečanom svetom misom obilježena 165. godišnjica dolaska fratara u Hercegovinu. Svetu misu je predvodio fra Miljenko Šteko, zamjenik provincijala Hercegovačkih
franjevaca. U svojoj propovijedi fra Miljenko je između ostalog govorio o teškim vremenima kad su franjevci stigli u Hercegovinu, i u tim vremenima uspjeli izgraditi preko 120 crkava i duboko zaorati brazdu
postojanja na ovom području. Hercegovina bez franjevaca je nezamisliva zaključio je fra Miljenko.
Prije 165 godina prvi su franjevci iz Kreševa u Bosni došli u Hercegovinu, a za svoje odredište su imali
Čerigaj u blizini Širokog Brijega. Tu su podigli crkvu i fratarsku kuću koje su danas u potpunosti obnovljene, a fratarska kuća bi uskoro trebala postati i muzej u kojem bi bila prikazana povijest tih teških
vremena ovoga naroda i kraja.

ODRŽAN SIMPOZIJ „STOPAMA POBIJENIH“

U

Franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu, u organizaciji Vicepostulature, 17. svibnja
održan je simpozij pod nazivom „Stopama pobijenih”. Program je započeo Misnim slavljem koje je
predvodio fra Ante Marić definitor Hercegovačke
franjevačke provincije. Na temu „Skupljanje svjedočanstava o komunističkom pogubljenju hercegovačkih franjevaca” izlagao je prof. dr. fra Andrija
Nikić. Dr. sc. Mile Lasić izlagao je na temu „Dubrava u Knešpolju i druge masovne grobnice II.
svjetskog rata i poraća u Širokom Brijegu”. Lasić
je između ostalog govorio o tri masovne grobnice
u Dubravi-Knešpolje u kojima se nalazi, pretpostavka je, oko stotinu pobijenih civila.
O „Komunističkim zločinima u II. svjetskom ratu i

poraću i odnosu hrvatskih i hercegbosanskih vlasti
prema njima” govorio je Tomislav Jonjić, odvjetnik,
publicist i urednik „Političkog zatvorenika”. Moderator simpozija bio je fra Miljenko Stojić predsjednik Povjerenstva Vicepostulature postupak
mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće”.
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„SVIBANJSKA SJEĆANJA 2009.“ 7.-14. SVIBNJA

N

akon polaganja vijenca na Trgu širokobrijeških žrtava, u kinu Borak je održana svečanost
obilježavanja obljetnica Bleiburg i križni put 1941.,
zaustavljanje tenkova u Pologu 1991. i sjećanje na
ministra Gojka Šuška 1998. Na samom početku
ove svečanosti koja se održava pod nazivom „Svibanjska sjećanja“ nazočnima se prigodnim riječima obratio predsjednik Povjerenstva za pripremu
obilježavanja obljetnica i predsjednik Općinskog
vijeća Nedjeljko Bokšić. Bokšić je između ostalog istaknuo da je zaustavljanje tenkova u Pologu
nastavak borbe hrvatskog naroda za samostalnu i
nezavisnu hrvatsku državu i da je na tom putu jedan od najzaslužnijih za stvaranje hrvatske države
upravo naš Širokobriježanin koga se prisjećamo
ministar Gojko Šušak. O zločinima nad franjevcima govorio je Ante Beljo ravnatelj Hrvatskog
informativnog centra i bivši zastupnik u Saboru
Republike Hrvatske, koji je istaknuo da je iza svih
zločina stajao Tito sa jugoslovenskom komunističkom partijom. Načelnik općine Miro Kraljević je
u svom obraćanju istaknuo da se o Bleiburgu i
križnom putu mnogo pisalo i piše, ali da skoro
da ne prođe godina dana, a da ne saznamo nove
pojedinosti o žrtvama Križnog puta istaknuvši
najnoviji primjer masovne grobnice u blizini Laškog u Sloveniji. „Teško mi je sada reći nešto što
do sada nije rečeno o ministru Šušku, ali ću samo
izraziti svoje osobno, a mislim i zadovoljstvo sviju nas što smo se barem dijelom odužili našem
ministru podižući mu prošle godine spomenik u
našem i njegovom Širokom Brijegu“, rekao je na
kraju svog izlaganja načelnik Kraljević.
O Bleiburgu i križnom putu govorio je don Anto
Jelić župnik sarajevske župe svetog Luke Evanđeliste, predsjednik Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva i organizator tradicionalnog hodočašća u Bleiburg. Don Anto Jelić je u svom iscrpnom
izlaganju govorio o zločinima koji su počinjeni nad
hrvatskim civilima i vojnicima nakon završetka II.
svjetskog rata. „Do sada sam govorio da je grijeh
šutjeti o zločinu, a sada kažem da je zločin šutjeti
o zločincima“, rekao je don Jelić i dodao da je

Slovenija najveće grobište u svijetu poslije II. svjetskog rata i da se u njoj nalazi 600 masovnih grobnica. „U Hrvatskoj je pronađeno 800 masovnih
grobnica i neobjašnjiva je šutnja hrvatske vlasti o
ovim zločinima nakon 2000-e godine, a u Bosni i
Hercegovini se nalazi 90 masovnih grobnica, ali
niti jedna nije istražena“, rekao je između ostalog
don Anto Jelić. Voditelj programa bio je Marinko
Karačić. Svečanost obilježavanja obljetnica su pjesmama upotpunili klapa Dobrkovići sa „Lijepom
našom“ i „Preko gora širom polja“ i ženska klapa
Diva sa pjesmama „Dobro jutro“ i „Misao svijeta“.
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15. kolovoza - blagdan Velike Gospe
DAN OPĆINE ŠIROKI BRIJEG

www.sirokibrijeg.ba

