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Urednikova riječ

Općina Široki Brijeg na “Facebooku”

B

rojni su alati novih medija (interneta), odnosno e-participacije koji imaju potencijal i koji
već koriste ili će jedinice lokalne samouprave koristiti u komuniciranju s javnošću. Jedan od
najkorištenijih su društvene mreže. Posjetitelji ovih
web-stranica mogu stupiti u interakciju brzo i jednostavno, razmjenjujući mišljenja i informacije putem
e-maila, društvenih mreža, komentara, fotografija
i video sadržaja. Ove web-stranice postaju dijelom

svakodnevnog života i
koriste ih redovito stotine milijuna ljudi širom
svijeta. Najraširenija i
najpoznatija društvena
mreža i mreža koja ima
najviše korisnika je Facebook. Broj korisnika
ove mreže u 2013. godini
u Bosni i Hercegovini je
iznosio preko milijun i
300.000 korisnika. Prema
procjenama na području
naše Općine preko 10.000
građana ima svoj profil na Facebooku. Stoga
smo cijenili da je veoma
važno i da naša Općina
bude na ovoj društvenoj
mreži s čime će se zasigurno povećati otvorenost,

javnost i transparentnost
općinskih tijela vlasti, ali i
omogućiti izravno komuniciranje građana s tijelima lokalne uprave. Stoga
Vas pozivamo da posjetite
našu Facebook stranicu
da pitate, predlažete, komentirate … Redizajnirali
smo našu službenu webstranicu (www.sirokibrijeg.ba), te Vas pozivamo
da je posjetite.
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Riječ Općinskog načelnika

Nastavljamo s realizacijom
kapitalnih projekata u našoj Općini

P

očetkom mjeseca ožujka počeli smo s realizacijom još jednog velikog projekta u našoj
Općini. Radi se o višemilijunskom projektu
rekonstrukcije sustava navodnjavanja. Ovaj
projekt u cijelosti financira Svjetska banka s tim da
smo mi našu obvezu rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa i pribavljanja potrebnih dozvola za radove na
rekonstrukciji sustava realizirali upotpunosti. Široki
Brijeg je, ponajviše zahvaljujući županijskom Zavodu
za zdravstveno osiguranje, te našim gospodarstvenicima, dobio novouređenu i vrhunski opremljenu Službu
hitne pomoći. Općina Široki brijeg je među osam
općina koji su potpisali Memorandum o razumijevanju između s USAID-om i Sida-om s ciljem snažne
potpore lokalnim zajednicama na ekonomskom raz-

O

voju, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih
mjesta kroz realizaciju Projekta unapređenja lokalnog
razvoja (GOLD). Od izlaska prošlog broja biltena
nije izostalo niti športskih uspjeha od kojih ću izdvojiti košarkaše Širokog koji su osvojili Kup BiH i na
tome im i ovom prigodom čestitam. I ove godine dostojno
je kako i priliči obilježen 7. veljače 'Dan sjećanja na pobijene franjevce i puk' što ga je u veljači 2012. proglasilo
Općinsko vijeće. Programom pod nazivom „IV. dani pobijenih hercegovačkih franjevaca“ obilježena je 69. obljetnica mučeničke smrti 66 fratara Hercegovačke franjevačke
provincije. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeće obilježili
smo također i tužnu 22. obljetnicu kada je prilikom raketiranja zrakoplova jugoslavenske vojske živote izgubilo
šestero Širokobriježana, te 22. obljetnicu HVO-a.

DONATORSKA VEČER
ZA IZGRADNJU SPOMENIKA
PAPI IVANU PAVLU II.

pćinski načelnik Miro Kraljević
sudjelovao je na donatorskoj večeri
organiziranoj, 4. travnja, s ciljem
prikupljanja sredstava za izgradnju
spomenika blaženom papi Ivanu
Pavlu II. u Sarajevu, koji će biti postavljen ispred
katedrale Srca Isusova, održanoj u organizaciji
Vrhbosanske nadbiskupije i Hrvatskog kulturnog
društva “Napredak”. Donatorska večer okupila
je brojne uzvanike i predstavnike političkog,
društvenog i kulturnog života u BiH, te
diplomatskog zbora u BiH. Prigodnim govorima
o značaju podizanja spomenika papi Ivanu Pavlu
II. u Sarajevu prisutnima su se obratili nadbiskup
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik
HKD “Napredak” Franjo Topić, predsjedavajući
Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, te
predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav
Bevanda. Kardinal Puljić u svom govoru se između
ostalog prisjetio papinih riječi na kraju njegovog
pohoda u BiH “Ostat ću s vama”, naglasivši da će
upravo to i biti ostvareno izgradnjom spomenika
čiji će cilj biti poruka mira. Spomenik blaženog
pape Ivana Pavla II. bit će otkriven 30. travnja
2014.

Kardinal Vinko Puljić i Miro Kraljević

Široki info Godina VII. - Broj 21

Općinski načelnik Miro Kraljević
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Iz Ureda načelnika
Prijam za članove Uprave JP Elektroprivrede HZ HB

Elektroprivreda će 8,5 milijuna
KM investirati na području Općine

4

Nikola Krešić, Ivana Bunoza i Miro Kraljević

O

pćinski načelnik Miro
Kraljević sa suradnicima
priredio je, 2. travnja,
prijam
za
članove
Uprave
JP
Elektroprivrede
HZHB d.d. Mostar predvođene
generalnim direktorom Nikolom
Krešićem. Na sastanku se
razgovaralo
o
dosadašnjoj
suradnji i budućim planovima,
posebice na realizaciji projekata

od zajedničkoga interesa. Za
tekuću 2014. godinu predviđena su
financijska sredstva od 8,5 milijuna
KM koja će Elektroprivreda
investirati na području Općine
Široki Brijeg. Od toga iznosa
jedan milijun KM namijenjen je
za nastavak realizacije projekta
ugradnje digitalnih brojila za
daljinsko očitanje, dva milijuna
KM predviđena su za pripreme

i izgradnju novoga poslovnoga
objekta za uposlenike Distribucije
i Opskrbe električnom energijom,
dok će iznos od oko 5,5 milijuna
KM biti investiran u obnovu i
zamjenu postojećih, te izgradnju
novih distribucijskih objekata
i niskonaponske mreže čime
će biti osigurana kvalitetnija
opskrba
naših
kupaca
te
smanjeni gubitci na mreži. Na
radnom je sastanku dogovoreno
i skoro potpisivanje Sporazuma
između Elektroprivrede HZHB i
općineŠiroki Brijeg u kojemu će
biti definirani prioriteti i specifična
ulaganja, a među njima će se
naći i pilot Projekt led rasvjete.
Zajednička je ocjena i generalnoga
direktora
JP
Elektroprivrede
HZHB d.d. Mostar Nikole Krešića
i načelnika Općine Široki Brijeg
Mire Kraljevića da je međusobna
poslovna suradnja dobra, te da
je nužno nastaviti intenzivnije
raditi na njezinom proširivanju.

Iz Ureda načelnika

Potpisnici Memoranduma

U

Ljubuškom je, 8. travnja,
upriličeno
potpisivanje
Memoranduma o razumijevanju između USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja
(GOLD) i osam partnerskih općina
među kojima je i Općina Široki
Brijeg. U ime Američke agencije
za međunarodni razvoj USAID u
BiH i Švedske međunarodne agen-

cije za razvoj i suradnju (Sida),
koju predstavlja veleposlanstvo
Kraljevine Švedske u BiH, memorandum su potpisali David J. Barth, direktor misije USAID-a u BiH
i Pelle Persson, savjetnik Sida-e u
BiH, a u ime Općine Široki Brijeg
memorandum je potpisao načelnik
Miro Kraljević. Glavni cilj Projekta unapređenja lokalnog razvoja

(GOLD) je snažna potpora lokalnim zajednicama na ekonomskom
razvoju, privlačenju investicija i
otvaranju novih radnih mjesta. Ovaj
projekt razvija model održivog lokalnog ekonomskog razvoja pri
čemu će partnerske općine kreirati
model ekonomskog razvoja, koji će
biti primjenjiv u cijeloj zemlji kao
temelj za održivi ekonomski rast.

POTPISANI UGOVORI O IZRADI PROJEKTA KOLEKTORA „B“ II. FAZE I
IDEJNOG RJEŠENJA ZA DOGRADNJU PROČISTAČA

O

pćinski načelnik Miro
Kraljević i Aleksandar
Cvijanović
direktor
Zavoda za izgradnju
Banjaluka a.d. potpisali su Ugovor za izardu izvedbenog
projekta kolektora „B“ II. faza. Vrijednost ugovora je 56.000 KM, a rok
za izradu je 200 dana. Općinski načelnik Miro Kraljević i Faruk Šabeta direktor Zavoda za vodoprivredu
d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o
pružanju usluga izrade projektne dokumentacije (idejno rješenje i idejni
projekt) za sanaciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Vrijednost ugovora je 58.149 KM, a
rok izrade je 200 dana. Ugovori su
potpisani 3. ožujka u Uredu Općinskog načelnika.

Miro Kraljević i Faruk Šabeta

Aleksandar Cvijanović i Miro Kraljević
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Memorandum između USAID/Sida i Općine Široki Brijeg
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Iz Općinskog vijeća
16. sjednica Općinskog vijeća

I pored nepovoljne
financijske situacije
u prošloj godini
realizirano nekoliko
kapitalnih projekata

N

a 16. sjednici Općinskog
vijeća održanoj 9. travnja
jednoglasno je usvojena
Odluka o dopunama Odluke o
utemeljenju Dječjeg vrtića „Pčelica“ Široki Brijeg prema kojoj se
proširuje djelatnost Dječjeg vrtića
„Pčelica“ na djelatnost dnevne
skrbi o djeci.

biti bolja od prošle, osvrnuvši se
na stalni pad prihoda od PDV-a.
Kristijan Crnjac vijećnik HSPa dr. Ante Starčević je postavio
pitanje statusa bivših pripadnika
HVO-a korisnika invalidnina, kao
i provedbe revizije. Radojka Pušić
pomoćnica načelnika za branitelje
iz Domovinskog rata je izrazila nezadovoljstvom selektivnom
provedbom revizije, te istaknula da Služba na kojoj je čelu ne
može puno učiniti na tom polju.
Načelnik Kraljević je istaknuo da
pitanje statusa bivših pripadnika
HVO-a korisnika stečenih prava
prešlo okvire općine i županije i
da se na entitetskoj razini trebaju
rješavati problemi s kojima su su-

6

Izvješće o radu JP „Veterinarska
stanica“ d.o.o. za 2013. godinu
nije usvojeno. Josip Kožul predsjednik Odbora za gospodarstvo,
proračun i financije je istaknuo da
je odbor bio jednoglasan protiv
usvajanja izvješća Veterinarske
stanice. Ravnatelj ovog poduzeća
Ivica Jurić nije nazočio sjednici.
Nakon izlaganja ravnatelja JU
„Coming“ za 2013. godinu Dragana Pavkovića izvješće ovog
poduzeća je većinom glasova vijećnika usvojeno.Ravnatelj Pavković je govorio o djelatnostima
i poslovima koje ovo poduzeće
obavlja, te naglasio da je JU „Coming“ koordinator i nositelj izrade
brojnih projekta istaknuvši most na
rijeci Ugrovači, akvadukt, projekt
stepeništa uz Grabovinu, uređenja
središta grada, projekta odvodnje
oborinskih voda … Radica Mandić
bivša ravnateljica JU Dječji vrtić
„Pčelica“ obrazložila je izvješće za
2013. godinu, koje je većinom glasova usvojeno. Vijećnici su primili
na znanje informaciju o radu „Crvenog križa“ Široki Brijeg za 2013.
godinu, koju je prezentirala Karmela Skoko tajnica Crvenog križa.
15. sjednica Općinskog vijeća

Detalj sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Jednoglasno je usvojena Odluka o
gubljenju statusa nekretnine u općoj uporabi državnog vlasništva u
Mokrom površine 1.960 m². Usvojeno je i Rješenje o utvrđivanju
prava vlasništva na građevinskom
zemljištu koje se nalazi u Buhovu
površine 690 m² u korist Ljupka
Galića sina Vinka iz Buhova.
„I pored nepovoljne financijske
situacije zahvaljujući ponajprije
radu ove institucije uspjeli smo
realizirati nekoliko kapitalnih
projekata u našem gradu. Izdvojit ću školu na Lisama, te I. fazu
izgradnje kanalizacije kroz samo
središte grada“, rekao je između
ostalog Općinski načelnik Miro
Kraljević obrazlažući izvješće za
2013. godinu. Načelnik Kraljević
je izrazio nadu da će ova godina

očeni bivši pripadnici HVO-a, ali
i da daje punu potporu u ostvarivanju njihovih prava. Izvješće je
većinom glasova vijećnika usvojeno. „Radio postaja Široki Brijeg
u usporedbi s ostalim radio postajama koje emitiraju program na
hrvatskom jeziku posluje najbolje. Redovito isplaćujemo plaće i
izvršavamo sve svoje obveze“,
rekao je Mario Marušić ravnatelj
JP „Radio postaje Široki Brijeg“
d.o.o. predstavljajući izvješće za
2013. godinu, a koje je većinom
glasova usvojeno. Izvješće JP
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i
JKP „Čistoća“ d.o.o. za 2013. godinu, nakon što je obrazloženo od
strane direktora ovih javnih poduzeća Ivana Rotima i Vlade Zeljke, većinom glasova usvojeno.

Donesena odluka o
izradi plana
parcelacije
poslovnogospodarske zone
‘Knešpolje’

N

a 15. sjednici Općinskog
vijeća održanoj 7. ožujka,
nakon usvajanja zapisnika sa 14. sjednice, usvojena je
Odluka o utvrđivanju prosječne
konačne građevinske cijene iz
2013. godine. I ove kao i protekle tri godine prosječna konačna
građevinska cijena iz 2013. za
1m² neto stambenog prostora na
području Općine Široki Brijeg
iznosi 1.000 KM. Jednoglasno
je usvojena Odluka o pristupanju
izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Široki
Brijeg. Ovom odlukom, koju je
obrazložio Boro Zovko pomoć-

Detalj sa 16. sjednice Općinskog vijeća

nik načelnika za prostorno uređenje i zaštitu okolišu, osigurat će se
potreban standard uređenja i priprema prostora za daljnju izgradnju.
Jednoglasno su usvojene Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije za proširenje poslovno-gospodarske zone Knešpolje i pristupanju
izradi plana parcelacije za izgradnju farme koza s pratećim objektima u Buhovu. Odluke je obrazložio Boro Zovko pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštitu okolišu istaknuvši da se radi o
širokobriješkim gospodarstvenicima (‘Sjemenarna’ i Ivan Sabljić)
koji proširuju svoje gospodarske kapacitete, što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta i da je stoga potrebno donijeti ove odluke. Mate Zadro pomoćnik načelnika za financije obrazložio je Odluku o izmjenama Proračuna Općine Široki Brijeg za 2014., a kojom se u
Proračun za 2014. dodaje stavka primici od domaćeg zaduživanja u iznosu 1.500.000 KM. Ova Odluka je donesena na traženje UniCredit banke
d.d. Mostar koja je odobrila kredit u spomenutom iznosu i ista je usvojena.
Usvojeno je Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist poduzeća Feal d.o.o Široki Brijeg ukupne površine
14.705 m² a koje se nalaze u sklopu gospodarske zone ‘Trn’ i Rješenje o
utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Ane Marušić kći Marka iz Dobriča površine 842 m², a koje se nalazi u Dobriču.
Informaciju o aktivnostima u provedbi projekta Rekonstrukcija sustava za
navodnjavanje na području Općine Široki Brijeg podnio je Andrija Kraljević
šef odsjeka gospodarstva. Početkom ožujka počela je realizacija ovog projekta vrijednog 5,5 milijuna KM, a koji u cijelosti financira Svjetska banka.
14. sjednica Općinskog vijeća

Od 1. veljače županijske pristojbe
zamijenjene općinskim

N

a 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. siječnja jednoglasno je usvojena odluka o općinskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Općine Široki Brijeg. Ovom
odlukom uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje
kod općinskog tijela uprave i drugih pravnih osoba kojima su povjerena ovlaštenja da samostalno rješavaju u upravnim stvarima o
određenim pravima i obvezama. Dalibor Markić pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti objašnjavajući navedenu odluku istaknuo da će od 1. veljače pristojbe ići u korist općine
u cjelokupnom iznosu, te da su tarife iste u svim općinama u ŽZH.
Većinom glasova usvojena je Odluka o produljenju Ugovora o zakupu
tvrki ‘Farma koza Muša’ do rješavanja vlasničkog stanja nekretnina,
smještenih u Provu, a obuhvaćenim ugovorom o zakupu koji je istekao
2013. godine. Marko Marušić vijećnik HSP-a dr. Ante Starčević BiH
je predložio da se raspiše natječaj, te da će vijećnici HSP-a dr. Ante

Starčević BiH biti protiv donošenja ove odluke. Nakon ove točke
vijećnici HSP-a dr. Ante Starčević
BiH su napustili sjednicu Općinskog vijeća. Jednoglasno je donesena odluka o ukidanju područnih
razrednih odjela Druge osnovne
škole iz razloga promjene sjedišta ove škole koja od ove školske godine obavlja djelatnost u
novoj školskoj zgradi na Lisama.
Usvojena su Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist: Željka
Solde sina Jage iz Oklaja, Bože
Bubala sina Vencela iz Turčinovića, Milenka Zeljke sina Ivana
iz Širokog Brijega, Željka Solde
sina Veselka iz Gornje Britvice
i ‘Udruge za zaštitu i očuvanje
izvornih pasmina’ zastupane po
predsjedniku Ivici Raviću. Na
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Pčelica’ doneseno je
Rješenje o razrješenju ravnateljice Radice Mandić. Doneseno je i Rješenje o razrješenju
Zdenke Zovko člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića ‘Pčelica’.
Usvojeno je Rješenja o dodjeli na
korištenje građevinskog zemljišta
u korist Dragana Solde sina Darinka iz Gornje Britvice. Usvojen je i
Program rada Općinskog vijeća za
2014. godinu. Vijećnici su primili na znanje izvješće o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća
i radnih tijela za 2013. godinu.
U točki vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi vijećnik Marko Ćavar (HDZBiH) izvijestio je
vijećnike o neopozivoj ostavci
Josipa Zelenike predsjednika Vijeća mladih Općine Široki Brijeg, te da je na mjesto predsjednice imenovana Šima Barbarić.
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Iz Općinskog vijeća
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U našem gradu
CENTAR ZA
GRAĐANSKU
SURADNJU
ORGANIZIRAO
PREDAVANJE O
PRIRODNIM RESURSIMA

U

kalnih zajednica u Hercegbosanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji.
‘Korištenje i nadležnosti u kontekstu prirodnih resursa i zakonodavstvo kojim se uređuje upravljanje i korištenje prirodnih resursa’, naziv
je teme o kojoj je govorila Kata Marijan Krželj. O prirodnim resursima
Općine Široki Brijeg govorio je Asmir Orman iz udruge ‘Centra za
građansku suradnju’. Na predavanjima su osim predstavnika mjesnih
zajednica i nevladinih organizacija nazočili i Općinski načelnik Miro
Kraljević i predsjednik Općinskog vijeća Vinko Topić.

organizaciji ‘Centra za građansku suradnju’ iz Livna
u Općinskoj vijećnici, 28.
veljače, održano je predavanje na
temu ‘Prirodni resursi – korištenje
i lokalno upravljanje prirodnim
resursima’. U uvodnom dijelu
o projektu ‘Lokalno upravljanje
prirodnim resursima’ govorila je
Zulka Baljak izvršna direktorica
‘Centra za građansku suradnju’,
koja je naglasila da je projekt nastao kao rezultat istraživanja lo-
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Javna rasprava o izmjenama i
dopunama detaljnog plana “Vrace”

U

Općinskoj vijećnici, 6.
ožujka, održano je javno
izlaganje i rasprava
o Nacrtu I izmjene i
dopune Detaljnog plana uređenja
gradskog naselja ‘Vrace’. Na
samom početku javnog izlaganja
i rasprave nazočne je pozdravio
i prigodnim riječima se obratio
Borislav Zovko u ime nositelja
izrade plana Službe za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Općine
Široki Brijeg. Dean Vučić iz
Urbanističkog instituta Hrvatske
izrađivača plana govorio je o
izmjenama i dopunama Detaljnog
plana koji obuhvaća površinu
2,31 hektara, a graniči s rijekom
Ugrovačom, rijekom Lišticom i
ulicom Antuna Mihanovića. Na
navedenoj površini smješten je
autobusni kolodvor s popratnim
sadržajima. Ovim izmjenama
Detaljnog plana ‘Vrace’, na
magistralnoj cesti Mostar – Široki
Brijeg na ulazu u Široki Brijeg,

Dean Vučić, Borislav Zovko i Ninoslav Dusper

umjesto semafora predviđen je kružni tok. Na javnom izlaganju i raspravi
su osim predstavnika općinskih tijela vlasti sudjelovali predstavnici
javnih poduzeća i ustanova, gospodarstvenici, predstavnici nevladinih
udruga i građani.

U našem gradu

P

rigodna srca i cvijeće dijeljeni su prolaznicima u središtu Širokog Brijega u povodu obilježavanju Međunarodnog dana osoba s Downovim sindromom. Ovom
obilježavanju pridružili su se i učenici s posebnim potrebama
Prve osnovne škole Široki Brijeg i štićenici Doma ‘Marija
naša nada’. Cilj akcije je upoznati javnost na probleme s kojima se susreće ova populacija. ”Downov sindrom nije bolest,

ali pogađa sve rasne skupine
i može se javiti u bilo kojoj
obitelji. Najvažnije je da se
osobe s Downovim sindromom implementiraju u život,
u svakodnevnicu našu te da
ih se ne zapostavlja i ignorira. To su jako draga i nježna
bića i ni malo se ne razlikuju
od nas. Voljela bih kad bi se
u Širokom Brijegu osnovala
udruga roditelja djece s ovim
sindromom gdje bi se mogli
lakše rješavati problemi koji
ih prate tijekom života.” izjavila je između ostalog, u ime
organizatora, defektologinja
Prve osnovne škole Široki
Brijeg Tina Zovko.

KOČERIN: NA DUHOVNOM SEMINARU
U TRI DANA PREKO 4.000 VJERNIKA

N

a duhovnome seminaru koji se održavao u župnoj crkvi na Kočerinu sudjelovalo je mnoštvo vjernika. Seminar je započeo 11.
ožujka i trajao je tri večeri. Kočerinska crkva, premda prostrana,
bila je pretijesna da primi vjernike koji su pristizali iz različitih hercegovačkih župa i župa susjedne Dalmacije. Predavanja i molitve na seminaru
je predvodio fra Mario Knezović s temom „Isus je odgovor na pitanja
moga života“. Na seminaru su pjevali framaši s Kočerina i Posušja. Procjenjuje se da je u tri dana na seminaru sudjelovalo oko 4.000 vjernika.
Kako je seminar išao svome koncu sve više je vjernika pristizalo. Samo
fra Mario Knezović

posljednje večeri, prema podatcima
brojača, bilo je više od 1.600 osoba. Fra Mario je govorio vjernicima o Isusu kojega treba upoznati
kao Boga koji je došao da nas ljubi
i spasi, a ne da nas zastraši osudi.
Predavanja su bila prožeta konkretnim odgovorima koja Isus pruža za
svaku životnu situaciju.

Široki info Godina VII. - Broj 21

Djeca s Downovim sindromom dijelila cvijeće
građanima Širokog Brijega
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Europarlamentarac Davor Ivo Stier
posjetio Široki Brijeg
‘Ne može se doći u Hercegovinu, a ne posjetiti Široki
Brijeg. Ovdje sam se došao pokloniti širokobriješkim
mučenicima i zaista mi je bila čast boraviti u ovom, za
Hrvate, važnom mjestu’, rekao je između ostalog Davor
Ivo Stier hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu
prigodom posjete Širokom Brijegu. Hrvatski zastupnik
u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier boravio je u
dvodnevnom posjetu Hercegovini (27. i 28. ožujka). Sa
svojim mladim asistentima boravio je u Širokom Brijegu
gdje je obišao Franjevački samostan, sastao se sa franjevcima i upoznao s poviješću Širokog Brijega. Stiera je
na pred širokobriješkom crkvom dočekao fra Tomislav
Puljić, gvardijan širokobriješkog samostana, koji ga je
proveo kroz samostanske prostorije i u kratkom razgovoru mu predočio aktualno stanje širokobriješke župe.
Nešto više o samoj kulturnoj i sakralnoj baštini širokobriješke župe i kraja govorio je fra Vendelin Karačić.
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Stiera je na pred širokobriješkom crkvom dočekao fra Tomislav Puljić

Poznati hrvatski znanstvenik prof.
dr. sc. Davor Pavuna održao predavanje “Suvremeni mladi čovjek u
dodiru vjere i znanosti”

U

prepunoj dvorani Zavoda Svete obitelji na Puringaju predavanje na temu “Suvremeni mladi
čovjek u dodiru vjere i znanosti – Moji uvidi o
post-kvantnoj fizici i o Bogu” održao je, 24. siječnja,
hrvatski znanstvenik prof. dr. sc. Davora Pavuna. Hrvatski znanstvenik svjetskog glasa Davor Pavuna je na
zanimljiv način ispričao svoje životno iskustvo koje se
prožima kroz njegovu znanstvenu karijeru kao i ‘upoznavanje’ Boga koji je ‘odlučio’ ući u život ovog iznimnog znanstvenika. Cijelo izlaganje doktora Pavune o
znanstvenosti po njegovim riječima je čista besmislica
bez Božjeg prisustva. Na lijepim primjerima je publici
objašnjavao važne detalje iz njegovog života koji su ga
doveli do Boga. Pavuna je rođen u kršćanskoj obitelji i
kršten je već po rođenju, međutim kroz svoju mladost
nije bio praktični vjernik čak se izjašnjavao kao agno-

U jednom danu mladi očistili
Grabovinu, Brijeg i
korito rijeke Lištice

V

iše od stotinu mladih Širokobriježanki i Širokobriježana sudjelovali su (15. ožujka) u hvale vrijednoj
akciji čišćenja i prikupljanja smeća koje se mjesecima nakupljalo u mjestima gdje svakodnevno boravi
veliki broj ljudi. Članovi ‘Frame’ Široki Brijeg očistili su
Grabovinu, park oko spomenika fra Didaku Buntiću i
prostor oko širokobriješke Gimnazije, a Udruga ‘Inicijativa za Široki Brijeg’ šetnicu Borak i korito rijeke Lištice.

prof. dr. sc. Davor Pavuna

stik. Prvi važan trenutak se dogodio kad mu se otac
razbolio gdje je uvidio da nema nikakve znanosti koja
mu može pomoći da ozdravi. Iako već tada na glasu
super fizičara i znanstvenika prvi put osjeća nemoć i
osjeća da postoji nešto drugo, nešto što nadilazi znanost i sve moguće formule i jednadžbe. Predavanje je
održano u organizaciji udruge ‘Inicijativa za Široki’.

U našem gradu

U

druga žena liječenih od karcinoma dojke ‘Narcis’ iz Širokog Brijega već devetu godinu svojim sugrađanima skreće pozornost na njihov
problem koji nažalost u svakom trenutku može biti
problem mnogih drugih žena u cijelomu svijetu.
Udruga se trudi kroz razne akcije upoznati žene sa
prevencijom koja je od izuzetne važnosti. Poznato
je da ranim otkrivanjem ove bolesti uveliko se povećavaju šanse za ozdravljenje ...

Članice Udruge potpomognute volonterkama su na
Trgu širokobrijeških žrtava u središtu grada, 17. ožujka, priredile druženje sa sugrađanima, a brojni Širokobriježani simbolično su kupili cvijet narcisa kako bi
se solidarizirali sa svojim sugrađankama koje se bore
s ovom teškom bolesti.
Prema riječima članova Udruge ‘Narcis’ pomažu ih JP
EP HZHB, a akciju svake godine podrži i Općinski načelnik Miro Kraljević.

Pomozimo jednom djetetu

U

Zavodu Svete obitelji na Puringaju, 6. veljače, održana je donatorska večer za štićenike Doma ‘Marija naša
nada’ pod nazivom ‘Pomozimo jednom djetetu’. Zbog pomanjkanja financijskih sredstava ‘Udruga roditelja djece s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju ‘ pokrenula je akciju kako bi pronašli dodatna
sredstva i tako pomogli da djeca štićenici Doma i dalje budu dio programa rehabilitacije koju daje i provodi ova
iznimno važna ustanova. Brojni gospodarstvenici iz ŽZH su se rado odazvali i pomogli ovu akciju. U glazbenom
dijelu programa nastupili su Tibia, Klapa Hrvoje, Širokobriješki dukati, a oduševljenje i pljesak prisutnih dobili su
i štićenici Doma koji su također pokazali da znaju i pjevati i zahvaliti svima.

Vesna Ćužić, ravnateljica
Zavoda Svete obitelji
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Obnovljene stare mlinice i uređeni okoliš
pretvaraju vrelo Borak u širokobriješki park prirode

U

druga EKO-ZH (Društvo za zaštitu okoliša i kulturno-povijesnog naslijeđa) u suradnji s Razvojnom agencijom Županije
Zapadnohercegovačke (HERAG) organizirala je, 29. ožujka, u
Borku praktičnu radionicu i demonstraciju tehnika i načina
ugradnje pločastog vapnenca u različite objekte.

nada da će to prepoznati u Turističkoj zajednici ZHŽ-a i0pćinskoj
vlasti. Članovi HKUD „Brda“ iz Izbična izveli su splet kola zapadne
Hercegovine i na taj način podsjetili na vremena kada su takvi
prizori bili uobičajeni na ovom
mjestu gdje se cijeli širokobriješki
kraj opskrbljivao žitom.
Ova radionica je nastavak aktivnosti koje udruga EKO ZH već
duže vrijeme poduzima na obnovi starih mlinica i uređenju okoliša
na vrelu Borak kao jednom prirodnom biseru koji je nepravedno zapušten i devastiran, a koji bi
trebao biti na ponos svih Širokobriježana.
U sklopu spomenutog projekta
u širokobriješkom hotelu ‘’Park’’
održano je predavanje o pločastom vapnencu. O primjeni pločastog vapnenca na krovovima u
Hercegovini govorio je Radoslav

12

Restaurirane objekte u Borku i projekt obnove predstavio je Ivan Jelčić,
direktor HERAG-a. „Kulturu i veličinu jednog naroda uvijek su označavale građevine i pismenost. Pored svega ostaloga Široki Brijeg se može
podičiti i ovim građevinama koje danas obnavljamo“, izjavio je Vjekoslav Draškić, potpredsjednik udruge EKO-ZH. Općinski načelnik Miro
Kraljević je obećao pomoć u obnovi istaknuvši kako je uvijek otvoren
za projekte očuvanja kulturne baštine. „Naša vizija je urediti ovaj kompleks po uzoru na neke parkove prirode, zatvoriti prostor i dati mu
funkcionalnu dimenziju po uzoru na neke parkove prirode i pretvoriti
ga u pravo turističko središte“, istaknuo je Draškić uz poruku kako se

Vjekoslav Draškić, potpredsjednik
udruge EKO-ZH

Dodig, dok je Goran Glamuzina
istaknuo prirodne-geološke osobitosti pločastih vapnenaca zapadne Hercegovine.

ODRŽANA SKUPŠTINA UMIROVLJENIKA

U

prostorijama Udruge umirovljenika Široki Brijeg, 22. veljače, održana je redovita godišnja Skupština udruge. Predsjednik Udruge Karlo Zelenika podnio je iscrpno izvješće o radu udruge za 2013. godini, kao i planove za 2014. godinu. Zelenika je istaknuo odličnu suradnju
s Općinom Široki Brijeg, te je načelniku Kraljeviću uručio zahvalnicu za
dugogodišnju potporu u radu Udruge. Širokobriješka udruga umirovljenika, osnovana je 2001. godine, broji preko 2.000 članova što je preko
polovice ukupnog broja umirovljenika u Širokom Brijegu. Uz članove na
Skupštini udruge kao gosti bili su nazočni Općinski načelnik Miro Kraljević, predsjednik Općinskog vijeća Vinko Topić, predsjednici nekoliko općinskih udruga umirovljenika iz susjedstva, te predsjednik krovne udruge
umirovljenika HR Herceg-Bosne Ivan Kožul.
Karlo Zelenika i Miljenko Bošnjak

U našem gradu

Srednjoškolci
i
studenti darovali 80
doza krvi

Otvorena izložba rukotvorina

U

prostorijama mjesne zajednice Lijeva obala u sklopu projekta 'Hoću
i mogu' 10. travnja otvorena je izložba rukotvorina 50-ak polaznika, koji su svoje znanje prenosili i stjecali jedni od drugih i to kroz
četiri radionice koje je pokrenula Udruga 'Inicijativa za Široki Brijeg'. Ovaj
projekt je podržala Fondacija Light for the world iz Austrije, Austrijska razvojna agencija i Fondacija Mozaik, a partneri ovog zanimljivog projekta
su i Udruga osoba s invaliditetom ZHŽ-a i Udruga EKO ZH čiji su se članovi
također bili aktivni sudionici u njegovoj realizaciji.

U

ranim poslijepodnevnim
satima 26. ožujka izbio je
požar na najvećoj zgradi
u kompleksu Duhanske stanice. Odmah nakon dojave na teren su izišle sve raspoložive snage širokobriješkog Vatrogasnog
društva, dva vozila i 11 vatrogasaca koji su u popodnevnim satima stavili požar pod kontrolu.
Na lice mjesta izišao je i Općinski načelnik Miro Kraljević. Uzrok
požara je za sada nepoznat.

IZGORJELA NAJVEĆA ZGRADA U
DUHANSKOJ STANICI
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C

rveni križ Široki Brijeg
organizirao je, 10. travnja,
akciju darivanja krvi za
učenike Gimnazije ‘Fra Dominika
Mandića’, Srednje strukovne škole
i studente Akademije likovnih
umjetnosti kojoj su se odazvala 92
učenika od kojih je 80 darovalo krv.
Učenici koji su darovali krv imaju
pravo na dva slobodna dana od
nastave na temelju pravilnika ili
kolektivnog ugovora škole, te na
besplatan doručak u NAM-NAM
(kod Tije). Za sve koji su darovali krv
u akciji 5. prosinca 2013. i 10. travnja
2014., organiziran je zajednički izlet
u Travnik, a planira se posjetiti KŠC
Travnik i Franjevački samostan
Guča Gora.
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Novi broj Gradine

PRVI GODIŠNJAK
OSNOVACA U ŽZH –
PO ŠESTI PUT!
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Foto-vijest
Ravnatelj i učenici iz OŠ Biograci, sudionici natjecanja “Civitas”, na prijemu kod Načelnika

Uredništvo “Gradine” s glavnim
urednikom Mirom Naletilićem

L

ist Gradina, prvi godišnjak osnovaca s područja ŽZH, posljednjih je godina pokrenuo
lavinu sličnih pokušaja među školarcima iz
Gruda, Posušja, Širokog Brijega i Kočerina.
I ne samo to: zahvaljujući prijateljima iz Humanitarne udruge fra Mladen Hrkać, ova tiskovina s
Mostarskog blata je promovirana na tradicionalnoj
manifestaciji Širokobriješka večer u Zagrebu 30. studenoga 2013., čime je uspješno proširila tržište na
prostor Europske unije! Članovi Literarno-novinarske sekcije najmanje širokobriješke osnovne škole s
ponosom ističu da su prošle godine ugostili i ekipu
državne Hrvatske radiotelevizije, koja je o njihovu
djelovanju snimila reportažu za rado gledanu emisiju Hrvatska kronika BiH. U šestom broju Gradine
pronaći ćete ekskluzivni intervju sa širokobriješkim
slavujem Ivanom Mikulićem-Civom u povodu desete obljetnice njegova eurovizijskog nastupa i 20
godina profesionalne karijere. Tu su i putopisne reportaže s ekskurzije i izleta, pregled najvećih učeničkih postignuća iz prethodne godine, portreti državnih prvaka u bodybuildingu i karateu- nekadašnjih
učenika OŠ Biograci… A uredništvo šestoga broja
lista poručuje da Gradina ne postoji zbog njih niti
oni zbog nje- ona je, jednostavno, dio njihovih života i ljepota koju moraju izraziti. Mladost je sretna
jer ima sposobnost vidjeti ljepotu i tko god zadrži tu
sposobnost, nikad neće ostarjeti. A ljepota je, kažu,
u oku promatrača. Pokretač i dugogodišnji urednik
lista je Miro Naletilić. (tekst i foto Miro Naletilić)

Infrastruktura

R

aščišćavanjem postojećih
vodonatapnih kanala na
području mjesne zajednice Knešpolje, početkom
ožujka, započeli su radovi
na rekonstrukciji sustava za navodnjavanje, višemilijunskog projekta
u Općini Široki Brijeg, a kojega u
cijelosti financira Svjetska banka.
Projekt rekonstrukcije sustava za
navodnjavanje na području Općine
Široki Brijeg je pripreman kao podprojekt naziva „Mostarsko blato“ u
sklopu Projekta razvitka sustava za
navodnjavanje u BiH. „Naša udruga

navodnjavanje na području Općine
Široki Brijeg. Ukupni radovi sanacije
i rekonstrukcije kanala su podijeljeni po područjima u četiri LOT-a:
LOT 1. Akvadukt preko rijeke Lištice u Borku; LOT 2. Dionica glavnog
kanala: Vrelo Borak – Buk - Uzarići – Jare – Biograci; LOT 3. Dionica
glavnog kanala: Akvadukt u Borku
– Oklaji – Trn – Zavoznik – Mokro
– Turčinovići; LOT 4. Kanali na području Knešpolja, Gornjeg i Donjeg
polja (Orovnik) i Žvatića. Ukupna
vrijednost ugovorenih radova u sva
četiri LOT-a iznosi oko 5,5 milijuna

KORISNIKA VODE DONJA TERASA
(kanal prema Biogracima), UDRUGA KORISNIKA VODE KNEŠPOLJE,
UDRUGA KORISNIKA VODE GORNJA TERASA (kanal prema Turčinovićima), UDRUGA KORISNIKA VODE
KANALA DOBRIČ i UDRUGA KORISNIKA KANALA OROVNIK I GORNJI
BORAK. Ispred Općine Široki Brijeg
je u sklopu priprema ovog projekta
predloženo i planirano proširenje
sustava za navodnjavanje na područje Ljutog Doca. Do sada je za
taj dio sustava izrađeno i odabrano
projektno rješenje, a mogućnost
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POČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI
SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
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Izvođenje radova u Knešpolju
uspostavila je suradnju s izvođačem radova. Već imamo nekoliko
zahtjeva kojim tražimo određene
preinake na vodonatapnim kanalima i ne sumnjam da će naši prijedlozi biti prihvaćeni. S ovim, usudim se
reći najvećim projektom u povijesti
Knešpolja, bit će stvoreni preduvjeti
za povećanje poljoprivredne proizvodnje, ali i za sustavno upravljanje
i održavanje vodonatapnih kanala“,
izjavio je Krešo Ćavar predsjednik
Udruge korisnika vode Knešpolje
Nakon višegodišnjih priprema
Svjetska banka je polovicom 2012.
godine odobrila financiranje podprojekta rekonstrukcije sustava za

KM, a izvođači radova su HERING
d.d. Široki Brijeg (za LOT-ove 1,2 i 3) i
AMITEA d.o.o. Mostar (LOT 4). Ova financijska sredstva su nepovratna za
Općinu, s tim da je obveza Općine
bila da riješi imovinsko-pravne odnose i potrebne dozvole za radove
na rekonstrukciji sustava, te da koordinira realizaciju projekta na terenu
i potakne formiranje i rad udruga
korisnika vode. Potpisanim ugovorima je predviđeno da će se radovi
izvoditi u narednih 18 mjeseci.
U sklopu priprema za izvođenje
navedenog projekta u 2013. godini formirano je i registrirano pet
udruga korisnika vode: UDRUGA

financiranja će ponovno biti razmatrana ukoliko se uspješno realizira prva faza projekta i na raspolaganju bude nepotrošenih sredstava u sklopu ukupnog projekta
(IDP) koji se provodi u BiH.
Realizacijom ove kapitalne investicije rekonstruirat će se svi ključni objekti sustava i glavni kanali
za navodnjavanje, uspostaviti će
se učinkovit način održavanja i
upravljanja hidro-melioracijskim
sustavom čime će se značajno
povećati mogućnost navodnjavanja zemljišta kao glavni preduvjet
za povećanje poljoprivredne proizvodnje.

Infrastruktura

SVEČANO OTVORENA
SLUŽBA HITNE MEDICINSKE
POMOĆI

S

večanim presijecanjem vrpce Općinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik Vlade ŽZH
Zdenko Ćosić, 11. veljače, otvorili su novouređene prostorije Službe hitne medicinske pomoći. Ravnatelj dr. Mirko Kordić je povezujući
datum otvaranja sa Svjetskim danom bolesnika i blagdanom Gospe Lurdske zahvalio se svima koji su pomogli u izgradnji i opremanju Službe hitne medicinske
pomoći, te istaknuo: „Ovim adekvatnim novim prostorom i opremom imamo potrebne uvjete za kvalitetan
rad službe, a ostalo je na nama i našem odnosu prema
čovjeku (pacijentu) i daljnjem stručnom usavršavanju.
Za potpuni završetak ovog projekta zatražit ćemo pomoć od općinske službe urbanizma za dobivanje dozvole da bi natkrili vozni park Službe hitne medicinske
pomoći i učinili ga funkcionalnijim.“

“Mi gospodarstvenici koji smo inicirali i svojim donacijama sudjelovali u izgradnji prostorija Službe hitne
medicinske pomoći zahvaljujemo se onima koji su
podržali i u djelo proveli ovu našu ideju na čelu s ravnateljom Doma Zdravlja gospodinom Kordićem. Vjerujući da smo ovom inicijativom pomogli u podizanju
kvalitete usluga hitne pomoći, uz želju da ima što manje posla, možemo obećati da ćemo i ubuduće, kao
i mnogo puta do sada, odazvati se sličnim akcijama
iz svih sfera života u Širokom Brijegu, jer time želimo
biti i društveno odgovorne tvrtke i pojedinci”, stoji u
poruci koju su poslali širokobriješki gospodarstvenici
prigodom otvaranja Službe hitne medicinske pomoći.
Nazočnima su se prigodnim riječima obratili Vilson Crnjac ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH
i Općinski načelnik Miro Kraljević. Nakon svečanog
otvaranja novoizgrađene prostorije Službe hitne medicinske pomoći blagoslovio je širokobriješki gvardijan
fra Tomislav Puljić.
Izgradnja novih prostorija Službe hitne medicinske
pomoći pri Javnoj ustanovi Dom zdravlja Široki Brijeg
započela je u siječnju 2013. godine, a završila u stu-
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Djelatnici Službe hitne medicinske pomoći
s ravnateljem Doma zdravlja dr. Mirkom Kordićem

Miro Kraljević i Zdenko Ćosić

denom iste godine. U sklopu Službe hitne medicinske
pomoći su: prostor za reanimaciju, liječnička ordinaciju, prostor za kirurgiju, prostor za previjalište i terapiju i
soba za odmor (soba za tehničare i medicinske sestre),
te potrebna oprema od koje je vrijedno izdvojiti prenosivi ‘monitor vitalnih funkcija’ na kojem se istodobno može vidjeti 12-kanalni EKG, saturacija krvi kisikom,
krvni tlak i broj respiracija. Vrijednost izvedenih radova
i opreme je 330.000 KM.

Infrastruktura

I DUŽICE KRENULE U IZGRADNJU
VODOVODNE MREŽE

NAJAVA OTKRIVANJA SPOMENIKA U CRNIM LOKVAMA

U

organizaciji udruge „Crnolokvani“ 9. kolovoza bit će upriličeno 15. tradicionalno okupljanje
Crnolokvana kod Osnovne škole - Kulturnog doma u Crnim Lokvama. Ovogodišnje okupljanje
bit će posebno svečano jer se na dan okupljanja svečano otkriva spomen obilježje svim poginulim i nestalim Crnolokvanima u svim ratovima. Spomen obilježje podižu mještani i raseljeni
Crnolokvani uz svesrdnu pomoć mnogih donatora, hrvatskih institucija (Vlade RH, Općine Široki Brijeg,
Županije Zapadnohercegovačka), vjerskih institucija, udruga, tvrtki i pojedinaca, u čast, slavu i sjećanje na
hrvatske žrtve sela Crne Lokve i sve žrtve za hrvatski narod i domovinu od pamtivijeka. Svi kojima su imena ispisana na spomeniku ubijeni su i nestali na raznim stratištima od Bleiburga, Križnih putova, mnogih
stratišta diljem domovine pa sve do kućnog praga u Crnim Lokvama. Sveukupno je poginulo i nestalo 100
mještana, a za 57 mještana ne zna se za grob i vode se kao nestali. Autor spomenika je akademski slikar
Anđelko Mikulić. /www.crnelokve.ba/
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P

očetkom veljače mjesne zajednice Dužice i Rasno krenule su u realizaciju projekta izgradnje
vodovodne mreže. Do sada (polovica travnja)
je položeno oko 23.000 metara vodovodnih cijevi.
Općinski načelnik Miro Kraljević i predsjednik Općinskog vijeća Vinko Topić posjetili su, 4. veljače, mjesnu
zajednicu Dužice, gdje su ih predstavnici ove mjesne zajednice upoznali s tijekom radova na izgradnji vodovodne mreže. Hrvoje Sopta predsjednik i
Stanko Kvesić član Vijeća mjesne zajednice Dužice s
načelnikom Kraljevićem i predsjednikom Općinskog
vijeća Topićem prošli su dionicu od Medovića gdje
se vodovod Dužice nastavlja na vodovod Grude do
početka naselja Njive mjesta gdje su radovi u tijeku.
„Općina Široki Brijeg nastavlja s radovima na izgradnji
vodovoda. Nakon što je ljetos pušten u rad vodovod
u Turčinovićima, osim ovdje na Dužicama, u tijeku su
radovi u Buhovu, a nadam se da ćemo ove godine
primarnu mrežu iz Ledinca dovesti i do vodospreme
u Rasnu“, izjavio je načelnik Kraljević nakon obilaska
radova u mjesnoj zajednici Dužice.
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Tema broja: ‘Novi web, Facebook i YouTube kanal Općine Široki Brijeg’
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG DOBILA
POTPUNO NOVI WEB, FACEBOOK
STRANICU I YOUTUBE KANAL

K

rajem 2006. godine pokrenuta je webstranica Općine Široki Brijeg (www.sirokibrijeg.
ba). Početkom 2009. godine web-stranica
Općine je redizajnirana. Nakon nekoliko
manjih preinaka u proteklih pet godina,
u potpunosti preuređena službena web-stranica
Općine Široki Brijeg 1. travnja je puštena u rad. Webstranice su važne jer predstavljaju sliku organizacije i
vrijednosti brenda na internetu, te se mogu koristiti
za komuniciranje s mnogim javnostima. Web-stranice
jedinica lokalne samouprave su se pokazale kao jedna
od najkorištenijih i najjeftinijih internet alata. U Bosni
i Hercegovini web-stranicu posjeduje 96 % jedinica
lokalne samouprave. Otvorili smo i Facebook stranicu
Općine Široki Brijeg, kao i kanal na YouTube-u, a uskoro
ćete imati mogućnost pratiti nas i na Twitteru.

najave kulturnih, športskih, gospodarskih i drugih
važnih događaja u našem gradu. Posjetite foto i video
galeriju. Putem web-stranice Općine Široki Brijeg
naručite izvatke iz matice rođenih, umrlih i vjenčanih.
Pratite nas i na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu
na kojem je postavljena video prezentacija nove webstranice. Pozivamo Vas da s nama podijelite najavu
događaja u Vašem mjestu, Vašoj mjesnoj zajednici.
Pošaljite nam svoj članak o događaju u Vašem mjestu
kojega ćemo rado objaviti. Kontaktirajte nas, pošaljite
nam Vašu primjedbu, sugestiju, pohvalu…Veliku
pomoć pri izradi potpuno nove web-stranice pružili
su nam djelatnici (prvi među njima Marko Karačić) iz
agencije za informatičku djelatnost ‘Cicero’.
Modeli komuniciranja u lokalnoj samoupravi koji su se
do sada primjenjivali, bili su zasnovani na informiranju
javnosti što je samo preduvjet sudjelovanja građana u
kreiranju javnih politika, i do sada nisu uspjeli motivirati
građane na intenzivnije uključivanje u procese
odlučivanja. Novi modeli komuniciranja jedinica
lokalne samouprave s javnošću su modeli zasnovani
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Pomoću službene web-stranice Općine Široki Brijeg
(www.sirokibrijeg.ba) možete saznati najnovije
informacije iz Vaše lokalne zajednice, Vaše mjesne
zajednice, iz Širokog Brijega. Iskoristite mogućnost
izravnog postavljanja upita Općinskom načelniku,
a odgovori na postavljena pitanja bit će dostupna
svim posjetiteljima web-stranice. Pošaljite upit
pomoćnicima Općinskog načelnika, predsjedniku
Općinskog vijeća i vijećnicima Općinskog vijeća.
Također iskoristite priliku i kontaktirajte i ravnatelje/
direktore općinskih javnih poduzeća i ustanova.
Pomoću jedinstvenog ‘Kalendara događaja’ pogledajte

na konvergenciji tradicionalnih medija i alatima
novih medija, modeli koji omogućuju interaktivnost
i neprekidnu komunikaciju tijela lokalnih vlasti i
građana. Upravo nove informacijske i komunikacijske
tehnologije u lokalnoj samoupravi osiguravaju
prostor za otvorenu raspravu, ali i utjecaj građana na
donošenje odluka, što je u izravnoj funkciji razvijanja
participativne demokracije u jedinicama lokalne
samouprave. Nadamo se da će nova web-stranica,
Facebook, YouTube kanal, elektronička pošta (e-mail)
i drugi alati novih medija doprinijeti Vašem većem
sudjelovanju u kreiranju javnih politika u našoj Općini.

bi po skraćenom postupku usvojiti Zakon o Gradu
Široki Brijeg, ali ova točka nije došla na dnevni red,
tako da još uvijek imamo status općine.
(Općinski načelnik Miro Kraljević)

Nekoliko upita bilo je u vezi izgradnje vodovoda
na području naše općine.

Poštovani načelniče kako ocjenjujete trenutno
stanje gospodarstva u našoj općini?

Izgradnja vodovoda je velik i zahtjevan projekt, ali
pokušavamo s predsjednicima mjesnih zajednica
i naravno mještanima rješavati ove pitanje. Brojne
su aktivnosti na terenu, a ja ću navesti neke od
njih. U tijeku je postavljenje vodovodnih cijevi
na području mjesnih zajednica Dužice i Rasno.
Mještani ovih mjesnih zajednica su u protekla tri
mjeseca položili preko 22 kilometra vodovodnih
cijevi. U Buhovu je također izgradnja vodovodne
mreže u tijeku. Nadam se da će se
ovog ljeta na Kočerinu nastaviti
s priključivanjem domaćinstava
na vodovodnu mrežu. Mjesna

zajednica Ljubotići bi uskoro
trebala krenuti u izgradnju
vodovodne mreže. (Općinski
načelnik Miro Kraljević)

Kada se uspoređujemo s općinama u okruženju
trenutnu gospodarsku i ekonomsku situaciju
u Širokom Brijegu mogli bismo ocijeniti
zadovoljavajućom. Nositelji gospodarskog razvoja
Širokog Brijega su naši gospodarstvenici. Njihov
sadašnji rad i njihovi planovi, barem oni s kojima sam
upoznat, su nešto što je naš najveći potencijal i što
nam stvara obvezu da kao lokalna vlast stalno radimo
na stvaranju preduvjeta za ostvarenje tih planova. To
će rezultirati novim radnim mjestima
i materijalnim pretpostavkama za
sveukupni daljnji razvitak i kvalitetniji
život u
Pitajte općinske Š i ro k o m
Brijegu.
službe
(Općinski
načelnik
Miro Kraljević)

?

Također se i veliki broj upita odnosio na
status naše općine, jesmo li grad ili općina?
Polovicom prosinca prošle godine Vlada
Federacije BiH uputila je Parlamentu FBiH
prijedlog zakona kojim se Općina Široki Brijeg,
uz općine Tuzlu, Zenicu i Bihać, uspostavlja kao
grad.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine trebao

Pitajte predsjednika
Općinskog vijeća

Pitajte Načelnika

Pitajte vijećnike

U ovoj rubrici možete pročitati odgovore na
najčešće postavljena pitanja koja su upućena
Općinskom načelniku, predsjedniku Općinskog
vijeća i općinskim službama u protekla tri
mjeseca.

Pitanje možete postaviti na mail:
ured.nacelnika@sirokibrijeg.ba ili na mailove
predsjednika Općinskog vijeća predsjednik.
ov@sirokibrijeg.ba, općinskih službi i Općinskog
vijeća koji se nalaze na službenoj web-stranici
Općine Široki Brijeg. Ukoliko želite da se Vaše
pitanje i odgovor objavi u slijedećem broju
biltena prilikom postavljanja pitanja u nazivu
predmeta obvezno dodajte ‘građani pitaju’.
Od 1. travnja kada je u rad puštena nova
web-stranica Općine Široki Brijeg otvorena je
mogućnost postavljanja pitanja Općinskom
načelniku, a odgovori na postavljena pitanja
dostupna su svim posjetiteljima web-stranice.
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Građani pitaju
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Kultura
‘GANGO MOJA IZ STARIH VRIMENA
TI SI SAMA NIKLA IZ KAMENA’

U

20

Širokom Brijegu (caffe Casablanka ‘kod
Dragana’), 15. veljače, predstavljen je
jedinstveni nosač zvuka (CD) pod nazivom ‘Gango moja iz starih vrimena ti si sama
nikla iz kamena’. Na ovom CD-u nalazi se 80-ak
izvedbi na sviralama, guslama, usnoj harmonici, diplama, te ganga od ukupno 24 izvođača iz Zapadne
Hercegovine. Nakladnik je ‘Udruga gangaša Zapadne Hercegovine’. „Želja nam je da naša ganga uđe
kao nematerijalna baština pod UNESCO-vu kapu,
kako naš trud u očuvanju baštine ne bi bio uzaludan. Nadamo se da ćete svi koji budete imali ovaj
CD uživati slušajući gange, koje smo željeli otrgnuti
od zaborava“, rekao je između ostalog Marinko Mikulić Mako predstavljajući CD. Predsjednik ‘Udruge
gangaša Zapadne Hercegovine’ Mate Anić zahvalio
je svima koji su pomogli izdavanje ovog CD-a posebno istaknuvši Općinu Široki Brijeg i Županiju
Zapadnohercegovačku, ali i izvođače zahvaljujući
kojima je i snimljen ovaj jedinstveni nosač zvuka.
Predstavljanje je proteklo uz zvuke gange, gusala,
dipala i bećarca i uz domaće delicije, te je trajalo do
kasnih noćnih sati.

Mate Anić i Marinko Mikulić Mako

Deset godina klape “Dobrkovići”

U

kinu ‘Borak’ je u povodu 10. obljetnice osnutka, 17. ožujka, održan koncert klape ‘Dobrkobići’. U programu su sudjelovali: klapa ‘Dobrkovići’, klapa ‘Grga’ Posušje i ženska klapa ‘Diva’ Široki
Brijeg. Slavljenici su dio programa posvetili korizmenom vremenu i korizmenim napjevima iz doline
Neretve, a koje je prikupio i obradio maestro Živko
Ključe. Najmlađi članovi klape uručili su prigodne

darove svojim bivšim članovima: Draganu, Ivanu
i Željku. Osnivaču i prvom umjetničkom voditelju
maestru Živku Ključi, uručen je dar, kao znak zahvalnosti za sav trud i znanje, koje je ugradio u temelje klape. Razmijenjeni su darovi i s dugogodišnjim
prijateljima i predstavnicima TZ Primošten, supružnicima Lorom i Ljubom Fuštin, koji su im zauzvrat
uručili pozivnicu za novo gostovanje.

Kultura

„Gospar do gospara, godinama su se redale izložbe dragih nam umjetnika iz najljepših zidina na
svijetu. Veza Dubrovnika i Širokog je i danas na
djelu. Večeras je s nama, zajedno sa svojim radovima koji bruje životom uvaženi gospar koji će
matricu Dubrovnika unijeti u naše živote”, rekao
je umjetnički voditelj Franjevačke galerije fra Vendelin Karačić na otvaranju izložbe Miše Baričevića
umjetnika iz Dubrovnika održanom 18. veljače.
Izložbu je prigodnim je riječima otvorio novinar
Dragan Marjanović. Izložbu je publici predstavio

Mišo Baričević

povjesničar umjetnosti Marin Ivanović, tvrdeći da
u isto vrijeme Mišo kroz ciklus od 12 slika u kojima
opisuje najvažnije trenutke i osobe iz dubrovačke
povijesti. Dvije klape, Dobrkovići (muška) i Diva
(ženska), dale su posebni ugođaj ovom kulturnom događanju.

Otvorena izložba akademske grafičarke
Antonije Gudelj
“Mitovi morskih dubina”

U

Franjevačkoj galeriji je, 18. ožujka, otvorena izložba grafika i slikocrteža pod
nazivom ‘Mitovi morskih dubina’ autorice akademske grafičarke Antonije Gudelj. „Antonija Gudelj uviđa bitnost sadašnjeg trenutka i ne bježi od realnosti nego se suočava s njom. Priroda joj daje borbenu snagu i pomaže joj da nađe
ljepotu u tišini, konzumirajući život bez zadrške i ustrčavanja“, rekao je prigodom
otvaranja izložbe akademski slikar Josip Mijić, koji je postavio izložbu. „Jednu du-

Antonija Gudelj

binu ima pojavni svijet,
a drugu dubinu ima duhovni svijet. Te dvije dubine nosi Antonija u svom
stvaralaštvu i prenosi ih
na studente“, rekao je između ostalog fra Vendelin Karačić umjetnički voditelj Franjevačke galerije.
Izložbu je otvorio Miljenko Galić savjetnik ministrice obrazovanja, znanosti,
kulture i športa ŽZH, a za
potpuni ugođaj pobrinuli su se voditeljica Željka
Šaravanja i širokobriješka
glazbenica Lucija Zovko.
Izložba je ostala otvorena
do 6. travnja 2014.

Briješka zvona 2014.

P

očetkom travnja iz tiska je izišao program “Briješka zvona 2014” tiskan na osam stranica. Večeri folklora, izložbe, festivali, koncerti, kazališne predstave, predstavljanje knjiga, samo su neki od
kulturnih događaja koji se redovito odvijaju u Širokom Brijegu u sklopu ovog projekta. Projekt “Briješka zvona” utemeljen je 1999. godine.
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Otvorena izložba
“Stanje duha i protok vremena”
likovnog umjetnika Miše Baričevića
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Kultura
U izdanju Vicepostulature izišla knjiga fra Janka Bubala

‘Apokaliptični dani’

P

rije nekog vremena je, u izdanju Vicepostulature postupka mučeništva
„Fra Leo Petrović i 65 subraće“, Matice hrvatske Čitluk i Gradskog kulturnog
središta Vrgorac, izišla knjiga fra Janka Bubala Apokaliptični dani. To djelo
objavljeno je 1992. u nakladi Matice hrvatske Zagreb i fra Janko je tada bio
živ. Da bi se očuvala izvornost, ovoga puta uz uvodne tekstove napravljen je
preslik knjige, uz piščevo ime dodano »fra« i dodan je njegov novi životopis.
Knjigu je uredio fra Miljenko Stojić. Fra Janko Bubalo rođen je 31. siječnja 1913.
u Turčinovićima (Široki Brijeg). Nakon pučke škole pohađao je Franjevačku
klasičnu gimnaziju u Širokom Brijegu, a zatim studij bogoslovije u Mostaru
i Bratislavi. Još kao gimnazijalac iskazivao je iznimnu sklonost prema pisanoj
riječi te je kao mlad pjesnik objavljivao u nekoliko časopisa. Koncem Drugoga
svjetskog rata prestao je s pisanjem i uništio sve svoje rukopise, a ponovno je
počeo pisati sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

PREDSTAVLJENA KNJIGA
‘ČOVJEK I NJEGOVA SJENA’
AUTORA DR. ANTE KOVAČEVIĆA

22

U

organizaciji Općine Široki Brijeg i širokobriješkog ogranka Matice
hrvatske u kinu ‘Borak’, 2. travnja, predstavljena je knjiga „Čovjek i
njegova sjena“ autora dr. sc. Ante Kovačevića. Na početku programa
predstavljanja knjige nazočnima se obratio predsjednik Matice hrvatske
Ogranak Široki Brijeg Predrag Kožul moderator promocije, a uz autora dr.
sc. Antu Kovačevića knjigu je predstavio novinar Joško Čelan. U uvodnom
dijelu programa prikazan je 15-minutni dokumentarni prilog o Željku
Kekiću, bivšem jugoslavenskom i hrvatskom špijunu i Anti Kovačeviću,
kojeg je pratio. Novinar Joško Čelan je govoreći o knjizi rekao kako je ona
uzbudljivo dokumentarno štivo i vrijedno svjedočanstvo novije hrvatske
povijesti, te da je autor možda trebao cijelu knjigu posvetiti slučaju sa svojim progoniteljem. Autor dr. Anto Kovačević je govorio o današnjoj zbilji
u kojoj se nalazi hrvatski narod zapitavši se kako je moguće da se nakon
24 godine demokracije i hrvatske države još uvijek ne procesuiraju zločini
počinjeni za vrijeme Tita, da najljepši trg u Zagrebu nosi ime zločinca Tita,

PRIGODNIM PROGRAMOM OBILJEŽEN
DAN ZAVODA SVETE OBITELJI

P

rigodnim programom u kripti Zavoda Svete obitelji Široki Brijeg, 19.
ožujka, obilježen je dan Zavoda i blagdan svetog Josipa, zaštitnika
te odgojno-obrazovne ustanove. Život u Zavodu Svete obitelji or-

dr. Anto Kovačević

te da Njemačka u ime hrvatske države radi lustraciju aludirajući na slučaj
‘Perković’. Dr. Kovačević je naglasio
da upravo knjiga „Čovjek i njegova
sjena“ govori o moralnoj lustraciji i
prikazuje pomirbu progonitelja (Željko Kekić) i žrtve (dr. Anto Kovačević).
ganiziran je po uzoru na život Svete obitelji“, kazala je predsjednica
Međunarodnog kumstva djetetu
Herceg–Bosne Vesna Ćužić u svom
obraćanju na početku programa.
U Zavodu je organiziran i program
produženog boravka za djecu od
prvog do četvrtog razreda osnovne škole pa su i ovi mali Širokobriježani svojom pjesmom i recitacijom
sudjelovali su u programu obilježavanja dana Zavoda. U školskoj
2013./2014. godini u Zavodu su
smještene 22 štićenice iz Drvara,
Bugojna, Uskoplja, Prozora-Rame
i Glamoča. Do sada je više od 150
štićenica zahvaljujući Zavodu završilo srednju školu ili fakultet.

Kultura

U NARODNOJ KNJIŽNICI OTVORENA
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA 'KRIŽNI PUT'

Križevi Frane Andačića
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N

a samom početku programa otvaranja izložbe fotografija
'Križni put' Zdravke Soldo i raspela Frane Andačića, 16. travnja, nazočnima se obratio Srećko Slišković, u ime organizatora
izložbe 'Hrvatskog kulturnog doma'. „Ovo dvoje naših sugrađana
uistinu nam je podarilo ovu jedinstvenu večer u ovo preduskrsno
vrijeme, vrijeme priprave za najveći kršćanski blagdan i na tome im
se od srca zahvaljujem i čestitam', rekao je između ostalog Općinski
načelnik Miro Kraljević otvarajući izložbu fotografija pod nazivom
'Križni put' fotografkinje Zdravke Soldo i izložbu raspela Frane
Andačića. Preko 150 fotografija načinjenih na putovima križa Uzarići
– Široki Brijeg, Mokro – Gradina, Gornja Britvica (Ljubuški grobovi) i
Trn – Kužni grobovi, te 30-ak raspela izrađenih u drvetu činili su ovu
jedinstvenu izložbu koju su građani imali prigodu posjetiti u Narodnoj knjižnici, do 30. travnja.
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Miro Kraljević, Frano Andačić, Srećko Slišković i Zdravka Soldo

Gornja Britvica - Ljubuški grobovi
Trn - Kužni grobovi

Mokro - Gradina

Uzarići

Kultura

20. „SILO NA
USKRSNI
PONEDILJAK“

U

24

Svadbenom salonu „Kod
Vrančine“ na Kočerinu održano je tradicionalno 20. „Silo na
Uskrsni ponediljak“, koje se održava
u sklopu cjelogodišnje manifestacije „Briješka zvona“. I ove godine ‘Silo’
je održano pod pokroviteljstvom
načelnika Općine Široki Brijeg Mire
Kraljevića koji je prigodnim riječima
i otvorio 20. „Silo na Uskrsni ponediljak“. Blagoslov na sve nazočne zazvao je Mario Knezović župnik župe
Kočerin. Zanimljivo je da je načelnik Kraljević kao pokrovitelj izvlačio
glavnu nagradu na tomboli i izvukao svoju tombolu i osvojio gusle.
Nastupili su brojni guslari, diplari i gangaši, kulturno-umjetnička
društva, a po prvi puta nastupilo
je HKUD ‘Donja Rama’ sa muškom i
ženskom gangom i bećarcem.
Nastupili su i brojni guslari među
kojima najmlađi od njih petogodišnji Ante Kovač Strukić, zatim Mile
Mikulić-Mice, Marko Čolak, Robert
Mlinarević, Mate Leko, Josip Begić,

Marinko Žaer, Mate Anić … Nastupila je i etno skupina „Sinovi Hercegovine“, koji su ujedno i promovirali
svoj prvi CD.
Na 20. „Silu na Uskrsni ponediljak“
još su nastupili: članovi HKUDa „Brda“ iz Izbična, HKUD „Crnač“, HKUD „Blaćani“ iz Biograca,
HKUD „Sarajlije“ iz Tomislavgrada
i HKUD „Tihaljina“. U tradicionalno bogatoj tomboli podijeljeno
osim glavne nagrade gusala, rad
Mate Anića iz Jara, podijeljeno je
još 50-ak vrijednih nagrada.

Navijači
iz Širokog Brijega
i dalje nedostižni

Prošlogodišnja Miss Mini Navijačica Klara Ćuže iz Širokog Brijega predala
je titulu ovogodišnjoj pobjednici Jovani Antunović iz Gacka. Na natjecanju je nastupilo preko 400 športaša iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a
pridružila im se i ekipa iz Slovenije.

U

Sportskoj dvorani u Gacku,
pod pokroviteljstvom Općine
Gacko, 28. ožujka, održano
je IV. navijačko akrobatsko i plesno
prvenstvo Bosne i Hercegovine. All
Star titula ( titula sve ukupnog pobjednika prvenstva ) četvrtu godinu za redom pripala je Hrvatskom
plesnom klubu Široki koji je ukupno osvojio 11 zlatnih i četiri srebrene medalje, te se tako plasirao
na Europski turnir u Disneyland Pariz, Francuska. Hrvatski plesni klub
Široki nastupio je sa četiri ekipe i to
mini kadeti, kadeti, junior i seniori.
Uz Široki nastupima su se istakli i PK
Let’s Dance Nevesinje, PS Flash Mostar, te Hrvatski plesni klub Grude.

Etno skupina “Sinovi Hercegovine”

Ante Kovač Strukić

Košarkaši Širokog osvojili 9. naslov pobjednika Kupa BiH

U

finalu Kupa BiH odigranom u Trebinju, 8. veljače, košarkaši Širokog Primorke su, nakon dramatične
završnice i koša Jonesa pobijedili Igokeu i tako stigli do 9. naslova Kupa BiH. Od početnih 7:0 Široki
je držao i povećavao prednost tijekom cijele utakmice sve do posljednje četvrtine koje zamalo nije
prokockao. Zahvaljujući tricama Jorovića Igokea je povela u posljednjoj minuti i činilo se kako će Široki
prokockati sve napravljeno tijekom utakmice. No, Jones je ipak bio hladne glave i nekoliko sekundi prije kraja
pogodio je za veliku pobjedu Širokog i 9. naslov pobjednika Kupa BiH. Igokea - Široki Primorka 76:77 (17-26,
19-20, 19-15, 21-16).

Bez poraza u 48 utakmica
Juniori, kadeti i predkadeti Širokog bez poraza u 48 utakmica osvojili Ligu Košarkaškog saveza
Herceg - Bosne, te izborili završnicu državnog prvenstva.

HKK Široki Primorka - fair play ekipa 2013./2014. sezone u ABA ligi

I

ako je HKK Široki Primorka na žalost natjecanje u regionalnoj ABA ligi završio na posljednjem mjestu ljestvice
i tako izgubili mogućnost natjecanja u slijedećoj sezoni ABA lige ipak jedna utješna vijest stigla je na adresu
kluba s Pecare. Naime, HKK Široki Primorka je dobio priznanje za fair play ekipu 2013./2014. što je još jedan
pokazatelj da je HKK Široki Primorka pravi sportski kolektiv, a samim tim i priznanje da su gostujuće ekipe u
Širokom Brijegu mogle osjetiti pravu športsku atmosferu u Gradskoj športskoj dvorani 'Pecara'.
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Šport
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Šport

Odbojkašica
Ivana Skoko
i boćar Nikola
Mikulić

najbolji
športaši
Širokog
Brijega
u 2013. godini
26

N

Ivana Skoko i Nikola Mikulić

a tradicionalnom izboru najboljih športaša za 2013. godinu održanom 31. siječnja za najuspješnijeg športaša Širokog Brijega proglašen je boćar Nikola Mikulić član Boćarskog kluba ‘Široki’, a za
najuspješniju športašicu proglašena je odbojkašica Ivana Skoko
članica HŽOK-a ‘Široki Brijeg’.
Nikola Mikulić je stalni reprezentativac seniorske reprezentacije BiH, kao
i vrste U 23. Na prošlogodišnjem prvenstvu svijeta u Martique (Francuska) sa suigračem Ćorlukom (Grude) u disciplini ‘Par klasično’ osvojio je
srebrenu medalju. Ivana Skoko se sa svojim klubom prošle 2013. godine
plasirala u najjaču odbojkašku ligu na razini Federacije. Ivana igra poziciju
libera, a početkom 2013. počela je trenirati mlađu sekciju u klubu, a koja
broji preko 20 djevojčica u dobi od 12 do 15 godina.
Nakon ‘Lijepe naše’ koju je izvela Lucija Zovko, na tradicionalnom 13. izbor najuspješnijih športaša Općine Široki Brijeg za 2013., održanom u
organizaciji Športskog saveza Općine Široki Brijeg prigodnim riječima se
obratio predsjednik Športskog saveza Predrag Naletilić Cobra. Nazočne
su prigodnim riječima pozdravili pokrovitelj izbora Općinski načelnik Miro
Kraljević i Velimir Pleša Generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru.
Priznanje za najuspješniju momčad u 2013., dobio je NK Široki Brijeg koji

je u prošloj godini osvojio kup BiH.
Priznanje je iz ruku Velimira Pleše
Generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru primio Josip Bevanda direktor NK Široki Brijeg. Za najuspješnijeg trenera u prošloj godini
proglašen je Ivan Mandić trener
Karate kluba Široki.
Priznanja su podijeljena i za kategorije: nada godine djevojčice Iva
Dominković Karate klub Široki Brijeg, nada godine dječaci Domagoj
Marušić, Nogometni klub Široki
Brijeg, najuspješnija kadetkinja je
Gabrijela Begić Karate klub Široki,
a najuspješniji kadet je Ivan Vukoja
Karate klub Široki. Za najuspješnijeg juniora u 2012. proglašen je košarkaš Domagoj Bošnjak član HKK
Široki Primorka, a za najuspješniju
juniorku proglašena je odbojkašica

Šport

Predrag Naletilić Cobra

Skoko. Odlukom Upravnog odbora
Športskog saveza posebna priznanja za postignute vrhunske rezultate dobili su karatisti Ivan Kvesić i
Anđelo Kvesić, atletičar Luka Šakota
i rukometaš Frano Slišković.
Posebno priznanje za okončanje
uspješne karijere dobio je Dalibor
Šilić dugogodišnji igrač i kapetan
NK Široki Brijeg. Priznanje za fairplay je dobio Hrvatski rukometni
klub Široki. Priznanja su dobili i
prošlogodišnji pobjednik Lige mjesnih zajednica ekipa MZ Tučinovići, te ‘Ožujsko pivo’ glavni sponzor
Lige mjesnih zajednica Općine Široki Brijeg. Program su vodili Željka
Šaravanja i Marinko Karačić, a u zabavnom dijelu programa nastupili
su Lucija Zovko i Ivica Jurić.

P

od pokroviteljstvom načelnika Općine Široki Brijeg Mire Kraljevića i u organizaciji Odsjeka za društvene
djelatnosti i Školskog športskog društva općine Široki Brijeg, 9. travnja, održane su tradicionalne ulične utrke učenika
širokobrijeških osnovnih škola.
Utrke su održane u četiri kategorije. Učenice i učenici 5. i
6. razreda trčali su dionicu od
600 metara (start kod stadiona
‘Pecara’ do cilja na mostu kod
križa), dok su učenice i učenici
7. i 8. razreda trčali dionicu od
800 metara (start od Autocentra do cilja na mostu kod križa).
Rezultati:
Učenice 5. i 6. razreda:
1. Nikolina Čerkez (Prva osnovna
škola)
2. Leonarda Kožul (Prva osnovna
škola)
3. Ana Ravić (Prva osnovna
škola)

Učenici 5. i 6. razreda:
1. Filip Sabljić (OŠ Kočerin)
2. Ante Zelenika (OŠ Biograci)
3. Ante Hrkać (Prva osnovna
škola)
Učenice 7. i 8. razreda:
1. Petra Zeljko (Druga osnovna
škola)
2. Iva Matijević (Prva osnovna
škola)
3. Sara Zelenika (OŠ Biograci)
Učenici 7. i 8. razreda:
1. Tihomir Skoko (Prva osnovna
škola)
2. Ivan Knezović (Prva osnova
škola)
3. Nikola Ivanković (OŠ Kočerin)
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Ulične utrke učenika
osnovnih škola Općine Široki Brijeg

27
Vinko Topić s najboljima u
kategoriji 7. i 8. razreda

Nikolina Šantić članica HOK Široki.
Posebno priznanje za razvitak i popularizaciju športa dobio je Bernard
Jurišić športski novinar i urednik
portala sportnet.hr. Bernard Jurišić
jedan je od pokretača Sportneta i
njegov dugogodišnji novinar, urednik i kolumnist. “Umjesto traženja
načina da se na uspjehe sportskih
radnika i klubova u srcu Hercegovine pljuje u Sarajevu, a žmiri u
Zagrebu, dvije države mogle bi biti
ponosne na činjenicu da ih povezuje uspjeh jedne male, složne i
dokazano sposobne sredine kakva
je Široki Brijeg”, napisao je Bernard
u jednoj od svojih kolumni.
Posebna priznanja za dugogodišnji
izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog športa temeljem odluke Uprave Športskog
saveza dobili su Ivica Ivo Banožić,
Ante Tonćo Banožić i prof. Jozo

Da se ne zaboravi
69. OBLJETNICA MUČENIČKE SMRTI FRATARA HERCEGOVAČKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE I PUKA

Pokopani fra Martin Sopta i fra Slobodan Lončar

U
28

samostanskoj crkvi Uznesenja Blažene
Djevice Marije na Širokom Brijegu, kao
središnjem mjestu obilježavanja pogubljenja franjevaca Hercegovačke franjevačke provincije tijekom i u poraću
II. svjetskog rata, svečanom svetom misom koju je
predvodio fra Miljenko Šteko provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, 7. veljače, obilježena
je 69. obljetnica mučeničke smrti 66 fratara Hercegovačke franjevačke provincije.
Središnji dan „IV. dana pobijenih hercegovačkih
franjevaca“ započeo je procesijom ispred ratnog
skloništa mjesta mučeničke smrti 12 fratara. Nakon molitve gvardijana širokobriješkog samostana fra Tomislava Puljića procesija je krenula u
crkvu gdje je održana molitva na grobnici pobijenih franjevaca, te su pročitana i imena 66 pobijenih hercegovačkih franjevaca. Provincijal je u
propovijedi istaknuo sljedeće: „I kad je bilo najteže, Provincija se okupljala slaveći žrtvu Jaganjca, sjedinjujući se u Njoj s nebeskom liturgijom,
uvijek nalazeći hrabrih fratara, poput mučenika
iz Abitinije, u Africi, koji su rekli svojim tužiteljima:
“Slavili smo večeru Gospodnju jer nje se ne može
odreći; Mi ne možemo živjeti bez večere Gospod-

nje”!« Osvrćući se na pokop dvojice fratara rekao
je: »O draga moja braćo, fra Martine i fra Slobodane, tko vam može izmjeriti bol koju ste prošli, tko
suze prebrojiti?! Jedno znam: Niste se pokolebali.
Uzeli ste na svoja pleća svoj križ i kročili pravom
stranom svoje Kalvarije. I na vašem kalvarijskom
putu čuli su se udarci bičeva, padale su poruge i
psovke, odzvanjale pljuske. Ne znam jeste li susreli
ijednog Šimuna ili Veroniku. Eto, to vam mi svojom molitvom i ovim ukopom danas želimo biti!“
Na kraju svete mise okupljenima se obratio Vice-

Da se ne zaboravi

SJEĆANJE NA 22. GODIŠNJICU RAKETIRANJA ŠIROKOG
BRIJEGA I POGIBIJE ŠESTERO ŠIROKOBRIJEŽANA

U

jutarnjim satima 7. travnja 1992., točnije u 6.20 sati dva zrakoplova
jugoslavenske vojske, nadletjela su Široki Brijeg i raketama zrak-zemlja i
kazetnim bombama zasuli civilne ciljeve u užem dijelu Širokog Brijega. U
tim napadima živote je izgubilo šestero Širokobriježana, pred svojim obiteljskim
domovima u naselju Njivice, a više je osoba teže ili lakše ozlijeđeno. Danas se
sjećamo tužne obljetnice i pogibije naših sugrađana: Božo Soldo (1953.), Jozo
Hrkać (1968.), Rajko Hrkać (1968.), Mladen Hrkać (1972.), Josip Hrkać (1978.) i
Veselko Topić (1940.).
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postulator postupka
mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“ fra
Miljenko Stojić zahvalio
se svima koji su kroz
ove dane sudjelovali u
molitvenom programu,
onima koji su pomogli
u pripremi ove obljetnice i svima koji tijekom
cijele godine pomažu
rad
Vicepostulature.
Širokobriješki gvardijan
fra Tomislav Puljić izrekao je riječi zahvale provincijalu, hercegovačkim gvardijanima i svim
svećenicima koji su
sudjelovali u slavljenju
svete mise, svima koji
su protekla četiri dana
molitvom ispunjavali
širokobriješku crkvu, te
sudjelovali u programu
„IV. dana pobijenih hercegovačkih franjevaca“.
U samostanskoj crkvi
na Širokom Brijegu,
gdje već leže posmrtni
ostatci 22 ubijena hercegovačka franjevca,
pokopana još njih dvojica fra Martin Sopta i
fra Slobodan Lončar
koju su pronađeni u
Ljubuškom na lokalitetu Tomića njiva. Lijes s
posmrtnim ostatcima
fra Martina Sopte nosio
je fra Rade Dragićević,
koji je bio njegov učenik, a lijes svoga strica
fra Slobodana Lončara
nosio je fra Milan Lončar. Tako se sada zna
za posljednje počivalište polovice ubijenih
hercegovačkih franjevaca, njih 33.
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22. obljetnica osnutka HVO-a

U

povodu 22. obljetnice osnutka Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u
središtu Širokog Brijega 8. travnja kod križa položen je vijenac i
zapaljene svijeće za sve poginule hrvatske vojnike, ali i za sve
nevino stradale civile tijekom Domovinskog rata. Vijenac su položili
predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, uz nazočnost
predsjednika Općinskog vijeća Vinka Topića, Općinskog načelnika
Mire Kraljevića, predstavnika Udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
obitelji nevino stradalih civila, te bivših pripadnika HVO-a i građana
Širokog Brijega.

Iz požutjelog foto - albuma

Neke drage osobe ...

M

ožda u biltenu Općine i nije mjesto za privatne fotografije, ali osobe i događaji, makar bili i privatni
čine dio našeg života i naše prošlosti. Zahvaljujući vrijednom čuvaru ovih fotografija oživljuju uspomene na sve drage ljude koji su radili u ovoj ustanovi. Ovi ljudi su se znali zaustaviti i pronaći
vrijeme za druženje. I tako su nastale nezaboravne priče, a neke osobe su postale “legenda” Općine. Sjetimo se
svih njih, a s posebnim poštovanjem onih koji nisu više među nama.
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(Ne)ozbiljno

Aforizmi
Piše: Marinko Ćavar

Za uprknuće očekuje promaknuće. Za
svoje svanuće. Bože, je li to moguće.
Nije dobro kada 30-godišnjak žali za
prošlim vremenima.
I broj i stroj ne određuje stroj. Nego
čovjek.
Ako ne može kako treba može kako
mora.
Gadan tip = prototip gada.

Jedini mrs mi je od pregrižena jezika.
Čorbolok do žbira, žbir do druga – najjača
udruga. Tuga.
Učinio sam odlučan korak za iskorak. On
kaže raskorak.
Lakše se snaći u začaranom krugu nego
kada te stjeraju u ćošak.
Građani drugog reda nemaju zbog onih u
prvom redu.
Njegova dva prsta jača od mog argumenta.

Gdje on pokuca vrata postaju klizna.

Znaju političari da treba promućkati pa tek
onda popiti.

Gazim po njegovim stopama, a sude mom
koraku.

Plaća nam ista. Ja ni za ljekobilje, a on uz
obilje još i čuda trista.
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I on je digao ruku „za“, s vidno istaknutim srednjim prstom.
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crta: Mate Zadro

Iz Matinog kuta

Iz istog
kuta

1944.

2014.

Široki Brijeg – uvijek na 1. mjestu
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
Fra Didaka Buntića 11,
88220 Široki Brijeg

R

Telefon: ++387 39 702 801;
++387 39 702 802;
Fax: ++387 39 705 915;
e-mail: info@sirokibrijeg.ba
www.sirokibrijeg.ba

