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Dječji tjedan
i Mjesec
hrvatske
knjige
Sudjelujte u kreiranju
proračuna svoje općine
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ragi čitatelji i poštovani sugrađani. Evo, prošao je i listopad, 10. mjesec u ovoj
godini prema kalendaru, a
8. prema koroni. Službeno je počelo, sjećate se, a i
nadležni vode precizan datum - 25. veljače ove godine, pa od toga datuma do
dana današnjega, sve što se otvori, okrene, prolista, gleda i sluša, krcato je i vrvi
podacima, procjenama, vijestima, analizama i mjerama. A sve se odnose na koronu, COVID, epidemiju, pandemiju.
Vijesti i informacije najčešće su loše, zabrinjavajuće, tragične. Mjere oštrije, žešće, odlučnije ili blaže, popustljivije – što
izravno ovisi o širenju, ili posljedicama
širenja i djelovanja virusa, prema mišljenju mnogih vrlo upornog, nepredvidivog
i opasnog, dok ga drugi, a i takvih je poprilično, posebice među mlađom populacijom, baš ne shvaćaju niti prihvaćaju kao
neku veliku prijetnju. No, bez obzira na
sva moguća gledišta, sigurno je da je opasnost za zdravlje svakoga od nas evidentna, da se treba čuvati na poznate, provjerene i od stručnjaka preporučene načine
te tako živjeti i raditi u novim i drugačijim
uvjetima, u drugačijoj stvarnosti i okolnostima.

Sjena
Pandemija, virus, posljedice, mjere, zaštita, pravila, propisi i sve oko toga i u
vezi s tim, kao da su se nadvili nad naše
svakodnevne živote i stvorili sjenu opće
društvene krize. Krize zbog koje ne primjećujemo, ne uočavamo, nažalost, niti
ne bilježimo u “velikim” medijima, i ne
ukazujemo na ono važno, vrijedno i nužno za izlaz iz svake krize, teškoće i globalnih problema, pa i ovakvih kao što je, toliko spominjana i sveprisutna, pandemija.
U toj i takvoj sjeni nezapaženo prolaze,
primjerice, veliki i vrijedni radni, razvojni, proizvodni te svi oni pozitivni rezultati koji jedini i nedvojbeno vode prema
izlazu iz svih poteškoća, pa i ovih koje su
nam na vratu već osam mjeseci, a bit će
još tko zna dokle. Takvom statusu dobrih
vijesti u sjeni pandemije, vijesti koje govore o uspjesima i donose dobro, korist
i prosperitet u većim ili manjim sredinama, kumovali su ponajviše mediji koji su
u pravilu prepuni baš informacija suprotnog naboja. Redovito, najčešće i najviše
pišu i govore o poteškoćama, problemima, opasnostima, tragedijama, ili teškim
posljedicama.

Projekti
Upravo o tome, o dobrim vijestima, dragi čitatelji i poštovani sugrađani, o tome
bih nešto više rekao i to opet, po tko zna
koji put, ali sada u drugim, vrlo neizvjesnim, ili kako političari kažu “složenim”
uvjetima, na primjeru našeg malog grada, na temelju naših recentnih iskustava.
Pravi i izravni poticaj za to bila je nedavna, 40. sjednica Gradskog vijeća našega

listopad 2020.

Riječ urednika

Rad u
doba
korone

grada, održana 26. listopada. Koje li simbolike povezanosti vremena u kojem se
održava sjednica i tema o kojima se raspravlja. Vrijeme korone, opće opasnosti od virusa koje traje gotovo od samog
početka godine, vijećnici u velikoj dvorani Centra za kulturu na propisanoj udaljenosti i sve prema pravilima i uputama
za zaštitu. A teme – rad gradske uprave i
gradonačelnika u prvom polugodištu ove
godine, provedba EU projekata i 7. po redu rebalans gradskog proračuna. Upravo
zbog stvarnosti koja nas mjesecima okružuje, a neke osobitosti spomenuo sam na
početku ovog uvodnika, moram malo više reći o temama, sadržaju, raspravi i zaključcima s te iznimno važne i znakovite
sjednice. Odmah treba reći da su svi sudionici u raspravi o naznačenim temama
istaknuli činjenicu, a to potvrđuju i priloženi dokumenti, da se u prvom polugodištu u svim gradskim resorima radilo pod velikim opterećenjem, uvjetima
i situacijom oko pandemije, da su se svi
potencijali, resursi i kadrovi prilagodili tim nametnutim uvjetima i okolnostima koliko god se to moglo. Sve dalje, u
proteklom polugodištu, kao i na raspravi i izvještajima na sjednici Vijeća, bio je
rad, provođenje dogovorenih, planiranih, usvojenih i započetih poslova, radova, projekata. Dakako, i planiranje novih.
Jednostavno rečeno – rad u doba korone. Takva orijentacija, usmjerenje i opredjeljenje čelnika gradske uprave, unatoč
svim stvarno teškim, nesigurnim i neizvjesnim okolnostima u svim dijelovima društva, sustava i države, donijeli su rezultate
koji ohrabruju, koji potiču na nove inicijative i potvrđuju da se i najveći problemi
mogu razriješiti, izbjeći ili ukloniti, ako
ima znanja, volje, odlučnosti i upornosti.
Komentirajući rad i ostvarenja u dosadašnjem dijelu godine u posebnim pandemijskim uvjetima, prvi čovjek našega
grada ocijenio je da se radilo mnogo, posebice na realizaciji projekata financiranih novcem EU-a te drugih izvora, da su
ostvareni dobri financijski efekti, a posebno ga čini sretnim činjenica da se u
našem malom gradu trenutačno odvija 15
europskih projekata!
Impresivan dodatak svemu ovome su
brojke. One kažu da je ukupna vrijednost
tih 15 EU projekata 163,2 milijuna kuna
! Od toga iz europske kase stiže 123,1 milijun ili 75,42 posto. Preostali dio financira se s 15,11 posto ili sa 24,66 milijuna iz

drugih izvora, a s 15,46 milijuna ili 9,48
posto sufinancira Grad.

Tjedan
Tradicionalna, sadržajna, raznovrsna i
belišćanski posebna manifestacija namijenjena našim najmlađima – Dječji tjedan, provedena je uspješno, dakako uz sve potrebne mjere opreza i zaštite.
Unatoč svim ograničenjima pandemije i
stvarnosti, od 5. do 9. listopada na ulicama našega grada, u vrtiću, školi, ili pred
gradskom upravom, bilo je mnogo dječjeg žamora, smijeha, veselja, igre, kreativnih i zabavnih sadržaja. Društvo Naša
djeca, uz pomoć Grada i gradskih ustanova, bilo je i ovaj put vrstan organizator.
Lijepa novost je i podrška Dječjem tjednu, koju su dali novinari, članovi ogranka Hrvatskog novinarskog društva Belišće. Novinari su proveli literarni natječaj
za osnovce, odaziv je bio lijep, a organizatori su se pobrinuli za vrijedne nagrade
i darove za sve sudionike. Dječji tjedan
bio je sadržajan, vrijedan i u ova vremena važan doprinos kvalitetnijem i raznovrsnijem životu i najmlađih, ali i svih nas
u ovom vremenu posebnih uvjeta.

Mjesec
Mjesec hrvatske knjige također je lijepa,
raznovrsna i potrebna manifestacija, najvećim dijelom održana proteklog listopada. Gradska knjižnica i čitaonica bile su
uspješan organizator brojnih događanja,
a posebno bih istaknuo zanimljive književne susrete, sajam knjiga, izložbe i kreativne radionice. Ljubitelje ovih sadržaja
u našem gradu nisu obeshrabrile ni mjere
i uvjeti u kojima se sve održavalo, tako da
su i oni svojom podrškom dali puni doprinos i ovoj tradicionalnoj manifestaciji.
O svemu ovome dosad spomenutom, detaljnije izvještavamo na stranicama našeg Belišćanka kojeg upravo držite u ruci.
Ima još zanimljivih tema i događaja koji su uključili ili okupili brojne naše sugrađane svih uzrasta. Najvrednija osobitost svim tim događajima jest bogatstvo
i raznovrsnost inicijativa, sadržaja, programa, kao i zajedničke želje da se u otežanim, ili ako hoćete, za sve nas sasvim
novim i drugačijim uvjetima radi i živi sadržajno, kreativno, vrijedno, zdravo i sigurno kao i do sada. U boljim ili lošijim
uvjetima i vremenima. Sasvim svejedno,
jer i jednih i drugih je u našoj sredini, s
vremena na vrijeme, uvijek bilo. I uvijek
su ih rješavali samo i jedino rad, sposobnost, znanje, upornost i odlučnost. Pojedinaca, timova ili ekipa s tim i takvim
osobinama, u našem je gradu uvijek bilo.
Ima ih i sada, i to na svim razinama – od
gradske uprave, institucija, gospodarstva
i poduzetništva, do udruga, ustanova,
udruženja i klubova. Ne potvrđuje li to i
sve ovo dobro što se događa pokraj nas, u
našem Belišću, baš sada, u doba korone!
Mato Jerkić
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Održana redovita, 40. radna sjednica Gradskog vijeća Grada Belišća

R

Zbog novih projekata
– 7. rebalans proračuna

ad gradonačelnika
i gradske uprave u
prvih šest mjeseci,
razlozi i sastavnice
sedmog rebalansa
proračuna u 2020.
godini i provedba aktualnih EU
projekata na području grada Belišća bili su glavne teme dnevnog
reda redovite, 40. radne sjednice Gradskog vijeća Grada Belišća, održane u ponedjeljak, 26.
listopada, u dvorani Centra za
kulturu “Sigmund Romberg”,
u skladu sa svim preporučenim epidemiološkim mjerama.
Otkada je počela, koronakriza
ostavila je i, nažalost, još uvijek
ostavlja negativne posljedice na
gospodarstvo cijelog svijeta, a
kako se Grad Belišće uspijeva
nositi s tim izazovom, kao i o novom rebalansu proračuna, gradskim je vijećnicima, suradnicima i javnosti tijekom sjednice i
u izjavi za medije govorio gradonačelnik Belišća Dinko Burić.
- I u ovih neobičnih šest mjeseci u našem se gradu puno radilo, što se vidi iz izvješća. Prije
svega, radili smo na realizaciji projekata financiranih sredstvima Europske unije i iz drugih izvora, osobito resornih
ministarstava. Mislim da možemo biti zadovoljni onim što
je bilo u prvih šest mjeseci. Raduje nas što se zbog pandemije
projekti nisu zaustavili, a nadamo se da će tako biti i dalje. Prihodna i rashodna strana Grada
vrlo su dobre - rekao je gradonačelnik i još je jednom ponovio kako se isplati pisati projekte i raditi na njima, a posebno je
zahvalio djelatnicima gradske
uprave i članovima Gradskog
vijeća na njihovu doprinosu.
Govoreći o novom rebalansu
proračuna, gradonačelnik je zadovoljno istaknuo kako je jedan
od razloga za rebalans dobivena
odluka o financiranju i potpisan
ugovor za provedbu projekta u
okviru prekogranične suradnje
Hrvatska - Mađarska, inače najbolje ocijenjenog projekta u toj
kategoriji, a koji se već nalazi u
proračunu te je potrebno osigurati i financijska sredstva za nje-

ll- I u ovih neobičnih šest mjeseci u našem se
gradu puno radilo, a prije svega radili smo na
realizaciji projekata financiranih sredstvima
Europske unije i iz drugih izvora, osobito resornih
ministarstava. Mislim da možemo biti zadovoljni.
Raduje nas što se zbog pandemije projekti nisu
zaustavili, a nadamo se da će tako biti i dalje –
rekao je gradonačelnik Dinko Burić

Sjednica Vijeća održana je u Centru za kulturu uz pridržavanje svih
mjera zaštite

govu provedbu. Naime, rokovi
za realizaciju počelisu teći i potrebno je krenuti u javnu nabavu:
- Radi se o projektu restauracije
spomen-vlaka i u suradnji s Lučkom upravom izradi projektne
dokumentacije za izgradnju riječnog pristaništa na Dravi. Restauracija spomen-vlaka za naš
grad vrijedna je 440.000 eura, od
čega se 388.000 eura odnosi na
same radove, a ostatak na ostale
radove – promidžbu, vidljivost,
odnosno “soft” aktivnosti koje
uvijek idu uz europske projekte
- objasnio je gradonačelnik Dinko Burić te dodao kako se produžilo vrijeme za dobivanje novca iz fondova EU-a te se tako na
dodijeljena sredstva danas zna
čekati i do godinu dana. Stoga
su gradski vijećnici većinom glasova uz sedmi rebalans podržali
i usvojili i odluku o zaduživanju
Grada Belišća u 2020. godini kod Zagrebačke banke d. d.
i podizanju kredita u iznosu od

2.910.000 kuna (388.000 eura) u
svrhu osiguravanja financijskih
sredstava potrebnih za izvođenje radova i nadzor u sklopu projekta restauracije spomen-vlaka.
- Sretan sam kao čovjek i kao
gradonačelnik jer se u našem
malom gradu u ovom trenutku odvija čak 15 vrijednih europskih projekata, pa neka još
i ovaj projekt započnemo sada i zajedno ga provedemo do
kraja sljedeće godine i da bude
još jedna krasna sličica na području našeg grada, na korist i
na ponos svima nama, na zadovoljstvo i onih prethodnih generacija, a, vjerujem, na korist i
ponos i onih koji će doći nakon
nas - poručio je gradonačelnik.
Jedan od neplaniranih razloga
za rebalans proračuna je i lijepa vijest iz Zagreba. Gradonačelnik Dinko Burić posebno je
zahvalio saborskom zastupniku
Veljku Kajtaziju, koji je sa svojim suradnicima iz onih ušteđenih neiskorištenih sredstava,

na razini Hrvatske, a uza sve
ono što smo tijekom godine zajednički napravili, preko udruge Kali Sara i Ureda za ljudska
prava i prava nacionalnih manjina, omogućio da nam dodijele i 225.000 kn za uređenje cesta i asfaltiranje u naselju gdje
žive pripadnici romske nacionalne manjine. Ostatak će financirati Grad, pa ćemo već sad
započeti taj projekt. Još jedna
potvrda primjernoj suradnji je
i odluka kojom su gradski vijećnici dali potrebnu suglasnost
za priključenje stambenih objekata u romskom naselju u Ulici
Marka Oreškovića u Bistrincima na elektroenergetsku mrežu, za što, kako je rekao vijećnik Mario Balog, Grad Belišće
neće snositi dodatne troškove.
Gradonačelnik je istaknuo da
se novim rebalansom planirana
sredstva u proračunu u konačnici smanjuju za 247.859 kn, ponajprije zbog COVID-a, ali i zbog
drugih okolnosti, zbog kojih se
nije na vrijeme stiglo započeti
neke planirane aktivnosti i projekte te se oni, objektivno, neće moći realizirati u ovoj godini.
Na dnevnom redu gradskih vijećnika bile su ukupno 23 točke,
među kojima su, uz razmatranje
i usvajanje izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave u
prvih šest mjeseci, izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća
za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2020. i sedmih izmjena i
dopuna Proračuna grada Belišća za 2020. godinu, bile i odluka o produžetku zakupa poslovnog prostora Poduzetničkom
inkubatoru Polet d.o.o. u Belišću, odluka o suglasnosti tvrtki
Hidrobel d.o.o. za korištenje financijskih sredstava od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća, odluka
o davanju hostela na upravljanje
Kombelu d.o.o., izvješća i izmjene i dopune financijskih planova gradskih ustanova te odluke
i izmjene i dopune programa iz
nadležnosti gradskih upravnih
odjela.
Dajana Petovari
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Grad Belišće i Matica umirovljenika ponovno ostvaruju iznimnu suradnju

P

Tri ugovora
za treću životnu dob

roteklih godina to
je bilo jako dobro
vidljivo, a potvrdilo se i ove jeseni – Grad Belišće
posebnu
pažnju
poklanja svojim sugrađanima
zlatne životne dobi. Suradnja
vodstva našeg grada i Matice
umirovljenika grada Belišća početkom je listopada nastavljena
uz tri velika projekta financirana iz Europskog socijalnog fonda: “Život u zajednici”, “Želim
raditi i pomoći” i “Umirovljenička društvena aktivacija”, kojima
je cilj socijalizacija i sprječavanje isključenosti ljudi koji pripadaju tzv. trećoj životnoj dobi.
- Možemo reći da su to najbolje godine, ali znamo da je u
tom vremenu potrebna određena pomoć i asistencija, a mi se
trudimo i nadamo se da će se
s ova tri projekta to i ostvariti
i osigurati - rekle su zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković i predsjednica Matice umirovljenika grada Belišća Marija Ilić predstavljajući osnovne
informacije
o
projektima.
U projektu “Život u zajednici”,
koji se financira iz programa
“Širenje mreže socijalnih usluga
– faza I”, nositelj je Grad Belišće, a Matica je partner. Projekt
traje 24 mjeseca, vrijednost mu
je gotovo 1.499.999 kuna i kroz
taj projekt provodit će se različite poludnevne ili dnevne aktivnosti za umirovljenike i osobe
starije životne dobi, s ciljem preveniranja njihove isključenosti
iz zajednice u kojoj žive. U okviru tih aktivnosti uključivat će ih
se u sve ono što će biti organizirano, najvećim dijelom, u Domu
umirovljenika. U sklopu projekta će biti kupljen kombi kojim
će se korisnike moći dovesti na
aktivnost, što je posebno važno
za osobe iz prigradskih naselja.
Organizirat će se i radionice psihosocijalne pomoći, prijevoz do
liječnika, ljekarne, do svih onih
institucija koje su im možda nedostupne zbog nemogućnosti
prijevoza.

llTri ugovora za nove projekte zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković i predsjednica
Matice umirovljenika grada Belišća Marija Ilić
potpisale su 5. listopada, u sklopu 11. sjednice
Savjeta, kada je potpisano ukupno 45 ugovora, u
vrijednosti većoj od 71 milijuna kuna, s korisnicima
na području pet županija obuhvaćenih Projektom
Slavonija, Baranja i Srijem
llU projektu “Život u zajednici” nositelj je Grad
Belišće, a Matica je partner. Projekt traje 24
mjeseca, vrijednost mu je gotovo 1.499.999 kuna
i kroz njega će se provoditi različite aktivnosti za
umirovljenike i osobe starije životne dobi s ciljem
preveniranja njihove isključenosti iz zajednice u
kojoj žive

razgovor s gerontodomaćicom.
Ovi novi projekti međusobno se
isprepleću i dopunjuju stvarajući tako široku mrežu usluga kojima se nastoji olakšati svakodnevica osoba starije životne dobi.
Projekt “Umirovljenička društvena aktivacija” korisnicima će
nuditi niz različitih zanimljivih
aktivnosti, poput radionica kuhanja, kulturno-umjetničkih radionica, programa poludnevnog
boravka s aktivnostima za kvalitetnije provođenje vremena. U
sve aktivnosti bit će uključeni liječnici specijalisti, od kardiologa
do fizijatara i fizioterapeuta…
Bit će tu i edukativnih predavanja o psihosocijalnoj aktivaciji umirovljenika, o očuvanju
zdravlja i prevenciji bolesti, a
radit će se na poticanju tjelesne
aktivnosti. Krajnji broj korisnika
nije određen te se svi zainteresirani sugrađani stariji od 65 godina mogu prijaviti za sudjelovanje, a sve informacije dobit će u
Matici umirovljenika odnosno u
Gradu Belišću.

Novac iz EU-a

Marija Ilić, predsjednica Matice
umirovljenika grada Belišća

Zamjenica gradonačelnika
Belišća Ljerka Vučković

Ugovori

ćica brinuti o 270 krajnjih korisnika 12 mjeseci. Vrijednost
projekta je 4.096.950 kuna. Podsjetimo, projekt “Zaželi” završen je prije nekoliko mjeseci,
u tijeku je projekt “Još jednom
zaželi”, kroz koji se gerontodomaćice brinu o nekoliko stotina naših starijih sugrađana. Uz
pomoć oko svakodnevnih aktivnosti u kućanstvu sami korisnici
kao posebnu vrijednost projekta ističu društvo, odnosno socijalnu komponentu – druženje i

Početkom listopada je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potpisan ugovor za projekt
iz programa “Zaželi”, pod nazivom “Želim raditi i pomoći”,
u kojem je nositelj Matica umirovljenika, a partner Grad Belišće. I dalje će odlika tog projekta biti zapošljavanje dugotrajno
nezaposlenih žena, točnije, kroz
projekt će se 45 gerontodoma-

Ta tri ugovora za projekte zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković i predsjednica Matice umirovljenika grada Belišća
Marija Ilić potpisale su 5. listopada, u sklopu 11. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kada je potpisano
45 ugovora u vrijednosti većoj
od 71 milijuna kuna, s korisnicima na području pet županija obuhvaćenih Projektom
Slavonija, Baranja i Srijem.
Tim sredstvima financirani su
projekti iz poziva „Zaželi – Program za zapošljavanje žena“,
program društvenog poduzetništva, unaprjeđivanje umirovljeničke populacije kroz Poziv
„Pridruži se – Aktivni u mirovini“ te „Širenje mreže socijalnih
usluga“. Svi projekti financirani
su sredstvima Europskog socijalnog fonda te sredstvima Fonda europske pomoći za najpoMonika Đogaš
trebitije.
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Darija Crnčević iz 1. D razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića
Belišće nagradu je preuzela pred svojom kućom

Anamarija Šandor iz 6. E razreda, svoju je nagradu preuzela pred
svojom školom u Veliškovcima

Prva aktivnost belišćanskog Ogranka HND-a u okviru Dječjeg tjedna

Osnovci pisali “ Zašto volim,
a zašto ne volim školu!”

D

arija Crnčević iz 1.
D razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića
Belišće
dobitnica je 1. nagrade provedenog
literarnog natječaja na temu “Zašto volim, a zašto ne volim školu”.
Drugo mjesto i nagradu osvojila
je Anamarija Šandor iz 6. E razreda veliškovačke područne škole, dok je 3. nagrada otišla u ruke
Marina Anočića, učenika 4. A razreda belišćanske osnovne škole!
Literarni natječaj na temu “Zašto volim, a zašto ne volim školu!” prva je aktivnost uspješno
provedena u organizaciji novoosnovanog Ogranka Hrvatskog novinarskog društva Belišće, a kao
potpora Belišću kao gradu - prijatelju djece i jedna od realiziranih
aktivnosti ovogodišnjeg Dječjeg
tjedna, koji se u cijeloj Hrvatskoj,
pa tako i u našem gradu, obilježavao pod motom Ljubav djeci prije svega. Članovi komisije za izbor najboljeg literarnog rada bili
su novinari i članovi belišćanskog
Ogranka HND-a Monika Đogaš,
Dajana Petovari i Tin Lacković.
Glavni pokrovitelj natječaja, kao
i uvijek, bio je Grad Belišće, a generalni sponzor gradsko poduzeće Bel – Press d.o.o.oUčenici iz
Belišća i prigradskih naselja imali su izazovan i zanimljiv zadatak,

prema vlastitom izboru - u stihu
ili prozi, napisati zašto vole, a zašto ne vole školu. Zbog poznate
epidemiološke situacije natječaj
je proveden online, a do krajnjeg
dana roka, nedjelje, 25. listopada,
na e-mail adresu Ogranka pristigao je ukupno 21 literarni rad djece iz belišćanske i područnih veliškovačke i vinogradačke škole.
Zbog lijepog odaziva i još ljepših
radova, organizatori i sponzori su
se pobrinuli da uz prve tri nagrade, osiguraju i praktične i korisne
poklone za sve one koji su sudjelovali u natječaju.
Prve tri nagrade bila su korisna
didaktička sredstva i jumbo pizza
po izboru, dar valpovačkog Cateringa Gurman, a svi sudionici natječaja, uključujući i nastavnicu

Lovorku Kopić i učiteljicu Jasnu
Čordaš, koje su se posebno založile za uključivanje svojih učenika u spomenuti natječaj, dobili su
na poklon i paketić sa korisnim,
praktičnim i prigodnim sadržajima sa obilježjima grada Belišća.
Nakon što je uspješno proveden
natječaj, članice komisije Monika
Đogaš i Dajana Petovari, s predsjednikom Ogranka Matom Jerkićem, a poštujući sve epidemiološke preporuke i mjere, u petak
su, 30. listopada, posjetili veliškovačku školu. Ondje ih je ispred
ulaza u školu s drugonagrađenom
Anamarijom Šandor i ostalim sudionicima natječaja iz razreda,
dočekala nastavnica Lovorka Kopić. Uz čestitke i lijepe želje predstavnika Ogranka HND-a, Ana-

ZAŠTO VOLIM,
ZAŠTO NE VOLIM ŠKOLU
Ja idem u prvi razred. Sretna sam zbog novih prijatelja. Moja
učiteljica zove se Anita. Uči nas pisati i čitati. U školi pjevamo
i crtamo. Škola je zabavna. Najdraži predmet mi je engleski.
Volim matematiku, hrvatski i tjelesni. Ja volim sve predmete,
a školu obožavam. Ne volim se buditi rano. Moja roza torba
nekad bude teška. Zadaća nije uvijek lagana. Treba puno čitati i pisati. I u školi učiteljicu pažljivo slušati.
Daria Crnčević. 1. D

marija Šandor primila je osvojenu
2. nagradu, dok su ostali sudionici natječaja iz 6.E razreda dobili paketiće s praktičnim poklonima i obilježjima Grada Belišća.
Članove komisije put je na kraju
odveo i do prvonagrađene Darije Crnčević iz 1. D razreda, kojoj
je ispred njezine kuće u prisutstvu
ponosne majke, uz čestitke i poticajne riječi, prvu nagradu predala
novinarka Monika Đogaš. Zbog
posebnih okolnosti 3. nagrada dodijeljena Marinu Anočiću iz 4.A
razreda i paketi za sudjelovanje
ostalim sudionicima natječaja, biti će uručeni čim to epidemiološke okolnosti budu dozvolile.
Sudionici literarnog natječaja “Zašto volim, a zašto ne volim školu” bili su prvašica Daria
Crnčević iz Belišća, Katrina Turalija iz 2.E razreda veliškovačke škole, Iva Berečić iz 3. razreda
vinogradačke škole, Luka Crnčević i Emily Maras iz 3.C, Marin Anočić, Luka Harmunt, Tena
Koprivnjak, Emma Mikša, Lucija
Ratković, Ema Krznarić, Marin
Dvoržak, Mona Tepeš, Toni Matić, Lucija Tomić i Ana Prebeg iz
4.A, Valerijo Amić iz petog razreda, te veliškovački učenici Anamarija Šandor, Maja Gardilo, Sara Salajić i Mateo Guljaš iz 6.E
razreda.
Dajana Petovari
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Lijepa tradicija jačanja franjevačke duhovnosti u belišćanskoj župi

10. Dani franjevaštva u Belišću
llDani franjevaštva
ove su godine posebno
obilježeni i provođenjem
dobrotvorne akcije u
kojoj je prodajom majica
i maski s franjevačkim
motivima te domaćih
proizvoda župljana
prikupljen vrijedan iznos
namijenjen za obnovu
samostana sestara
klarisa u Zagrebu, koji je
oštećen u potresu

D

ani franjevaštva
u Župi sv. Josipa Radnika u
Belišću već desetu godinu zaredom obilježeni su trodnevnom pripravom za
svetkovinu sv. Franje Asiškog.
Značenje i važnost obilježavanja Dana franjevaštva u Belišću
prepoznati su i izvan Župe te se
tih dana u zajedništvu i molitvi s
domaćinima u Belišću okupljaju
i vjernici iz okolnih župa, a što
pridonosi tome da Župa Belišće
osnaži svoju franjevačku prepoznatljivost (franjevački identitet).
Inače, potrebu za intenzivnijim
obilježavanjem svetkovine sv.
Franje i jačanjem franjevačke
duhovnosti u belišćanskoj župi,

Na svetkovinu sv. Franje Asiškog svečano euharistijsko slavlje predvodio je fra Branko Janjić, župnik i
duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a

u kojoj služe franjevci trećoredci glagoljaši, prepoznali su prije
deset godina župnik, fra Branko
Janjić, i tadašnji ministar mjesnoga bratstva OFS-a Krešimir
Šarčević. Tijekom deset godina
održavanja Dana franjevaštva
u Belišću organizirana su brojna predavanja s franjevačkim
temama, uz neizostavno slavljenje euharistije i obreda pre-

minuća sv. Franje, koje animira
mjesno bratstvo OFS-a i Frame.
Ovogodišnji, 10. Dani franjevaštva počeli su u četvrtak, 1. listopada, molitvom krunice i euharistijskim slavljem te predavanjem
fra Mirka Miškovića Franjevci
trećoredci glagoljaši: nastanak i
oblikovanje redovničke zajednice. U petak, 2. listopada, molitvi
krunice i euharistijskome slavlju

Predavanje fra Mirka Miškovića Franjevci trećoredci glagoljaši: nastanak i oblikovanje redovničke
zajednice

prethodila je mogućnost za slavljenje sakramenta pomirenja,
a nakon euharistije prikazan je
dokumentarni film o jednom od
najstarijih trećoredskih samostana u Hrvatskoj, Samostanu
sv. Marije u Glavotoku na otoku
Krku. Sljedećeg dana, u subotu,
3. listopada, nakon euharistijskoga slavlja vjernici su nazočili
obredu preminuća sv. Franje te
u posebnom duhovnom ozračju
razmatrali Franjin odnos prema
smrti i ljubav prema Bogu. Vrhunac Dana franjevaštva u Belišću bio je u nedjelju, 4. listopada, na samu svetkovinu sv.
Franje Asiškog. Tom prigodom
svečano euharistijsko slavlje
predvodio je fra Branko Janjić,
župnik i duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a, a potom
je održan i prigodni domjenak.
Dani franjevaštva ove su godine
posebno obilježeni i provođenjem dobrotvorne akcije u kojoj
je prodajom majica i maski s franjevačkim motivima te domaćih
proizvoda župljana prikupljen
vrijedan iznos namijenjen za obnovu samostana sestara klarisa
u Zagrebu, koji je oštećen u potresu.
Marija Pintarić
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Groblje u Bistrincima

Groblje u Vinogradcima

Na belišćanskom gradskom groblju i grobljima prigradskih
naselja uz mjere opreza zbog koronavirusa

Uz molitvu, cvijeće i svijeće
obilježen blagdan Svih svetih

B

lagdan Svih svetih
dan je kada Katolička Crkva slavi
kanonizirane svece te one koji su
ostvarili ideal kršćanskoga života, a nisu kanonizirani. Slavi se 1. studenoga, a taj je dan
i državni blagdan u Republici Hrvatskoj. Dan poslije je Dušni dan i
tada se spominjemo svih vjernih pokojnika. Ipak, u našem je narodu od
davnina ustaljen običaj da, umjesto
na Dušni dan, upravo na Dan svih
svetih pohađamo posljednja i vječna počivališta naših najmilijih, da
njima u spomen i sjećanje polažemo cvijeće, palimo svijeće i lampione i molimo za njihove duše. Blagdan Svih svetih u gradu Belišću i
diljem Lijepe Naše tradicionalno je
proslavljen i ove godine, no u nešto
drukčijim okolnostima nego inače.
Na blagdan Svih svetih na gradskom
su groblju u Belišću u nedjelju, 1.

Groblje u Gatu

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić i predsjednik Gradskog
vijeća Dario Fletko položili vijence i zapalili svijeće kod središnjeg
križa na groblju u Belišću
studenoga, a poštujući propisane
epidemiološke mjere, predstavnici
Grada Belišća, zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić i predsjednik Gradskog vijeća Dario Fletko
položili vijence i zapalili svijeće kod
središnjeg križa u znak sjećanja na
sve pokojne. Polaganjem vijenaca

i paljenjem svijeća i kod Spomenkriža, svim žrtvama grada Belišća
poginulim u Domovinskom ratu,
predstavnici grada odali su poštovanje i zahvalnost, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.
I brojni stanovnici grada Belišća i

Groblje u Bocanjevcima

prigradskih naselja u nedjelju, 1.
studenoga, obišli su grobove svojih
najmilijih, poštujući propisane mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zbog sprječavanja širenja koronavirusa. Tijekom boravka
na groblju i u trenucima prisjećanja na svoje voljene koji više nisu
među nama građani su ovaj put nosili zaštitne maske za lice te održavali razmak kako bi zaštitili vlastito i zdravlje svih ostalih, a kako bi
izbjegli gužve na sam blagdan Svih
svetih, mnogi su poslušali preporuke Stožera te su cvijeće i svijeće na
grobove donijeli i nekoliko dana ranije. Tijekom nedjelje održana su i
prigodna misna slavlja, a u 15 sati
na belišćanskom groblju održana
je služba riječi i molitva za pokojne
kod središnjeg križa. Molitvom za
pokojne, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća blagdan Svih svetih
obilježen je i na grobljima naših prigradskih naselja. Dajana Petovari

Groblje u Veliškovcima
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Tradicionalnim zajedničkim susretom, uz ugodno druženje i glazbu

Proslavljen Međunarodni dan starijih osoba

M

eđunarodni dan starijih osoba
obilježava se
od 1. listopada 1990. godine, kada ga je proglasila Glavna
Skupština Ujedinjenih naroda, a taj
poseban dan za sve osobe starije životne dobi, već četrnaestu godinu
zaredom obilježila je i Matica umirovljenika grada Belišća, pod pokroviteljstvom Grada Belišća.
Tradicionalno druženje umirovljenika u povodu toga dana, uz ručak,
glazbu i poštivanje socijalne distance, održano je u prostorijama Matice umirovljenika, u srijedu, 7. listopada. Susretu je uz slavljenike i
domaćine nazočila i zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka
Vučković, koja je tom prigodom uime gradonačelnika Dinka Burića
i osobno ime, svim starijim osobama čestitala njihov dan, napominjući da prema njima svi mi trebamo
imati mnogo poštovanja i razumijevanja, jer ćemo i mi jednoga dana

Zamjenica gradonačelnika
Ljerka Vučković i predsjednica
Matice umirovljenika Marija Ilić
biti u njihovim godinama i sa sličnim problemima. Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković naglasila je da je ponosna na suradnju
koju ostvaruju Grad Belišće i Matica umirovljenika grada Belišća.
Predsjednica Matice umirovljenika Marija Ilić naglasila je da starije osobe na našem području uživaju
znatno poštovanje od strane Grada
Belišća te je još jednom izrazila zahvalnost na izuzetno dobroj surad-

Brojni sugrađani bili su na svečanosti u povodu Međunarodnog
dana starijih osoba
nji s lokalnom zajednicom koja već
niz godina uspješno vodi brigu o
svojim vremešnijim sugrađanima.
- Matica umirovljenika vodi brigu o svojim starijim sugrađanima kroz čitavu godinu, a ne samo na Međunarodni dan starijih

osoba. To je potkrijepljeno činjenicom da se Matica javlja na EU
projekte, koji se uspješno ostvaruju i s njima se povećava kvaliteta života stanovnika treće životne dobi - zaključila je Marija Ilić.
Kristil Kifer

Vrijedan doprinos sugrađana promociji i
ljepšem izgledu belišćanskog kraja

Nagrade za
najljepšu okućnicu,
balkon i naselje

U

skladu s objavljenim javnim pozivom kao i dugogodišnjom
tradicijom, a i uz
poznate epidemiološke prilike, i ove je godine u organizaciji Grada Belišća i Turističke
zajednice proveden izbor za najljepše uređene prostore na području grada Belišća - za najuređeniju
obiteljsku okućnicu, balkon stambene zgrade i najuređenije prigradsko
naselje grada Belišća u 2020. godini.
U povodu toga na adresu Turističke
zajednice grada Belišća pristiglo je
ukupno 12 prijava o kojima su članice Komisije za ocjenu vijećale zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, voditeljica ureda Turističke
zajednice grada Belišća Janja Čeliković i stručna suradnica u uredu

Dobitnici priznanja i nagrada pred uredom TZ-a

Voditeljica ureda Turističke zajednice Janja Čeliković pobjednicima
je uručila priznanja i nagrade, a svima i zahvalnice za sudjelovanje
Turističke zajednice grada Belišća
Mirjana Klen. Nakon obilaska prijavljenih i detaljnog pregleda, članicama komisije ni ovaj put nije bilo
nimalo lako među našim vrlo vrijednim, urednim, kreativnim i maštovitim sugrađankama i sugrađanima

odabrati vlasnike najljepših i najuređenijih domova u gradu Belišću i prigradskim naseljima u 2020. godini.
Tako su, prema donesenim konačnim ocjenama i odlukama članica komisije u srijedu, 30. rujna, u uredu Turističke zajednice

grada Belišća ponosnim vlasnicama i vlasnicima dodijeljene pripadajuće i zaslužene nagrade.
U kategoriji za najuređeniju obiteljsku okućnicu, prvo mjesto (1000 kn)
osvojila je Mirela Bošković iz Bistrinaca, drugo mjesto (750 kn) osvojili su Nevenka i Ivan Đogaš iz Belišća, dok su treće mjesto (500 kn)
osvojile Blaženka Bučanac iz Bistrinaca i Božica Strugačevac iz Bocanjevaca. U kategoriji za najuređeniji balkon prvo mjesto (1000 kn)
osvojila je Melita Jurkić Zečević iz
Belišća, dok je drugo mjesto (750
kn) pripalo Božani Piškorjanac iz
Bocanjevaca. U kategoriji za najuređenije prigradsko naselje grada Belišća, prvo mjesto (2000 kn)
osvojili su Bocanjevci, a drugo mjesto (1000 kn) Gorica Valpovačka.
Dajana Petovari

9

listopad 2020.

Belišćanska iskustva na 8. kongresu Savjeta mladih RH

Grad Belišće - primjer dobre
prakse u korištenju EU fondova

P

rvog vikenda u mjesecu, od 2. do 4. listopada, u Kulturnom centru u Osijeku održan
je 8. kongres Savjeta mladih Republike
Hrvatske na kojem je sudjelovao
i predsjednik Savjeta mladih grada Belišća Igor Paloh. U sklopu
Kongresa održano je predavanje
na kojem je grad Belišće predstavljen kao primjer dobre prakse
u korištenju sredstava EU fondova. Tijekom predavanja na temu
„Mogućnosti financiranja za gradove i predstavljanje lokalne razvojne agencije Grada Belišća“,
direktor Lokalne razvojne agencije Grada Belišća Mario Marolin istaknuo je da je za realizaciju
što većeg broja projekata ključno ulaganje u obrazovanje mladih kadrova za pisanje i provedbu
EU projekata, kao i međusobna
suradnja na svim razinama u Re-

G

Sudionici 8. kongresa Savjeta mladih Republike Hrvatske

publici Hrvatskoj. Inače, kako je
tom prilikom istaknuto, u novom
proračunskom razdoblju EU-a,
od 2021. do 2027., Republici Hrvatskoj stavit će na raspolaganje
oko 22 milijarde eura financijskih
sredstava.

radski puhački orkestar
grada Belišća nastupio je
u nedjelju, 27. rujna, na
41. smotri Saveza amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje
(SAPOSIB-a), koja se prvi put održala
u Osijeku. Na smotri se okupilo ukupno
deset orkestara s područja Slavonije i Baranje, a osim belišćanskog orkestra tom
su prilikom nastupili i orkestri iz Osijeka, Valpova, Đakova, Našica, Slavonskog
Broda, Donjeg Miholjca, Virovitice, Požege i Jakšića.
Nakon zajedničkog muziciranja svih sudionika na Trgu Vatroslava Lisinskog, u
gradskoj četvrti Tvrđa, uslijedili su pojedinačni nastupi orkestara u svečanoj dvorani Doma HV-a. Belišćanski orkestar
(po uzrastu članova najmlađi orkestar
u regiji), predstavio se izvedbama teme
iz filma Jurasic park te popularne teme
Pink Panther, koja je osobito privukla
pozornost solidno popunjene dvorane.
Ovo je bilo ukupno treće predstavljanje
mladog orkestra iz Belišća na regionalnim smotrama puhačkih orkestara i do
sada izvedbom najdojmljivije, što govori o tome da orkestar iz godine u godinu
postaje sve zreliji i da upravo ovakva događanja pridonose motivaciji mladih članova da se i dalje i sve više usavršavaju u
vještinama muziciranja.
Tomislav Kruljac

U drugom djelu Kongresa uslijedila je konferencija „Zdravlje
mladih“ – Interaktivno predavanje: „Mentalno zdravlje mladih: s čim se suočavamo? (RH i
Europa)“ koju je vodila Ljubica Brigitte Nikić, mag. psych. i

youthworker. Na kraju susreta
održana je i radionica pod nazivom „Odgovori na izazove – moguća rješenja“, a pod vodstvom
Mirne Šmit, mag. cult., predstavnice osječke Slagalice – zaklade
za razvoj lokalne zajednice.

Održana je smotra Saveza puhačkih
orkestara Slavonije i Baranje

Zapažen i dojmljiv nastup
najmlađih puhača

Naši su mladi glazbenici imali još jedan zapažen nastup na velikoj smotri u Osijeku
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Crtanje kredom u središtu grada najmlađima je uvijek zanimljiva
aktivnost

“Bajkaonice” su bile dio novih i atraktivnih sadržaja u belišćanskom
Dječjem tjednu

Dječji tjedan u Belišću

Smijehom i kreativnim
aktivnostima protiv korone

D

ječji tjedan tradicionalna je godišnja akcija Saveza
društava
“Naša djeca” Hrvatske i osnovnih
društava te aktivnost posve posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima Dječji tjedan
svake godine obuhvaća sve više
djece i odraslih u gradovima i
općinama gdje djeluju osnovna društva “Naša djeca”, pa ni
Belišće nije iznimka. U našem
je gradu Društvo “Naša djeca”
Belišće organiziralo različite aktivnosti tijekom Dječjeg tjedna,
a među prvim aktivnostima bilo
je crtanje kredom u središtu grada. Ondje je vrtićarce i školarce
došla pozdraviti i predsjednica
Društva “Naša djeca” grada Belišća Emma Torjanac.
- Ove smo godine aktivnosti morali uskladiti s epidemiološkim
mjerama, ali svejedno nije nedostajalo dječjeg smijeha i veselja. U organizaciji DND-a i
Grada Belišća, aktivnosti Dječjeg tjedna provodile su se od
ponedjeljka do petka, od 5. do
9. listopada, a u aktivnostima
su sudjelovali polaznici Dječjeg vrtića Maslačak i učenici nižih razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće
- objasnila je predsjednica belišćanskog DND-a, dodavši kako
su se uz odgojiteljice i učiteljice u aktivnosti uključili i dugogodišnji prijatelji Društva “Naša
djeca” Belišće iz Gradske knjižnice i čitaonice Belišće te Likovne udruge Bel-art, ali i Gradski
radio Belišće, belišćanski kon-

Svojim radovima djeca su ukrasila i prostor pred zgradom gradske
uprave

takt-policajac Kruno Skokić iz
Policijske postaje Belišće, Fitness centar Olimp, Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće,
koje je ustupilo svoj prostor za
dio aktivnosti, a među najnovijim prijateljima DND-a Belišće
je i Ogranak Hrvatskog novinarskog društva Belišće.
Iz DND-a Belišće kažu kako
među aktivnostima u sklopu

Dječjeg tjedna posebno treba
istaknuti projekt “Neka odrastanje bude dječja igra”, u sklopu kojega su predsjednica i članica DND-a Emma Torjanac i
Sandra Glasovac završile edukaciju s temom “Bajkaonice”.
Upravo su “Bajkaonice” bile dio
ovogodišnjih aktivnosti u belišćanskom Dječjem tjednu, kao
i crtanje kredom u središtu gra-

da, gledanje animiranog filma u
gradskoj vijećnici, kreativne radionice, posjet Fitness centru
Olimp, snimanje za Gradski radio Belišće o temi dječjih prava
i obveza, literarni natječaj “Zašto volim, a zašto ne volim školu” itd.
Treba spomenuti kako je uoči početka Dječjeg tjedna u Zagrebu održana svečana godišnja
skupština Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske u povodu 70.
obljetnice osnutka, a ondje je bila i Emma Torjanac, predsjednica belišćanskog DND-a. Upravo
je proslava 70. rođendana Saveza razlog još jednog kreativnog
natječaja u kojem mogu sudjelovati sve generacije. Naime,
do 30. studenoga na adresu Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske mogu se poslati radovi iz
područja likovnog stvaralaštva,
filmske i glazbene umjetnosti,
književnosti, primijenjene umjetnosti, slastičarstva, kulinarstva i vrtlarstva. S obzirom na
dob sudionika, kategorije će
biti sljedeće: predškolska dob,
osnovnoškolska, srednjoškolska
dob, mladi, roditelji, tete i tetci, ujaci i ujne, stričevi i strine te
bake i djedovi. Sve informacije
dostupne su na savez-dnd.hr.
- I ovom prilikom pozivam roditelje i sve odrasle sugrađane
da se uključe u naše aktivnosti
s djecom i za djecu, jer – djeca
su čovjekova krila - pozvala je
Emma Torjanac, predsjednica
Društva “Naša djeca” grada Belišća.
Monika Đogaš
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Sadržajne i zanimljive 8. Belišćanske ribičke priče

I

Natjecanja, riblji specijaliteti
i kulturno-zabavni program

ove je godine Udruga
športskih ribolovaca bila
uspješan organizator Belišćanskih ribičkih priča, i
to osmih po redu, koje su
se održale tijekom vikenda, 3. i 4. listopada, u Ribičkom
domu na lijevoj obali rijeke Drave. Program je počeo u subotu,
3. listopada, u jutarnjim satima.
Sve nazočne tom je prigodom
pozdravio predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća Dario Fletko, koji je manifestaciju
i službeno proglasio otvorenom,
zaželjevši svim ribičima sreću
u natjecanju te lijepo i ugodno
druženje. Nekoliko prigodnih riječi uputio je i predsjednik UŠR
Belišće Željko Čorba.
Potom je na Staroj Dravi – Repnjaku održan 24. Kup grada Belišća u lovu ribe udicom na plovak, uz sudjelovanje osam ekipa
seniora. Poslije zanimljivog natjecanja proglašeni su i najbolji
rezultati. U Sektoru A najbolji
je ulov imao Igor Terzić, Amur
Ladimirevci, Matija Vidaković,
Belišće 1 bio je najbolji u Sektoru B, dok je u Sektoru C najbolji
bio Vladimir Šovagović, Amur
Ladimirevci. Ekipno je najbolja
bila ekipa Belišće 1, drugo mjesto osvojio je Amur Ladimirevci, a treće mjesto pripalo je ribičima iz ekipe Belišće 2. Ukupno
pojedinačno najbolji je bio Vladimir Šovagović, drugo mjesto

Ribičko natjecanje održano je na Staroj Dravi

pripalo je Igoru Terziću, a treće
mjesto zauzeo je Matija Vidaković. Sve natjecatelje je uz prigodne riječi i čestitke pozdravila
zamjenica gradonačelnika grada
Belišća Ljerka Vučković, koja
im je uručila i prigodne nagrade.
U popodnevnim satima istoga
dana održala se Riblja večer kuhanje fiš-paprikaša, nakon
čega je uslijedio kulturno-zabavni program.
Drugoga dana Ribičkih priča, u
nedjelju, 4. listopada, održano
je društveno natjecanje u dvije kategorije seniora u lovu ribe udicom na plovak. Najbolji

Majstori za fiš-paprikaš i ovaj put su pokazali sve svoje vještine

u kategoriji profesionalaca bio
je Matija Vidaković, dugo mjesto pripalo je Josipu Harangozi,
a treće mjesto zauzeo je Dominik Zemljak. Među amaterima
najviše ribe ulovio je Željko
Švajhofer, drugi je bio Željko
Andračić, a treće mjesto u ovoj
kategoriji zauzeo je Ivica Juračić. Najbolji natjecatelji nagrađeni su s medaljama za osvojena mjesta. Na ovom natjecanju
izvan konkurencije nastupile su
i dvije kadetkinje Gabrijela Papić i Mihaela Papić, koje su nagrađene s prigodnim poklonima
za uloženi trud. Dok su ribiči lo-

vili ribu, u Ribičkom domu na lijevoj obali Drave održana je Likovna kolonija Likovne udruge
Bel-Art, na kojoj je sudjelovalo
sedam slikara. Motivi ove kolonije bili su vezani uz Dravu i
ribiče, a slikari su pokazali svoje umijeće u tehnikama akrila i
ulja na platnu. Nakon natjecanja i likovne kolonije uslijedio
je kulturno-zabavni program
uz nastup Dramskog ansambla
Amaterskog kazališta Belišće s
odlomkom iz komedije Čaj za
Dvije te zajednički ručak svih
sudionika.
Dolores Andraković

Sudionici tradicionalne Likovne kolonije na Ribičkim pričama
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I najmlađi su sudjelovali u obilježavanju Mjeseca hrvatske knjige

radska knjižnica i
čitaonica Belišće
i ove se godine
uključila u obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, koji se od 15. listopada sve
do 13. studenoga obilježava i diljem zemlje, pod motom “Razlistaj se!”. Svi sudionici pozvani su da svoje programe posvete
planetu Zemlji, a u okviru 50.
obljetnice obilježavanja Dana
planeta Zemlje. Tom je prigodom Gradska knjižnica osmislila i niz atraktivnih, poučnih i
kvalitetnih aktivnosti, na zadovoljstvo i korist naših sugrađana
i gostiju svih dobnih generacija.
Inače, sve aktivnosti u belišćanskoj gradskoj knjižnici odvijale
su se i odvijat će se u skladu s
propisanim mjerama i preporukama nadležnih institucija zbog
okolnosti prouzročenih koronapandemijom.

Sajam
Prve dvije aktivnosti, kojima je
počeo ovogodišnji belišćanski
Mjesec hrvatske knjige, održane
su u četvrtak, 15. listopada. Prva je bila Sajam otpisanih i poklonjenih knjiga u holu ispred
Gradske knjižnice, gdje su svi
zainteresirani mogli kupiti knjige po vrlo povoljnoj cijeni, od
samo pet kuna. Bila je to iznimna prilika da svi knjiški moljci
i ljubitelji čitanja obogate svoje
kolekcije vrijednim i zanimljivim naslovima, a sav prihod od
prodaje bit će utrošen na kupnju novih knjiga. Istoga dana
na istom mjestu bilo je otvorenje izložbe Metal art, atraktivne
izložbe metalnih figurica i pred-

meta mladog Belišćanina Igora
Kovačevića, koju će zainteresirani moći pogledati sve do 11.
studenoga. Izložbu je upotpunio
nastup poznatog osječkog glazbenika Ivana Kovačevića zvanog
Jimi.

Književni susret
Dan poslije, u petak, 16. listopada, u velikoj gradskoj vijećnici održan je zanimljiv književni
susret s Veljkom Đorđevićem,
poznatim i uglednim hrvatskim
psihijatrom, koji je daleko nadišao granice svoje profesije, pa
se, kao što su svi nazočni imali
priliku čuti, iskazao i kao književnik, odnosno autor u svakom smislu. Osim što radi kao
izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, i dalje se bavi književnim i znanstvenim radom te
će uskoro objaviti novi književni uradak. Često je i suradnik
u brojnim radijskim, filmskim i
kazališnim projektima, od kojih
treba istaknuti dokumentarni
film “Pouke o čovječnosti” redatelja Branka Ištvančića, nastao
prema istoimenoj knjizi doktora Veljka Đorđevića te je nominiran za najbolji europski televizijski dokumentarac za nagradu
Prix Europa.

Radionice i izložba
Sljedećeg tjedna, u utorak, 20.
listopada, održana je prva u nizu kreativnih radionica za djecu pod nazivom “Razlistaj se!”.
Tom prigodom voditeljica Ivana
Kopić, odgojiteljica iz Centra za
pružanje usluga u zajednici Klasje iz Bistrinaca, grupi je od pet
djevojčica osnovnoškolske dobi

Književni susret s Veljkom Đorđevićem, poznatim i uglednim hrvatskim psihijat

Još jedan sadržajan Mjesec hrvatsk
i čita

Sajam knjiga, ra
i književn

pokazala kako izraditi agamograf, grafički oblik koji se sastoji
od dvije odvojene slike presavijene poput harmonike. Istoga je
dana u predvorju gradske uprave otvorena i izložba Likovne udruge Bel-art pod nazivom
“List do lista - Belišće”. Zahvaljujući odličnoj i dugogodišnjoj
suradnji Gradske knjižnice s
članovima Likovne udruge Belart ljubitelji likovne umjetnosti imali su priliku pogledati nova likovna djela 18 belišćanskih
slikara, rađena različitim tehnikama. Središnji motiv njihovih
slika tematski je vezan uz glavni moto Mjeseca hrvatske knjige
“Razlistaj se!”. Isti moto blizak
je i gradu Belišću, koji je po lišću dobio ime, a upravo zbog te
zanimljive podudarnosti nastao
je i naziv izložbe. Sve okupljene
prigodno su pozdravili i o izložbi im govorili ravnateljica Knjižnice Vlasta Putar i predsjednik Udruge Bel-art Ivan Vajda.
Svečanom tonu izložbe pridonijeli su i Lucija Špoljarić i Adrian Ivanković, učenici Glazbene
škole iz Belišća, koji su uz pratnju profesorice Marije Pušić od-

Tematsku izložbu novih radova imali su slik

svirali dvije prigodne skladbe.
Još jedna zanimljiva edukativna
radionica održana je u četvrtak,
22. listopada. Sudionici radionice naučili su što su to neurobičke vježbe, a o svemu tome poučio ih je Igor Štavlić iz Požege,
kojemu je to bio drugi posjet
Gradskoj knjižnici. Kako je istaknuo, neurobičke vježbe uključuju svih pet osjetila i na taj
način potiču rast novih neuron-
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Metal art, atraktivna izložba metalnih figurica Belišćanina Igora
Kovačevića

trom i piscem

ke knjige u našoj Gradskoj knjižnici
aonici

adionice, izložbe
ni susreti

kari naše poznate udruge Bel-art

skih veza u različitim dijelovima
mozga, jačaju živčane stanice i
proizvodnju moždanih hranjivih
tvari, koje poboljšavaju pamćenje. Neke od navedenih vježbi
odradili su i sudionici radionice.
Čitateljski klub
U utorak, 27. listopada, u prostoru Gradske knjižnice prigodno je proslavljena i četvrta
godišnjica Belišćanskog čitateljskog kluba, osnovanog na inici-

jativu knjižničarke Jasne Andrišić. Od prvog sastanka Kluba,
održanog u Mjesecu hrvatske
knjige 2016., bilo je ukupno 36
sastanaka, članovi Kluba inače se sastaju jednom mjesečno,
kako bi porazgovarali o knjigama zadanima za čitanje i ugodno se družili. Dobre atmosfere nije nedostajalo, za što su se
pobrinule knjižničarke uz pomoć obrta Slatka bajka iz Belog
Manastira, koji je napravio tortu u obliku knjige. Knjižničarka
Jasna Andrišić, iako u mirovini, vodila je sastanak o dosadašnjem djelovanju Kluba, koji se
može pohvaliti s desetak stalnih
članova. Zatim je, u četvrtak,
29. listopada, u gradskoj vijećnici mladi Đakovčanin Ivan Bertok predstavio svoj putopis prvijenac “10.000 milja Amerikom”,
u kojem je iznio sva svoja iskustva putujući diljem Sjedinjenih
Američkih Država dvije godine
zaredom. Te dvije etape putovanja opisao je na 204 stranice teksta i fotografija, napiavši svojevrstan dnevnik osobnog iskustva
tijekom putovanja kroz 19 američkih saveznih država.

Sajam knjiga redoviti je sadržaj Mjeseca hrvatske knjige u našem
gradu

Edukativnu radionicu o neurobičkim vježbama vodio je Igor Štavlić
iz Požege
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l VIJESTI IZ VALPOVA l VIJESTI IZ VALPOVA l VIJESTI IZ VALPOVA l

ODRŽAN 14. VALPOVAČKI SAJAM

Obrtnici i mali poduzetnici
izložili svoje proizvode

V

alpovački poduzetnički centar d.o.o. je, u
suradnji s Gradom Valpovom,
Udruženjem
obrtnika Valpovo i Turističkom
zajednicom grada Valpova, četrnaestu godinu zaredom organizirao Sajam poduzetništva i obrta.
Sajam je, kao i svake godine, bio
izložbeno-prodajnog karaktera
te je okupio 23 izlagača - obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, udruga i ostalih, koji su ponudili svoje proizvode – domaći
med, domaće tijesto, jaja, doma-

ći sir te ručne radove od tkanine,
drva i slično. Sajam je otvorio
Darko Knežević, predsjednik
Obrtničke komore, te je čestitao
gradonačelniku Matku Šutalu,
direktoru Valpovačkog poduzetničkog centra Vanji Miličeviću i
njihovim suradnicima, na ustrajnosti da unatoč mjerama zaštite
od koronavirusa organiziraju sajam, jer je to snažan poticaj održanju obrtnika i malih poduzetnika u ovim kriznim vremenima.
Izlagači su bili zadovoljni odazivom, a cjelokupan događaj popratio je mladi tamburaški sastav Traženi iz Valpova.

PIKNIK KOD GINKA

Susret gradonačelnika
i Dječjeg gradskog vijeća

U

petak, 9. listopada
2020., Dječje gradsko
vijeće Grada
Valpova ugostilo je gradonačelnika Matka Šutala i zamjenicu Anu
Brajnović na pikniku kod
dvorca Prandau Normann
ispod ginka. Gradonačelnika i zamjenicu pozdravila je
dječja gradonačelnica te su
im članovi Vijeća pročitali svoje prijedloge i ideje za
koje smatraju da bi bile pozitivne za svu djecu Valpova
i prigradskih naselja. Postavili su gradonačelniku i zamjenici pitanja koja su ih zanimala. Neki od prijedloga
uključivali su prostor u kojem bi se djeca mogla družiti i provoditi vrijeme. Gra-

donačelnik im je rekao kako
će gledati da u prostorijama
Društvenog centra (zgrada bivšeg sindikata) bude
adekvatan prostor za zabavu, ali i za edukacije i igraonice, kao što je i promocija
zdrave prehrane te priprema zdravih obroka. Mali vijećnici izrazili su potrebu za
košarkaškim igralištem, koje
će uskoro dobiti jer je u tijeku obnova košarkaškog igrališta kod osnovne škole. Zamjenica Brajnović na kraju
je naglasila koliko je važno
da svi zajedno pazimo na
novouređene prostore i igrala na području grada jer smo
sve češće u posljednje vrijeme svjedoci kako pojedinci
devastiraju pojedine lokacije
koje su tamo postavljene na
zadovoljstvo svih građana.
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Općina Bizovac, uz pomoć EU-a, pokreće temeljitu
obnovu kurije Normann-Prandau

S

Izravan doprinos
gospodarskom
razvoju Bizovca

redinom
lipnja ove godine, na prigodnoj svečanosti u
velikoj vijećnici
Osječko-baranjske županije u Osijeku, Općini Bizovac uručen je ugovor o
bespovratnom financiranju projekta EU sredstvima. Općinski
načelnik Srećko Vuković potpisao je ugovor u okviru Poziva
ITU Urbane aglomeracije Osijek, u iznosu od 2.550.000,00
kuna za projekt „Čuvarica baštine u srcu Bizovca“.
Od potpisivanja vrijednog ugovora o sufinanciranju do danas
obavljene su opsežne tehničke
pripreme za početak građevinskih radova. Ovim projektom
predviđena je obnova i opremanje kurije Normann-Prandau
Ehrenfels u cilju stvaranja integriranog kulturnog-turističkog
proizvoda, odnosno prostora
za prezentaciju i interpretaciju
kulturne baštine općine Bizovac. Općina Provedbom trogodišnjeg projekta “Čuvarica baštine u srcu Bizovca” osnažit će
se kulturni i turistički potencijal
i atraktivnost općine Bizovac.

renje turističke ponude izravno
će utjecati na povećanje broja
posjetitelja, produljenje turističke sezone te poboljšanje turističkih rezultata općine Bizovac,
a sinergija turizma i lokalnih sustava proizvodnje potaknuti razvoj cjelokupne gospodarske
i društvene aktivnosti te podizanje socijalne kohezije na području općine.

Čuvarica baštine
Bizovačka kurija je slobodnostojeća dvokrilna prizemnica L
tlocrtnog oblika, koja se nalazi
u središtu Bizovca. Njezino duže krilo orijentirano je u smjeru istok-zapad i prati tijek ulice,
a okomito na njega nadovezuje
se dvorišno krilo, koje je dograđeno 1852. godine. Prvobitno
se građevina koristila za stanovanje vlastelinskih službenika, a
tek od 1852. godine postaje dom
Marijane Normann. Iako skromnih dimenzija, uspoređujemo
li ga s monumentalnim slavonskim dvorcima, dvorac Norman
predstavlja ekskluzivnu stambenu građevinu 19. stoljeća, a

Vrijednost i izvori
brojne intervencije i devastacije koje su ga zadesile tijekom
20. stoljeća, ne umanjuju njegovu vrijednost. Sada zgradu
koristi Općina Bizovac. Kurija je zaštićeno kulturno dobro.
Obnova i uređenje kurije ključna je investicija za pozicioniranje općine Bizovac kao turističke destinacije istočne Hrvatske.
Provedba projekta “Čuvarica
baštine u srcu Bizovca” generirat će nova radna mjesta, re-

vitalizirati uže središte općine,
a osiguranjem adekvatne infrastrukture za organiziranje i provođenje različitih turističkih,
kulturnih, edukativnih i društvenih aktivnosti potaknuti dodatnu
turističku potražnju i potrošnju.
Projektom je predviđeno proširenje turističke, kulturne i društvene ponude kreiranjem triju
novih kulturnih, obrazovnih i interpretativnih programa te pet
novih turističkih sadržaja. Proši-

Ukupna je vrijednost projekta 5.872.124,21 kn. Razliku između ukupnih prihvatljivih
troškova te iznosa nepovratnih
sredstava općina će financirati
vlastitim sredstvima i sredstvima iz vanjskih izvora. U skladu
s tim 2.550.000,00 kn bit će osigurano iz EFRR-a, a ostatak od
3.322.124,21 kn osigurat će se iz
drugih izvora.
Srećko Vuković
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Poziv građanima općine Bizovac

O

Sudjelujte u kreiranju
proračuna za
iduću godinu

pćinski načelnik Općine Bizovac poziva sve zainteresirane građane, udruge, građanske inicijative i ustanove
da se sa svojim sugestijama,
mišljenjima i prijedlozima
aktivno uključe u kreiranje proračuna za
iduću godinu.
Prikupljeni će se prijedlozi, sukladno mogućnostima, uzeti u obzir i uvrstiti u Proračun za 2021. godinu. Svi prijedlozi

mogu se uputiti putem mail adrese: nacelnik@opcina-bizovac.hr, najkasnije do
15. studenoga ove godine. Sudjelovanje
građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja
usmjerila na projekte i programe koji su
u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.
Transparentni proračuni omogućuju uvid
u potpune, točne, pravovremene i razu-

mljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost trošenja proračunskog
novca, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti. Bez proračunske transparentnosti, odnosno potpunih, jasnih i pravovremenih informacija o proračunu, nije
moguća ni participacija javnosti u proračunskim procesima, a bez participacije javnosti teško se dolazi do konsenzusa o projektima koje provodi Općina.

U ulicama u novom dijelu Bizovca

Gradi se i obnavlja
javna rasvjeta

U

općini Bizovac
posebna se briga vodi o redovnom održavanju
postojeće javne
rasvjete i gradnji
nove, gdje god je to potrebno i
u svakom pojedinom općinskom
mjestu. Nedavno se počela graditi i obnavljati javna rasvjeta u
novom bizovačkom naselju, i to
u ulicama Ante Starčevića, Vla-

dimira Nazora, Ivana Mažuranića i Ivana Gundulića. Vrijednost
cjelokupne investicije, osigurane u općinskom proračunu,
iznosi nešto više od 600.000,00
kuna. Prema najavi investitora
i izvođača radova, ovaj projekt
u sklopu kojeg će se ugrađivati
moderna energetski učinkovita
ulična led rasvjeta, treba biti završen do sredine studenoga ove
godine.

Nova javna rasvjeta u Ulici Vladimira Nazora

Novi sadržaj na olimpijskom borilištu koristit će svim sportašima u
Brođancima

Novi objekti na
olimpijskim borilištima

D

o sljedećeg održavanja Olimpijade starih sportova,
olimpijski stadion
u Brođancima ponovit će se u nove
infrastrukturne sadržaje važne
za odvijanje ove jedinstvene manifestacije prema kojoj su Brođanci poznati nadaleko.
Kako se zbog svima dobro poznatih razloga Olimpijada u
Brođancima ovoga ljeta nije
održala,
Općina Bizovac i Olimpijski odbor značajna financijska sredstva odlučili su uložiti u opremanje i sanaciju postojećih starih
etnograđevina i gradnju novih
potrebnih objekata na prostoru uokolo olimpijskog borilišta.

Prvi takav novi sadržaj, koji se
tijekom listopada užurbano gradio, a za koji je Općina Bizovac izradila projektno-tehničku
dokumentaciju i ishodila građevinsku dozvolu, jest drvena
nadstrešnica koja će omogućiti prihvat velikog broja gostiju,
predstavnika natjecateljskih ekipa i uzvanika. Osim u vrijeme
trajanja ove olimpijade prostor
sjenice moći će koristiti i članovi mjesnog nogometnog kluba i
sve organizirane grupe mještana
i aktivne udruga s područja bizovačke općine.
U blizini lijepe nadstrešnice već
je izveden priključak pitke vode, a iduće godine u blizini će se
graditi sanitarni čvor i druge pomoćne građevine.
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Prodajete ili kupujete nekretninu - obratite nam se s povjerenjem

Zašto angažirati ovlaštenog posrednika za nekretnine
Prodaja ili kupnja nekretnine za većinu je
ljudi najveća životna investicija, a sam taj
proces može biti vrlo stresan, kompliciran
i rizičan, osobito ako se u njega upuštate
samostalno, bez stručne pomoći. Mnogi
prodavatelji i kupci još uvijek oklijevaju
prepustiti prodaju ili kupovinu nekretnine
tvrtkama koje su specijalizirane za taj
posao kako bi „uštedjeli“ na proviziji, no
uzme li se u obzir težina i odgovornost
posla kojeg tvrtka obavlja, iznos provizije
svakako bi trebao pasti u drugi plan.

Tvrtka ING-VICTUS d.o.o. ovlašteni je
posrednik u prometu nekretnina, upisana u
Registar posrednika u prometu nekretnina
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

U nastavku provjerite koje su sve
prednosti kod angažiranja ovlaštene
tvrtke za posredovanje u prometu
nekretnina.
SIGURNOST - nekretnina koja je
ponuđena na tržištu od strane ovlaštene
tvrtke za nekretnine je sigurna,
provjerene su sve potrebne dozvole,
utvrđeno je vlasništvo i moguća
opterećenost od strane banaka.
POZNAVANJE TRŽIŠTA - imamo
najnovije informacije vezane uz
kretanje cijena na tržištu. Također, pri
pregovorima s kupcima, u cilju nam je
izboriti se za klijentovu financijsku
korist.
OBJEKTIVNOST
nismo
sentimentalno
vezani
za
Vašu
nekretninu pa smo stoga u mogućnosti
realno procijeniti vrijednost nekretnine.
Iskreno ćemo Vam izložiti sve
prednosti i nedostatke Vaše nekretnine.

STRUČNOST - u nama imate
pouzdanog saveznika kojemu tržište
nekretnina, realne cijene, procedura
kupoprodaje, potencijalne opasnosti i
kvaliteta nekretnine u smislu njezine
izvedbe i rasporeda nisu nepoznanica, već
dio svakodnevice.
MARKETING - da bi nekretninu brzo i
uspješno prodali, potrebno ju je dobro
prezentirati potencijalnim kupcima. Za
Vas ćemo napraviti odlične fotografije,
stručan opis i tlocrt, oglasiti nekretninu na
portalima za oglašavanje koji su trenutno
aktualni i još mnogo toga.
PROVIZIJA - ukoliko se netko još
uvijek dvoumi treba li angažirati
ovlaštenu tvrtku za kupnju ili prodaju
nekretnine, valja znati da se provizija
plaća tek nakon obavljenog posla, stoga
ćemo se dodatno potruditi da taj posao
doista bude korektno obavljen na
zadovoljstvo svih sudionika u tom poslu.

19

listopad 2020.

Belišćanski DS Smith i dalje među vodećim tvrtkama
Osječko-baranjske županije

KRISTALNA KUNA ZA TRADICIJU
USPJEŠNOG POSLOVANJA

T

vrtka DS Smith Belišće Croatia
d.o.o. dobitnik je plakete Kristalna kuna kao najuspješnije trgovačko društvo i dobitnik plakete
Zlatna kuna u kategoriji velikih
tvrtki, za ostvarene rezultate poslovanja u 2016., 2017. i 2018. godini. Tom prigodom na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća
Županijske komore Osijek, održanoj u četvrtak,
15. listopada, predstavnicima tvrtke DS Smith
i ostalih najuspješnijih tvrtki, proglašenih prema kategorijama, plakete je uručio Zoran Kovačević, predsjednik Županijske komore Osijek.
DS Smith Belišće Croatia d. o. o. tvrtka je s dugogodišnjom tradicijom proizvodnje papira i
kartonske ambalaže. Za ostvarene rezultate poslovanja za 2016., 2017. i 2018. godinu, tvrtka
DS Smith dobila je plaketu Zlatna kuna u kategoriji velikih tvrtki, a ostvarivanje pozitivnih
rezultata poslovanja nastavljeno je i u 2019. godini. Predsjednik ŽK Osijek Zoran Kovačević
u uvodnom je govoru rekao da su u 2019. godini ostvareni pozitivni rezultati poslovanja u
gospodarstvu Osječko-baranjske županije, iako
nešto slabiji nego u prethodnoj 2018. godini.

Priznanje je primio član Uprave tvrtke DS Smith Belišće, Toni Bilić
Zoran Kovačević osvrnuo se i na utjecaj koronakrize na poslovanje gospodarstva. U početku
koronakrize dogodio se snažan pad gospodarskih aktivnosti, ali je bio relativno kratkotrajan, nakon čega je nastupio postupni oporavak.
Industrija i građevinarstvo oporavljaju se brže

od sektora usluga – trgovine, turizma, prijevoza. Ipak, za očekivati je dvoznamenkasti pad pokazatelja poslovanja gospodarstva.
Na kraju svečanog susreta, dobitnicima priznanja čestitke je uputio i Dragan Vulin, predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije.

Zajednička ulaganja za dobrobit i sigurnost lokalne zajednice

Nova oprema za vatrogasce Belišća
i prigradskih naselja

Z

a uspješno obavljanje vatrogasne
djelatnosti i izvršavanje svih zadataka i intervencija, postrojbe vatrogasnih društava koriste raznu
vatrogasnu opremu, prije svega
kako bi pravovaljano i maksimalno zaštitili samog vatrogasca te kako bi vatrogasci onda sami uspješno, pravodobno i adekvatno
mogli zaštiti svoje sugrađane te razriješiti svaku
problematičnu situaciju ili nastalu nepogodu.
Kako bi se postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih
društava s područja grada Belišća mogle još
uspješnije, sigurnije i kvalitetnije suočiti s nastalim
nepogodama, nastojimo nabaviti nužnu vatrogasnu opremu, i to kroz Planove nabave Vatrogasne
zajednice grada Belišće te prijavu na sve raspoložive javne pozive za nabavu vatrogasne opreme.
Tako smo zahvaljujući prijavi na Javni poziv
Osječko-baranjske županije za nabavku vatrogasne opreme u 2020. godini, dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada Belišća
uspjeli nabaviti: - za DVD Belišće jedno plinonepropusno kemijsko odijelo (Drager¨CPS

Novom opremom stvaraju se uvjeti za
sigurnije i uspješnije intervencije

500) u vrijednosti od 12.250,00 kuna i jedan detektor plina (Altair 4xR), u iznosu od 7498,75
kuna. Za DVD Bocanjevci nabavljena je oprema u ukupnoj vrijednosti 10.298,75 kuna i to:
agregat za struju (Endress ESE 300 BS), mlaznica za srednje laku pjenu (Pelikan), stabilna
spojnica (fi52), intervencijske vatrogasne rukavice (Boxer) i tlačne cijevi (Favorit 52/15).
Za DVD Veliškovci uspjelo se realizirati jedan dišni aparat (INTERSPIRO Spiromatic 90 s maskom) i dvije boce za dišni aparat od 6 litara za 9749,50 kuna.
Ukupna
vrijednost
vatrogasne
opreme iznosi 39.796,88 kuna, gdje se kroz Javni poziv Osječko-baranjske županije uspjelo ostvariti 10.500,00 kuna, a razliku je
sufinancirao Grad Belišće preko VZG Belišće u iznosu 22.500,00 kuna i sama dobrovoljna vatrogasna društva u iznosu od 6796,88 kuna.
Uključivanjem u navedene projekte svake godine vatrogasne postrojbe postaju bolje opremljene i uspješnije u obavljanju vatrogasne djelatnosti.
Dubravko Čovčić
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NOVA

VITARA, PRVI ODABIR PRIVATNIH KUPACA I TO TREĆU GODINU ZAREDOM...
Oslobodi dijete u sebi: vrijeme je za igru! Razigraj se svaki dan uz još efikasnije Boosterjet motore i rješenja vrhunske
tehnologije kao što su asistencija pri kočenju, prepoznavanje znakova te pokretnih objekata sa stražnje strane vozila.
Tu je i jedinstveni ALLGRIP pogon na četiri kotača, za više sigurnosti na svakom terenu. Nova Vitara, uvijek uz tebe u
novim izazovima.
Potrošnja goriva (kombinirano) od 5,3-6,3 l/100km. Emisija CO2 od 121-143 gCO2/km (NEDC).

Osijek, Ulica borova 1 • Tel.: 031/22 00 16
Besplatni info tel.: 0800 9424 • www.suzuki-skojo.hr
Suzuki VITARA OGLAS 1x1 BELISCANSKI LIST 195x253.indd 1

18/03/2019 16:11
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Nakon uzbudljivog finala Kupa Krešimira Ćosića i produžetaka sa Županjom

Košarkaši Belišća na tronu Regije Istok

U

nastavno-sportskoj dvorani u
Belišću, u subotu, 10. listopada, odigrana je
finalna utakmica Kupa Krešimira Ćosića, Regije Istok između Košarkaškog
kluba Belišće i Košarkaškog
kluba Županja. Finale je donijelo pravu neizvjesnu utakmicu,
a pobjednik je odlučen tek nakon produžetka u kojem se bolje snašla domaća momčad te
je tako Belišće pobijedilo Županju u produžetku sa 78:73.
Za Belišće su igrali V.Mikulić,
Nađ 19, Ament, N.Mikulić 1,
Weber, Blažević 8, Preglej 10,
Zgonjanin 3, Šarić 15, Cerjak
6, Boras 16, Inić, a za Županju
Bilić 7, Mitrović 10, Bošnjak 2,
Župarić, Maskaljević 24, Vu-

Belišćanski košarkaši ostvarili su još jedan veliki sportski uspjeh

ković, Mesić 4, Benković 8, Pastović, Pejaković 5, Lazić 13.
Kod domaćih, najviše je koševa
postigao Mislav Nađ (19), potom Juraj Boras (16) dok su u
suprotnoj ekipi najviše koševa
postigli Patrik Maskaljević (24),

i Vuk Lazić (13). Inače, obje ekipe nisu mogle nastupiti u svojim
najjačim sastavima. Gostima je
nedostajao iskusni Ivan Stjepanović, dok je naša momčad bila
lišena usluga Davida Đolića, no
unatoč tome i jedni i drugi pru-

žili su dobru, neizvjesnu i uzbudljivu igru na ovoj utakmici. Crveni su bolje otvorili utakmicu
i na poluvrijeme se otišlo s +12
za crvene.
Drugi dio bolje su otvorili gosti.
Nakon zadnje četvrtine i poravnanja rezultata 66:66 otišlo se u
produžetak koji je prevagnuo na
stranu naše ekipe, a iz ove perspektive može se reći da je Luka Šarić svojom tricom u tim
trenucima odveo našu momčad
na +5, čime je utakmica bila odlučena. Treba čestitati i jednoj i
drugoj ekipi na vrlo dobroj utakmici, a nas sada čeka dvoboj
protiv ekipe Međimurja, koja je
pobjednik regije Sjever, a bolji
iz tog susreta plasirat će se među 16 najboljih u Kupu.
Goran Vidaković

Najmlađe odbojkašice na Odbojkaškom prvenstvu Hrvatske

Srebrna odličja za najmlađe kadetkinje
OK Belišće

O

dbojkaško prvenstvo
Hrvatske
za
najmlađe kadetkinje (U13)
održano je tijekom vikenda, od petka,
16., do nedjelje, 18. listopada, u Zadru te je na parketima
dvorana Višnjik i Mocire okupilo ekipe 20 najboljih klubova.
Povijesni uspjeh ostvarile su
mlade Belišćanke okitivši se
srebrnim medaljama u finalu u kojem su igrale protiv odbojkašica Dinama iz Zagreba.
U Zadru su za OK Belišće nastupale: Nera Markota, Petra Vejić, Kalista Šimić, Marija Kaptalan, Lucija Čorković,
Ena Mandić, Eva Anočić, Antea Modrić, Iva Sudarić, Petra
Sudar i Nika Žulj te treneri Josip Kalem i Karlo Kaptalan, uz
predsjednicu Dragicu Jančikić.
Nakon uvjerljive pobjede protiv ŽOK-a Našice 2:0 (25:12,
25:5) u prvom kolu, uslijedi-

Zasluženo srebrno slavlje najmlađih belišćanskih odbojkašica na
prvenstvu u Zadru

le su dvije vrlo zahtjevne i neizvjesne utakmice protiv odličnih odbojkašica Medveščaka iz
Zagreba i Ivanca, u kojima su

Belišćanke pokazale koliko su
tehnički, taktički i psihološki
kvalitetna ekipa. Nakon pobjede nad Medveščakom od 2:0 te

u četvrtfinalu protiv Ivanca 2:1,
uslijedilo je polufinale Prvenstva Hrvatske protiv ŽOK Baranje gdje su se, nakon rezultata 2:0, a po setovima 25:15,
25:19, Belišćanke zasluženo
plasirale i u finale prvenstva.U
finaloj utakmici naše su odbojkašice osvojile 2. mjesto i
srebrne medalje. Treće mjesto
zauzele su odbojkašica Rijeke.
- Sve čestitke našim mladim odbojkašicama. Zaista su ponos
našeg kluba, grada Belišća i cijele Slavonije. Srebro je svakako
plod predanog i napornog rada
još jedne sjajne generacije naših
odbojkašica, a uspjeh je tim veći,
jer su iza nas ostali mnogi superligaški klubovi. Ovom prilikom
zahvalio bih Gradu Belišću i
ZSU-u Grada koji nam uvelike
pomažu u našem radu, a napose roditeljima koji su nam ispred
belišćanske dvorane uz pjesmu i
vatromet priredili veličanstven
doček - izjavio je nakon povratka iz Zadra trener Josip Kalem.

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI, GORAN DOJKIĆ I KREŠIMIR ŠARČEVIĆ l
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Hedlov rukopis

Matija Ljubek, vječni kanuist u legendi

P

onekad, svakom se od nas
učini kako vrijeme naprosto leti i da me je netko, prije nego što su mediji, 11. listopada, podsjetili na godišnjicu
tragične smrti Matije Ljubeka, upitao koliko je godina prošlo od odlaska jedne od najvećih legendi našega sporta, rekao bih desetak, najviše petnaest. A
prošlo je punih dvadeset godina. Matija Ljubek, moglo bi se poetski reći, toga je dana
u svom kanuu odveslao na drugi, bolji svijet, u onaj njegov dio rezerviran za vječne.
Dva desetljeća od smrti Matije Ljubeka, legende još za života, podsjetilo me na tog čovjeka koji je svoj rodni grad, Belišće, učinio
sportskim megapolisom. Znao sam ga viđati osamdesetih prošloga stoljeća, na uskom
hodniku redakcije Glasa Slavonije, gdje sam
tada radio, kada bih skretao u sportsku rubriku osječkog dnevnog lista. Pozdravili bismo se u prolazu. Kasnije, kada sam čuo za
njegovu smrt, sjetio sam se izreke kako u životu treba žaliti za samo dvije stvari: za nešto
što ste učinili, a nije trebalo, i za ono što niste, a trebalo je. Bilo mi je žao ovog drugog:
što s Matijom Ljubekom nikada nisam popio
kavu i popričao o sjaju njegovih medalja, o
trenucima kada se na raznim stranama svijeta penjao na pobjednička postolja i kada se
zbog njega dizala zastava i svirala himna. A
prilika za kavu bilo je. Mnogo.

Nikada popijena kava
Da smo se našli na jednoj od kava, vjerojatno
bismo prepričavali onu nezaboravnu rečenicu jednog sportskog komentatora, mislim da
se zvao Zoran Popovski, koji je prenosio utrku u kojoj je sudjelovao Ljubek, pa ushićeno
rekao kako je Matija Ljubek čak i kleknuo
da mu bude lakše veslati. A da je tu utrku
prenosio Mladen Delić, siguran sam da bi na
kraju, u trenutku kada bi Matijin kanu prošao
cilj, uskliknuo: “Ljudi, da li je ovo moguće”?
Žao mi je što s Ljubekom nikada nisam popio kavu, jer bismo se tada smijali još jednoj
anegdoti u kojoj se spominjao, mada je ta bila manje smiješna od prve. Novine u kojima
sam tada radio objavile su tekst s nezgodnom
tiskarskom pogreškom. Umjesto, najveći jugoslavenski kanuist svih vremena, u novinama je, nepažnjom korektora, objavljeno kako je Matija Ljubek “najveći jugoslavenski
komunist svih vremena’’. Nastala je gadna
frka (ne zbog Ljubeka), nego zbog drugova
iz Komiteta, koje se moralo dugo uvjeravati kako je pogreška bila nenamjerna, kako se

llGrad Belišće učinio je da
legenda o Matiji Ljubeku nastavi
živjeti i da svakoga dana, u
kružnom toku, susretne više
svojih sugrađana nego što ih je,
možda, u jednom danu, susretao
dok je bio živ
radilo o slučajnom previdu korektora, i kako
to nipošto nije bio napad na lik i djelo druga
Tita. Jer, naravno, valjda je to jasno, drug Tito bio je najveći jugoslavenski komunist svih
vremena, a ta titula, nepažnjom korektora,
pripisana je, ni krivom ni dužnom Ljubeku.
Sjećam se i kako smo se strčali u redakciji
Glasa Slavonije kad su Matiju Ljubeka početkom devedesetih helikopterom dovezli u
tadašnju osječku Bijelu vojarnu (gdje je postojao heliodrom) nakon prometne nesreće na današnjoj autocesti A3, da bi ga odatle prebacili na drugu stranu ulice, u Osječku
bolnicu. Sa strepnjom smo slušali o teškim
ozljedama i neizvjesnoj borbi za život i nadljudskim nastojanjima liječnika da ga spasu.
I uspjeli su, zahvaljujući Matijinom zdravom
duhu u zdravom tijelu.
Desetak godina kasnije, kad je – prije dva
desetljeća - Matija Ljubek ubijen, nakon šoka i nevjerice ponovno sam se prisjetio kako
su najveći propusti u životu kada učinite nešto što nije trebalo, ili propustite učiniti ono
što je trebalo. Kad se dogodi ovo drugo, često, kao u slučaju moje nikad popijene kave s
Ljubekom, pogrešku više nije moguće ispraviti. Hodali smo ovih dana svi po grobljima,
nosili cvijeće i palili svijeće na humcima pokojnika, nama dragih osoba. I sjećali se ljudi
kojih više nema. Ta su sjećanja osobito teška kad vas sustignu i stegnu godine u kojima
je mnogo više onih koje ste poznavali, a nisu među živima, od onih koje poznajete, a tu
su, pokraj vas. Sve te upaljene svijeće, njihov
plamen, sjećanje su na nečiji život. Koliko ih
je 1. studenoga treperilo na svim hrvatskim
grobljima? Broj nitko ne zna, ali sva’k zna
da je plamen svijeće sjećanje na nečiji život.
Ne znamo ni koliko je svijeća 1. studenoga
osvijetlilo lik Matije Ljubeka na njegovu grobu na Mirogoju, najpoznatijem hrvatskom
vječnom počivalištu, ali to je manje važno od
činjenice da je njegov rodni grad i danas jednako ponosan na sve što je Ljubek učinio kako bi ime tog gradića pronio svijetom. Kao u
kakvom vodenom kovitlacu, kao u kakvom
dravskom riječnom viru, skulptura Matije
Ljubeka u njegovu kanuu, kao da plovi me-

đu vozilima koja uplovljavaju u kružni tok.
Ondje je, u svom Belišću, sa svojim sugrađanima, jednako kao i s putnicima namjernicima, kad ga zapaze i prepoznaju, zlatnog, srebrnog i brončanog Matiju Ljubeka, izlivenog
u bronci.
Ondje je, nedaleko od Drave, rijeke koja ga
je poznavala, rijeke koju je volio, rijeke koja je kalila njegove mišiće, davala mu snagu i
sportsko nadahnuće.

Riječni, vječni vir
Kad je u svibnju 2018. skulptura Matija Ljubeka postavljena u kružnom toku, gradonačelnik Belišća Dinko Burić rekao je nekoliko
vrlo nadahnutih rečenica koje su me ponukale napisati ovaj tekst. Citirat ću jednu:
“Nikada ne treba odgađati reći hvala onima
koji to trebaju čuti za ono što su napravili,
jer ne znamo hoćemo li sutra biti u mogućnosti reći to hvala, niti hoće li oni koji to zavrjeđuju biti u mogućnosti čuti naše hvala’’,
rekao je tom prigodom gradonačelnik Burić.
Gradonačelnikova rečenica svojevrsna je parafraza ovdje spomenute misli kako u životu treba žaliti samo za onim što smo učinili,
a nije trebalo i za onim što nismo učinili, a
trebalo je.
Grad Belišće učinio je to što je trebalo i na
poseban je način Matiji Ljubeku reklo: Hvala! Nije zaboravilo svog velikana i njegovih
14 olimpijskih i svjetskih medalja, te 300 odličja s raznih natjecanja. Kao što nije zaboravilo ni Gutmanna, ni Rosenberga, ni Josipa
Hamma.
Naravno, danas se može reći kako je Ljubek i ranije zaslužio svoj “riječni vir’’ na nekoj od važnih belišćanskih cesta, kao što je
zaslužio i svoju aveniju, Aveniju Matije Ljubeka u glavnom hrvatskom gradu Zagrebu,
a gdje drugdje nego uz vodu jarunskog jezera. Ili kao što je zaslužio da jedna od nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora, ona
najveća, za životno djelo, nosi njegove ime,
Nagrada Matija Ljubek. Da nije bilo onog
tragičnog 11. listopada 2000., Matija Ljubek ovoga bi studenoga navršio 67. godinu života. Njegov grad Belišće učinio je da
legenda o njemu nastavi živjeti i da Matija Ljubek svakoga dana susretne više svojih sugrađana nego što ih je možda, u jednom danu, susretao dok je bio živ. Eno ga,
u “riječnom kovitlacu’’, u “dravskom viru’’
belišćanskog prometa, s veslom u ruci, pa
je, kako bi rekao onaj sportski komentator
“čak i kleknuo da mu bude lakše veslati’’.
Drago Hedl
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