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Investitori iz Mađarske gradit će
tvornicu u novoj zoni "Kod pruge",
vrijednu 1,3 milijuna eura

Odobrene stipendĳe za srednjoškolce
i studente općine Bizovac
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Riječ urednika

Još jedan (jako) dobar start

D

ragi čitatelji i poštovani sugrađani. Ovu, 2021. godinu tek smo
prije nešto više od trideset dana
dočekali u onim posebnim uvjetima kao novu, sada već ima prvi
mjesec manje, pa iako kažu da
je siječanj uvijek dug i nikad mu kraja, ovoga
puta, čini mi se da je puno brže prošao nego
inače. Razloga ima vjerovatno više, ali što se
naše sredine tiče, siječanjskom tempu, mislim,
pogodovaali su brojni važni događaji koji su,
ne samo obilježili prvi mjesec nove, 2021. godine u nekom općem smislu, nego je bilo nekoliko njih, koji će trajno obilježiti, trajno promijeniti, dakako na bolje, puno stvari u našoj
sredini. Za nas u belišću dobar početak godine i nije neka novost. Navikli smo na to i prošle i predprošle i još nekoliko godina ranije.
Tako se dobro sjećam, a i novinarska dokumentacija mi to potvrđuje, da smo vrlo slično
i vrlo dobro kao ovu, započeli i prošlu godinu.
Da podsjetim, krajem siječnja i početkom veljače započela je izgradnja (položen temeljni
kamen), prve stambene POS zgrade u Belišću. Tada još nije bilo korone i svega što je ona
donijela, ali su svejedno, kao da su znali, a nisu, donijeli sredinom siječnja na Gradskom vijeću brojne poticajne gospodarske i socijalno
demografske mjere. Ubrzo je, kao što znam,o,
stigla korona, pandemija i sve ono što nam se
događalo u vezi s time, cijele prošle godine.
Nedaće i problemi nisu stali, nego se situacja
i pogoršala krajem prošle i početkom ove nove, što rekosmo čiji prvi mjesec upravo ispraćamo.
E, tu dolazimo do onaga što želim naglasiti.
A to su sve sličnosti ili vrijedne identičnosti
početka ove godine, koja je i dalje opterečena znanim teškočama i velikim problemima,
ali je i ona počela dobro, vrijedno, razvojno
i odlučno.

Med
Naša najnovija (4. po redu) gospodarska zona tek što je, kao projekt sufinanciran največim djelom novcem EU, završena u zadnjem
mjesecu 2020. godine, “puštena u rad” završnom konferenciom o projektu službenog imena Izgrdnja poduzetničke zone “Kod pruge”,
poduzetnici su odmah pokazali znimanje za tu
novu zonu u Belišću. I ne samo pokazali, već
sredinom siječnja ove godine i potpisali dokumente o kupovini i o pravu građenja na čak 3
parcele. Riječ je o poduzetnicima iz susjedne
Mađarske, koji u zainteresirani za izgradnju
tvornice u kojoj će prerađivati med i proizvoditi različite proizvode od meda. U početnoj
fazi, u nove proizvodne pogone i opremu uložit će 1,3 milijuna eura, a njihovi planovi su i
ambiciozniji i mogu se očekivati veća ulaganja. Važnost i ozbiljnost ovog poslovnog poteza, velika je i višestruka za obje strane u poslu,
a to lijepo potvrđuje i činjenica da su sudionici i aktivni akteri na radnom skupu u Belišću

i svečanosti potpisivanja dokumenata o kupovini parcela u našoj poduzetničkoj zoni “Kod
pruge”, bili i ambasadori – mađarski u Hrvatskoj Csaba Demesak i hrvatski u Mađarskoj
Mladen Andrlić.
Nova tvornica u našem gradu, novi je razvojni
korak koji otvara brojne mogućnosti, ponajprije nova radna mjesta i novu potvrdu da se u
našem gradu sustavno i temeljito vodi briga o
razvoju, širenju i jačanju suradnje sa svim susjednim državama i regijama.

Hostel
Naš grad od prvoga dana veljače, ima na raspolaganju još jednu trajnu vrijednost. Ovoga
puta namjenjenu turizmu, gostima, promociji našega kraja, mladima, sportašima i svima
koji budu željeli saznati nešto više o nama, našem kraju ili sudjelovati na kulturnim i sportskim događanjima. Riječ je o Hostelu, prvom objektu takve vrste u Belišću. Lijep je to,
moderno koncipiran i uređen i funkcionalno
opremljen turistički objekt, s 28 ležaja i svim
potrebnim pratećim prostorima i sadržajima
za ugodan boravak većih grupa posjetitielja. I
o ovoj vrijednoj i važnoj novini u našem gradu, posebno izvještavamo sa službenog otvorenja, koje je bilo za novinare i suradnike u
realizaciji projekta, a sve u skladu s pravilima
zbog epidemije i svega toga što dobro znamo.
Ja bih još ipak, samo podvukao da je Hostel
Belišće projekt koji su osmislili članovi našeg,
već poznatog ekspertnog tima za suradnju s
EU institucijama, fondovima i onim domaćima, gdje god se nude mogućnosti za suradnju,
sufinanciranje i stvaranje novih vrijednosti. U
ovom slučaju, riječ je o zajedničkom projektu
nazvanom Zelene staze Dunava i Drave, gdje
je glavni partner bila opčina Erdut, glavni financijer kao i inače, kada su u pitanju projekti koji se ostvaruju u Belišću, je EU i to sa čak
11,1mil kuna ili 84,43%.

Rebalans
Već je postalo poslovično da se u našem gradu
početkom svake godine, vrlo brzo na Gradskom vijeću donosi rebalans proračuna, koji
je usvojen i donesen prije kojih mjesec dana,
dakle krajem predhodne godine. Tako je bilo
i ovoga puta i prvi rebalans donesen je krajem siječnja. Razlog ne može biti bolji i ljepši – projekti i potrebe i obveze radi realizacije započetih ili uključivanja novih. Da bi se to
omogučilo, odučeno je da se u proračun unesu dodatna sredstva od 1,3 mil kuna, koliko
je potrebno za realizaciju 2 koja su u toku i
jednog novog. Sve su to neophodne formalnosti i obveze, bez kojih se ne mogu ostvariti
predviđeni ili započeti poslovi , a naša Gradska uprava i njezin tim, imaju itekako puno
iskustva u tim “vodama”, pa su i ovakvi rani
rebalansi, redovn i uobičajeni. Eto, prvi za ovu
godinu već u prvom mjesecu. Takvo pravovremeno planiranje, uključivanje i predviđanje

potrebnih sredstava, odluka i pozicija u proračunu, jedan je od razloga što smo, naprimjer
u prošloj, jednoj od stvarno najtežih i najneizvjesnijih godina, postigli rekordno ostvarenje
proračuna, od kada postojimo kao samostalna jedinica lokalne samouprave, od preko 93
milijuna kuna. Ogroman dio, največi dio tog
novca, bio je iz EU. Razlog dostatan i za svakomjesečni rebalans!

Sport
Sport i sportske aktivnosti oduvjek su, uz industriju i proizvodnju, bile znak prepoznavanja našeg grada, a istovremeno i nezaobilazan
i vrijedan dio života sadržaja i aktivnosti svih
generacija naših sugrađana. U našem gradu
početkom svake godine, kao i u drugim sredinama i područjima djelovanja, i u sportu su
se zbrajali rezultati, ostvarenja i postignuća i
proglašavali i nagrađivali najbolji. Ni ove godine, unatoč svim ograničavajućim uvjetima,
nije izostao proglašenje najboljih, kao niti
njihovo nagrađivanje. Dakako sve u skladu s
uvjetima, pa nije moglo biti programa, svečanosti i glazbe. Priznanja su uručena izravno
dobitncima, u službenim prostorijama Grada ili u sportskim objektima, uz sve propisane mjere i zaštitu. Lijepa tradicija dakle, nije
prekinuta čak ni u ovim stvarno teškim vremenima. Čestitke svim dobitncima priznanja,
a organizatorima to isto, uz želju da se što prije vrate standardnom i za Belišće poznatom
načinu podjele priznanja.

Cilj
A za budućnost, za ovu godinu, još samo jedna opaska, neka bude u sportskom stilu. Jer
svi, ne samo sportaši, jako dobro znaju da je
dobar sart, dobar početak i utrke i posla i natjecanja i svega što radimo i nastojimo stvoriti, izuzetno važan za konačan rezultat, konačan uspjeh. Što se starta u našem Gradu
tiće, moramo priznati da je bio dobart. Jako
dobar, kažu nam događaji, stvarnost i sadržaji viđeni i doživljeni u siječnju – prvom mjesecu, ove sasvim sigurno vrlo neizvjesne godine.
No, iskustvo nas uči, a i znamo, sjećamo se,
da je sličnih startova, baš tako uspješnih bilo
proteklih godina i rezultati su uvijek bili veliki lijepi i dobri, jednostavno - nisu izostali.
Nema razloga da tako uigrana ekipa, podržana od većine članova naše zajednic, svih koji
doprinose i pomažu, svaki u svom resoru kojim se bavi,ili gdje radi, ne ostvari dobre rezultate i u ovoj godini. Nove trajne vrijednosti koje obogaćuju grad, zajednicu, rad i život
u našem malom gradiću stvorene do sada, a
osobito u prošloj, dosad najtežoj godini, svojevrsna su garancija da će i ovogodišnji, ( jako) dobar start, doprinijeti ostvarenju najvećeg dijela započetog i zacrtanog, a koje kao
i uvjek do sada, ima glavni cilj – opće dobro,
zadovoljstvo, korist i dobrobit za doslovno
Mato Jerkić
svakog člana naše zajednice.
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Održana redovna radna 45. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

U prvom mjesecu
- prvi rebalans proračuna

B

aš kao i prijašnjih godina, i nova
2021. godina u
Gradu je Belišću
započela dinamično, radno i učinkovito. Tome je dokaz održana
prva ovogodišnja i 45. po redu,
redovita i radna sjednica Gradskog vijeća grada Belišća kao i
većinom glasova usvojeni prvi
rebalans proračuna u ovoj godini, a čiji su konkretni razlozi donošenja i ovoga puta bila i
za naš grad vrijedna tri projekta. Prvim izmjenama i dopunama proračuna grada Belišća za
2021. godinu s projekcijama za
2022. i 2023. godinu, planirani
iznos proračuna za ovu godinu od 162.006.806,00 kuna povećan je za 1.321.505,00 kuna
i sada iznosi 163.328.311,00
kuna.
O razlozima prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna usvojenog većinom glasova, na sjednici Gradskog vijeća održanoj
u četvrtak, 28. siječnja, u prostorijama Centra za kulturu, uz
poštovanje svih epidemioloških preporuka i mjera, govorio
je gradonačelnik Dinko Burić
koji je pojašnjavanje ove točke
dnevnog reda započeo riječima kako već na prvoj sjednici u
ovoj godini imamo opravdanog
razloga da pristupimo novim izmjenama i dopunama proračuna. Prvi i osnovni razlog rebalansa, kako je istaknuo, pojava
je jednog novog potencijalnog
projekta koji se pojavio u međuvremenu, od 2. prosinca, i
trenutka kada je Gradsko vijeće donijelo proračun za 2021.
godinu. Riječ je o projektu izgradnje malonogometnog terena, odnosno terena s umjetnom
travom u našem sportskom parku. Ovaj je projekt već pripremljen i prijavljen na pripadajući natječaj te je stoga potrebno
uvrstiti ga u proračun za ovu
godinu jer je u svrhu evaluacije
projekta bitno priložiti i dokaz
da je projekt predviđen u ovogodišnjem proračunu.
- Drugi razlog rebalansa je provođenje već postojećeg europ-

llPrvim izmjenama i dopunama proračuna grada
Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i
2023. godinu, planirani iznos proračuna za ovu
godinu od 162.006.806,00 kuna povećan je za
1.321.505,00 kuna i sada iznosi 163.328.311,00 kuna

Održana je prva sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini

skog projekta, projekta restauracije spomen-vlaka, gdje smo
u postupku javne nabave u jednoj grupi radova dobili najjeftiniju ponudu, koja prelazi procijenjenu vrijednost za nekih
9000 kuna. Mi smo i to željeli
ugraditi u proračun preko GVa, da možemo potpisati odluke. Sad nakon ovoga možemo
i nastaviti postupak odabira kako ne bismo gubili vrijeme u
provođenju tog projekta, koji nas jako raduje. Treći projekt je projekt koji je također
bio predviđen u našem proračunu za 2020. godinu, to je nastavak sanacije odlagališta otpada u Belišću, 5. faza - sažeo
je gradonačelnik Dinko Burić
pojasnivši kako je u proračunu ugrađena predviđena projektantska vrijednost te faze u
iznosu od tri milijuna kuna, ali
da to prema reviziji troškovnika
neće biti dovoljno, već da je u
tu namjenu, prema prijedlogu,
potrebno osigurati oko tri milijuna i 700 i nešto tisuća kuna.
Gradonačelnik je obrazložio da
su rebalansom povećana sred-

stva i za tu namjenu, a sve kako bi u Gradu Belišću mogli započeti postupak javne nabave
na vrijeme, jer ga ne smiju započeti ako nemaju osigurana i
potrebna sredstva u proračunu.
Osim točaka dnevnog reda koje
su se odnosile na rebalans proračuna, posebno je značajna i
bitna stavka dnevnog reda bila i
razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2021. godini kod
Privredne banke Zagreb d.d. za
financiranje projekta “Projekt
kulturne baštine: List do lista
– industrijska baština Belišća”,
koja je također podržana većinom glasova.
- Točnije, radi se o projektu kulturne baštine “List do lista”, radi se o projektu kompletne obnove, restauracije i davanja
novih sadržaja našoj palači Gutmann odnosno Paleju i uređenju pristupnih površina između zaštićenih kulturnih dobara,
koji podrazumijeva i posve novi
središnji trg u Belišću. Ukupna
vrijednost cjelokupnog projekta je veća od 25 milijuna kuna

- rekao je gradonačelnik Dinko
Burić sa zadovoljstvom izvijestivši vijećnike i suradnike kako
se radovi na projektu odvijaju
vrlo dobrom dinamikom. Pojasnio je da se Grad Belišće za
provođenje spomenutog projekta i prošle godine zadužio,
i to za samo 10 milijuna kuna,
a ne za cjelokupan iznos, kako
ne bi plaćali kamatu za cijelo
vrijeme korištenja kredita, jer
je taj početni iznos, prema njihovu mišljenju, bio dovoljan za
pokrivanje troškova prvog dijela radova, koji su se obavljali tijekom jeseni i zimskih mjeseci.
- Do sada je potrošeno oko
4,6 milijuna kuna tih sredstava. No, sad tek dolazi ono pravo razdoblje intenzivnijih radova te mislimo da će ostatak
sredstava vrlo brzo, kroz dvije,
tri malo veće situacije biti potrošen, te treba osigurati novac
za nastavak radova. Želimo sada osigurati još 12 milijuna kuna - rekao je gradonačelnik i pri
tome je obrazložio da se Grad
Belišće za projekt zadužio ukupno za 22 milijuna kuna, a ne
za 25 milijuna, kolika je vrijednost projekta, jer očekuju kako
će u međuvremenu početi pristizati i odobrena EU sredstva.
Podsjetio je i ovoga puta kako
je period čekanja naplate odobrenih sredstava od strane EUa znatno produžen u odnosu na
prethodne godine, i to iz opravdanih razloga - jer se puno više
europskih projekata provodi na
području cijele Hrvatske.
Gradonačelnik Dinko Burić
pojasnio je da iz razloga što je
izborna godina gledaju i nekoliko koraka unaprijed, a sve kako bi osigurali sredstva da se i u
tom periodu, između raspuštanja sadašnjeg GV-a i uspostave
novog saziva, mirno dočekaju
svi radovi koji trebaju uslijediti
u ovoj godini. Radovi na Paleju odvijat će se kroz cijelu ovu
godinu, a trebali bi završiti do
kraja travnja, a na pristupnim
površinama do kraja kolovoza
2022. godine.
Dajana Petovari
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Izmjene Pravilnik
– više pogodnosti za st

J

oš jedna važna, i to
sedma, točka dnevnog reda, na Gradskom vijeću prihvaćena
jednoglasno,
bila je razmatranje
prijedloga i usvajanje
II. izmjena i dopuna
Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća.
Spomenutim se izmjenama mijenja i dopunjuje članak 12. Pravilnika, kojim se detaljnije definira
način provođenja postupka dodjele studentskih stipendija tijekom akademske godine. Za razliku od prijašnjeg članka 12., u
kojem piše da se postupak dodjele stipendija provodi na početku nove akademske godine, ali
se može iznimno provoditi i tijekom akademske godine, u usvojenim izmjenama stoji da se postupak dodjele stipendija provodi
na početku nove akademske godine, ali se može iznimno i dodatno provoditi i tijekom akademske
godine, sukladno s financijskim
mogućnostima proračuna Grada
Belišća. Visinu iznosa stipendija i rok na koji se stipendije odobravaju u tom slučaju i koje će se
dodijeliti tijekom akademske godine svojom odlukom određuje
gradonačelnik.
O potrebi i slučajevima koji su

doveli do spomenutih izmjena
na sjednici Gradskog vijeća govorila je pročelnica nadležnog
Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Antonija Andrašek
Barić. Pritom je podsjetila kako
je oglas za odobravanje studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. bio raspisan 16.
listopada 2020. i da se na njega
prijavilo 139 studenata. Na konačnoj listi za dodjelu stipendija bilo je ukupno 129 studenata
koji su ostvarili pravo na stipendije, a od njih je u međuvremenu
šestero odustalo od stipendije, a
troje ih je raskinulo ugovor. Kako je precizirala pročelnica, trenutačno imamo 120 novih stipendista, od kojih 21 studenta Grad
Belišće stipendira s 1200 kuna, 32
studenta s 800 kuna i 67 studenata s 500 kuna, a uz njih imamo i
šest starih studenata, koje Grad
Belišće također financira s 1200
kuna.
- Poznato je da smo mi jedna od
sredina koja stipendira sve svoje studente. Na natječaju objavljenom u listopadu imali smo za
ovu akademsku godinu prijavljenih 139 studenata. Među njima
bilo je studenata koji nisu udovoljavali uvjetima, jer nisu imali dovoljno dugo prebivalište na
području grada Belišća. U me-
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ka o stipendiranju
tudente grada Belišća
đuvremenu su neki i odustali, jer
su se prijavili na više mjesta, negdje su dobili bolje uvjete nego
što su ih dobili kod nas, iako je
naša najviša stipendija 1200 kuna - kod nas je konkretno 27 takvih stipendista. Oni koji su prema našoj odluci zbog prosjeka
studiranja 3,5 i više ili 3,5 i manje dobili 800 ili 500 kuna negdje
drugdje su dobili bolje stipendije, pa su odustali tako da smo na
kraju sada bili u poziciji da imamo 120 stipendija koje redovito
isplaćujemo. U međuvremenu
su počeli pristizati upiti, zamolbe nekih studenata koji se uopće
nisu prijavili na onaj natječaj u listopadu jer su se prijavili na neke druge natječaje misleći da će
tamo dobiti stipendije, koje na
kraju nisu dobili. Mi smo danas
izmijenili Pravilnik na način da
i njima omogućimo bar za drugi
semestar ove akademske godine
stipendije, i to za pet mjeseci u
ovoj godini. Drago mi je da je to
prihvaćeno, raspisat ćemo nakon
ove sjednice Gradskog vijeća još
jedan natječaj za studentske stipendije, da i doslovno baš svim
studentima pomognemo tim stipendijama i omogućimo im lakše studiranje - javnosti je zadovoljno poručio gradonačelnik
Dinko Burić.

Potpisivanje u
posebnim uvjetima
Podsjetimo, u ponedjeljak, 14.
prosinca, u jutarnjim satima, a
u bitno drukčijim okolnostima
no inače, u Gradu Belišću bilo je potpisivanje i prvih ugovora za studentske stipendije u
akademskoj godini 2020./2021.
Ovaj put, poštujući ograničenja
koja nam je nametnula trenutna
epidemiološka situacija, potpisivanje ugovora o stipendijama
organizirano je po grupama i s
određenim vremenskim razmakom. Prvu grupu, koju je činilo
pet stipendista s područja grada i prigradskih naselja, u predvorju gradske uprave srdačno je
i uz čestitke dočekao zamjenik
gradonačelnika Domagoj Varžić. Za razliku od prošle godine,
svaki iznos stipendije, koja se
dodjeljuje u tri kategorije, ove
je godine veći 100 kuna. Kamera našeg fotoreportera zabilježila je brojne sudionike i detalje s
nedavnog potpisivanja ugovora
za stipendije u ovoj akademskoj
godini. Unatoč posebnoj i obveznoj opremi, mnogi se odmah
prepoznaju, a neki će sa zanimanjem potražiti sebe, prijatelje ili prijateljice. Pa evo naših
fotozabilješki! Dajana Petovari
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Redovna i radna 45. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

Poticajne mjere i pomoć
gospodarstvu i poduzetnicima

K

ao i prethodnih godina, i ovaj
put, u ovim za opće svjetsko i
hrvatsko gospodarstvo posebno teškim i izazovnim vremenima, Grad Belišće u proračunu je kroz niz od 17 vrijednih
i poticajnih mjera, posebnu brigu i pozornost u
2021. godini posvetio belišćanskom gospodarstvu i njegovim nositeljima.
- Svake godine imamo poticajne mjere, nastavljamo sa svim ranije započetim unatoč koronakrizi. Raduje me što su prihvaćene jednoglasno.
Nastojimo pomoći našem gospodarstvu i svim
poduzetnicima u okviru naših mogućnosti i raduje me da jesmo u mogućnosti to napraviti - u
povodu izglasavanja poticajnih mjera poručio je
gradonačelnik Belišća Dinko Burić. Tako je od
strane gradskih vijećnika na 45. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno prihvaćen prijedlog Programa poticajnih mjera grada Belišća, za razvoj
gospodarstva u 2021. godini koji čine:

Mjere
1. Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba 5.000,00 kn po osobi, max. 25.000,00
po korisniku - prema planu za 2021. godinu za
tu namjenu bit će utrošeno 325.000,00 kuna 2.
Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju
gospodarskih građevina, 50 % i više, godišnji
plan: prema ostvarenju, 3. Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju ili rekonstrukciju gospodarskih građevina čije je financiranje prijavljeno na mjere ruralnog razvoja – 75 %, prema
ostvarenju, 4. Subvencija troškova komunalnih
usluga - 100 % mjesečnog troška komunalnih
usluga, Plan: 5.000,00 kuna, 5. Subvencija zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća - 50 % ugovorene mjesečne zakupnine, Plan:
100.000,00 kuna 6. Subvencija troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom
vlasništvu - 50 % mjesečnog troška zajedničke
pričuve, Plan: 20.000,00 kuna 7. Paušalni porez
za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu - 150,00 kuna, prema ostvarenju, 8. Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju građevina
stambene namjene obujma do 550 m3 – 30 %,
prema ostvarenju, 9. Subvencija umjetnog osjemenjivanja krava i junica - 100,00 kn po osjemenjenoj junici ili kravi prvi put, Plan: 10.000,00
kuna 10. Subvencija troškova priključenja nekretnina u vlasništvu građana na komunalne
vodne građevine - stvarni trošak izvedenih radova na priključenju, Plan 50.000,00 kuna 11. Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite iz
projekta “Kreditiranje obrtnih sredstava” s OBŽ
- subvencija kamatne stope na odobreni kredit
kod poslovnih banaka od 1 %, Plan: 50.000,00
kuna 12. Subvencioniranje kamate na kredite iz
projekta “Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada” - subvencija kamatne stope

star poduzetničke infrastrukture, građani - vlasnici nekretnina s područja grada Belišća, mali i
srednji poduzetnici te obrtnici sa sjedištem izvan
područja grada Belišća koji obavljaju djelatnost
na području grada Belišća u obliku izdvojenog
pogona ili dijela poslovnog subjekta; ustanove,
udruge i druge neprofitne pravne osobe; suvlasnici višestambenih zgrada; OPG-ovi u sustavu
PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.

Ostale odluke

Poticajne mjere Grada gospodarstvu i
poduzetnicima tema je o kojoj je gradonačelnik
Dinko Burić izvijestio i brojne medije

na odobreni kredit kod poslovnih banaka od 1 %
- Plan: 25.000,00, 13. Subvencioniranje kamate
na kredite iz projekta “Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa” subvencija
kamatne stope na odobreni kredit kod poslovnih
banaka od 1 %, Plan: 20.000,00 kuna 14. Subvencioniranje kamata na kredite kreditne linije
Zagrebačke banke d.d. Zagreb za kreditiranje
sjetve i stočarske proizvodnje na području Grada Belišće - subvencija kamatne stope na odobreni kredit kod poslovnih banaka od 1 %, Plan
10.000,00: 15. Komunalni doprinos u postupku
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada - 0,01
kn po m3, prema ostvarenju, 16. Oslobađanje
od plaćanja komunalne naknade u svim prigradskim naseljima na području Grada Belišća - Komunalna naknada ne plaća se u razdoblju od 10
godina od dana izvršnosti uporabne dozvole za
nove ili rekonstruirane građevine u prigradskim
naseljima Grada Belišća, prema ostvarenju i 17.
Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
u prigradskim naseljima Grada Belišća - Komunalni doprinos ne plaća se za građenje, ozakonjenje i rekonstrukciju gospodarskih i stambenih
objekata u prigradskim naseljima grada Belišća,
prema ostvarenju.

Korisnici
Korisnici navedenih poticajnih mjera Grada Belišća u 2021. godini po ovom Programu su fizičke i pravne osobe: mikro, mali i srednji poduzetnici (j.d.o.o. i d.o.o.) te obrtnici i zadruge
sa sjedištem na području grada Belišća; obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) s područja grada Belišća upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, poduzetničke potporne
institucije koje su upisane u Jedinstveni regi-

Na dnevnom redu među razmotrenih i usvojenih 18. stavki reda bilo je i razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2020.
godinu i Plana razvoja sustava za 2021. godinu,
o kojima je prisutne izvijestio zamjenik gradonačelnika i načelnik belišćanskog Stožera civilne zaštite Domagoj Varžić. Kako je istaknuo načelnik belišćanskog Stožera, današnja izvješća,
analize i planovi o prošloj godini od izvješća iz
ranijih godina razlikuju se po tome što je ovoga
puta Stožer civilne zaštite u prošloj godini veliki dio vremena utrošio na aktivnosti koje se tiču
koronakrize na našem području. Tom je prilikom
posebno zahvalio na danom doprinosu i povjerenicima civilne zaštite koji su u prigradskim naseljima odradili veliki posao, u vremenu kada su
se izdavale propusnice. Na Gradskom vijeću također su usvojeni prijedlozi i odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Belišća i Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća, razmatranje
prijedloga i usvajanje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih s
liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Belišća u razdoblju od 1.1.2021., do
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
saziva Gradskog vijeća zbog redovnih lokalnih
izbora u 2021. godini, Razmatranje prijedloga i
usvajanje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva
u gradu Belišće za 2021. s projekcijama za 2022.
i 2023. godinu, razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za
2022. i 2023. godinu, Odluke o Izmjeni i dopuni
Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg,
razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg
plana davanja koncesija na području grada Belišća za 2021. godinu i Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada
Belišća za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
Dajana Petovari
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Domaćin susreta bio je načelnik belišćanskog Stožera civilne zaštite i zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić

Analiza dosadašnjih aktivnosti i utvrđivanje
obveza lokalnih stožera civilne zaštite

Na skupu u Belišću prigodnim
se govorom obratio i pročelnik
PUCZ Osijek Zvonko Grgec

Belišće domaćin koordinacije
načelnika Stožera CZ
Valpovštine i Miholjštine

G

odišnji radni sastanak
koordinacije
načelnika Stožera civilne
zaštite s područja
Valpovštine i Miholjštine održan je u srijedu, 27.
siječnja, u Velikoj vijećnici Grada
Belišća. Domaćin susreta bio je načelnik belišćanskog Stožera civilne
zaštite i zamjenik gradonačelnika
grada Belišća Domagoj Varžić, dok
su osim načelnika ostalih lokalnih
stožera, gosti i sudionici belišćanskog radnog susreta bili i predstavnici Područnog ureda civilne zaštite
Osijek – pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijek, Ravnateljstva civilne zaštite Zvonko Grgec
i voditeljica Službe za prevenciju i
pripravnost PU CZ Silvana Pirić.
Sve okupljene početkom je skupa
pozdravio i prigodnim im se govorom obratio pročelnik PUCZ Osijek Zvonko Grgec, a potom ih je,
preko prezentacije, na pripadajuću
zakonsku regulativu i opće odredbe vezane uz sustav civilne zaštite
i njegove obveze, podsjetila Silvana Pirić. Na sastanku je razmotrena dosadašnja provedba zakonskih
obveza i stanje sustava civilne zaštite po područjima nadležnosti, a
okupljeni su načelnici podnijeli izvješće prema trima točkama dnevnog reda: Utvrđivanje statusa izrade i ažuriranja procjene rizika od

velikih nesreća i planova djelovanja
CZ na lokalnoj i područnoj razini,
2. procjena stanja u organiziranosti, osposobljenosti i opremljenosti snaga sustava civilne zaštite u
lokalnoj i regionalnoj samoupravi i
3. Ocjene stanja spremnosti na odgovor u slučaju velikih nesreća. Uz
pozdravne i prigodne riječi zahvale i dobrodošlicu prvi je od načelnika podnio izvješće domaćin susreta, načelnik belišćanskog Stožera
Domagoj Varžić. Što se tiče izrade
i ažuriranja procjene rizika, Domagoj Varžić istaknuo je da je procjena rizika od velikih nesreća u gradu Belišću donesena 2018. godine
i usvojena od Gradskog vijeća, a
da se ove godine pokreće postupak
njezine revizije i što bi, kako se u
Gradu Belišću nadaju, trebalo biti
riješeno za nekoliko mjeseci. Također je najavio da će Godišnja analiza stanja sustava Civilne zaštite
na području Grada Belišća u 2020.
kao i Plan razvoja i djelovanja sustava CU u 2021. biti i predmetne
točke dnevnog reda i usvajanja na
sutrašnjoj 45. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća.
Vezano uz drugu točku dnevnog reda, načelnik Domagoj Varžić izvijestio je da Belišće ima postrojbu civilne zaštite od 30 pripadnika koja
je zadovoljavajuće opremljena i kako će se u skladu s potrebama dopunjavati oprema za postrojbu i u

sljedećem razdoblju. Podsjetio je
da imamo povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike u svakom
prigradskom naselju te je pohvalio
njihov angažman u prethodnom periodu, osobito tijekom koronakrize
koja je započela prošle godine. Nakon provedenih izbora, uz dolazak
i imenovanje novih članova stožera
između ostalih aktivnosti načelnik
Domagoj Varžić najavio je i revidiranje članova postrojbe. O pitanju
3. točke i spremnosti, a s obzirom
na provedene vježbe, rekao je da
su stožer i sve službe koje djeluju
u sklopu sustava belišćanske civilne zaštite dosta dobro usklađene te
da su, u slučaju eventualne potrebe, svi zajedno spremni odgovoriti
na zadovoljavajući način na svaku
ugrozu. Konkretno, vezano uz trenutačnu situaciju i pandemiju koronavirusa, izvijestio je da se o tom
pitanju u Belišću i dalje radi, da se
svakodnevno šalju potrebna izvješća te je belišćanski Stožer civilne
zaštite u pripravnosti do daljnjega.
- Ovaj sastanak bio je prilika vidjeti gdje smo trenutačno i analizirati učinjeno, ali i čuti što je sve pred
nama i koji su daljnji planovi koji
očekuju sustav Civilne zaštite. Ja
bih ovom prilikom zahvalio pročelniku PU CZ Osijek, Zvonku Grgecu i voditeljici Silvani Pirić na svesrdnoj pomoći koju su u proteklim
godinama pružali Belišću u svim si-

O sustavu civilne zaštite,
obvezama i zadacima svih
sudionika govorila je voditeljica
Službe za prevenciju i
pripravnost PU CZ Silvana Pirić
tuacijama, koje su se ticale samog
sustava zaštite i spašavanja, odnosno sustava civilne zaštite i mogu
reći da je naša suradnja doista na
visokoj razini - za medije je aktivnosti koordinacije ukratko rezimirao načelnik Stožera civilne zaštite
grada Belišća Domagoj Varžić. Prema riječima Zvonka Grgeca, jedinice lokalne i područne samouprave
u svih pet slavonskih županija već
imaju izrađene procjene rizika kao
i planove spašavanja.
- Možemo reći da smo o tom pitanju najkvalitetniji i najbolji u Hrvatskoj. Dio općina, gradova na
ovom području kao i Županija redovito ažuriraju i provode planske
i preventivne aktivnosti sukladno
planovima, a kroz krizu s pandemijom COVID-19 moglo se vidjeti da su sve jedinice lokalne samouprave i Osječko-baranjska županija
na nju jako dobro reagirale - zaključio je za medije pročelnik osječkog
PUCZ Zvonko Grgec.
Dajana Petovari
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Jedan od timova valpovačkog CK-a u razrušenoj Petrinji

C

ijela se Hrvatska
još jednom zdušno povezala kako
bi na razne i brojne načine pomogla obiteljima i
mještanima Petrinje, Gline, Siska i drugih mjesta unutar Sisačko-moslavačke
županije,
nakon što je posljednjih prosinačkih dana izazovne 2020. godine, ali i tijekom ovoga mjeseca, to područje zatresao niz
potresa od kojih je jedan, posebno razoran i snažan, jačine
6,2 po Richteru, toga 29. prosinca uz posebno teške ljudske
gubitke, bez krova nad glavom i
doslovno bez ičega ostavio brojne obitelji. Brojni ljudi velikog
srca i u ovoj su ugrozi nesebično pohitali pružiti ruku spasa i
pomoći svima u potrebi te su na
razne načine pomogli i dali svoj
doprinos. No, nažalost, potreba
za njihovom pomoći i doprinosom nije bila kratkotrajna. Teške posljedice i štete koje je za
sobom ostavila ova katastrofa i
dalje se zbrajaju i saniraju, opći
oporavak trajat će mjesecima, a
potrebe za našom pomoći, solidarnošću, brigom, podrškom,
razumijevanjem, još uvijek postoje i postojat će još dugo vremena.
Stoga su svaka naša pomoć, podrška, svako dobro djelo u bilo
kojem obliku još uvijek važni,
potrebni, poželjni i uvijek dobrodošli. Vođeni istim mislima
i dobrim i plemenitim željama,
naša lokalna zajednica i brojni naši sugrađani velikog srca,
svih generacija, i oni mali i veliki, brojni pojedinci, volonteri, predstavnici brojnih udruga,
klubova, zajednica, institucija,
poduzeća i obrtnika s područja
grada Belišća i prigradskih naselja, sukladno su svojim mogućnostima i u siječnju nastavili
brižno pomagati potrebitima sa
spomenutog područja.

Donacije Grada
Nakon što je u srijedu, 30. prosinca, održana izvanredna telefonska sjednica Gradskog vijeća grada Belišća, na kojoj je
Grad uz potporu Gradskog vijeća, rebalansom proračuna
osigurao iznos od 50.000 kuna
za pomoć područjima pogođenim potresom i sudjelovanja u
ostalim organiziranim humanitarnim aktivnostima o kojima smo izvijestili u prošlom,
prosinačkom broju, Grad Belišće se u siječnju uključio i u humanitarni program Hrvatskog
narodnog kazališta u Osijeku
pod nazivom “Kupi ulaznicu,
podari nadu” za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji. Tako
je Grad Belišće podržao navedeni humanitarni projekt donirajući iznos od 2000 kuna za
kupnju ulaznica za humanitarni
koncert za Sisačko-moslavačku
županiju. Inače, u prodaji je bio
neograničen broj ulaznica zbog
humanitarnog karaktera, a sav
prihod od prodaje ulaznica doniran je potresom pogođenom
području.

Moto klub 2 Grada i
Zvono
Osim Grada Belišća, Caritasa Župe svetog Josipa Radnika Belišće i Župe Bezgrešnog
začeća Blažene Djevice Marije Valpovo, uz volontere i pojedince i brojne su se udruge s
našeg područja vrijedno i požrtvovno angažirale u prikupljanju pomoći obiteljima i gradovima s područja pogođenih
potresom, i to na razne načine.
Tako je na inicijativu i uz veliki
i vrijedan angažman motorista
velikoga srca, uvijek spremnih
pomoći lokalnim zajednicama
i svima u potrebi, ujedinjenih u
udruzi Moto klub 2 Grada Be-

Svakovrsna pomoć s našeg područja redovito stiže u ugrožena
područja Banije

Solidarnost, razumijevanje, sudjelova

Pomoć Grada, gradsk
stradalima u potr

lišće - Valpovo i uz punu logističku podršku Udruge djece i
mladih s poteškoćama u razvoju Zvono Belišće, a u suradnji s
Crvenim križem Hrvatska Kostajnica, sredinom siječnja pokrenuta humanitarna akcija
prikupljanja financijskih sredstava za kupnju kamp-kućice
za smještaj jedne manje obitelji s područja Sisačko-moslavačke županije. Prema riječima predsjednice udruge
Zvono Mire Anić, cilj humanitarne akcije je u dva mjeseca
prikupiti 40.000 kuna i kupiti
dobro opremljenu kamp-kućicu sa sanitarnim čvorom i mogućnošću priključka na struju
za smještaj potrebite obitelji s
područja Hrvatske Kostajnice,
koju će predložiti CK Hrvatske
Kostajnice. Do 28. siječnja za
humanitarnu akciju “U novoj
godini želim ti dom” prikupljeno je ukupno oko 19.000 kuna. Moto klub 2 grada i udruga
Zvono zahvaljuju svim dosadašnjim donatorima na njihovim vrijednim i nesebičnim
donacijama i pozivaju sve koji dosad još nisu da se što prije uključe u ovu akciju i u skladu sa svojim mogućnostima
uplate sredstva, kako bi jednoj od potrebitih obitelji osigurali potrebnu pomoć! Zbog
transparentnosti humanitarne akcije otvoren je novi račun udruge Zvono isključivo za
ovu humanitarnu akciju IBAN:
HR0323400091511114578
s
napomenom – donacija “U novoj godini želim ti dom”.

Iz belišćanskog Caritasa na stradala područj
prevezeo je velike količine potrepština i hra

Crveni križ Valpovo
I naši mnogobrojni sugrađani
i predstavnici ostalih belišćanskih udruga još uvijek iskazuju
solidarnost i brigu na razne načine: kroz brojne aktivnosti i volontiranje, uplatom značajnih financijskih sredstava na službene
brojeve računa namijenjene stradalima u potresu, sudjelovanjem
u akcijama darivanja krvi, nudeći smještaj potrebitima, uključivanjem u brojne akcije prikupljanja potrebnih namirnica i
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Ekipa za psihosocijalnu pomoć boravila je u Sisku i Petrinji

anje i podrška kada je najpotrebnije

kih udruga i Caritasa
resu na Banovini

ja domaći prijevoznik Andrej Kovačević
ane

higijenskih potrepština preko
Caritasa Župe sv. Josipa Radnika – Belišće i Župe Bezgrešnog
začeća BDM – Valpovo i Crvenog križa Valpovo te odlaskom i
sudjelovanjem u akcijama neposredno na samom terenu. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo
Crvenog križa Valpovo na području je cijele Valpovštine prikupljao pomoć za stradale u potresu. Prema sažetku aktivnosti
humanitarna pomoć prikupljala
se na šest punktova na području Valpovštine, i to u Veliškovci-

ma, Petrijevcima, Bizovcu, Ladimirevcima, Belišću i Valpovu,
a jedinice lokalne samouprave,
među kojima je bio i Grad Belišće kao i brojne udruge, za tu su
namjenu ustupile i prostorije za
prikupljanje i skladištenje donacija. Uz našeg sugrađanina Branka Dubrovića, jedna od onih koji su na samom terenu dali svoj
vrijedan i značajan doprinos bila je i naša sugrađanka Vanesa
Šerić, članica belišćanske udruge PUKS – Podrška u kriznim
situacijama, a koja je uključena
u rad GDCK-a Valpovo, i to kao
volonter, od početka pandemije koronavirusa. Kao volonter i
specijalist za podršku u kriznim
situacijama, Vanesa Šerić dala
je velik doprinos u gradu Sisku,
gdje je tijekom tri dana boravka
pružala prijeko potrebnu psihosocijalnu podršku stanovništvu
pogođenog područja. U prvom
timu za pružanje psihosocijalne
podrške u kriznim situacijama,
osim Vanese Šerić, bili su još i
educirani volonteri David Kurtović, Dorian Klak, Dunja Lazar,
Ema Babok, Lucija Ivančević,
dok je nakon njih na pogođeno
područje krenuo još jedan tim
u kojemu su se nalazili educirani volonteri za krizne situacije:
Luka Miletić, Ana Perak, Valentina Vujić, Dora Franjić, Sanja Antolović Kurtović i Božidar
Popović. Ondje su pružali psihosocijalnu pomoć unutar evakuacijskog centra, koji se nalazio u športskoj dvorani u Sisku,
gdje je bilo smješteno 120 osoba. Inače, na područje pogođe-

Volonterski timovi CK-a Valpovo dali su velik doprinos uspješnoj
organizaciji pomoći u mjestima pogođenim potresom

no potresom već su se prvog dana zaputila dva zaposlenika Ivica
Černik i Dino Milišić Zečević te
volonter CKV-a Branko Dubrović, svi članovi županijskog interventnog tima. Već 30. prosinca iz
Valpova je poslana prva tura humanitarne pomoći. U konvoju su
se nalazila tri kombija s donacijama prikupljenim preko Gradskog društva Crvenog križa i članova Valpovačke nezavisne liste,
a osim prehrambenih i paketa
sanitarnih potrepština i vode slali su se i grijači i drugi nužni dijelovi opreme.

Župe Belišće i Valpovo
- Petrinja i Sisak trebaju našu pomoć - logo je još jedne plemenite i vrijedne humanitarne akcije
koje su preko Caritasa pokrenule Župa sv. Josipa Radnika –
Belišće i Župa Bezgrešnog začeća BDM – Valpovo. Kako je
za Belišćanski list istaknula po
tom humanitarnom pitanju vrlo angažirana Framašica i Belišćanka Katarina Sopek, u dvodnevnoj humanitarnoj akciji (30. i
31. prosinca 2020.) župljani dviju župa zdušno su i sa srcem skupljali humanitarnu pomoć za one
najpotrebitije, i to u obliku prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, stvari za bebu te u novčanim
sredstvima. Tako su svojim velikim odazivom i na ovu humanitarnu akciju župljani i stanovnici
grada Belišća i prigradskih naselja pokazali da će se uvijek i spremno odazvati na svaki poziv i pri-

skočiti i na razne načine pomoći
svojim sunarodnjacima u nevolji.
Teško je reći koliko se čega skupilo, ali velika količina je u pitanju, a u tu je namjenu belišćanska župa prikupila vrijedan iznos
od 21.300,00 HRK. I navijačka
skupina Baraberi Belišće dala
je svoj vrijedan doprinos, organizirali su prikupljanje pomoći
na trgu našeg grada i sve prikupljeno donijeli su u Župu kako bi
pomoć stigla na pravo mjesto u
pravo vrijeme. Zahvaljujući volonterima Caritasa sve prikupljene stvari su potom i 11. siječnja
kombijem i kamionom odvezene u biskupijski Caritas u Sisku
kako bi došle do najpotrebitijih.
Svi zajedno ujedinjeni, sretni na
onome što jesmo i zbog spoznaje
što možemo biti i koliko toga dobroga možemo činiti jedni drugima, svi zajedno budimo ponosni
i zahvalni svima, bez posebnog
isticanja, ali doslovno svima koji
su se i na najmanji mogući način
nesebično i požrtvovno uključili
u ove akcije. I što je najvažnije,
ne zaboravimo pomagati obiteljima i mjestima pogođenim potresom i u idućem razdoblju koje
će uslijediti jer će biti dug put njihova oporavka i ne zaboravimo
jedni na druge, doživljavajmo se
međusobno i budimo si podrška,
i u dobru i u zlu. Baš kako je pun
optimizma, nade i vjere u bolju i sretniju budućnost poručio
i skromni i samozatajni volonter,
naš sugrađanin, volonter godine
Branko Dubrović.
Dajana Petovari
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jelokupna turistička ponuda grada
Belišća od ponedjeljka, 1. veljače
2021. godine, i službeno je obogaćena
i ojačana novim i privlačnim smještajnim kapacitetima. Radi se o ponudi i prilici za smještaj u novom,
privlačnom i dojmljivo uređenom
infrastrukturnom objektu, koji se
nalazi na atraktivnoj lokaciji, na desnoj obali rijeke Drave, i to u neposrednoj blizini Kajak kluba Belišće
– Hostelu Belišće. Uz belišćanski
hostel izgrađena je i uređena pripadajuća šetnica (ekološko-edukativna staza) uz obalu Drave koja vodi
od hostela kod Kajak kluba do Odmorišta u Bistrincima.
Hostel Belišće, nova u nizu vrijednosti na području grada Belišća, jedan je od značajnih sadržaja ostvarenih u okviru projekta Zelene staze
Dunava i Drave.
Službenog naziva Centar za posjetitelje s hostelom, Hostel Belišće
smješten je na belišćanskoj adresi Dravska oblala 1/a, tik uz rijeku
Dravu, a raspolaže ukupno s 28 ležaja raspoređenih u šest moderno
opremljenih soba (četiri sobe po šest
kreveta i dvije sobe po dva kreveta).
Hostel je također prilagođen osobama s invaliditetom i ima sobu prilagođenu njihovim potrebama. Novi
objekt ima i zajedničku multimedijsku dvoranu za različite sastanke
i okupljanja, kuhinju, dnevni boravak, vanjsku terasu s pogledom na
rijeku Dravu te ostale sadržaje.
U povodu službenog početka rada
Hostela, u ponedjeljak, 1. veljače, u
njegovu lijepo uređenom unutrašnjem ambijentu, priređena je konferencija za medije kojoj su nazočili
predstavnici Grada Belišća, zamjenici gradonačelnika Ljerka Vučković i Domagoj Varžić te Milan Franić, voditelj projekta Zelene staze
Dunava i Drave, u sklopu kojeg je i
izgrađen Centar za posjetitelje s hostelom u Belišću.
- Danas smo se okupili da na simboličan način obilježimo početak rada Hostela u Belišću. Sama zgrada i
Hostel i Centar za posjetitelje, izgrađena je prije gotovo godinu dana,
no zbog cjelokupne situacije s pandemijom bilo je određenih prepreka koje smo prvo morali riješiti kako
bismo započeli s radom, a i proveli
smo postupak povjeravanja upravljanja ovim objektom našem komunalnom poduzeću Kombel d.o.o.iz
Belišća, koji će, dok je to moguće,
upravljati ovim objektom i odraditi
sve one administrativne poslove za
osobe koje budu željele boraviti u
Hostelu - izjavila je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković te je
dodala kako je Hostel Belišće sagra-
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đen u okviru projekta Zelene staze Dunava i Drave, kojem je vodeći
partner Općina Erdut. Uz srdačnu
zahvalu Milanu Franiću, voditelju projekta Zelene staze Dunava i
Drave, kao i ostalim partnerima, pohvalila je suradnju s Općinom Erdut
i svim ostalim partnerima u projektu, nazvavši je izvanrednom te je rekla kako ovakve partnere, kao što su
se oni pokazali, treba uvijek imati
na realizaciji ovakvih projekata istaknuvši nadu da će to tako biti i sve
do završetka projekta u rujnu ove
godine. U svom obraćanju zamjenica gradonačelnika također je obznanila kako su u Gradu Belišću vidjeli
priliku da kroz promicanje održivog
razvoja prirodne baštine i uređenje
jedne poučne staze po primjeru Općine Erdut, izgrade i ove smještajne
kapacitete kojih u Belišću dosad nije
bilo, te kako vjeruju da će izgradnja
ovakve vrste smještajnog kapaciteta
pridonijeti tome da Belišće, naš lijepi kraj na rijeci Dravi, bude još privlačniji za dolazak učenika, turista
i posjetitelja sportaša, rekreativaca,
učenika i ostalih većih skupina te da
će to biti novi zamah u razvoju turizma na području grada Belišća.
Sama izgradnja ovog objekta i opremanje sufinancirana je sredstvima
EU-a kroz Fond za regionalni razvoj
i iznosi 4,2 milijuna kuna. Mi vjerujemo da će turisti dolaziti na naše
područje, da će koristiti sve ono što
mi i naša Turistička zajednica u okviru razvoja turističke ponude radimo
i trudimo se kako bismo oplemenili ovu turističku destinaciju na rijeci
Dravi i sve ono što ovakvo okruženje nudi. Nadamo se da će ovo biti jedna zanimljiva priča i da ćemo
na ovaj način privući i nove posjetitelje na područje našega grada. Tih
28 ležajeva kao smještajni kapacitet
predstavlja i jednu značajnu brojku
u smislu da na naše područje mogu
doći organizirano veće skupine ljudi, kojima ćemo mi onda dodatno
kroz našu Turističku zajednicu ponuditi cjelokupnu turističku priču
grada Belišća, koja se zasniva na prirodnoj baštini, znači rijeka Drava,
šume, poučna staza koju smo uredili, ali isto tako i biciklističke staze. S
druge strane opet nudimo jednu priču koja se bazira na industrijskoj baštini koju revitaliziramo kroz druge
projekte kao Projekt “ List do lista”
industrijska baština Belišća, koji trenutačno provodimo do rujna sljedeće godine – sažela je zamjenica
Ljerka Vučković. Kako je istaknula,
ukupna vrijednost projekta Zelene
staze Dunava i Drave je 13,1 milijun kuna, od toga se na Grad Belišće odnosi sedam i pol milijuna kuna. Cjelokupan projekt sufinanciran
je sredstvima EU-a u postotku od
84,43 %, što na razini cijelog projek-

Novi Hostel, uz Kajak klub, na samoj obali Drave

Moderno gradsko obilježje na atrak
projekta Zelene sta

Hostel Belišć
vrijednost u n

Na konferenciji za novinare govorili su zamjenici gradonačelnika
Ljerka Vučković i Domagoj Varžić te Milan Franić, voditelj projekta
Zelene staze Dunava i Drave
ta iznosi 11,1 milijun kuna. O značenju izgradnje belišćanskog hostela u pogledu razvoja turizma i sporta
medijima je govorio i zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić.
“Sama priča o hostelu, o Centru za
posjetitelje i poučnoj ekološkoj stazi koja se proteže od ove lokacije
uz Dravu sve do Odmorišta Drava
u Bistrincima doista je jedna krasna

priča koja uvelike upotpunjuje našu turističku ponudu.” Upozorio je
i na značaj izgradnje Hostela u području sporta, osobito u razvoju novog oblika turizma - cikloturizma.
Osvrnuvši se na sportske titule koje
smo zaslužili zahvaljujući uspjesima
naših sportaša i sportsku suradnju,
istaknuo je nadu da će brojni sportaši koji dolaze u naš grad, sporta-
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Od belišćanskog Hostela izgrađena je i uređena pripadajuća šetnica uz obalu Drave, koja vodi do
Odmorišta u Bistrincima

ktivnoj lokaciji ostvareno u okviru
aze Dunava i Drave

će – nova trajna
našem gradu

Novi objekt ima i zajedničku multimedijsku dvoranu za sastanke,
okupljanja i dnevni boravak

Za novi i atraktivan turistički sadržaj u Belišću bilo je i veliko
zanimanje novinara iz brojnih medija
ši partnerskih i prijateljskih gradova
i općina kako s područja Hrvatske,
tako i s područja Mađarske i ostalih zemalja, odsjedati upravo u našem Hostelu. Tu je istaknuo i neposrednu blizinu i Kajak kluba, koji je,
kako je rekao Domagoj Varžić, perjanica sporta u našem gradu. Podršku domaćinima konferencije dao
je i predstavnik partnera i nositelja

projekta, Milan Franić, inače voditelj projekta Zelene staze Dunava
i Drave, koji je izrazio zadovoljstvo
i sreću zbog realizacije zajedničkog
projekta i početka ove lijepe priče.
Također je domaćinima i partnerima na projektu kao i tvrtki Kombel
d.o.o. poželio puno uspjeha u poslovanju i vođenju Hostela.
Podsjetimo, nositelj projekta Ze-

Hostel ima 28 ležaja, raspoređenih u šest moderno opremljenih
soba
lene staze Dunava i Drave je Općina Erdut, a partneri na projektu
su: Grad Belišće, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,
Agencija za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije i Turistička zajednica grada Belišća. Projekt
je financiran iz poziva Promicanje
održivog razvoja prirodne baštine u

okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Hostel će uskoro biti oglašen na bookingu. Radno vrijeme Hostela je
od ponedjeljka do nedjelje od 0 do
24 sata. Prijave gostiju primaju se od
13 do 18 sati, a odjave se primaju do
11 sati, i to na mobitel: +385 99 375
9457 i na e - mail: HostelBelisce@
outlook.com.
Dajana Petovari
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Ugledne goste dočekali su i pozdravili domaćini, zamjenici
gradonačelnika Ljerka Vučković i Domagoj Varžić sa suradnicima

N

a Dan međunarodnog priznanja Republike
Hrvatske i mirne reintegracije
hrvatskog Podunavlja, i to nakon samo mjesec
i pol dana od održane završne konferencije i predstavljanja rezultata projekta Izgradnje poduzetničke zone “Kod
pruge” kao i ranije provedenog javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta,
u Gradu Belišću učinjen je i
prvi službeni korak k naseljavanju i korištenju blagodati
nove belišćanske gospodarske
i poduzetničke zone “Kod pruge”. Točno 29 godina od onog
dana kada je našu državu Republiku Hrvatsku među brojnim zemljama službeno podržala i priznala i nama susjedna,
partnerska i prijateljska država Mađarska, u petak, 15. siječnja 2021., belišćansku Gradsku upravu posjetili su ugledni
i uvaženi predstavnici veleposlanstava Republike Hrvatske
i Republike Mađarske kao podrška domaćinima i mađarskim
investitorima, predstavnicima
tvrtke Royroyal D d.o.o., koji
su također došli u grad Belišće
kako bi na njegovu području
kupili tri nekretnine i izgradili
tvornicu, a time i dali svoj vrijedan i vrlo značajan doprinos jačanju gospodarskog razvoja našeg grada i poticanju lokalnog
poduzetništva. Naime, mađarski ulagači, predstavnici tvrtke
Royroyal D d.o.o., u našoj novoj poduzetničkoj zoni “Kod
pruge” kane izgraditi pogon
i tvornicu za otkup i preradu
meda i proizvodnju proizvoda
od meda. Uvažene su i ugledne
goste, veleposlanika Republike
Mađarske u Hrvatskoj Njegovu
Ekscelenciju Csabu Demcsaka i veleposlanika Republike

Hrvatske u Mađarskoj Njegovu Ekscelenciju Mladena Andrlića, predsjednika Skupštine
OBŽ-a Dragana Vulina i predstavnika ulagača, direktora
tvrtke Royroyal D d.o.o. Laszla
Langa s pratnjom, uz poštovanje svih epidemiološkim mjera
i preporuka, u Gradskoj upravi
srdačno ugostili domaćini, zamjenici gradonačelnika Ljerka
Vučković i Domagoj Varžić sa
suradnicima.
Tom je prilikom u velikoj vijećnici Gradske uprave održano i
svečano potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i osnivanju prava
građenja za tri nekretnine, odnosno tri parcele u Gospodarskoj zoni “Kod pruge” u Belišću između tvrtke Royroyal D
d.o.o. i Grada Belišća. Sporazume o poslovnoj suradnji tom
su prilikom potpisali zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković i direktor tvrtke Laszlo
Lang. Punu podršku ovoj iznimno vrijednoj i važnoj suradnji
i poslovnoj inicijativi svojom su
nazočnošću i poticajnim govorom dali i uvaženi gosti, veleposlanik RM u Hrvatskoj Nj.E.
Csaba Demcsak i veleposlanik
RH u Mađarskoj Nj.E. Mladen
Andrlić i predsjednik Skupštine OBŽ-a Dragan Vulin.

Unaprjeđivanje
suradnje
Početkom susreta cijenjene je
goste pozdravila i dobrodošlicu
im je u ime domaćina poželjela
zamjenica Ljerka Vučković, koja je istaknula kako nazočnost
uvaženih visokih diplomatskih
predstavnika Mađarske i Hrvatske znači da obje zemlje
imaju zajednički interes i želju da njihovi ljudski, društveni
i gospodarski odnosi napreduju i u konačnici donesu bolji i

Radni i svečani skup održan je u velikoj vijećnici Gradske uprave

S mađarskim ulagačima potpisani
na tri parcele nove poduz

Mađarska tvrtka g
za otkup i prerad
kvalitetniji život za sve stanovnike s obje strane Drave. Podsjetila je na povijesnu povezanost Mađarske i industrijskog
grada Belišća i mađarsku obitelj Gutmann, koji su osnivači
belišćanske tvornice iz koje se
razvilo naselje Belišće, a posebno se osvrnula i na projekte prekogranične suradnje koje
naš grad već niz godina ostvaruje s mađarskim gradovima i
jedinicama lokalne samouprave. Predstavnicima ulagača poželjela je puno uspjeha u radu
ističući da će se uvjeriti kako u
Belišću imaju partnera i podršku. Veliko zadovoljstvo i zahvalu domaćinima zbog suradnje i
potpore iskazao je i mađarski investitor, direktor tvrtke
Royroyal D d.o.o. Laszlo Lang,
koji je upravo u Belišću, našem industrijskom gradiću, koji
svoju industrijsku tradiciju njeguje od nastanka, odnosno od
nastanka naselja Belišće 1884.
godine, prepoznao potencijal i
perspektivu za izgradnju svoje
2. tvornice.
- Razmišljali smo o otkupu meda iz Hrvatske, a onda smo uvi-

djeli da bi nam puno bolje bilo
da uložimo u Belišće i tu osnujemo svoju tvrtku u Hrvatskoj.
Što se tiče same investicije, u
početnoj fazi bit će uloženo 1,3
milijuna eura, a u drugoj fazi nadamo se proširenju proizvodnje i daljnim investicijama.
Zato smo i otkupili tri parcele.
Želimo ovdje imati i jedan dio
konditorske proizvodnje, koji
će se baviti proizvodima od meda - tom prilikom kazao je direktor tvrtke Royroyal D d.o.o.
Laszlo Lang. Prema Langovim
riječima, tvornicu bi željeli izgraditi do kraja 2021. godine, a
ona bi s proizvodnjom trebala
krenuti 2022. godine. U toj fazi
planira se otkupljivati između
500 i 1000 tona meda godišnje
te zaposliti 10 - 15 radnika, a tijekom iduće 2 - 3 godine, uz povećanje otkupa meda na 3000
tona godišnje, plan je zaposliti
i 100 radnika. Cilj je otkupljivati med prvenstveno od hrvatskih proizvođača, a proizvodi će biti plasirani u RH i dio
Europe. Kako je istaknula zamjenica Ljerka Vučković, cjelokupan je postupak započeo
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Veleposlanik Republike Mađarske u Hrvatskoj Csaba Demcsak

Veleposlanik RH u Mađarskoj
Mladen Andrlić

i ugovori o kupoprodaji i građenju
zetničke zone “Kod pruge”

gradit će tvornicu
du meda u Belišću
pismom namjere, a potom su
uslijedili javni natječaj i odluka GV-a o prihvaćanju ponude
te su sada potpisani i ugovori.
- Proveden je javni natječaj na
koji se javila tvrtka Royroyal D
d.o.o. koja je osnovala poduzeće kćerku u Varaždinu i oni
su bili najpovoljniji na natječaju. Danas su sklopljeni ugovori koji znače zasnivanje prava građenja, a i predugovori su
za kupoprodaju. Ako se u roku
od tri godine ispune svi potrebni uvjeti, uslijedit će potpisivanje pravih kupoprodajnih ugovora kada će tvrtka Royroyal
D d.o.o. postati i pravi vlasnik
nekretnina koje su kupili – formalnosti oko cijelog postupka
za medije je pojasnila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković.

Podrška i pomoć
investitorima
Govoreći o belišćanskim atraktivnostima, belišćanskoj industrijskoj tradiciji i o ostalim
gospodarskim mjerama i vrijed-

nostima koje su privlačne investitorima za ulaganja nastavila
je: - Doista se trudimo u Gradu Belišću i svim investitorima,
ulagačima i tvrtkama nastojimo
biti od pomoći i ukloniti im administrativne barijere. Osim toga postoje i određene poticajne
mjere koje Grad Belišće svake
godine planira kroz svoj proračun – naglasila je zamjenica
gradonačelnika i ovdje posebno
istaknula potporu za novo zapošljavanje kao i nemali iznos
oslobođenja plaćanja dijela komunalnog doprinosa koji počinje s 50 %, a koji, kako je rekla, može biti i veći ako Grad
Belišće i Gradsko vijeće utvrde
da se radi o ulaganju koje je od
posebne važnosti za naš grad.
Uz čestitke Gradu Belišću na
stvaranju uvjeta za dogovaranje
posla i privlačenje investitora i
zahvale investitoru na ulaganju,
o ovoj vrijednoj suradnji značajnoj i za cijelu županiju govorio je i predsjednik Skupštine
OBŽ-a Dragan Vulin.
- Svaka nova investicija u našoj
županiji koja otvara nova radna
mjesta je itekako važna i to sva-

Nakon dobro obavljenog posla i srdačan pozdrav poslovnih
partnera, u skladu sa situacijom i pravilima

kako pozdravljamo. Posebno
mi je drago što je riječ o mađarskom investitoru, jer, podsjetit ću, više od polovine Mađara
u RH živi upravo na području
Osječko – baranjske županije i naše su veze s Mađarskom
izuzetno dobre te surađujemo
na više polja, osobito pri povlačenju sredstava iz EU fondova. Mislim da će upravo ova
gospodarska suradnja te naše
veze još dodatno ojačati i ovaj
posao vidim kao dobar uvod i
za dolazak drugih investitora
iz Mađarske na područje naše
županije – u izjavi za medije zaključio je Dragan Vulin poželjevši ulagačima puno uspjeha
u poslovanju u Gradu Belišću i
Osječko – baranjskoj županiji.
Istinsko zadovoljstvo zbog nazočnosti pri pokretanju još jednog mađarsko-hrvatskog gospodarskog projekta izrazio je i
veleposlanik RH u Mađarskoj
Nj.E. Mladen Andrlić. Kako je
istaknuo, potpisani su sporazumi o suradnji kojima se pokreće
zajednički projekt proizvodnje,
prikupljanja, prerade i plasmana mednih proizvoda. Ista-

knuo je postojeće dobrosusjedske odnose, članstvo u EU-u i
NATO-u, međusobno razumijevanje i poštovanje te prekograničnu suradnju i zajedničku
povijest dvaju zemalja kao garanciju i jamstvo i za daljnju i
korisnu međusobnu suradnju.
- Smatramo da je vrlo bitna ta
višestoljetna suradnja između
Mađarske i Hrvatske. Ne samo da surađujemo u problematičnim situacijama, čemu je dokaz i nedavni posjet mađarskog
ministra vanjskih poslova Petrinji i mađarska pomoć potresom pogođenom području, već
između ostalog surađujemo i na
poslovnom planu. Ova suradnja
je iznimno važna za obje strane,
otvaraju se nova radna mjesta i
raste BDP. Vjerujem da će ovaj
projekt i ova suradnja također
potaknuti i druge mađarske
tvrtke na osnivanje neke tvrtke
ili realizaciju nekog novog projekta u Hrvatskoj - za medije
je rekao veleposlanik Republike Mađarske u Hrvatskoj Nj.E.
Csaba Demcsak.
Dajana Petovari
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Vijesti iz Valpova lVijesti iz Valpova l Vijesti iz Valpova

Valpovo, Vukovar i Rijeka
za Banovinu

J

edna lijepa priča dolazi iz potresom pogođene Banovine.
Valpovčanin Zdenko Vukadin našao se
među prvima na potresom pogođenom
području te pomogao mještanima popraviti urušene krovove. Tijekom svoga
boravka u Novom Selu Glinskom upoznao je djevojčicu Patriciju te se nije mogao oglušiti na njezine riječi: “Plačem
jer više nemam svoju kuću.”
Nije trebalo dugo da skupina
dobrih ljudi reagira na Patricijin apel. Volonteri iz Valpova i
Vukovara, uz donacije Grada
Valpova, gospođe Daliborke
Margetić (Rijeka), Krešimira
Raguža i Ene Katić (Vukovar),
u samo tjedan dana od temelja
su podigli kuću u kojoj će Patricija i njezina obitelj moći boraviti dok se ne obnovi njihov
potresom urušeni dom. Vrijednost te hvale vrijedne akcije je oko 70.000 kuna, a riječ
je o kući od 60 kvadrata s dvije sobe, trpezarijom i toaletom.
Važno je istaknuti i doprinos
tvrtke ELT j.d.o.o. iz Belišća,
koja je u kući kompletno riješila pitanje struje, te tvrtke Vinkoprom d.o.o., koja je donirala izolaciju. Udruga dimnjačara
Slavonije i Baranje poklonila

je dimnjak i peć na drva. Velik doprinos dali su volonteri iz
Valpova i Vukovara, kojima je
samo tjedan dana bilo dovoljno da obitelji Tomice Norkovića izgrade novi dom. Bio je to
poziv na akciju koji se ne odbija. Ekipa volontera išla je preko
svih granica, radila i po snijegu
i po mraku, a za uzvrat nije tražila ništa. Iza svega stoji poruka – budi ni više ni manje nego
čovjek.
Na kraju gradnje novoga doma
Norkoviće i volontere ugodno je iznenadio fra Ivica Jago-

dić iz Župe sv. Filipa i Jakova
iz Vukovara, koji je došao kako
bi posvetio novi životni prostor
male Patricije.
Gradonačelnik Valpova Matko Šutalo, koji je i osobno tjedan dana sudjelovao u gradnji
novog doma Patricijine obitelji, rekao je: „Tek kada smo se
vratili kući i kada smo čuli reakcije ljudi koji su nas pratili i,
naravno, reakcije obitelji Norković, postali smo svjesni što
smo napravili. Jednoj skromnoj
predivnoj obitelji osigurali smo
novi dom. Ova akcija zbližila

je ljude velika srca iz Valpova,
Vukovara, Rijeke i Novog Sela Glinskog i vjerujem da ćemo
se ovoga sjećati dok smo živi.
Obitelji koje su pogođene potresom preko noći su doslovce
izgubile sve i najmanje što smo
mogli učiniti jest pomoći im na
ovaj način. Ovom prilikom zahvaljujem svim donatorima, volonterima, ljudima dobre volje
koji na bilo koji način pomažu
na potresom pogođenom području jer, vjerujte, pomoć im
je doista potrebna, sada i bez
odgađanja.“
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Priopćenje za medije općinskog
načelnika Bizovca

B

Da, kandidirat
ću se
na izborima

rojni sumještani, prijatelji i
znanci u posljednje vrijeme često me pitaju hoću li se ove godine na lokalnim izborima iznova kandidirati za općinskog
načelnika. Moj odgovor svima
je potvrdan. Ne namjeravam manipulirati do

posljednjeg dana prije izbora u svibnju, već
želim biti potpuno i izravno iskren. Hoće li
se moja kandidatura provesti s nezavisnom
listom, u nekom drugom prihvatljivom obliku, ili mogućim koalicijskim savezom, o tome
ćemo moji suradnici i ja na vrijeme izvijestiti širu javnost. No kako god bilo, znam da ću

se, ako mi glasači daju povjerenje u novom
mandatnom razdoblju, osobno i dalje snažno
zauzimati za još brži svekoliki razvoj općine
Bizovac, a sve u cilju boljeg života svih naših
ljudi s kojima svakodnevno dijelim istu sudbinu u ovom neizvjesnom vremenu u kojem
zajedno živimo.

Za obrazovanje ove godine
više od 4 milijuna kuna

Cret Bizovački

Ulaganja u Cret Bizovački

Općina Bizovac protekle, 2020.
godine u naselju Cret Bizovački
realizirala je nekoliko infrastrukturnih projekata. U Ulici braće
Radić obnovljen je dio nogostupa
s obje strane, na mjesnom groblju
postavljen je dio ograde, a u Ulici
Ljudevita Gaja prokopan je i očišćen oborinski kanal. Zahvaljujući dobroj suradnji s Hrvatskim željeznicama, na željezničkoj stanici
izgrađeno je novo putničko stajalište. Za projekt izgradnje ljetne pozornice potrebne radi manifestacije „Proljeće u Cretu“, kod
asfaltnog rukometnog igrališta
izrađena je kompletna projektno

Srećko Vuković, načelnik općine
Bizovac

tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. U ovoj,
2021. godini u Cretu Bizovačkom
u općinskom proračunu predviđeno je uređenje klupskih prostorija
nogometnog kluba „Hajdin“. Na
mjesnom groblju planira se završiti započeta izgradnja ograde, i
budu li dopuštale epidemiološke
mjere, održavanje tradicionalne
manifestacije, a na predviđenom
mjestu izgradit će se moderna
ljetna pozornica. Ukupan planirani iznos ulaganja u infrastrukturne projekte u Cretu Bizovačkom
u 2021. godini iznosi 750.000,000
kuna.

U proračunu općine Bizovac
za ovu godinu predviđena su financijska sredstva u iznosu od
4.170.000 kuna za javne potrebe u
obrazovanju, i to: za sufinanciranje rada dječjeg vrtića Maslačak,
dogradnju dječjeg vrtića, sufinanciranje dijela troškova cijene vrtića djece koja pohađaju vrtić izvan

općine Bizovac.
Zatim, sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola, redovnih i izvanrednih studenata te
djece s posebnim potrebama, stipendiranje učenika i studenata,
potpora osnovnoj školi za izgradnju igrališta s umjetnom travom
kod bizovačke osnovne škole.

Posebna briga vodi se i o bizovačkom dječjem vrtiću

Stipendije za srednjoškolce i studente
Sukladno Pravilniku o odobravanju stipendija učenicima i studentima općinski načelnik Općine Bizovac Srećko
Vuković donio je Odluku o
dodjeli općinskih stipendija

u školskoj i akademskoj godini 2020./2021. Nakon provedenog natječajnog postupka,
utvrđene su liste kandidata koji su ispunili uvjete.
Povjerenstvo za provođe-

nje natječaja utvrdilo je da će
se dodijeliti devet stipendija
srednjoškolskim učenicima i
sedam stipendija studentima.
Visina
učeničke
stipendije
iznosi
600
ku-

na, a studentske stipendije iznose 800 kuna mjesečno.
Međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i
Općine posebno će se urediti
ugovorom.
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U prošloj, 2020. godini na području općine Bizovac

U

Uspješno ostvareni vrijedni
projekti i pokrenute velike
investicije

natoč krizi u svim slojevima
društva prouzročenoj pandemijom koronavirusa u općini
Bizovac izražavaju veliko zadovoljstvo postignutim uspjesima
u 2020. godini, kako onima koji
se odnose na realizaciju kapitalnih investicija tako
i postignućima u područjima socijalnih programa,
sportu, kulturi, protupožarnoj zaštiti, javnim potrebama u obrazovanju, pružanju financijskih potpora socijalno ugroženom stanovništvu i kućanstvima,
majkama za novorođeno dijete i davanja potpora
humanitarnim udrugama i institucijama. Do početka prosinca svim udrugama građana koje djeluju na
prostoru bizovačke općine iz općinskog proračuna
u cijelosti su izmirene financijske potpore, odnosno
dotacije.

Veliko gradilište
Od utemeljenja 1993. godine općina Bizovac nije
bila veće gradilište nego što je danas. Osim gradnje
lokalne megainfrastrukture uz potporu EU fondova i resornih ministarstava, veliki dio projekata realiziran je i vlastitim proračunskim sredstvima. Dva
projekta od posebne su životne važnosti za daljnji
razvoj i napredak bizovačkog kraja, a to su rekonstrukcija državne ceste D2 na potezu od Josipovca do Normanaca i izgradnja odvodnog sustava u
Bizovcu i Samatovcima. Ukupna financijska vrijednost oba spomenuta projekta za bizovačko područje premašuje 100 milijuna kuna. U nastojanju da se
pomogne starijim, usamljenima i bolesnim osobama, općinska uprava provodi završnu fazu projekta
“Zaželi priliku u općini Bizovac”. Sada kada je ovaj
humano-socijalni projekt pri samome kraju, možemo reći da smo ostvarili i smisao i krajnji cilj, zapošljavanjem 25 žena s područja općine Bizovac, koje
su dugo evidentirane na Zavodu za zapošljavanje,
a neke od njih nikada nisu zasnovale radni odnos.
Ovim socijalnim projektom ženama je vraćeno dostojanstvo, vjera u sustav i u ljude. Nadalje, iz općinskog proračuna sufinanciran je topli obrok polaznicima osnovne škole, nabava školske opreme.
Značajan financijski iznos izdvojen je za davanja
stipendija uspješnim učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza srednjoškolaca, redovnih i izvanrednih studenata te djece s posebnim potrebama.

Održavanje objekata
Velika financijska sredstva uložena su u održavanje općinskih objekata, komunalnu infrastrukturu, održavanje prometnih površina, ulica, nogostupa, prometne signalizacije, održavanje zelenih
površina, poljskih puteva i sanaciju divljih odlagališta smeća. Župnim zajednicama Bizovac i Brođan-

ci pomoglo se prilikom sanacije sakralnih objekata.
Na bizovačkoj župnoj crkvi svetog Mateja apostola
obnovljeni su vitraji, a na brođanačkoj crkvi svete
Ane popravljeno je krovište. Općina Bizovac svake
godine znatna financijska sredstva ulaže u održavanje svakog pojedinog groblja u naseljima. U skladu s proračunskim mogućnostima Općine obnovljena je ograda oko groblja u Cretu i Bizovcu, dok
je u Samatovcima asfaltirano prostrano parkiralište
ispred tamošnjeg groblja. U bizovačku kuću oproštaja postavljena je rashladna vitrina za pokojnike
i podignuta ograda uokolo cijelog groblja. Vodeći
brigu o uređenju svakog pojedinog naselja nastojalo se ulagati ravnomjerno u svako od njih. Cijeneći značaj naselja Bizovac kao središnjeg i općinskog sjedišta u 2020. godini provedeno je nekoliko
značajnih investicija. Koncem ove godine na veliku
radost tamošnjih stanovnika obnovljena i izgrađena LED javna rasvjete u novom bizovačkom naselju, popularnoj “Maloj Bosni”, i to u ulicama Ante
Starčevića, Vladimira Nazora, Ivana Mažuranića i
Ivana Gundulića. Na području mjesta Bizovac na
nekoliko mjesta instalirana je bežična mreža WIFI4EU, kojom je stanovništvu i posjetiteljima omogućen besplatni pristup internetu na vanjskim javnim prostorima. Projekt WIFI4EU financiran je
sredstvima Europske unije na temelju Sporazuma o dodjeli nepovratnih sredstava, kojim je Općini osigurano 15.000 eura. Kod dječjeg vrtića izgrađeno je jedno veliko dječje igralište, a drugo se
počelo graditi na prostoru Sportskog centra BSKa. Sredinom lipnja na prigodnoj svečanosti u velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku
Općini Bizovac uručen je ugovor o nepovratnom 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 izvršene su opsežne
tehničke pripreme za početak građevinskih radova.
Ovim projektom predviđena je obnova i opremanje
kurije Normann-Prandau s ciljem stvaranja integriranog kulturnog-turističkog proizvoda, odnosno
prostora za prezentaciju i interpretaciju kulturne
baštine općine Bizovac.

Ulaganja u mjesta,
udruge i sport
U nastojanju da se nogometnoj školi i nogometnom klubu “BSK-Termia” te svima koji se bave nogometom u Bizovcu osiguraju što bolji uvjeti rada,
Općina Bizovac u ovoj će godini izdvojiti značajna
financijska sredstva namijenjena obnovi, uređenju i
rekonstrukciji postojeće klupske zgrade izgrađene
sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Zahvaljujući

dobro osmišljenom projektu, vrhunski su izvedeni
opsežni građevinski radovi koji su obuhvatili potpunu sanaciju unutar svlačionica i svih pomoćnih prostorija, ugradnju podnog grijanja, izmjenu vodovodnih, odvodnih i elektroinstalacija, postavljanje
novih keramičkih podova, ugrađivanje PVC stolarije, bojenje prostorija i nabavu novog namještaja
po mjeri. Procijenjena vrijednost radova za koje su
osigurana sredstva u općinskom proračunu iznosi približno 600.000,00kuna. Mještani Habjanovaca zadovoljni su obnovljenom školskom zgradom
i vatrogasnim domom i spremištem, uokolo koga
je uređeno dvorište. Do sljedeće Olimpijade starih
športova, olimpijski stadion u Brođancima obogatit će se novim infrastrukturnim sadržajima važnim
za odvijanje ove manifestacije po kojoj su Brođanci
nadaleko poznati. Kako se Olimpijada u Brođancima ovoga ljeta nije održala, Općina Bizovac i Olimpijski odbor značajna financijska sredstva uložit će
u opremanje, sanaciju postojećih etnograđevina i
gradnju novih objekata na prostoru uokolo borilišta.
Prvi takav sadržaj koji se izgradio, a za koji je Općina izradila dokumentaciju i ishodila građevinsku dozvolu, drvena je nadstrešnica koja će omogućiti prihvat velikog broja predstavnika ekipa,
gostiju i uzvanika, a koju će slobodno moći koristiti i članovi mjesnog NK-a, organizirane grupe mještana i udruga s područja općine. Nastavljajući voditi brigu o kapitalnim infrastrukturnim
ulaganjima i uređenju naselja Samatovci, Općina Bizovac u proteklom vremenu završila je nekoliko planiranih projekata. Pokraj mjesnog groblja izgrađeno je veliko parkiralište, a kod osnovne
škole asfaltiran je kolni ulaz i parking za više automobila. Na zgradi društvenog doma obnovljeno je krovište i ugrađena nova plastična stolarija.
U Brođancima i Habjanovcima izgrađena je moderna LED učinkovita javna rasvjeta ukupne približne vrijednosti za svako mjesto po 2,5 milijuna
kuna. Kako bi se planirani projekti realizirali, izgradnja je podijeljena u nekoliko cjelina.
Tijekom protekle dvije godine tako je u naselju
Brođanci izgrađena u ulicama kralja Tomislava,
Matije Gupca, na Trgu i u Školskoj. U idućem vremenu nastavit će se graditi rasvjetni stupovi u ulicama Slavka Vidakovića, braće Radić, Sunčanoj i
Brkićevoj. Do danas je u naselju Habjanovci kao i
u susjednom selu Brođanci izgrađene druga cjelina, i to u ulicama: Školska, Nova, Velika i Ljudevita Gaja. Još je preostalo izgraditi uličnu rasvjetu
u ulicama: Slavonskoj, Fiskulturnoj i Kolodvorskoj.
Gradeći društvenu i javnu infrastrukturu u svakom
kutku općine, pripremali su se i brojni novi projekti
za nadolazeće vrijeme. Tako je izrađena projektnotehnička dokumentacija proširenja dječjeg vrtića,
izgradnja lokalne ceste do habjanovačkog groblja,
energetska obnova društvenih domova, sportskih
objekata i brojni drugi.
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Statistika Župe svetog Josipa Radnika o demografskim prilikama
u prošloj i u ranijim godinama

U župi 2229 obitelji i 5811 vjernika

N

a
području
Župe
svetog
Josipa Radnika, dakle na
području Belišća, Bistrinaca i Kitišanaca, od 2010. godine
do 15. prosinca 2020. godine krštena je 671 osoba, vjenčala su
se 263 para, a 1066 vjernika je
umrlo – pokazuje to župna statistika, iz koje se vidi da je lani
kršteno 56 vjernika (34 ženske
i 22 muške osobe), vjenčalo se
16 parova, a umrla su 102 vjernika (49 ženskih i 53 muške osobe). Ako ćemo još malo uspoređivati brojke, recimo kako je u
tom razdoblju, dakle od 2010.
do kraja 2020. godine, najviše
krštenja bilo 2016. godine – 68.
Najmanji broj, 56 krštenja, zabilježen je 2010., 2011. i 2020. godine. Najmanje vjenčanja (16)
bilo je lani, no to je i razumljivo
s obzirom na pandemiju, samo
19 vjenčanja je bilo 2011. i 2018.
godine, a najveći broj katoličkih vjenčanja (33) bio je 2010.
godine. Umrlih, odnosno pokopanih na području belišćanske
župe najmanje je bilo 2017. godine (79), a najviše godinu poslije – njih 117. Prema podacima
Župe svetog Josipa Radnika,
2019. godine je na ovom području živjelo 2316 obitelji, odnosno 5876 župljana. Prošle godine taj je broj smanjen. Župa je
obuhvaćala 2229 obitelji s 5811
župljana, od kojih je 1041 osoba mlađa od 18 godina, a 4770
je odraslih župljana. U samom
Belišću je 1715 obitelji u kojima

je 4466 vjernika, u Bistrincima
žive 434 obitelji s 1215 vjernika, a u Kitišancima 44 obitelji u
kojima je 130 vjernika. Iako ovo
nisu podaci koji se mogu naći
u matičnim knjigama rođenih,
vjenčanih i umrlih, već se tiču
isključivo onih koji su primili sakramente katoličke crkve,
državni podaci ne bi se trebali
puno razlikovati.

Drugi o Belišću
Unatoč ovim ne baš sjajnim
brojkama, Gradska uprava grada Belišća, na čelu s gradonačelnikom Dinkom Burićem, nikada
nije više izdvajala za pronatalitetnu politiku, odnosno općenito za socijalno-demografske
mjere. Naš grad se ističe kao
primjer hrvatskih gradova, koji
podjednako vodi računa o svim
svojim građanima, od najmlađih
do najstarijih.
Ovako o našem gradu piše portal Gradonačelnik.hr: „Grad
Belišće među gradovima je s
najjačim demografskim programima po kojima uspješno pariraju i puno većim i velikim gradovima u zemlji. Dinko Burić i
njegova gradska uprava iz godine u godinu podižu izdvajanja za djecu i mlade, pa su tako prošle godine – usred krize
zbog korone, povećali naknade za bebe, stipendije i sredstva
za prehranu srednjoškolaca, a
za demografske mjere ukupno
su izdvojili čak 7,8 milijuna kuna. O belišćanskim standardima
najbolje govori podatak da su

jedan od tek četiri grada u zemlji koji je osigurao besplatan
vrtić, a zaposlenim roditeljima
djece koja nisu uspjela dobiti
mjesto u vrtiću uplaćuju mjesečnu naknadu od 1000 kuna. Među gradovima su s najvišim naknadama za bebe koje su prošle
godine povećali na 7500 kuna.
Jedini su grad koji svim srednjoškolcima sufinancira topli
obrok u školi. Projekt ‘Zalogaj’
uveli su u rujnu 2019., i u toj godini su za njega izdvojili 134 tisuće kuna, u prošloj godini više
od pola milijuna kuna, a u ovoj
godini planiraju dodatno povećanje i preko 600 tisuća kuna.
Nadalje, u samom su hrvatskom
vrhu i po izdvajanju za stipendije koje su u tri godine udvostručili – s pola milijuna kuna u
2018. godini, više od 634 tisuće
u 2019., 712 tisuća prošle godine, pa na više od milijun koliko
za stipendije planiraju izdvojiti
u ovoj godini.“

Ulaganje
u djecu i mlade
U proračunu grada Belišća za
2021. godinu za naknade za novorođenčad planirano je 750.000
kuna, za Dječji vrtić Maslačak izdvojit će se 6.611.648 kuna, srednjoškolci će kroz projekt Zalogaj
dobiti 650.000 kuna, studentima
će kroz stipendije biti isplaćeno
1.100.000 kuna, a za besplatan
prijevoz učenika i sufinancirani
prijevoz studenata Belišće planira utrošiti 521.600 kuna. Ne tre-

Dječji vrtić Maslačak u Belišću ustanova je na ponos našem gradu, a služi primjerom svima u Hrvatskoj

ba zaboraviti ni besplatne radne
bilježnice i pomoćna nastavna
sredstva za osnovnoškolce, ali
i brojne druge socijalno-demografske mjere za druge kategorije sugrađana, od božićnice
za nezaposlene preko uskrsnica za umirovljenike, do programa plivanja i rekreacije u vodi
za umirovljenike i osobe starije životne dobi. Treba reći i da
Grad Belišće u cijelosti financira rad socijalne samoposluge, ali
i mnoge druge programe i projekte koji se tiču poboljšanja
cjelokupnog života u zajednici.
„Ulaganje u naše mlade i djecu,
učenike i studente, najveća je i
nemjerljivo vrijedna duhovna i
ljudska ‘kapitalna investicija’ i
na nama je da stvorimo pretpostavke za njihov ostanak i zapošljavanje, na čemu također intenzivno radimo. Svjesni smo
kako je temeljni uvjet punog
uspjeha svih demografskih mjera nužnost zajedničkog djelovanja na svim razinama, od općina i gradova preko županija do
države, neovisno o tome koja je
politička opcija na vlasti u bilo
kojoj od tih razina odlučivanja.
Naime, naše lokalne probleme
neće nam riješiti nitko sa strane,
ako se i mi sami ne uključimo u
njihovo rješavanje. To vrijedi za
svaku situaciju ili problem, pa
tako i za demografske mjere“,
poručio je gradonačelnik Dinko
Burić u tekstu koji je krajem siječnja objavio portal Gradonačelnik.hr.
Pripremila: Monika Đogaš
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Primjerna suradnja Muzeja Belišće i Likovne udruge Bel-Art

Dvije nove slike za stare (obnovljene) okvire

Č

lanovi
Likovne
udruge Bel-Art
Belišće i u ovim
čudnim i neizvjesnim vremenima
nastoje održavati tempo kreativnog stvaranja i
radom kod kuće, a da je privilegij svih likovnjaka i kreativaca da i u ovakvim vremenima
mogu stvarati neovisno o mjestu i okruženju u kojem se radi,
ovih su nam dana na najljepši
način potvrdili istaknuti članovi Bel-Arta: Jadranka Berak i
Ivan Vajda.
Naime, taj poznati dvojac svoja je dva najnovija rada u povodu Noći muzeja poklonio Gradskom muzeju Belišće, u znak
potvrde i nastavka dugogodišnje suradnje Likovne udruge i
Gradskog muzeja Belišće. Riječ je o slikama u tehnici ulja
na platnu, a motivi su čisto belišćanski: jedna od zgrada Grad-

Jadranka Berak naslikala je jednu od zgrada
Gradskog muzeja Belišće zimi

skog muzeja Belišća zimi i palača Gutmann prema doživljaju
autora. Cijela priča dobila je pomalo neobičnu i sentimentalnu
notu zbog činjenice da su slike
rađene po narudžbi i u dimenzijama 100 x 75 centimetara, kako bi stale u posebne okvire, ko-

I slika Ivana Vajde krasit će prostore našeg muzeja

ji su tijekom restauracije sasvim
slučajno pronađeni u palači Gutmann, odakle potječu. Okviri,
koji su čudom preživjeli rat, požar i druge nedaće, nakon pronalaska dani su na restauraciju,
a potom su članovi Bel-Arta zamoljeni da naprave slike s mo-

tivima Belišća, koje će biti stavljene u obnovljene stare okvire.
Nova umjetnička djela belišćanskih slikara bit će dio stalnog
postava Gradskog muzeja Belišće.
Tin Lacković
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ošarkaški klub
Belišće
dobitnik je nagrade za
najbolji sportski
kolektiv u gradu
Belišću za prošlu, 2020. godinu. Velika je to nagrada za ovaj klub, posebno u
ovo vrijeme kada su sportske aktivnosti svedene na minimum, a i
kada je sport u manje od godinu
dana doživio dva “lockdowna”.
Unatoč tome, prepoznat je rad
našeg kluba, kao i uspjesi koji
su postignuti u prošloj kalendarskoj godini.
Kao najveći uspjeh u prošloj godini moramo izdvojiti osvajanje
Kupa “Krešimir Ćosić” za regiju Istok te plasman među 16
najboljih u Hrvatskoj. U osmini finala naša je ekipa naletjela na člana Premijer lige, Hermes Analiticu iz Zagreba. Iako
je prvotno ta utakmica trebala biti odigrana 26. studenoga
2020., ona je nažalost odgođena,
zbog pojave simptoma na koronavirus u našim redovima. Dugo se tražio adekvatan datum za
odigravanje, no s obzirom na to
da smo vrlo brzo dobili zabranu
treniranja i odigravanja utakmica, utakmica je odgođena na duže razdoblje.
Ipak, našlo se rješenje i utakmica je odigrana 23. siječnja 2021.,
no došla je u najgorem trenutku
za nas, s obzirom na to da smo
dobili tek dva tjedna za pripremu, što je apsolutno nedovoljno
da se bude konkurentan protivniku koji u kontinuitetu trenira
i igra najviši rang naše košarke.
Naši su momci poraženi 76:117.
Prvo poluvrijeme držali su se
odlično, ali nedostatak snage u
drugom je poluvremenu došao
na naplatu i poraz je bio neizbježan.
U međuvremenu moramo izdvojiti i sudjelovanje četvorice naših
mlađih igrača na reprezentativnim selekcijama Slavonije i Baranje u različitim kategorijama.
Tako su se sa svojim vršnjacima
okušali Luka Šimić i Josip Tadić
te Erik Weber i Dario Ament.
Potvrdu napretka i vrlo dobrog
rada u prošloj godini dobili su
upravo Luka Šimić i Josip Tadić,
koji će ove sezone igrati Jedinstvenu kadetsku ligu za premijerligaša Vrijednosnice Osijek.
Kada je u pitanju ova sezona,
koja je također prekinuta nakon
samo pet kola, trenutačno smo
na diobi 3. mjesta s omjerom
4/1, no s obzirom na to da se ima
odigrati još 13 kola, i dalje smo
u utrci za prvim mjestom, koje
je jedna od ambicija ove sezone.

siječanj 2021.

U Zajednici športskih udruga grada Belišća izabrani i p

Ana Berke, Dejan Bebeši i
– najbolji u 2

Pojedinačna priznanja
U Zajednici športskih udruga grada Belišća izabrani su i
proglašeni najuspješniji u prošloj godini. Svi klubovi, društva i
članovi zajednice predlagali su
i obrazlagali svoje kandidate, a
članovi Izvršnog odbora ZŠUa odlučili su o dobitnicima priznanja za najuspješnije i najbolje u protekloj, 2020. godini. S
obzirom na situaciju i mjere suzbijanja epidemije, uobičajene
svečanosti i dodjele priznanja

nije bilo. Dobitnicima su pehari
i čestitke uručeni u prostorima
gradske uprave ili u sportskim
objektima, uz sve potrebne i obvezne mjere.
Ana Berke, članica Šahovskog
kluba Belišće, sportašica je grada Belišća za 2020. godinu.
Osvojila je 2. mjesto na međunarodnom turniru open “Zlatni otok Krk” održanom u studenom u Malinskoj. Na domaćim
natjecanjima zauzela je 2. mjesto na prvenstvu Hrvatske za seniorke održanom u Đurđevcu u

rujnu, uz sudjelovanje 17 najboljih seniorki Hrvatske. Za seniorsku ekipu ŠK “Belišće” u 2. ligi istok igrajući na 1. i 2. ploči
osvojila je pet bodova iz sedam
partija te bila među najuspješnijim pojedincima lige.
Dejan Bebeši, član Powerlifting
kluba Belišće, najbolji je sportaš
našega grada u prošloj godini.
Državni je prvak u powerliftingu u kategoriji do 59 kilograma
i obarač državnog rekorda u mrtvom dizanju, potisku s klupe i
totalu na Državnom prvenstvu

Košarkaški klub Belišće dobitnik je nagrade za najbolji sportski kolektiv u gradu Belišću u prošloj
godini

Najbolja sportašica Belišća je Ana Berke, članica Šahovskog kluba
Belišće, a priznanje joj je predao zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić

Najbolji sportaš za prošlu
godinu je Dejan Bebeši, član
Powerlifting kluba Belišće
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proglašeni najuspješniji u prošloj godini

i Košarkaški klub Belišće
2020. godini
u Sukošanu održanom u rujnu
prošle godine.
Paula Savić, članica Kajak kluba Belišće, proglašena je perspektivnom mladom sportašicom. U kategoriji kadetkinja, na
Državnom prvenstvu za prošlu
godinu, održanom u kolovozu u
Zagrebu, bila je članica pobjedničkog četverca na stazi od 500
m i osvojila zlatnu medalju. Na
stazi od 1000 m osvojila je srebrnu medalju, a u dvosjedu na 500
m četvrto mjesto.
Petra Vejić, članica Odbojkaš-

kog kluba Belišće, proglašena
je perspektivnom mladom sportašicom. Najzapaženiji rezultati
bili su joj na Prvenstvu Slavonije
i Baranje za mlađe kadetkinje 2.
mjesto, za najmlađe kadetkinje
1. mjesto. Na Prvenstvu Hrvatske za mlađe kadetkinje 8. mjesto i Prvenstvu Hrvatske za najmlađe kadetkinje 2. mjesto.
Jan Kukec, persperktivni mladi sportaš, član je Kajak kluba
Belišće. Na Državnom prvenstvu na mirnim vodama u maratonu održanom u srpnju u Sla-

vonskom Brodu, u disciplini C-1
kadeti osvojio je 1. mjesto. Na
Državnom prvenstvu na mirnim
vodama u Zagrebu, u kategoriji
C-1 kadeti 1000 m osvaja 2. mjesto, a u C-1 kadeti 500 m 2. mjesto.
Damir Torjanac proglašen je
sportskim djelatnikom godine.
Damir Torjanac član je Upravnog odbora Udruge športskih ribolovaca Virje Gat. Član
udruge je od samog osnivanja,
a dugogodišnji je i član natjecateljske ekipe. I danas povreme-

no nastupa kao natjecatelj. Više
godina je i tajnik, jako puno vremena posvećuje radu u Udruzi te na radovima i organizaciji
svih aktivnosti koje Udruga provodi.

Posebna priznanja
Posebno priznanje Zajednice
športskih udruga grada Belišća, za izniman sportski rezultat dobila je najmlađa selekcija Odbojkaškog kluba Belišće
za osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske za najmlađe kadetkinje. Ta je ekipa dobila i nagradu grada Belišća - komplet
sportske opreme za natjecanje.
Priznanje Športske zajednice Osječko-baranjske županije
pojedincima/sportskim
djelatnicima, koji svojim samozatajnim djelovanjem pomažu unapređenju i razvoju sporta određenog područja, dobio je
Ivan Jurković iz NK “Belišće”!
Goran Vidaković

Odbojkašica Petra Vejić
proglašena je perspektivnom
mladom sportašicom

Kajakašica Paula Savić perspektivna je mlada sportašica, a
priznanje je uručio Milan Zamaklar, predsjednik ZŠU-a Belišće

Damir Torjanac iz UŠR-a Virje
Gat proglašen je sportskim
djelatnikom godine

Jan Kukec, kanuist Kajak kluba Belišće, perspektivni je mladi
sportaš

Posebno priznanje ZŠU-a i grada Belišća za izniman sportski
rezultat dobila je najmlađa selekcija Odbojkaškog kluba Belišće

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI I BOJAN MOLNARl
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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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Hedlov rukopis

Zagreb ili Belišće? Glasam za Belišće!

I

de to valjda s godinama: što smo stariji,
korijeni kojima urastamo u zavičaj sve su
dublji i sve nas je teže iščupati. Razmišljam, što bi me to moglo pokrenuti da se
preselim, napustim grad u kojemu živim
i koji me je omotao s toliko niti, tankih
poput paukove mreže i brojnih poput zvijezda
u svemiru. Ali kad bih, iz nekog razloga, morao iz Osijeka i kad bih bio stavljen pred izbor
hoće li novo mjesto mog stanovanja biti, recimo, Zagreb ili Belišće, odabrao bih Belišće.
Ne bih dvojio ni trenutka. Odmah bih rekao:
Belišće! I siguran sam da se ne bih pokajao.
Iako se možda, na prvu, tako ne čini, život u
malom gradu ima mnoštvo prednosti. Znam
da se svi neće složiti i da će glavni argument
biti kako gradovi poput Zagreba, Splita, Rijeka ili Osijeka nude mnoštvo mogućnosti i sadržaja kakvih u malim sredinama nema. Točno je. Ali, živimo u maloj zemlji i poželimo li,
recimo, odlazak u operu, kakav je problem
sjesti u auto i otići u Zagreb. Sve, uključujući put i posjet operi, može se obaviti za osam
sati. Isto je i s odlascima u šoping, na nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije ili na
koncert u Arenu kakve megaglazbene zvijezde koje su prije pandemije dolazile u hrvatsku
metropolu.
Znam već, neki me čekaju u zasjedi: ali što
ako poželimo kakav meksički ili kineski restoran, odlazak u Cinestar, šetnju botaničkim vrtom? A moj će odgovor biti protupitanje: koliko često prosječni stanovnik Zagreba odlazi
u kineski ili meksički restoran, Cinestar ili botanički park? I tko nam brani, nama stanovnicima malog grada, da prigodom odlaska u
veliki ne svratimo na chili con carne, ne pogledamo kakav 3D film u Cinestaru ili se u proljeće prošećemo botaničkim vrtom? Tek toliko, da nas želja mine.

Nezamislivi “luksuz’’
Ništa od nabrojenih prednosti velikog grada,
dakle, ne konzumira se svaki dan. Svakodnevica je drukčija: radimo, putujemo do radnog
mjesta, djeca odlaze u školu, posjećujemo obiteljskog liječnika, idemo u nabavke, poštu, šetnju, frizerski salon, kafić, crkvu, na trač-partiju s prijateljima… Život je manje-više rutina u
kojoj nema previše mjesta za odlaske u operu
ili kineski restoran. Moglo bi se reći: izuzetci
su to od (rutinskih) pravila.
Godine u kojima sam često boravio u Zagrebu, provodeći ondje i po desetak dana mjesečno, pamtim po prometnim gužvama, pravom krkljancu, u kojemu bih nerijetko da bih

llKladim se o ručak u meksičkom
ili kineskom restoranu s onim
tko ne vjeruje kako bi na
lokalnim izborima u svibnju
ove godine Zagrepčani izabrali
gradonačelnika koji bi im obećao
besplatni parking u cijelom
gradu. A Belišćani to imaju
prešao pet-šest kilometara trebalo čitav sat.
Pamtim nervozne vozače kako u svojim automobilima mile poput puževa, pamtim krcate parkinge na kojima je vjerojatnost da nađete prazno mjesto jednaka dobitku sedmice
na lotu, pamtim nelagodu i strah da neću primijetiti sms poruku o isteklom vremenu plaćenog parkiranja, pa će me Zagrebački holding “nagraditi’’ dnevnom kartom. Pamtim
namjerno učinjene ogrebotine na automobilu
jer sam možda, zbog tijesnih parkirnih mjesta,
stao preblizu nekom automobilu čiji se vlasnik
kroz suvozačka vrata jedva uspio uvući u kabinu, pa ljutnju i bijes iskalio na mojoj haubi.
Pamtim, naravno, i mjesečni račun od više stotina kuna potrošenih na brojnim parkirališnima, a u lijepom sjećanju ostali su mi i računi kad je pauk, u nekoliko navrata, odvukao
moj automobil jer sam ga u žurbi ostavio na
“samo pet minuta’’, s uključena četiri treptača, otišao nešto na brzinu obaviti, ali se oteglo pa je pauk bio brži. Nisam imao sreću da
mi se to dogodi, ali sam svjedočio kako su se
dvojica nabrijanih tipova, onako baš pravo,
kao u akcijskom filmu, uhvatila za junačka prsa jer se nisu mogla dogovorit tko je od njih
dvojice prvi ugledao prazno parkirno mjesto.
U velikom gradu poput Zagreba nikad ne možete znati ono što vam je u malom mjestu posljednja briga: teško i rijetko ćete moći točno predvidjeti koliko vam vremena treba od
točke A do točke B. Jer, to ne ovisi o brzini
našeg automobila ili vještini upravljanja vozilom. Prometni čepovi u onome što se zove
rush hour, kakva kvrcavica na cesti koja će izazvati zastoj ili traženje parkirnog mjesta mogu bitno promijeniti potrebno vrijeme da bi
se nekamo stiglo u odnosu na ono planirano.
Kladim se o ručak u meksičkom ili kineskom
restoranu, a spreman sam platiti i ulaznicu za
operu onome tko ne vjeruje kako bi na lokalnim izborima u svibnju ove godine Zagrepčani izabrali gradonačelnika koji bi im obećao
da će u cijelom gradu ukinuti naplatu parkiranja. Pa bio to i aktualni, Milan Bandić. No,
tko zna, možda on to i ima u planu, jer do još

jednog mandata svakako mu je stalo.
A Belišćani to imaju. Pakiraju svoje automobile gdje im volja, ne kopaju po džepovima
tražeći kovanice niti tipkaju broj registracijskih pločica u mobitel da bi koncesionaru poslali poruku o plaćenom haraču. Ostave automobil u samom središtu grada i po nekoliko
sati i to ih ne košta ni lipe.
U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, ali i u
mnogim manjim gradovima, taj je “luksuz’’
nezamisliv. Ostaviti automobil s jednakom ležernošću s kakvom sjedate na klupu u parku,
bez straha da će netko doći i naplatiti vam sjedenje ili, ne daj bože, dnevnu kartu. Sigurno
je da bi gradska blagajna bila punija kada bi
se i u Belišću plaćalo parkiranje, ali netko je
sigurno pažljivo odvagnuo što je građanima
važnije.

Tko to može platiti
Nije, naravno, slobodno parkiranje jedina
prednost življenja u malom gradu. Kad ste u
Belišću zapeli u kakvu prometnu gužvu, kolonu automobila kojoj se ne vidi kraja i početka,
kad su vas zaglušile trube nervoznih vozača ili
kad ste pola sata tražili mjesto na kojemu ćete
ostaviti svoj automobil?
A osim toga, u gradu veličine Belišća sve je
moguće obaviti pješice. Ono najpotrebnije,
ono najnužnije, poput trgovine namirnica, pošte, novinskog kioska, ljekarne, frizerskog salona ili doma zdravlja u krugu je od kilometar-dva, najviše tri. I pješice se stigne za deset,
najviše dvadeset minuta.
I kad se želite u miru prošetati, opušteno i lagano, resetirati i razbistriti misli, protegnuti noge i udahnuti svjež zrak, ne morate do
Maksimirske šume, do koje vam, živite li negdje na Črnomercu, automobilom treba minimalno dvadeset minuta, ponekad i pola sata
(a pješice bar sat i pol) i, dakako, isto toliko
natrag. U malom gradu poput Belišća miran
kutak za šetnju, tihu ulicu bez buke i prometa
naći ćete nadomak kuće ili stana, ni pet minuta od doma. Ima jedna upitna rečenica, koje
se, govoreći o tome, valja sjetiti. Glasi: Ma tko
to može platiti?
I je li vam sada jasno zašto bih, da me netko
stavi pred izbor gdje živjeti: u Zagrebu ili Belišću, izabrao Belišće? A svima koji se ne slažu s mojim izborom preporučio bih da onako,
probe radi, odu na mjesec-dva u Zagreb i na
vlastitoj se koži upoznaju s čarima života u velegradu.
Drago Hedl
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