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Belišće gradi prvu tvornicu
tissue papira u Hrvatskoj

Rekordan proračun i uspješno
poslovanje općine Bizovac
u 2020. godini
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D

ragi čitatelji i poštovani sugrađani! Riječ tvornica, ma
koliko danas zvučala obično, jednostavno i možda ne
baš zanimljivo i privlačno,
ipak je za naš grad posebna, čvrsto vezana uz njega posebnim vezama i gotovo je postala sinonim. Istoznačnica. Zaslužuje pisati je velikim slovom,
jer izgovoriti i napisati Belišće, doslovno
od samih početaka prije 137 godina, prva
i glavna pomisao svih koji su išta znali o
ovom području i što se na njemu zbiva –
bila je - Tvornica. Postrojenje, prerada,
proizvodnja ili bilo koji sadržaj karakterističan i za značenje same riječi, ali i za
stvarnost, koja sva značenja upotpunjuje i
precizira. Tvornica je, posve je očito, i sinonim i bit i sama srž nastanka i razvoja,
jačanja i širenja našega grada.

Temelj
Od prve pilane, proreza klada i trupaca,
ubrzo i mehaničkom preradom drveta, započela je i kemijska prerada, proizvodnja
tanina i brojnih proizvoda suhe destilacije drveta. Nastavljeno s razvojem mehaničke i finalne prerade – elementi namještaja i palete, da bi golem razvojni korak
bio početak proizvodnje i prerade papira, a on je omogućio razvoj i širenje brojnih pratećih djelatnosti - održavanja, proizvodnje rezervnih dijelova za industrijska
postrojenja, a potom i razvoj strojogradnje. Sve to u okviru složenog, tehnološkog
radnog i organizacijskog kompleksa, koji
je u određenim razdobljima, sustavima i
uvjetima, nosio različita imena i službene
nazive, ali bit je ostala ista. Rad, proizvodnja, razvoj, nove tehnologije, nova radna
mjesta, koja su se brojila u tisućama.
Takva snažna industrijska osnova temelj je
i svega drugog u našem gradu – od društvenog standarda, stanova i stanogradnje,
kulturnih i sportskih objekata, predškolskih i školskih ustanova i sadržaja, društava, udruga, organizacija i svega onoga što
grad čini lijepim i ugodnim mjestom za život.

Vizionari
Posve je jasno da sama riječ Tvornica u
svom temeljnom značenju ponajprije podrazumijeva ljude, rad, znanje, specijalnosti, kreativnost, tehnička znanja i sve
što je potrebno da se ostvari bit, nešto
preradi, nešto proizvede, stvore nove vrijednosti robe i blagodati, na korist svima
koji su sudjelovali u procesu.
U ovom našem slučaju, sve je jasno. Mali
i mladi grad (137 godina) stvoren je baš tu
u Tvornici, prvo jednoj, a onda lijepi niz
različitih veličina, vrijednosti i tehnologija. I uvijek su bile pun pogodak, dobro
su radile, proizvodile, zapošljavale ljude,
donosile korist i dobrobit svima u procesu. I uvijek se u ovom gradu dobro živjelo
uz Tvornicu, s Tvornicom i za Tvornicu.
Prisjetimo se samo širenja, rasta, urbanističkog razvoja i stasanja od početaka i
Gutmanna, za što postoji obilna izvorna
dokumentacija, preko velikog iskoraka i
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Riječ urednika

Tvornica
razvojnog buma početkom 60-ih godina,
pa nadalje do kraja 80-ih godina prošlog
stoljeća, kada su u “onom” sustavu vizionari poput Jovice Popovića, Fausta Lackovića, Gojka Sljepčevića, Franje Bodija,
Milorada Krgovića, Miroslava Slačanca i
njihovi brojni suradnici u Belišću osmislili,
pripremili i ostvarili iznimno vrijedne projekte izgradnje tvornica za proizvodnju i
preradu ambalažnih papira. Proizvodni
sustav građen je etapno, a kada je 80-ih
godina zaokružen, bio je to velik, moćan i
respektabilan proizvodni i poslovni sustav
na širem europskom području i poznati
izvoznik papira u brojne zemlje Europe i
svijeta. I nakon poznate hrvatske pretvorbe, na svu sreću za naš grad i za naše građane, dio tvornica je preživio, dio moderniziran, pa smo i nadalje zadržali vrijedan
status industrijskog središta, važnog i jakog u ovom dijelu Hrvatske.

Tissue
No tu nije kraj priče o belišćanskim tvornicama, razvoju, tehnologiji i proizvodnji.
Ono što slijedi i što nastavlja veliku belišćansku industrijsku priču novi je projekt
i početak realizacije još jednog velikog i
iznimnog tehnološkog i razvojnog koraka. Riječ je o toliko važnom i vrijednom
događaju da se moram upitati – može li
priča o jednom gradu biti životnija, sadržajnija, čudnovatija i ljepša, nego ova naša belišćanska. Ne može! A zašto? Zato
što takve priče, ali stvarnog sadržaja nema
nigdje! Jer, sve je spremno za izgradnju
nove Tvornice, uz primjenu najnovije tehnologije i proizvodnju robe koja se do sada u Hrvatskoj nije proizvodila – Tvornice
za proizvodnju higijenskog, tissue papira.
Ljudi su, posve je jasno, bili odlučujući čimbenik da ovakav projekt u ovakvim
uvjetima prođe i uspije. A sve je počelo
prije pet godina, kada su ideju prof. Milorada Krgovića, svjetskog eksperta za tehnologiju papira, prihvatili gradonačelnik
Dinko Burić i nekolicina njegovih suradnika. Vrijeme i trajanje tihog, samozatajnog rada govori da nije bilo nimalo jednostavno i lako, što najbolje znaju oni koji su
sizifovskom upornošću pet godina gurali
projekt, rješavali bezbrojne probleme i izgurali ga do kraja. Do vrha. Sigurno je da
samo oni znaju kako je zapravo i stvarno
bilo raditi tako složen projekt, u uvjetima
koji vrijede i vladaju u našoj zemlji. Poznato je da i znatno manje investicije teško prolaze u praksi, osobito kada je riječ o
Slavoniji ili rubnim krajevima domovine.
Ali, očito je da za ovaj naš tim riječ – nemoguće, ne postoji, nepoznata je! A ova
Tvornica u Belišću nova je velika potvrda
uzrečice koju često koristi prvi čovjek na-

šeg grada. Volje očito nije nedostajalo, a
način je, po tko zna koji put, tipično naš
belišćanski – odlučnost, upornost, timski
rad, zajedništvo. To smo mi, to je način rada u Belišću. Bio i ostao provjeren belišćanski recept za rješavanje i najsloženijih
projekata ili problema, svejedno. Novu,
pravu belišćansku Tvornicu i sve ovo što
je pripremljeno i učinjeno za početak izgradnje - naljepše, najkraće i najrealnije
može opisati samo jedna riječ - veličanstveno!
Još nekoliko osnovnih podataka o novoj
Tvornici. Detalje donosimo na idućim
stranicama ovog broja Belišćanka, pa izdvajamo samo najosnovnije. Projektanska vrijednost iznosi ukupno 17,6 milijuna
eura. Suvlasnici, među kojima je i Grad
Belišće, osigurali su 25,35 % toga iznosa,
ostala sredstva osigurat će se kreditom.
Najvrjedniji dio cijele investicije je kupnja novog stroja za proizvodnju tissue papira, za što je potrebno 11 milijuna eura.
Bit će to prva proizvodnja takve vrste papira u Hrvatskoj. Proizvodit će 22.000 tona higijenskog papira godišnje i time značajno smanjiti potrebe uvoza, jer se u
našoj zemlji do sada takav papir isključivo
uvozio. U ovoj Tvornici bit će više od 60
novih radnih mjesta što je dodatna, a za
sve nas stanovnike Belišća i nova, životno
važna, trajna vrijednost.

Dobro
Eto zato je, dragi čitatelji i poštovani sugrađani, riječ Tvornica i bitan jedinstveni belišćanski znak, simbol i sinonim. Od
nultog dana, od prvog kamena temeljca
koji položiše Gutmannovi, do dana današnjeg – Tvornice, ma koje i kakve bile,
ma što proizvodile, u Belišću su značile
korak naprijed, donijele uvijek dobro i samo dobro brojnim generacijama. Tako će,
siguran sam, i ova, najnovija.
Zato zapravo i u pravilu, kada pišem o
našem gradu, a pogotovo o ovakvim golemim iskoracima, uživam pisati o dobru.
A stvoreno je puno, sve za dobrobit zajednice, grada, sugrađana, generacija sadašnjih i onih nadolazećih. Zbog takvog mog
grada, u kojemu sam rođen, u kojemu živim, čiji rast i razvoj pratim godinama, volim pisati i pišem baš o dobrome. Volim
biti i uvijek sam bio na strani dobra, na
strani svega onoga što ljudima čini i donosi dobro, pa stoga i volim naglašavati
baš taj dio naše stvarnosti i našeg života.
A u mom i Vašem gradu stvarno ima puno dobroga. Najnovije i jedno od najvećih
i najvrjednijih u proteklih četrdesetak godina je – a što drugo, nego nova Tvornica.
Istinski industrijski temelj, simbol, stvarnost i budućnost našega grada. Lijepo je
biti svjedokom ovog velikog događaja,
jer današnje svjedočanstvo jednostavnog,
anonimnog čovjeka, puno je vrjednije od
hladnoće enciklopedije ili sutrašnjih povijesnih dokumenata. Ima nas puno, jednostavnih i anonimnih, koji itekako svjedočimo svemu dobrome u našem gradu.
Mato Jerkić
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Čestitka i poruka gradonačelnika Belišća
Dinka Burića za uskrsne blagdane
Drage sugrađanke i sugrađani
te mještani prigradskih naselja!
Uskrs je najveći kršćanski blagdan, blagdan vjere i nade,
pobjede života nad smrću, i pobjede dobra nad zlom.
I ove godine ovaj blagdan dočekujemo u izazovnim, nesigurnim i neizvjesnim vremenima izazvanim pojavom i širenjem koronavirusa
koji je poremetio živote ljudi u našem gradu, diljem naše domovine i
cijeloga svijeta. U ovo vrijeme prepuno izazova zbog pandemije, kada
mnogi posustaju i gube optimizam, neka nam univerzalne poruke
Uskrsa budu nadahnuće i vodilja u našoj svakodnevici, potičući u
svima nama solidarnost i toleranciju. Prisjećanje na Kristovu muku, smrt i uskrsnuće nadahnjuje nas da s iskrenom ljubavlju pružimo pomoć i utjehu svima koji se nalaze u nevolji, koji zbog siromaštva i bolesti, nerazumijevanja i neprihvaćanja traže i očekuju
našu podršku. Svaka patnja i izazov koji je stavljen pred nas ima
svoj razlog, uz želju da iz ovih izazovnih vremena iziđemo jači i povezaniji, da nas teškoće s kojima se susrećemo vrate istinskim ljudskim
vrijednostima ljubavi, poštovanja i razumijevanja. Uskrs je i obiteljski
blagdan, a ove godine, kao rijetko kada ranije, okupit ćemo se oko blagdanskog stola u krugu najuže obitelji, no naši domovi neće biti puni
kao ranije, a to nam daje priliku da dublje promislimo o značenju Kristova uskrsnuća. Stoga pokažimo uz ovaj Uskrs kršćansku strpljivost,
poniznost, brigu i ljubav za bližnje, jer nas baš to čini i vjernicima i odgovornim građanima. Neka odgovorno ponašanje, strpljenje, solidarnost, razboritost i zajedništvo budu temelji na kojima ćemo, unatoč
problemima i izazovima, graditi bolje, pravednije i uspješnije društvo.
Sa željom da uskrsna svjetlost i radost obasjaju vas i vaše najdraže te
unesu novu vedrinu i snagu, sretan vam i blagoslovljen Uskrs!

Budimo odgovorni – čuvajmo sebe i svoje bližnje!
Gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić, dr.med.

Uskrsni natječaji DND-a Belišće za najmlađe sugrađane

Što je za mene Uskrs i Najljepše uskrsno jaje

J

oš jedan Uskrs i još jedne proljetne praznike djeca provode na „novonormalni“
način, no to ne znači da se zeki, pisanicama, darovima, ali i svim bojama proljeća
mali Belišćani ne raduju. Jedan je to od
razloga zašto je Društvo „Naša djeca“
grada Belišća organizirao online aktivnosti, odnosno čak dva natječaja – literarni
u suradnji s Ogrankom Hrvatskog novinarskog društva Belišće, a likovni u suradnji s Likovnom udrugom
Bel-Art.
Predškolci i školarci iz Belišća i svih naših prigradskih
naselja, mogli su pisati o tome što je za njih Uskrs, ili
nacrtati najljepše uskrsno jaje, no svaki od sudionika oba natječaja dobio je zahvalnicu i prigodne darove. Komisija Ogranka HND-a Belišće najboljim je
literarnim radom proglasila tekst Katarine Turalije, a
pohvale za uradak na temu „Što je za mene Uskrs“,
zaslužili su i Sara Papić, Lovro Magušić, Luka Crnčević i Daria Crnčević. Belartovskoj komisiji najljepši je
crtež napravila Tena Vejić, a ništa manje lijepe crteže
nisu napravili i Gloria Čolaković, Luna Apari, Petra
Pavlović, Elena Gelenčer, Lara Salajić, Mila Salajić,
Tara Apari, Mihael Petovari, Vita Tadić i Luka Brozičević. Svim sudionicima uskrsnog natječaja nagrade
je uručila predsjednica Društva „Naša djeca“ grada
Belišća Emma Torjanac.

Najbolji literarni rad napisala je Katarina
Turalija

Tena Vejić napravila je najljepši
crtež
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rad Belišće uskoro će imati novu
perspektivnu
tvornicu, tvornicu tissue-papira,
koja će biti prva
i jedina takve vrste u Republici
Hrvatskoj! Veliki službeni iskorak u tome smjeru učinjen je u
ponedjeljak, 15. ožujka, na 47.
sjednici Gradskog vijeća grada
Belišća, održanoj u Centru za
kulturu kada su gradski vijećnici
i vijećnice većinom glasova izglasali pripadajuću 13. točku dnevnog reda, i time dali suglasnost
društvu Kombel d.o.o. za stjecanje udjela u novom trgovačkom
društvu za proizvodnju tissue-papira u Belišću. Također, većinom
glasova gradskih vijećnika prethodno je podržan, za ovu problematiku i ispunjavanje svih preduvjeta potreban i usko vezan,
2. ovogodišnji rebalans, odnosno
2. izmjene i dopune proračuna
Grada Belišća za 2021. godinu, s
projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Povijesni projekt
O značenju same sjednice i o povijesnom projektu koji ima izniman značaj ne samo za grad Belišće, nego i za cijelu Valpovštinu,
a i mnogo šire, isto tako ne samo za sadašnje, nego i za buduće
vrijeme i generacije, vijećnicima
je i široj javnosti s posebnim zadovoljstvom i ponosom govorio
gradonačelnik Dinko Burić.
- Gradnja nove tvornice, u ovom
slučaju tvornice tissue-papira,
kao prve takve vrste u Republici Hrvatskoj, koja treba odmah
zaposliti 61 osobu, a kroz kooperantske poslove vrlo brzo još
najmanje njih 40, jest povijesni
događaj! Ja sam to rekao, to mislim i živim u tom uvjerenju, da
je ovo jedna od najvažnijih stvari koja se u zadnjih 40-ak godina dogodila u Belišću, i koja
osigurava uvjete za stvarno perspektivnu budućnost bar u sljedećih 40 do 50 godina. Posebno
s obzirom na činjenicu da se radi o vrsti industrije koja u Hrvatskoj trenutačno ne postoji, a čija je potražnja na tržištu za tom
vrstom proizvoda već desetljećima u stalnoj ekspanziji, posebno u svjetlu činjenice na jednu
veliku, veliku tradiciju u iskustvu proizvodnje papira u gradu
Belišću – vijećnicima je i u izjavi
za novinare ponosno obrazložio
gradonačelnik Dinko Burić. On
je, zajedno s poznatim i priznatim svjetskim gospodarstvenim
stručnjakom, profesorom Milo-
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Redovna i radna 47. sjednica Gradskog

Drugi rebalans proraču
prema gradnji tvornice

Sve pojedinosti detaljno je obrazlagao gradonačelnik Dinko Burić

llGradnja nove tvornice, u ovom slučaju tvornice tissue-papira, kao prve takve vrste
u Republici Hrvatskoj, koja treba odmah, dakle na samom početku, zaposliti 61 osobu,
a kroz kooperantske poslove vrlo brzo još najmanje njih 40, jest povijesni događaj!
Ja sam to rekao, to mislim i živim u tom uvjerenju, da je ovo jedna od najvažnijih
stvari koja se u zadnjih 40-ak godina dogodila u Belišću, i koja osigurava uvjete za
stvarno perspektivnu budućnost bar u sljedećih 40 do 50 godina. Posebno s obzirom
na činjenicu da se radi o vrsti industrije koja u Hrvatskoj trenutačno ne postoji, a čija
je potražnja na tržištu za tom vrstom proizvoda već desetljećima u stalnoj ekspanziji,
posebno u svjetlu činjenice na jednu veliku, veliku tradiciju u iskustvu proizvodnje
papira u gradu Belišću - rekao je gradonačelnik Dinko Burić
radom Krgovićem i svojom ekipom suradnika, pet godina proveo intenzivno i u tišini radeći
na ostvarenju svih preduvjeta za
realizaciju ovog veličanstvenog
projekta. Prema gradonačelnikovim riječima, kroz ovu veliku
i iznimno značajnu investiciju, u
gradu Belišću sagradit će se tvornica kapaciteta 22.000 tona tissue-papira godišnje. Važno je
spomenuti da su potrebe Republike Hrvatske za proizvodnjom
tissue-papira više od 60.000 tona godišnje i da Hrvatska tako
za svoje potrebe iz svijeta i EU-a
uvozi više od 60.000 tona tissuepapira. Kako je istaknuo, u Hrvatskoj za sada nema nijedne takve tvornice, dok slične postoje u
našem okruženju, po jedna u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji, a u Mađarskoj dvije. Tržište
našeg dijela Europe treba godišnje još od 210.000 do 270.000 tona tissue-papira, za što je potreb-

no sagraditi još sedam do devet
tvornica.
- Mi sami ne možemo iznijeti teret ove investicije koja projektantski ukupno vrijedi 17.628.000
eura. Suvlasnici će osigurati
25,35 posto, odnosno 4.468.000
eura, a ostatak od 74,65 posto
ili 13.160.000 eura bit će iz kredita. Najvrednija stavka u cijeloj
investiciji od 17,6 milijuna eura,
bit će kupnja novog stroja čija je
dogovorena vrijednost 11 milijuna eura - istaknuo je gradonačelnik Dinko Burić, i dodao kako je
nakon sjednice Gradskog vijeća
sljedeći korak osnivanje novog
trgovačkog društva u kojem će
gradska tvrtka Kombel biti jedan
od suosnivača.

Ključne odluke
Kako bi se osigurala financijska
sredstva u iznosu od 7.500.000
kuna koja bi se prenijela tvrtki

Kombel u svrhu stjecanja njena udjela u novom trgovačkom
društvu, gradski su vijećnici većinom glasova prethodno podržali i novi 2. po redu ovogodišnji
rebalans proračuna. Tako je planirani iznos gradskog proračuna,
koji je iznosio 163.328.311,00 kuna umanjen za 9.722.500,00 kuna i sada iznosi 153.605.811,00
kuna. Potrebu i osnovni razlog
novog rebalansa, pred vijećnicima je i pred javnosti iznio gradonačelnik Dinko Burić. Kako
je istaknuo, u smanjenje planiranog gradskog proračuna ide se
kako bi se tvrtki Kombel osiguralo milijun eura, na način da se
određeni projekti koji su predviđeni u proračunu kroz iduće razdoblje odgode, kao što su primjerice izgradnja istočne tribine
i atletske staze, izgradnja Centra
za socijalne usluge i drugo. Time
se, kako je rekao gradonačelnik,
ne zaustavlja nijedan započet i
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g vijeća grada Belišća

una – prvi korak
e tissue-papira
sudjelovati vlastitim sredstvima
sa sedam milijuna kuna. Odrekli smo se mogućih 9,5 milijuna
kuna sredstava iz drugih izvora,
i oslobodili ovih sedam milijuna
kuna za kapitalnu pomoć, (sukcesivno) Kombelu. Mislim da je
ovo apsolutno ispravan model –
sabrao je gradonačelnik Dinko
Burić u izjavi za medije

Zajedništvo
Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko podržao je sve
dosad učinjeno, kao i odluke da
se projekt uspješno ostvari

Punu podršku gradnji nove
tvornice u Belišću dala je i
gradska vijećnica Marija Ilić

aktualan projekt, već se njihova
realizacija i dalje nastavlja.
- Kako bismo osigurali sredstva
za udjele naše tvrtke Kombel,
sjeli smo i rekli – nema za ovo
kredita, ne želimo dizati nijednu lipu za ove udjele. Prošli smo
kroz cijeli proračun, kroz sve što
smo planirali za ovu godinu i za
nagodinu, i vidjeli koji projekti mogu pričekati, ne da ih prekrižimo, nego da ih odgodimo.
Smatram da je nova tvornica s
tih više od 60 novih radnih mjesta prioritet iznad svih prioriteta. Prošli smo kroz proračun, što
kroz veće, što manje projekte i
za ukupno 22 stavke rekli smo da
mogu pričekati, da ćemo ih prolongirati. Time smo se na određeni način u ovoj godini odrekli
realizacije projekata ukupno vrijednih 16,5 milijuna kuna. Radi se o projektima za koje smo
predvidjeli da u njima moramo

Gradskim je vijećnicima i javnosti gradonačelnik pojasnio
da je njihova primarna želja da
budu u suvlasničkoj, odnosno u
vlasničkoj strukturi i upravljanju belišćanskom tvornicom tissue-papira, ne samo kako bi
odlučivali o raspodjeli buduće
očekivane dobiti, nego i kako
bi svakog dana bdijeli nad sudbinom tvornice, da se ne dogodi da se kroz buduće vrijeme, a
bez znanja Grada Belišća, nešto
što je izrazito profitabilno, nečijom privatnom ili samostalnom
odlukom proda, izmjesti, ili da
se dovedu u pitanje profit i zarada tvrtke i radna mjesta. Gradonačelnik Dinko Burić ovom
je prilikom izrazio vjeru u skoro
potpisivanje ugovora o kupoprodaji stroja i početak cijele procedure, a potom i plaćanje avansa.
Zahvalio je gradskim vijećnicima i svim suradnicima na podršci i velikom i značajnom doprinosu ovom projektu, a posebne
zahvale uputio je i investitorima
i profesoru Miloradu Krgoviću
koji je, kako je rekao, i idejni začetnik projekta.
- Istinski se radujem što se taj silan trud svih nas u ovih pet godina isplatio, i da smo došli do
točke kad je sve jasno, da se nalazimo pred povijesnim trenutkom - rekao je gradonačelnik. I
ovaj put istaknuo je moć zajedništva i timskog rada.
Nitko u ovome nije ključan kao
pojedinac, nego smo ključni svi
mi, zajedno, a zajedništvo je pravo i istinsko bogatstvo koje naše Belišće ima i koje uvijek trebamo njegovati te uvijek bdjeti
nad njim – naglasio je gradonačelnik Dinko Burić najavio je

kako nakon potpisivanja ugovora slijedi i početak proizvodnje
samog stroja, za koju treba od
10 do 12 mjeseci, s obzirom na
to da će stroj biti izrađen ciljano
za belišćansku tvornicu, a prema
očekivanjima trebao bi biti gotov
do kraja travnja 2022. godine te
zatim dopremljen u Belišće. Potom će uslijediti montaža koja
traje 2,5 do tri mjeseca, otprilike do kraja srpnja, a u kolovozu
sljedeće godine trebala bi početi
probna proizvodnja i zatim, krajem kolovoza ili početkom rujna,
i puna ekonomska proizvodnja.
- Naša je želja, s obzirom na to
da se radi o visokoprofitabilnim
vrstama industrije, da se kroz
idućih nekoliko godina ugradi
još jedan papirni stroj i povećaju
ukupni kapaciteti, a onda i zaposlenost u gradu Belišću – poručio je u izjavi za medije gradonačelnik Dinko Burić.

Drugi zaključci
Na 47. sjednici Gradskog vijeća
grada Belišća, gradski su vijećnici podržali i 3. točku dnevnog
reda koja se odnosila na usvajanje Zaključka o Analizi provedbe aktivnosti VZG-a Belišća za
proteklo razdoblje, i Zaključka o
usvajanju Financijskog izvješća
od 1.1. do 31.12.2020. godine, o
čemu je izvijestio zapovjednik i
tajnik VZG-a Belišće Dubravko Čovčić. Tijekom izvješća zapovjednik Dubravko Čovčić istaknuo je da su u pandemijskoj
godini društvene aktivnosti vatrogasaca izostale, dok je onih
redovnih aktivnosti bilo i više
nego inače. Prema njegovim riječima jedna od najznačajnijih aktivnosti koje su vatrogasci
provodili u 2020. godini na našem području i u okviru Stožera
civilne zaštite, bilo je provođenje
i nadzor nad provedbom propisanih epidemioloških mjera zaštite od koronavirusa. Izvijestio
je da su po pitanju operativnog
rada tijekom godine vatrogasci
na našem području intervenirali
54 puta, od čega je bilo 21 požarna intervencija i 33 tehničke intervencije. Kako je naglasio, najviše intervencija bilo je u 7. i 8.
mjesecu, kada je bila riječ o spaljivanju biljnog otpada i skidanju gnijezda stršljena. Istaknuo
je problem odljeva mladih članova, kao i njihova nastojanja da
se dodatno ojača temeljna vatrogasna postrojba. Tijekom izlaganja Dubravko Čovčić zahvalio je
Gradu Belišću na financijskim
sredstvima dodijeljenim Vatrogasnoj zajednici grada Belišća za

potrebe redovnih aktivnosti i nabavu vatrogasne opreme DVDa i VZG-a Belišće. Osobitu zahvalu uputio je gradonačelniku
Dinku Buriću, njegovim zamjenicima Ljerki i Domagoju Varžiću, kao i gradskim vijećnicima
na velikoj potpori i doprinosu društvima u pogledu obnove
vatrogasnih domova na područja grada i prigradskih naselja.
Tom prilikom podržan je i Prijedlog plana upisa Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za pedagošku 2021./2022. godinu, s čijim je
detaljima nazočne upoznao ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak
Zdenko Glasovac. Prema usvojenoj odluci u pedagoškoj godini 2021./2022. u Matičnom vrtiću u Belišću planiran je upis 204
djece (upisnih mjesta) na bazi
devet odgojnih skupina, u Područnom vrtiću u Gatu 22 djece
(upisna mjesta) na bazi 1 odgojne skupine, u Područnom vrtiću
u Bizovcu 62 djece (upisna mjesta) na bazi 3 odgojne skupine i
u Područnom vrtiću u Petrijevcima 42 djece (upisna mjesta)
na bazi 2 odgojne skupine što je
sveukupno 330 upisnih mjesta za
cijeli vrtić. Inače, javni poziv za
upis djece u redovne programe
za pedagošku 2021./2022. raspisuje Upravno vijeće i objavit će
se na oglasnim pločama i internet-stranicama Dječjeg vrtića.
Vijećnici su također podržali i
Odluku o proglašenju statusa
komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
Odluku o poništenju Izmjena i
dopuna Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske
za područje Grada Belišća, Odluku o prodaji poljoprivrednog
zemljišta (oranice) u vlasništvu
Grada Belišća u k.o. Belišće,
Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu grada Belišća, Javni
natječaj za prodaju nekretnina
u vlasništvu grada Belišća i Nacrt Ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Belišća. 2.
Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu s projekcijama
za 2022. i 2023. godinu, Prve izmjene i dopune Programa javnih
potreba u sportu grada Belišća
za 2021. godinu s projekcijama
za 2022. i 2023. godinu, Izmjene
i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
Dajana Petovari
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U

susret novim lokalnim
izborima koji slijede u
svibnju, u utorak,
30. ožujka, održana je i 48. po
redu redovna, i radna sjednica
Gradskog vijeća grada Belišća,
vjerojatno posljednja u ovom sazivu. Bila je to prilika da se izglasaju i nove vrijedne odluke, ali i
za prigodne riječi i zahvale svima
koji su tijekom četiri godine kroz
svoje djelovanje i angažman dali
svoju podršku i velik doprinos
brojnim iznimno vrijednim projektima u svim područjima koji
su realizirani, čija je realizacija u
tijeku, ili će tek uslijediti, a isto
tako i donijetim brojnim vrijednim i značajnim gospodarskim i
socijalno-demografskim mjerama, a na korist i dobrobit svih
građana grada Belišća i prigradskih naselja.
I ovaj put, kako je to postao običaj, a u skladu s poznatim epidemiološkim mjerama, mjesto održavanja sjednice Gradskog vijeća
bile su prostorije Centra za kulturu Sigmund Romberg, a gradski su vijećnici donosili odluke uz
sudjelovanje i nazočnost gradonačelnika Dinka Burića, njegovih zamjenika Ljerke Vučković i
Domagoja Varžića te ostalih suradnika iz gradskih tvrtki i institucija.
Tom prilikom gradonačelnik
Dinko Burić iskazao je veliku zahvalu svojim suradnicima, čelnim ljudima i svim djelatnicima
Gradskog vijeća, djelatnicima
Gradske uprave, gradskih tvrtki i institucija na velikom zajedničkom trudu i doprinosu za dobrobit cijele lokalne zajednice u
posljednje četiri godine. Također je zahvalio i sugrađankama
i sugrađanima na strpljenju i na
razumijevanju odluka koje su u
Gradu Belišću donijeli kroz proteklo razdoblje. Kako je zaključio, mirne savjesti i ponosno svi
zajedno, nakon ove četiri godine
mogu hodati Belišćem i prigradskim naseljima.
Posebnu zahvalu gradonačelnik
je uputio gradskim vijećnicima
na njihovom velikom doprinosu pri donošenju odluka na svih
48 radnih sjednica. Kako je istaknuo, činjenica da je održano 48
sjednica Gradskog vijeća u četiri
godine, i to u manje od 48 mjeseci, govori o jednom intenzivnom radu svih zajedno. Također
je istaknuo da bi u sljedećem sazivu Gradskog vijeća želio vidjeti ljude kao što su i oni bili bili
u ovom mandatu - časne, poštene, marljive i vrijedne te prepune
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Održana radna i redovna 48. sjednica Gradskog vijeća

Odluka o dodjeli javnih
priznanja za ovu godinu

Gradonačelnik Dinko Burić iskazao je veliku zahvalu vijećnicima,
suradnicima, djelatnicima Gradske uprave, gradskih tvrtki i
institucija na velikom zajedničkom radu, doprinosu i ostvarenjima

Novinarima je o proteklom
razdoblju, radu i rezultatima
govorio zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić

ljubavi za naše Belišće i sva prigradska naselja te im je poželio
svako dobro.

Priznanja
Inače, na dnevnom redu gradskih vijećnika ovaj put našlo se
osam točaka. Vijećnici su, između ostaloga, na usvajanje dobili i posebno zanimljivu, 3. točku
dnevnog reda odnosno Odluku
o dodjeli javnih priznanja Grada
Belišća za 2021. godinu. Tako su
sukladno prijedlogu Odbora za
javna priznanja, gradski vijećnici
jednoglasno podržali odluku prema kojoj je zaslužnima u gradu
Belišću dodijeljeno ukupno šest
javnih priznanja Plaketa „Grb
grada Belišća“ te dva javna priznanja Plaketa „S.H. Gutmann“.
Prema usvojenoj Odluci, Plaketu
„Grb grada Belišća“ zaslužili su i
primit će: Antun Sabo za izuzetna ostvarenja u području likovne umjetnosti i doprinos kulturnom životu, Krunoslav Hornung
– Veljo za izuzetna ostvarenja i
doprinos kulturnom i cjeloku-

pnom društvenom životu grada
Belišća, Udruga Zvono za izuzetna ostvarenja i doprinos u stvaranju boljeg životnog okruženja za
djecu i mlade s teškoćama u razvoju, Nikica Mužević za izuzetna
ostvarenja i doprinos vatrogastvu
i društvenom životu, Suzana Krčmar za izuzetna ostvarenja i doprinos unapređenju manjinskih
prava i sveukupnom društvenom
životu te Janja Čeliković za izuzetna ostvarenja i doprinos razvoju turizma i sveukupnom razvoju
Grada Belišća. Plaketu „S.H. Gutmann“ dobit će Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Novosel
Slađan te Tvornica elektroopreme TEO – BELIŠĆE d.o.o., za
izuzetna ostvarenja i doprinos
gospodarskom životu Grada Belišća. Kako je navedeno u Odluci,
javna priznanja lauretaima uručit
će se naknadno, ovisno o epidemiološkoj situaciji.
Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice
prema kojoj je još jedan četverogodišnji mandat povjeren Vlasti Putar, dosadašnjoj ravnateljici Gradske knjižnice. Budući da
je na području Općine Marijanci
sagrađeno reciklažno dvorište i tako nema više potrebe koristiti se
reciklažnim dvorištem u vlasništvu Grada Belišća u svrhu zaprimanja otpada, vijećnici su podržali i predmetni Zaključak o raskidu
Sporazuma s Općinom Marijanci.

Vrijedna postignuća
- U ovom mandatu bilo je ukupno 48 sjednica Gradskog vije-

ća, što zaista naše vijeće svrstava
među najaktivnije. No, nisu važne samo brojke, važne su odluke
koje su donijete na sjednicama u
svrhu razvoja i unaprjeđenja našeg grada. Mnogo je tu bilo infrastrukturnih projekata koji se nisu
mogli realizirati bez odluke samih vijećnica i vijećnika, i na tome sam im uime gradonačelnika
i svoje osobno od srca zahvalan istaknuo je u izjavi za medije zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić, i dodao kako je ovaj četverogodišnji mandat obilježio kvalitetan rad te kako su u potpunosti zadovoljni zbog izvršenja svega
što su planirali. Također se u izjavi prigodno osvrnuo i na neke od
uistinu brojnih vrijednih projekata koji su u Belišću provedeni.
- Možemo biti ponosni na niz
projekata koje smo uspjeli realizirati. Ako govorimo o sportu,
uspjeli smo realizirati novu tribinu na Gradskom stadionu, ali
nismo tu stali. Radimo i na projektnoj dokumentaciji za njegovo potpuno dovršenje, a uredili
smo i vanjsko košarkaško igralište. Što se tiče turističkog djela, sagradili smo novi hostel koji već polako, i u ograničenim
uvjetima, prima svoje prve goste, a tu je i biciklistička staza
do Gata koja nije samo turistički potencijal, ona prije svega pridonosi sigurnosti biciklista. Bilo
je tu i mnogo drugih projekata,
poput FASEP-a, koji se provodi
i u susjednim gradovima i općinama, a koji je, možemo reći, u
zadnjih 40-ak godina jedan od
najvećih projekata na području cijele Valpovštine koji će donijeti novu infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju, Bilo je tu
i međunarodne suradnje s prijateljskim gradovima i općinama
iz naših susjednih zemalja – rekao je zamjenik Domagoj Varžić, konstatirajući pritom kako
su na svim aspektima društvenog
života nastojali nešto učiniti. Zamjenik gradonačelnika Domagoj
Varžić najavio je skori završetak i
otvorenje, u suradnji s APN-om,
i sagrađene nove zgrade za mlade obitelji u okviru poticane stanogradnje.
Dajana Petovari
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U ime Grada Belišća počast braniteljima odali su zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković i predsjednik Gradskog
vijeća grada Belišća Dario Fletko

Spomenik na bentu na lijevoj obali Drave

Svečano obilježena 29. obljetnica borbene akcije Baranja

I

Vijenci i svijeće za Vukove s Drave

ovog 3. travnja Belišćani i stanovnici šire okolice sjetili su se Vukova s
Drave i njihove najveće
borbene akcije, pokušaja
oslobađanja Baranjskog
trokuta, a posebna počast odana je onima koji su život izgubili
za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. U akciji Baranja sudjelovalo
je 1800 pripadnika 107. brigade
HV-a, ranjeno ih je 85, a poginulo je njih 15: Miroslav Bošković,
Kruno Bračevac, Mirko Culek,
Slavko Ivić, Zlatko Ivić, Đenet
Mujkić, Mario Rupić, Josip Sabol, Darko Strugačevac, Marin
Šarac, Mirko Šimara, Branko
Špoljarić, Željko Tomić, Josip
Topić i Josip Vrbanić.
U subotu, 3. travnja, u kasnim
poslijepodnevnim satima, kod
spomen-obilježja poginulim pri-

Vijenac su položili i svijeću upalili i članovi obitelji palih branitelja

padnicima 107. brigade na lijevoj obali Drave, u skladu s epidemiološkim mjerama, održana
je prigodna komemoracija uz
molitvu koju je predvodio don
Josip Kešinović.
Nakon himne, koju je otpjevala Valentina Pavlović, uslijedio
je protokol polaganja vijenaca i
paljenja svijeća za 15 hrvatskih

vitezova, pripadnika 107. brigade Hrvatske vojske, koji su 3.
travnja 1992. u vojno-redarstvenoj akciji položili svoje živote za
Domovinu. Prvi su počast odali
članovi obitelji poginulih branitelja, zatim izaslanik predsjednika RH, Željko Živanović, izaslanik predsjednika Hrvatskog
sabora i župana Osječko – ba-

ranjske županije, saborski zastupnik Goran Ivanović, izaslanica
predsjednika Vlade RH, ministrica Nataša Tramišak, izaslanici ministra branitelja, ministra
obrane i ministra unutarnjih poslova RH, Zapovjedništvo 107.
brigade Hrvatske vojske, Udruge iz Domovinskog rata, gradonačelnici gradova Belog Manastira, Belišća, Donjeg Miholjca i
Valpova, te načelnici općina Bizovac, Petrijevci, Magadenovac,
Viljevo, Petlovac, Marjanci i Podravska Moslavina.U ime Grada Belišća poginulim hrvatskim
vitezovima osobitu zahvalnost
na njihovoj hrabrosti, ustrajnosti i žrtvi izrazili su zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković i predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća Dario Fletko.
M.Đogaš

I u našem gradu aktivno i simbolično obilježen

Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina

N

edjelja, 4. travnja, Međunarodni je dan svjesnosti
o opasnostima od mina i
pomoći u protuminskom
djelovanju, a na području
Policijske uprave osječkobaranjske taj je dan obilježen u Belišću,
Valpovu, Osijeku, Našicama, Belom Manastiru, Đakovu, Donjem Miholjcu i Čepinu. Prema smjernicama kampanje „Manje
oružja, manje tragedija“, na štandovima
su građanima podijeljeni prigodni promotivni materijali te su policijski službenici u
neposrednoj komunikaciji s njima utjecali na razvijanje svijesti o opasnostima od
minsko-eksplozivnih sredstava i oružja.

Sudionici akcije „Manje oružja, manje
tragedija"u Belišću

S obzirom na to da je 4. travnja bio Uskrs,
Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina u Belišću je obilježen u subotu, 3. travnja, u prijepodnevnim sati-

ma ispred glavnog ulaza na tržnicu, gdje
su službenici Policijske uprave osječkobaranjske, Odjela prevencije i Policijske
postaje Belišće u suradnji s braniteljskim
udrugama dijelili informativno-edukativni
materijal zainteresiranim građanima.
Prema izvješću o provedbi plana protuminskog djelovanja, koji je početkom godine usvojio Hrvatski sabor, na 31. prosinca 2019. je u Hrvatskoj bilo 309,7 km2
minski sumnjivog područja, koje se prostire na području 53 grada i općine u 8 županija i obilježeno je s 11.540 oznaka koje
ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava.
M.Đogaš
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Nastavak odlične suradnje između Grada Belišća i PU osječkobaranjske

„Zajedno više možemo“ - sporazum
o preventivnim projektima
„Zajedno više možemo” - naziv je
sporazuma o međusobnoj suradnji
na provođenju i financiranju preventivnih projekata koji su uime
Grada Belišća i Policijske uprave
osječko-baranjske sklopili i potpisali belišćanski gradonačelnik Dinko Burić i načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece. Sporazum je
potpisan u ponedjeljak, 22. ožujka,
u Maloj vijećnici, uz sudjelovanje
zamjenika gradonačelnika Domagoja Varžića i načelnika Policijske
postaje Belišće Vlade Krznarića
te policijskog službenika Odjela za
prevenciju PU osječko-baranjske Roberta Škorvage. Potpisivanje sporazuma još je jedna u nizu
potvrda izvrsne dugogodišnje suradnje između Grada Belišća, Policijske postaje Belišće i PU osječko-baranjske.
Nositelj preventivnih projekata „Zajedno više možemo“ je PU
osječko-baranjska koja će putem
Odjela za prevenciju u suradnji s
područnom Policijskom postajom
Belišće i Gradom Belišće nastaviti provoditi preventivne projekte.
Program aktivnosti namijenjen je
prije svega učenicima osnovnih i
srednjih škola, ali i ostalim građanima grada Belišća i prigradskih
naselja. Cilj Sporazuma o međusobnoj suradnji, provođenje je aktivnosti usmjerenih na edukaciju i
prevenciju svih oblika rizičnog ponašanja: prevenciju imovinskih delikata, prevenciju u cestovnom prometu, prevenciju zlouporabe droga
i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma te vršnjačkog i obiteljskog
nasilja. Sporazum obuhvaća provedbu šest preventivnih projekata:
Zajedno u zaštiti osobne imovine,
Alkohol, vandalizam i nasilje među

Sporazuma o suradnji, provođenju i financiranju preventivnih
projekata potpisali su belišćanski gradonačelnik Dinko Burić i
načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece
mladima, Živim život bez nasilja,
Sigurnost u cestovnom prometu,
Biciklirajmo biciklističkom te Budi
navijač, a ne razbijač.

Zajednički ciljevi
Gradonačelnik Dinko Burić na početku je susreta uz srdačne pozdrave gostima i partnerima iskazao
zadovoljstvo zbog sklapanja sporazuma, ujedno i nastavka i više nego
primjerne suradnje s PU osječkobaranjskom i Policijskom postajom
Belišće. Zahvalio je na dosadašnjoj
iznimnoj suradnji na korist i dobrobit lokalne zajednice i svih sugrađana te je iskazao zadovoljstvo i time
što Grad Belišće može na svoj način pridonijeti i uvjetima rada, kako na prevenciji tako i u ostalim
aktivnostima policijskih djelatnika i službenika. Gradonačelnik je
uputio čestitke i pohvale načelniku
Vladi Krznariću i službenicima Policijske postaje Belišće zbog njiho-

Sudionici razgovora i potpisivanja sporazuma „Zajedno više
možemo” održanog u Belišću

va rada i uloženog truda, kao i načina na koji surađuju sa sugrađanima
i lokalnom zajednicom. Zahvalio je
PU osječko-baranjskoj na potpori,
redovitom praćenju i sudjelovanju
u aktivnostima i događanjima koje Grad Belišće organizira. Kako je
istaknuo, to je sve bitno zbog onoga čemu svi mi zajedno težimo, a to
je povećanje stupnja sigurnosti, odnosno da razina sigurnosti u gradu
Belišću i na području koje pokriva
naša Policijska postaja, pa tako i na
području cijele naše županije, bude
još veća nego što smo je imali ranije.

Primjerna suradnja
Načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece ovom je prilikom istaknuo zadovoljstvo zbog nastavka
odlične suradnje s Gradom Belišćem, kako i na preventivnim projektima, tako i na ostalim aktivnostima koje zajednički već niz godina

provode u interesu svih građana.
Istaknuo je kako suradnja Grada
Belišća s PU osječko-baranjskom i
Policijskom postajom Belišće može
biti primjer i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Zahvalio je što
Grad Belišće prepoznaje i daje podršku svim projektima koji policija
provodi radi boljitka cijele zajednice.
Također, pohvalio je Grad Belišće
i njegov velik doprinos u postavljanju videonadzora u gradu, a radi prevencije određenih ponašanja.
Svojim sudjelovanjem, podršku je
nastavku suradnje i provedbi projekata dao i zamjenik Domagoj Varžić, načelnik Stožera civilne zaštite
grada Belišća. Istaknuo je da upravo potpisivanjem sporazuma o provedbi preventivnih projekata, kao i
postavljanjem videonadzora i praćenjem kamera u realnom vremenu
nastojimo prevenirati neželjene situacije i ponašanja protivna zakonu
i time povećati sigurnost građana.
Načelnik Policijske postaje Belišće
Vlado Krznarić uputio je zahvalu
Gradu Belišću i ovom je prilikom
ustvrdio kako su poduzete mjere i
postavljanje videonadzora dali rezultate, odnosno da je smanjen broj
kaznenih djela i prekršaja. Također
je konstatirao da Grad Belišće zbog
postavljanja velikog broja kamera i videonadzora na svom području može biti uzor i vodilja i ostalim
gradovima i općinama. Kako je naglasio, i neke druge općine i gradovi
po pitanju uvođenja videonadzora
već su krenule putem Belišća. Svoj
je govor načelnik Vlado Krznarić
zaključio riječima kako se videonadzorom postiže sigurnost građana i da on predstavlja budućnost i
dio je naše svakodnevice.

Dogovor o nastavku dobre suradnje u Belišću pratili su i
predstavnici medija
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Podjela uskrsnica u Belišću

Uskrsnice u Bistrincima

Podjela u Gatu

I ove godine vrijedan i neizostavan znak pažnje za naše sugrađane

Uskrsnice za 552 umirovljenika

N

a temelju Odluke gradonačelnika grada Belišća Dinka
Burića o isplati jednokratne pomoći za Uskrs umirovljenicima s prebivalištem na
području Grada Belišća, donijete 24. veljače, i u skladu s javnim pozivom objavljenim 3. ožujka na gradskoj stranici, Grad Belišće i ove je godine, a prema
vjernoj tradiciji, dodijelio jednokratnu novčanu pomoć - uskrsnice umirovljenicima s
područja grada Belišća i prigradskih naselja,
i to u iznosu od 300,00 kuna. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu
osigurano ukupno 250.000,00 kuna. I ovaj
put pravo na uskrsnice ostvarili su umirovljenici s hrvatskom mirovinom do 2000,00
kuna i umirovljenici koji mirovinu ostvaruju u inozemstvu, a ona sama, ili zajedno s
hrvatskom mirovinom, ne prelazi iznos od
2000,00 kn.
Podjela uskrsnica počela je u predvorju belišćanske Gradske uprave u utorak, 16. ožujka, a umirovljenici su ondje mogli podići uskrsnice sve do petka, 19.ožujka. Istoga
dana, 16. ožujka, uslijedila je podjela uskrsnica u Ribičkom domu u Bistrincima, i u
društvenim domovima u Veliškovcima, Gatu, Tiborjancima, Vinogradcima, Kitišancima, Gorici Valpovačkoj i Bocanjevcima. Podjela uskrsnica održana je uz poštivanje svih
epidemioloških mjera. Oni koji iz opravdanih razloga nisu preuzeli uskrsnicu u navedenim terminima, mogli su to učiniti sve do
petka, 9. travnja 2021. godine. Oni koji mirovinu ostvaruju u inozemstvu, a ona sama, ili

Veliškovcima

O tradiciji darivanja u našem gradu novinarima je govorio zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić

zajedno s hrvatskom mirovinom ne prelazi
iznos od 2000,00 kn, morali su, uz osobnu
iskaznicu, ponijeti i odreske obiju mirovina.
- Poznato je da Grad Belišće tradicionalno
prigodom blagdana Uskrsa daruje svoje sugrađane umirovljenike s uskrsnicama. Svi
oni umirovljenici koji imaju mirovine manje
od 2000,00 kuna ostvaruju pravo na 300,00
kuna uskrsnice.
Kao što dodjeljujemo uskrsnice, tako dodjeljujemo i božićnice za naše nezaposlene. Ukupno za te dvije namjene u gradskom

je proračunu za 2021. godinu osigurano
500.000,00 kuna. Radujemo se da i na ovaj
način našim umirovljenicima s najnižim mirovinama možemo olakšati uskrsne blagdane – uoči početka podjele uskrsnica, 16.
ožujka, u belišćanskoj Gradskoj upravi, javnosti je poručio zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić. Inače, ove godine uskrsnice su do početka travnja dobila ukupno
552 naša sugrađanina, za što je iz proračuna
Grada Belišća isplaćeno ukupno 165.600,00
kuna.

Bocanjevcima

Vinogradcima
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Uz 120 novih stipendista i 6 starih u aktualnoj akademskoj godini

Novih 6 stipendija Grada Belišća
za sljedećih 5 mjeseci

Z

ahvaljujući vrijednoj inicijativi Grada Belišća, osiguranim financijskim sredstvima i jednoglasno usvojenim siječanjskim
izmjenama Pravilnika o stipendiranju, stipendiju Grada Belišća
kroz sljedećih 5 mjeseci dobivat će još 6 novih stipendista s područja grada Belišća i prigradskih naselja. Osim 120 novih stipendista u
aktualnoj akademskoj godini od kojih 21 studenta Grad Belišće stipendira s 1200 kuna, 32
studenta s 800 kuna i 67 studenata s 500 kn i

K

ako biti dobar i empatičan prijatelj i pomagati drugima te činiti dobra djela samo
su neke od vrijednih
i za ovo vrijeme posebno značajnih tema, o čijoj su važnosti i potrebi i inače, a osobito tijekom posljednjih mjeseci, zajedno
s odgojiteljicama u vrtiću i svojim
roditeljima, puno učili i razgovarali mališani belišćanskog Dječjeg vrtića Maslačak, posebice djeca mješovite vrtićke skupine Limači. Da
imaju golemo srce i da o spomenutoj temi mnogo toga znaju, Limači
su svojim primjerom pokazali svim
generacijama svojih sugrađana. Potaknuti toplim i sretnim emocijama,
osobito dolaskom svog novog prijatelja iz potresom pogođenog područja, inače bivšeg polaznika odgojne-obrazovne skupine Kružići,
uz poticaj i pomoć odgojiteljskog
tima te uz punu podršku roditelja,
Limači su odlučili jednom lijepom
gestom iskazati empatiju, solidarnost i brigu te podariti osmijeh njegovim prijateljima, koji su još uvijek
ostali u Petrinji i dalje okupljeni u
njegovoj bivšoj skupini i Dječjem
vrtiću Petrinjčica, koji unatoč svim
otežanim okolnostima i dalje radi.

6 starih studenata koje Grad financira s 1200
kuna, kao nagradu, značajnu pomoć i poticaj
za daljnje uspjehe tijekom fakultetskog obrazovanja, stipendiju Grada Belišća tijekom
sljedećih pet mjeseci, počevši od ožujka 2021.
godine, dobivati će još 6 novih studenata. Od
toga će dvoje primati po 800 kuna, a ostalih
četvero po 500 kuna mjesečno. Inače, potrebu
izmjene Pravilnika te raspisivanja još jednog,
drugog po redu oglasa za stipendiranje, poslije siječanjske je 45. sjednice Gradskog vijeća za medije obrazložio i gradonačelnik Din-

ko Burić: U međuvremenu su počeli pristizati
upiti, zamolbe nekih studenata koji se uopće
nisu prijavili na onaj natječaj u 10. mjesecu,
jer su se prijavili na neke druge natječaje, misleći da će tamo dobiti stipendije koje na kraju nisu dobili. Mi smo izmijenili Pravilnik na
način da i njima omogućimo bar za drugi semestar ove akademske godine stipendije, i to
za 5 mjeseci u ovoj godini. Drago mi je da je
to prihvaćeno, da i doslovno baš svim studentima pomognemo tim stipendijama i omogućimo im lakše studiranje.

Lijepa humanitarna gesta belišćanskih Limača
za petrinjske Kružiće

Igračke, podrška i ljubav
za veliki osmijeh i sreću

Belišćanski Limači za svoje petrinjske prijatelje Kružiće pripremili
su brojne darove i pokazali im da u ovim teškim trenutcima nisu
sami i da netko misli na njih
Tako su Limači u zajedništvu s odgojiteljicama Sandrom Glasovac i
Katarinom Potolovec i svojim roditeljima sredinom veljače pokrenuli
humanitarnu akciju za svoje petrinjske prijatelje Kružiće kako bi im

simbolično pokazali da u ovim teškim trenutcima nisu sami i da netko misli na njih. Ova hvalevrijedna
akcija trajala je dva tjedna, a kroz to
su vrijeme djeca, odgojiteljice i roditelji Limača zdušno i s posebnom

pažnjom prikupljali vrijednu donaciju koja se sastojala od mnoštva predivnih i korisnih knjiga, slikovnica,
slagalica, puzli, likovnog materijala
i ostalih raznovrsnih edukativnih i
didaktičkih igračaka. Limači su ovu
vrijednu donaciju dodatno obogatili i oplemenili čestitkom i predivnim
i toplim porukicama i crtežima punim ljubavi, ohrabrenja i podrške, a
jedno je dijete svojim prijateljima iz
Petrinje čak poklonilo i vlastitu medalju za njihovu hrabrost. Djeca su
uz pomoć i podršku asistentice Mije
Nenadić, sve to skupa lijepo i pažljivo upakirala, a potom je, početkom
ožujka, ova vrijedna donacija naših
Limača uz pomoć dječakova oca
sretno pristigla na odredište te uvelike iznenadila i razveselila djecu
skupine Kružići. Dajana Petovari
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P

rojekt MATICA - uMirovljenička
društvenA akTIvaCijA sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski
potencijali 2014-2020., u 100 %
iznosu od 1.990,398,14 kuna. Projektom Matice umirovljenika u partnerstvu s Gradom Belišće organizirat će se i provesti programi u području aktivnog starenja i povećanje kvalitete
života umirovljenika, razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima, podizanja svijesti
o važnosti aktivnog starenja, razvoj međugeneracijske solidarnosti te provedbe stručnih i
znanstvenih istraživanja o povećanju kvalitete
života umirovljenika. U sklopu navedenih programa organizirat će se i provoditi kreativne i
informatičke radionice, manifestacije, druženja, predavanja iz sfere socijalne skrbi, kardiologije, fizijatrije, ortopedije, sportske aktivnosti i kulturno-umjetničke aktivnosti koje će
povećati kvalitetu života umirovljenika.
KORISNICI: Ciljana skupina projekta umirovljenici su s područja grada Belišća i osam
prigradskih naselja.
MASKENBAL U MATICI
S obzirom na to kako su mjere zbog koronavirusa ograničavale veća okupljanja, izostala je
tradicionalna valentinovska zabava u Matici,
no u manjem je opsegu uspješno održan maskenbal, na kojem su se izrađivale maske i pekle pokladne krafne. U Matici su svi umirovljenici dobrodošli svakog dana gdje u sklopu
poludnevnog boravka mogu pročitati dnevni
tisak. Svakog utorka i petka organizirano je i
igranje belota. Kako nam dolazi ljepše vrijeme, radujemo se što ćemo aktivnosti moći održavati i na otvorenom, gdje su epidemiološke
mjere prihvatljivije te smatramo kako će umirovljenici kroz projekt imati mnogo različitih
aktivnosti za odabrati, kao što su piknici, šetnje, sportske igre…
STARINSKA JELA
Jedan od ciljeva projekta je izrada kuharice
starinskih jela. Pozivamo sve umirovljenike
koji imaju u svojim kuharicama stare recepte
za uskrsna jela, neka dođu u Maticu i s nama
podijele recepte za jela koja će se kroz kuharicu još dugo zadržati u našem Belišću.
e-mail: matica.aktivni@gmail.com i umirovljenici123@gmail.com
telefon: 095 390 5599
Facebook stranica: Matica-umirovljenička
društvena aktivacija

Novi projekt u Matici umirovljenika grada Belišća

Aktivni u mirovini
u gradu Belišću i
prigradskim naseljima
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Projekt razvoja socijalnih usluga u našoj zajednici – dnevni boravak

Život u zajednici u gradu Belišću

N

akon potpisivanja ugovora, 5.
listopada 2020.
godine, počela je provedba
projekta
pod
nazivom “Život u zajednici u
gradu Belišću”. Korisnik projekta je Grad Belišće koji projekt
provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Belišća. Ukupna vrijednost projekta
je 1.499.999,97 kuna, a njegovu
cjelokupnu vrijednost financira Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda kroz Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Predviđeno trajanje projekta je 24
mjeseca - od 5. listopada 2020.
do 5. listopada 2022.godine.
Projekt „Život u zajednici u gradu Belišću“ nastao je radi širenja

i unaprjeđenja socijalno-ekonomskih usluga i psihosocijalne podrške za 80 starijih osoba.
Na projektu su zaposlene četiri
osobe kao članovi projektnog tima koji koordinira i organizira
provedbu aktivnosti s nositeljem
projekta i partnerom. U okviru
projekta organiziraju se različite aktivnosti: dnevne i rekreativne aktivnosti, radionice psihološkog osnaživanja, edukacija za
komunikacijske vještine i jačanje kompetencija za rad s ciljanom skupinom. Kroz projekt će
se nabaviti i vozilo koje će se koristiti za prijevoz ciljane skupine
do različitih sadržaja i u svrhu
korištenja usluge dnevnog boravka. Krajnji korisnici moći će
uz pomoć zaposlenih asistenata
koristiti vozilo i za odlazak liječniku, nabavu namirnica i lijeko-

va te sudjelovanje na organiziranim aktivnostima. Također su
planirane i radionice izvan Belišća za srodne udruge u Zdencima, Vinkovcima i Garčinu.
Trenutačno se aktivnosti organiziraju u manjem opsegu sukladno epidemiološkim mjerama, a
kada bude moguće dodatno će
se proširiti mogućnost sudjelovanja pripadnika ciljane skupine na organiziranim radionica-

ma. Pripadnici ciljane skupine
(osobe starije od 65) mogu se za
sudjelovanje u aktivnostima javiti u Maticu umirovljenika grada Belišća, a sve informacije od
projektnog tima mogu se dobiti
pozivom na broj 099 3819 990.
Dodatne poveznice:
https://strukturnifondovi.hr,
http://www.esf.hr/      
Sadržaj članka isključiva je
odgovornost Grada Belišća.

U sklopu programa “Aktivni u zajednici” predstavnici Slagalice
u gradu Belišću

Radionica za društveni kapital i
nove društvene programe

U

sklopu provedbe programa “Aktivni u zajednici” predstavnice
Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica Dijana Živković
i Katarina Horvat, u petak, 26.
ožujka, posjetile su naš grad te
u Velikoj vijećnici za sve zainteresirane održale
produktivnu radionicu s ciljem razvijanja društvenog kapitala i novih društvenih programa u
gradu Belišću. Radionici su se odazvali predstavnici organizacija civilnog društva, predstav-

Predstavnice Zaklade za razvoj lokalne
zajednice Slagalica, Dijana Živković i
Katarina Horvat vodile su radionicu

nici belišćanskih institucija, udruga, kao i aktivni
pojedinci s područja grada Belišća. Na početku
radionice sudionike je pozdravio zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić koji je naglasio
važnost uloge civilnog društva u našem gradu.
Također je izrazio zadovoljstvo te istaknuo potrebu za održavanjem ovakvih radionica. Provedbom radionice, sudionici su detektirali potrebu u zajednici koju je moguće zadovoljiti
lokalnim resursima te će u skladu s tim, uz mentorsku i tehničku podršku Zaklade, pokrenuti i

realizirati društveni program u zajednici. Konkretno, sudionici radionice detektirali su potrebu za održavanjem jedne vrste teambuildinga,
namijenjenog organizacijama civilnog društva s
područja grada Belišća, koji bi za cilj imao umrežavanje, razvoj novih i zajedničkih inicijativa te
njihovu realizaciju. Idući sastanak koji će održati Zaklada te na koji će biti pozvane sve organizacije civilnog društva s područja grada Belišća, dogovoren je za 11. svibnja ove godine.
Igor Paloh

Sudionici radionice održane u Belišću

Na početku radionice, sudionike je
pozdravio zamjenik gradonačelnika
Domagoj Varžić
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Vrijedne, korisne i edukativne aktivnosti Inkluzivne kuće Zvono

B

“Zvono inclusive” i praksa
u civilnom društvu

rojne udruge u našem gradu svojim aktivnim djelovanjem i
angažmanom na razne načine već godinama daju svoj vrijedan i značajan doprinos napretku
društva i lokalne zajednice. Među
njima postoje i one se svojim djelovanjem posebno ističu i koje su
kroz svoj rad i angažman postale
poznate i cijenjene ne samo u našoj domovini, nego i preko njezinih
granica. Jedna od njih, iz socijalnog
područja djelovanja, jest i belišćanska Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono”, koja od
početka 2021. godine djeluje pod
novim nazivom - Inkluzivna kuća
Zvono. Inače ova poznata belišćanska udruga djeluje od 2003. godine,
kada je osnovana od strane roditelja djece i mladih s poteškoćama u
razvoju na području gradova Belišća i Valpova te prigradskih naselja.
Primarni zadatak Inkluzivne kuće
Zvono je da pruža pomoć roditeljima djece i mladih s teškoćama u
uključivanju u sustav socijalne skrbi i odgojno-obrazovni proces. Provodeći trogodišnji program prevencije institucionalizacije, u Zvonu
su osigurali rad mobilnog stručnog
tima (rehabilitatorica, psiholog, socijalni radnik, psihijatar), koji koordinira djelatnike u odgojno-obrazovnom procesu, roditelje i djecu
s poteškoćama i osigurava podršku
kod uključivanja djece u odgojnoobrazovni proces. Inkluzivna kuća
Zvono radi na razvijanju socijalnih
i praktičnih vještina svojih članova
kako bi se mogli aktivno uključiti
u život zajednice, potiče ih na sa-

Raznovrsne i sadržajne aktivnosti redovito provode brojni članovi
udruge
mostalnost te razvija programe zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Udruga već godinama uspješno razvija brojne programe za osobe s invaliditetom, za djecu i mlade na području Osječko-baranjske županije.
Tijekom godina u Inkluzivnoj kući
Zvono stekli su iskustvo u provođenju programa i projekata na različitim područjima. Brojne su, zanimljive i korisne aktivnosti koje na
korist cijele lokalne zajednice provodi Inkluzivna kuća Zvono. Posebno zanimljiv mjesec po tom pitanju
bio je ožujak.

Pomoć za osnovce
Lokalni volonterski centar Zvono
počeo je s provedbom dvogodišnjeg programa “Zvono inclusive”.
Jedna od aktivnosti programa koja je započela u ožujku jest i pomoć
u učenju učenicima osnovne škole
u okviru koje volonteri pružaju podršku učenicima pri učenju, pisa-

Dio članova Zvona pred njihovim prostorijama u Belišću

nju zadaća i pripremanju za testove u prostorima Udruge Zvono u
Belišću. Program “Zvono inclusive” počeo je 1. siječnja 2021., i traje
do 31. prosinca 2022. godine. Kroz
te dvije godine u okviru programa
planiraju se provesti različite aktivnosti, edukacije i radionice na temu volonterstva, kao i volonterske
akcije. Cilj programa inclusive poboljšanje je kvalitete života svih članova zajednice kroz promoviranje
i razvoj volonterstva na području
gradova Belišća i Valpova. Partneri LVCZ na programu su Grad Belišće, Grad Valpovo, osnovne škole
iz Belišća, Valpova i Ladimirevaca
te CZSS Valpovo. Inače, volonterski program financira Ministarstvo
rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike.

Praksa u Zvonu
Jedna od brojnih i vrijednih aktivnosti koje Inkluzivna kuća Zvono

trenutačno provodi i koju je u ožujku 2021. godine ponudila zainteresiranima, jest i prilika za praksu
u Inkluzivnoj kući Zvono. Tako je
objava na web-stranici, Facebooku
i putem medija u ožujku pozvala
sve zainteresirane u dobi do 30 godina, a koji su završili, ili završavaju
fakultet društveno-humanističkog
usmjerenja i do sada nisu imali priliku svoje znanje primijeniti u praksi i svojim znanjem rado pridonijeti
društvenom napretku, da se prijave
na program prakse u civilnom društvu.
Oni koji se odazovu pozivu kroz
program će se imati prilike specijalizirati u vođenju projekata, administraciji i financijama i zagovaranju/programskoj koordinaciji.
Sadržajne sastavnice i pogodnosti
ove zanimljive i privlačne ponude
namijenjene budućim praktikantima bile su: 80 sati prakse u udruzi, usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja, vodstvo
stručnog i iskusnog mentora/mentorice, također i pismo preporuke
mentora za buduće poslodavce nakon odrađene prakse, sukladno tome koje je vještine i znanja praktikant demonstrirao/la za vrijeme
prakse. Krajnji rok za prijavu bio
je 31. ožujka, dok praksa počinje
12. travnja 2021. Ova praksa dio
je projekta Social Innovators, koji je financiran od strane Islanda,
Norveške i Lihtenštajna, kroz EEA
and Norway Grants Fund for Youth
Employment. Program u Hrvatskoj
koordinira i implementira Inicijativa mladih za ljudska prava. Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu.

I na Citadeli na lijevoj obali Drave uvijek ima zanimljivih i korisnih
aktivnost i sadržaja za sve članove Zvona
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Dom Matice umirovljenika bio je svojevrsna baza za podjelu paketa

Korisnici pomoći formalnosti su obavili u Domu Matice
umirovljenika u Belišću

Vrijedan projekt Gradskog društva Crvenog križa Valpovo
„Život dostojan čovjeka“

U

Podjela paketa u Belišću
i na Valpovštini

okviru projekta „Život dostojan čovjeka“, u organizaciji
Gradskog
društva
Crvenog
križa Valpovo, i u
suradnji s gradovima Belišćem i
Valpovom te općinama Petrijevci i
Bizovac, u ožujku je na šest lokacija
održana podjela higijenskih paketa,
a potom i paketa hrane najpotrebitijima s područja cijele Valpovštine. Osim na belišćanskom području podjela paketa organizirana je i
na ostalim lokacijama na području
Valpovštine - u Edukativnom centru Bizovac; Domu Kulture, Ivanovci; Lovačkom domu, Petrijevci
i Vij. Hrvatske Republike 4, Valpovo. Prva podjela paketa higijene
započela je u utorak, 16. ožujka, u
Društvenom domu u Bistrincima,
a za dva dana, 18. ožujka, uslijedila je podjela i ispred Doma umirovljenika u Belišću. Sljedeći tjedan, u
utorak, 23. ožujka, u Bistrincima je,
a potom, u četvrtak, 25. ožujka, i u
Belišću provedena podjela paketa
hrane.
Podsjetimo, Projekt „Život dostojan
čovjeka“ odobren je u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne
materijalne pomoći – faza III“, i to
u iznosu od 4.106.279,32 kn. Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava
za ovaj projekt, financiran iz Fonda
europske pomoći za najpotrebitije, potpisan je 10. studenoga 2020.

Volonteri pomažu uvijek kad treba
godine, u prostorijama Gradskog
društva Crvenog križa Valpovo.
Inače, nositelj projekta je Hrvatski
Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo. Razdoblje njegove provedbe je jedna godina, od
10. studenoga 2020. do 10. stude-

noga 2021. godine, a područje provedbe su gradovi Valpovo i Belišće
te općine Petrijevci i Bizovac s pripadajućim naseljima. Cilj projekta
je pridonijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području
Valpovštine, i to podjelom humani-

Vrijedni paketi stigli su i za stanovnike romskog
naselja u Bistrincima

tarne pomoći. Kroz projekt je planirano sedam podjela paketa hrane
za 1400 korisnika, ili ukupno 9800
paketa hrane i podjela paketa higijene za isti broj korisnika, a osigurana su i sredstva za nabavu bijelih
majica za tjelesni odgoj, koje će biti
podijeljene za 260 učenika osnovne
škole slabijeg imovinskog stanja, a
kako bi im se omogućilo ravnopravno školovanje. Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji. Prije podjele održane
su i edukativne radionice na temu
osobne higijene u doba pandemije.
Podjela je izvršena sukladno propisanim epidemiološkim preporukama, uz nošenje maske, poštivanje socijalne distance i dodijeljenih
vremenskih okvira sukladno prezimenu, a radi izbjegavanja gužve i
osiguranja provođenja epidemioloških mjera. Sukladno najavama iz
Gradskog društva križa, podjela paketa hrane nastavit će se i u travnju,
o čemu će javnost biti pravodobno
obaviještena putem medija.

Podjela paketa obavljena je u Društvenom domu
romske nacionalne manjine
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Tradicionalna blagdanska darivanja Grada Belišća i Turističke zajednice

I

Potraga za pisanicama i darovi
motozečeva za najmlađe

ako je zbog poznatih epidemioloških prilika ove godine u našem gradu
izostala lijepa i tradicionalna manifestacija “Gnijezdo s 1000 pisanica”,
brižni i kreativni organizatori, Grad i
Turistička zajednica Belišća, pronašli
su vrlo zanimljiv i epidemiološki prihvatljiv
način da razvesele svoje najmlađe sugrađane u povodu uskrsnih blagdana - organizirali su uzbudljivu potragu za pisanicama skrivenim u Parku akademika Josipa Hamma u
Belišću. Potraga za velikim brojem pisanica
koje je uskrsni zeko ondje ostavljao za naše
najmlađe sugrađane, i to u više navrata, trajala je nekoliko dana uoči Uskrsa, a počela
je u četvrtak, 29. ožujka, kada je na službenim gradskim i društvenim Facebook stranicama Grada Belišća i Turističke zajednice osvanuo prigodan poziv za sudjelovanje u
potrazi za pisanicama. Lijepo i sunčano vrijeme te želja za pronalaskom skrivenih pisanica, dječjom igrom i istraživanjem skrivenih ljepota i ovog našeg belišćanskog parka,
tih su dana bili i više nego dobar poticaj broj-

nim mališanima da iziđu iz svojih domova i
provedu ugodne i lijepe trenutke na svježem
zraku i u prirodnom okruženju. Inače, svaka
je pronađena pisanica, osim osjećaja uzbuđenja, sreće i zadovoljstva, svom nalazniku
i nalaznici donijela i slatku nagradu. Nakon
što su pronašli svoju pisanicu, najmlađi Belišćani u pratnji su svojih roditelja, baka i djedova nestrpljivo pohrlili u prostorije Turističke zajednice, gdje su preuzeli zaslužene i
prigodne uskrsne paketiće.

Motozečevi
Na tragu prijašnjih godina, a u povodu blagdana, Turistička zajednica grada Belišća i
Grad Belišće u suradnji s Motoklubom dva
grada Valpovo – Belišće, i ove su godine organizirali dolazak motozečeva u Belišće i
u Bistrince, a na radost i zadovoljstvo naših najmlađih sugrađana. Ovaj put motozečevi su se uskladili sa svim epidemiološkim smjernicama te su u subotu, 3. travnja,
u dopodnevnim satima organizirali vožnju.

Kolona simpatičnih motozečeva glasno je
prošla belišćanskim i bistrinačkim ulicama,
pozivajući mališane da iziđu iz svojih domova te su svu djecu koju su zatekli na ulici i
ispred njihovih kuća, prema tradiciji darivali
prigodnim slatkim paketima, koje je za njih
osigurao Grad Belišće. Gdjegod da su pošli,
oni su svojom pojavom izazvali val oduševljenja među svim generacijama sugrađana.
Kolona motozečeva s prigodnim je darovima za djecu prošla svim većim belišćanskim
ulicama i kružnim tokovima, a potom su se
uputili prema Bistrincima gdje su ih djeca
dočekala u Ulici Ljudevita Gaja i Radničkoj. Njegujući jednu lijepu i dugu tradiciju
darivanja najmlađih sugrađana, motozečevi su i u ovo, prema mnogočemu posebno
vrijeme, svojom pozitivnom energijom i vibracijama, kao i primjernom i toplom gestom djeci, ali i njihovim obiteljima, podarili
osmijehe na lica i uljepšali im i ove uskrsne
blagdane.
Dajana Petovari
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Proslava najvećeg kršćanskog blagdan

USKRS U ŽUPA
VELIŠKOVCI I

N

eka uskrsna novost
praznog
groba koji je temelj i sigurnost
naše vjere bude
svima snaga i
zalog nade spram svih životnih
oluja i nesigurnosti, jer “On će
preobraziti naše tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome”
(Fil 3,21). Dok čuvamo vjeru
u uskrsnuće, nećemo umrijeti.
Svim župljanima, prijateljima,
dobročiniteljima, svim vjernicima koji vjeruju u Kristovo uskrsnuće, kao i svim ljudima dobre
volje koji traže svjetlo na putu
svojeg života, želimo sretan i
blagoslovljen Uskrs”, poručio je
župnik Župe svetog Josipa Radnika fra Branko Janjić, zajedno
s belišćanskim fratrima, nakon
što je u župnoj crkvi, nakon 40

dana korizme, nakon Velikog
četvrtka (mise Večere Gospodnje i Getsemanske ure) i Velikog petka (križnog puta i slavlja Muke Gospodnje), u smiraj
subotnjeg dana, 3. travnja, počelo Vazmeno bdijenje uz blagoslovom novog ognja, čijim je
žarom zapaljena uskrsna svijeća, simbol pobjede svjetla nad
tamom, života nad smrću, simbol uskrsloga Krista. Zvona
su zazvonila, orgulje zasvirale - Gospodin slavno uskrsnu!
Jednako sabrano kroz korizmu
i Vazmeno trodnevlje prošli su i
vjernici Župe svetog Roka u Veliškovcima, a župnik, vlč. Vjekoslav Lulić poručio je: “Čestit
Uskrs neka nam podari snage
izdržati na vlastitom križnom
putu, na vlastitoj kalvariji. Othrvati se za mir i dobro u svom
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na u crkvama na području našega grada

AMA BELIŠĆE,
BOCANJEVCI
vlastitom srcu, duši, razumu,
djelu, riječi, nakani..., znači prijateljevati s uskrslim Kristom.
Zagrlimo se s Kristom na križnom putu na kalvariji, to je jamstvo našeg osobnog hoda prema
pobjedi. Ovim i sličnim mislima
uronimo u smisao patnje i križa,
koji su jamstvo pobjede i vječnoga života”.
Ne treba zaboraviti ni vjernike bocanjevačke Župe svetih
Filipa i Jakova, gdje je proslava Uskrsa počela uz Vazmeno
bdijenje i blagoslov jela. Tradicionalno se na Veliku subotu,
odnosno u nedjeljno jutro, u crkvama blagoslivlja uskrsno jelo.
U ovogodišnjoj uskrsnoj poruci
vjernicima, nadbiskup i metropolit đakovačko-osječki mons.
Đuro Hranić naglasak je stavio
na čovjekov odnos prema jelu,

upozorivši kako je bacanje hrane isto što i krasti sa stola onoga tko je siromašan. Stoga je
pozvao sve da se ovoga Uskrsa zamisle nad vlastitim odnosom prema hrani i prema onima koji ju nemaju. “Oduprimo
se bacanju hrane i založimo se
za potrebne među nama. Budimo i na taj način svjedoci vjere,
nade i ljubavi, što nam ih daje
uskrsli Krist i trajno ih obnavlja
zajedništvom euharistijskog stola. Svima vama, u zajedništvu s
mons. Marinom Srakićem, nadbiskupom u miru te mons. Ivanom Ćurićem, pomoćnim biskupom, od srca želim radostan
i blagoslovljen Uskrs”, poručio
je mons. Hranić.
Monika Đogaš
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U

Diplomu za stjecanje zvanja vatrogasni dočasnik I.
klase dobio je Kristijan Potočki

Radno predsjedništvo skupštine DVD-a Gat

prostorijama
Društvenog
doma Gat, u subotu, 6. ožujka,
održana je izvještajno-izborna
skupština DVD-a Gat uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Osim operativnih članova, skupštini DVD-a Gat nazočili su
predsjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća
Nikica Mužević i zapovjednik Dubravko Čovčić.
Nakon usvajanja godišnjih izvješća za 2020. godinu i planova rada i financija za iduću, uslijedio je
izbor kandidata na funkcije i radna tijela DVD-a
za petogodišnje razdoblje do 2026. godine. Funkciju predsjednice DVD-a Gat obnašat će Ljerka
Vučković, dok je za zapovjednika izabran Željko Katušić. U Upravni odbor izabrano je devet
članova: Ljerka Vučković, Željko Katušić, Josip Koprivnjak,Tomislav Guljaš, Zdenko Novak,
Maja Ćosić, Dubravka Lovrić, Mauro Jurkin i
Ivan Guljaš. Poslije izbornog djela prigodne riječi i pozdrave uputio je zapovjednik VZG-a Beli-

Održana izvještajno-izborna skupština DVD-a Gat

Ljerka Vučković predsjednica,
zapovjednik Željko Katušić
šće Dubravko Čovčić. Osvrnuo se na rad društva
te istaknuo kako i u uvjetima manjka operativnog članstva i pandemije koronavirusa uspijeva
uspješno ispunjavati sve obveze. Dotaknuo se
i teme pomlađivanja rukovodećeg kadra te zaključio da u Društvu ima zainteresiranih mladih
članova koji rade na vatrogasnom osposobljavanju, što je pokazatelj njihove želje za radom u
društvu. Potom je čestitao izabranima na funkcije i poželio im mnogo uspjeha u daljnjem radu
sa željom za stvaranjem što kvalitetnije struktu-

re društva. Nakon pozdravnih riječi, zapovjednik Dubravko Čovčić uručio je diplomu i uvjerenje za stjecanje zvanja vatrogasni dočasnik
Mauru Jurkinu i Donaldu Perkoviću, a diplomu
i uvjerenje za stjecanje zvanja vatrogasni dočasnik I. klase dobio je Kristijan Potočki. Na kraju
susreta predsjedavajuća Ljerka Vučković zahvalila je prisutnima na nazočnosti i zaključila rad
ove skupštine.
D. Čovčić

Izvještajno-izborna skupština DVD-a Veliškovci

Dinko Galinović predsjednik, Josip Kozina zapovjednik

U

nazočnosti
članova društva, u ponedjeljak, 8. ožujka, u
Društvenom domu u
Veliškovcima, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, održana je izvještajno-izborna skupština
DVD-a Veliškovci. Osim domaćina, skupštini su nazočili zamjenica
gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković te predsjednik i zapovjednik
Vatrogasne zajednice grada Belišće
Nikica Mužević i Dubravko Čovčić.
Nakon usvajanja izvješća za prošlu
i planova za ovu godinu, izabrani su
čelnici i članovi radnih tijela Društva za iduće petogodišnje mandatno
razdoblje. Funkciju predsjednika
DVD-a Veliškovci obnašat će Dinko Galinović, a zapovjednika Josip
Kozina. U Upravni odbor DVD-a
Veliškovci izabrani su: Dinko Galinović, Josip Kozina, Ivan Torjanac, Josip Katušić, Karlo Majdenić, Ines Habus, Darko Šćurec,

Radno predsjedništvo na skupštini DVD-a Veliškovci

Danijel Galinović i Mateo Plećko.
Zamjenica gradonačelnik Grada
Ljerka Vučković pozdravila je sudionike uime gradonačelnika Dinka Burića i u osobno ime. Govorila
je o problemu opadanja broja članova u društvima, ali opstanak vatrogasnih društava nije upitan, jer
ipak ima mladih koji hoće raditi i
koji predstavljaju budućnost Društva. Istaknula je kako se Grad Belišće, sukladno mogućnostima, trudi
podržati rad dobrovoljnih vatroga-

Izvještaj o radu podnio je zapovjednik Josip Kozina

snih društava koja su temelj obrane od požara na lokalnoj razini.
Sudionicima skupštine obratio se i
predsjednik VZG-a Nikica Mužević. Istaknuo je dobar rad DVD-a
Veliškovci na održavanju operativne spremnosti i drugih aktivnosti u
mjestu. Iznio je informacije o Kampu vatrogasne mladeži u Fažani,
gdje se planiraju građevinski radovi na uređenju i još ljepšim uvjetima za druženje vatrogasne mladeži. Zahvalio je starom vodstvu na

doprinosu u radu Zajednice i čestitao novom vodstvu na izboru.
Nakon pozdravnih riječi, predsjedavajući Ivan Torjanac upoznao
je prisutne o dodjeli diplome za
20-godišnji rad u vatrogasnoj organizaciji «Spomenica za 20 godina» zaslužnom članu DVD-a
Veliškovci Luki Tomiću. Nakon
uručenih priznanja predsjedavajući
je zahvalio prisutnima na sudjelovanju i zaključio rad ove skupštine.
D. Čovčić
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Održana izvještajno-izborna skupština VZG-a Belišće

V

Predsjednik Nikica Mužević,
zapovjednik Dubravko Čovčić

atrogasni
dom
DVD-a Belišće u
četvrtak, 25. ožujka, bio je mjesto
održavanja redovne izborno-izvještajne godišnje skupštine Vatrogasne zajednice grada Belišće, uz
poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera. Uz predstavnike i članove koji djeluju u okviru
VZG-a Belišće, skupštini su nazočili zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković i zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije Zdravko Cvenić. Kandi-

R

edovna
izvještajno-izborna skupština DVD-a Bistrinci
održana je u subotu,
13. ožujka, u prostorijama Nogometnog
kluba „Podravac“ Bistrinci, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Osim operativnih članova i domaćina, skupštini DVD-a
Bistrinci nazočili su i predsjednik
Gradskog vijeća grada Belišća Dario Fletko i zapovjednik VZG-a
Dubravko Čovčić. Nakon podnesenih i usvojenih izvješća o radu i
financijama za 2020. godinu i planova za ovu, izvršen je izbor članova za funkcije i radna tijela DVD-a
za buduće petogodišnje mandatno
razdoblje. Za predsjednika DVDa Bistrinci izabran je Ivan Anić, a
za zapovjednika Siniša Ledinšćak.
Članovi Upravnog odbora su: Ivan
Anić, Siniša Ledinšćak, Karlo Majerić, Darko Šporčić i Jozefina Podboj. Sudionicima susreta prigodnim se riječima obratio predsjednik
GV-a Dario Fletko koji je zahvalio
i čestitao domaćinima na postignutim rezultatima te napretku koje
ovo društvo postiže za boljitak vatrogastva i zaštite od požara na po-

dati predloženi za dužnosnike u
tijelima VZG-a Belišće za novo
mandatno razdoblje i ovaj put jednoglasno su izabrani: Nikica Mužević za predsjednika VZG-a Belišće,
za zapovjednika Dubravko Čovčić,
za zamjenika zapovjednika Ivan
Vincetić. Potom je potvrđena verifikacija članova DVD-a u Predsjedništvu i Zapovjedništvu VZG-a
i to: Predsjedništvo: Slavko Milekić
- Belišće; Ivan Anić -Bistrinci; Milan Strahinec - Bocanjevci; Velibor
Vinogradac -Vinogradci; Josip Stjepanović - Tiborjanci; Dinko Galinović - Veliškovci; Ljerka Vučković

- Gat; Nikica Mužević - predsjednik
VZG-a Ivan Vincetić - zamjenik
zapovjednika VZG-a; Dubravko
Čovčić - zapovjednik VZG-a. Zapovjedištvo VZG-a: Željko Čakalić
- Belišće; Siniša Ledinšćak - Bistrinci; Josip Pavoković - Bocanjevci;
Željko Berečić - Vinogradci; Ivica
Talafuk - Tiborjanci; Josip Kozina
- Veliškovci; Željko Katušić - Gat;
Ivan Vincetić - zamjenik zapovjednika; Dubravko Čovčić - zapovjednik VZG-a. Prigodnim riječima
okupljenima se obratila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
koja je domaćinima uputila zahvale

i čestitke na postignutim rezultatima te napretku koji vatrogasna zajednica postiže za boljitak vatrogastva i zaštite od požara na području
Grada Belišća. Ujedno je istaknula brigu koju Grad vodi prema vatrogasnoj organizaciji, kao i napore vezane uz ulaganja u vatrogasne
domove. Također je iskazala i veliku zahvalu na trudu i zalaganju svih
članova DVD-a koji svojim dobrovoljnim radom vode brigu oko provođenja svih zadaća, kao i rukovodstvu VZG-a Belišće koje stoji na
raspolaganju u rješavanju svih problema.
D. Čovčić

Održana izvještajno-izborna skupština DVD-a Bistrinci

Ivan Anić predsjednik,
zapovjednik Siniša Ledinšćak

Radno predsjedništvo skupštine DVD-a Bistrinci Bistrinački vatrogasci, sudionici skupštine
dručju grada Belišća. Osobito je
istaknuo napredak po pitanju obnove i uređenja prostora vatrogasnih domova na području Grada,
gdje se posebno osvrnuo na aktualnu provedbu cjelovite obnove Vatrogasnog doma u Bistrincima, koja
će u konačnici objekt učiniti ljepšim
i funkcionalnijim za rad vatrogasaca. Dario Fletko zahvalio je ope-

rativnim vatrogascima na njihovoj
požrtvovnosti i nesebičnom radu
na vatrogasnim intervencijama te
čestitao novoizabranom rukovodstvu na izboru uz želju za mnogo
uspjeha i daljnji napredak u radu.
Nazočnima se potom obratio i zapovjednik VZG-a Belišće Dubravko Čovčić. Osvrnuo se i na pitanje
revizije članstva, koje su obavljene

od strane DVD-a u VZG-a Belišće, a kako bi se moglo raspolagati
s točnim brojem operativnog članstva koje je, nažalost, u opadanju.
Iznio je potporu VZG-a Belišće u
radu svih vatrogasnih društava na
području zajednice u redovnim aktivnostima, posebice u nabavi osobne vatrogasne opreme u zaštiti operativnih vatrogasaca.
D. Čovčić
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Dobar rad i poslovanje Općine Bizovac u 2020. godini

U

Uspješni brojni projekti
i višak prihoda
u proračunskoj godini

velikoj konferencijskoj dvorani Edukativnog centra u
Bizovcu, pridržavajući se
propisanih epidemioloških
mjera, vijećnici Općinskog
vijeća Općine Bizovac održali su u utorak, 23. ožujka 2021. godine, 31.
sjednicu u aktualnom sazivu. Sve su točke
dnevnog reda usvojene. Pri razmatranju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za
2020. godinu, načelnik Srećko Vuković na-

glasio je kako je ukupan iznos ostvarenih
prihoda i primitaka 16.080.076,48 kuna.
Ostvareni višak iznosi 1.148.274,86 kuna.
„Može se vidjeti da smo učinili velike pomake i unatoč okolnostima koje su nas zadesile, da se radilo mnogo i ostvarilo mnoštvo
dobrih projekata.
Općina Bizovac nije zadužena, nije uzela
nijedan kredit, a svim korisnicima općinskog proračuna, udrugama, organizacijama
i institucijama isplaćena su sva sredstva. I

ovog trenutka Općina podmiruje sve obveze prema dobavljačima”, poručio je Vuković. Zahvalio je i svim suradnicima na profesionalnom radu koji je doveo do stabilnosti
Općine.
Dodajmo kako je na istoj sjednici dana suglasnost na Prijedlog plana upisa u dječji vrtić „Maslačak“ Bizovac u sljedećoj pedagoškoj godini te su usvojeni Opći uvjeti
obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Bizovac.

stana ili kuće na području županije. Dodatak ugovora o poslovnoj suradnji
potpisale su i Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka.
Općina Bizovac i Županija tako će i ove godine građanima s prebivalištem
na području općine Bizovac, a bez obzira na životnu dob, subvencionirati
svatko po jedan postotni poen kamatne stope, za kupnju stana ili kuće na
području općine, prvih deset godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji će subvencionirati je 500.000
kuna, no on može biti i veći, ali razliku u tom slučaju financira korisnik.

Gradi se i radi i u samom
središtu Bizovca

Najveća gradilišta otkad općina postoji
Od utemeljenja 1993. godine, općina Bizovac nije bila veće gradilište nego što je danas. Osim gradnje lokalne, strateški važne megainfrastrukture,
uz potporu EU fondova i resornih ministarstava, veliki dio projekata realiziran je i vlastitim proračunskim sredstvima. Važno je istaknuti da su dva
projekta od posebne životne važnosti za daljnji razvoj i napredak bizovačkog kraja, a to je projekt koji se provodi zahvaljujući financiranju od strane Hrvatskih cesta: rekonstrukcija državne ceste D2 na relaciji od Josipovca do Normanaca. Cestovna dionica proteže se 11 km kroz prostor općine
Bizovac i to naselja Bizovac, Cret Bizovački i Samatovci. Ukupna vrijednost gradnje ceste, zajedno s biciklističkim i pješačkim stazama te pratećom prometnom infrastrukturom iznosi gotovo 80 milijuna kuna. Drugi
EU projekt, jednako važan, gradnja je odvodnog sustava u Bizovcu i Samatovcima. Ukupna financijska vrijednost ovog projekta iznosi 16 milijuna.
Srećko Vuković

Podrška županijskom projektu Stambeni krediti
Općina Bizovac i Osječko-baranjska županija u petak, 5. ožujka, potpisali
su Dodatak sporazumu o suradnji u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Riječ je o nastavku projekta kojim
se hrvatskim državljanima, s prebivalištem i radnim odnosom na području
županije, subvencioniraju kamatne stope na stambene kredite za kupnju

Općinski načelnik Srećko Vuković na radnom sastanku u Županiji

Besplatne pripreme iz matematike za maturu
Općina Bizovac, uz potporu općinskog načelnika Srećka Vukovića,
i ove je godine za zainteresirane učenike završnih razreda srednje
škole organizirala besplatne pripreme iz predmeta matematika, za
polaganje ispita osnovne - B razine državne mature. Kako je dogovoreno s polaznicima, pripreme se održavaju dva puta tjedno, od
15. ožujka do 15. svibnja, u prostoru Edukativnog centra u Bizovcu. Na pripremama su obvezne maske i pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. U slučaju pooštravanja epidemioloških
mjera, pripreme će se održavati online, pa će u tom slučaju dodatni
uvjet za sudjelovanje biti posjedovanje računala ili tableta s pristupom internetu. Dogovor je s predavačem, profesorom Igorom Jakopičekom, a prvo predavanje održano je u ponedjeljak, 15. ožujka, u Edukativnom centru u Bizovcu.
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Vrijedni projekti ostvaruju se u svim naseljima
općine Bizovac

A

Mnogo se radilo, gradilo
i obnavljalo
u Brođancima

nalizirajući
ostvarene infrastrukturne i
društveno korisne projekte za
lokalnu zajednicu u proteklom vremenskom
razdoblju, načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković izrazio
je zadovoljstvo postignućima u
svakom pojedinom općinskom
naselju. Držeći se načela pravedne raspodjele financijskih
proračunskih sredstava i ustaljenog ravnomjernog razvoja,
Općina je tako ostvarila brojne
kapitalne infrastrukturne projekte u Brođancima. Učinjeni su znatni pozitivni pomaci
vidljivi na svakom koraku. Zahvaljujući brizi i aktivnostima
općinske uprave, realizirani su
brojni projekti poput: uređivanja šireg prostora središta mjesta, obnove zgrada zdravstvene
ambulante i ispred nje gradnja
parkirališta, rekonstrukcije i obnove vatrogasnog i dijela društvenog doma.

Za djecu i mlade
Kod osnovne škole sada je rukometni asfaltni teren i dječje igralište, a u dvorištu kod “omladinskog doma” postavljeno je
vježbalište na otvorenom. Nadalje, ugrađena je nova plastična
stolarije na zgradi Olimpijskog
doma, u čijoj je blizini sagrađena lijepa drvena nadstrešnica te
je pokraj sportskog terena doveden priključak na vodovodnu
mrežu. Na gornjoj etaži društvenog doma, u središtu Brođanaca, uređene su prostorije za potrebe mjesnog odbora i Udruge
mladih “BUM”. U prizemlju
iste zgrade. obnovljen je poslovni prostor u kojem se danas
nalazi prodavaonica mješovite robe. Osim svega navedenog
zasađena su mlada stabla uokolo školske zgrade, a za sportske, rekreativne i natjecateljske

aktivnosti stolno teniskog kluba “Omladinac” temeljito je obnovljena zgrada bivšeg omladinskog doma.

Komunalni sadržaji
U školskoj zgradi obnovljen je
bivši učiteljski stan u kojem se
svake godine održava predškolski program “male škole”.
Ispred mjesnog groblja sagrađeno je prostrano automobilsko parkiralište, obnovljeno je
krovište kuće oproštaja te u njoj

ugrađen klima-uređaj. U mjestu
su sagrađene dvije cjeline učinkovite ulične LED javne rasvjete, a vrlo brzo graditi će se i treća. Ukupna vrijednost gradnje
javne rasvjete u Brođancima sa
sve četiri faze iznosi ukupno 2,5
milijuna kuna. Za ovaj projekt
financiranje je
osigurano iz općinskog proračuna, uz mogućnost financiranja iz
drugih izvora. Nedavno su sve
ulice Brođanaca označene pločama u obliku putokaza, koji
označavaju svaku pojedinu ulicu

u naselju. Općina Bizovac ostvarila je i jako dobru suradnju sa
Župnom zajednicom Svete Ane,
kojoj je pružena financijska potpora za potrebe obnove i uređenja pripadajućih sakralnih objekata.
Iz proračuna Općine Bizovac
redovno se financiraju sportske i natjecateljske aktivnosti
nogometnog kluba “Gaj”, STK
“Omladinac” te nadaleko poznate tradicionalne i jedinstvene manifestacije Olimpijade
starih sportova.
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U

natoč teškoj godini koja je iza
nas, u kojoj je
mnogo toga stalo, život se promijenio, a kulturna događanja prisutna su
samo u tragovima, belišćanske ustanove u kulturi, Centar
za kulturu Sigmund Romberg
i Gradska knjižnica i čitaonica
Belišće, uz potporu Grada Belišća, a u skladu sa epidemiološkim prilikama i ograničenjima i
dalje se trude i pokušavaju doprijeti do svojih gledatelja, slušatelja, čitatelja kao i do ženskog
dijela svoje publike, odnosno
korisnica. Tako je bilo i ovoga puta, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena.
Kako bi se zajedno prisjetili prošlogodišnjih svečanih obilježavanja Dana žena i zajedničkih susreta i druženja - na
književnim večerima, radionicama, koncertima i predstavama,
predstavnice Centra za kulturu i Gradske knjižnice i čitaonice pozvale su svoje sugrađanke
da u ponedjeljak, 8. ožujka, na
Međunarodni dan žena, dođu u
belišćansku knjižnicu, podignu
knjigu koju već dugo žele pročitati, a možda posegnu i za naslovom neke od autorica, koje su
naše knjižničarke odabrale baš
za ovu prigodu. Sve posjetiteljice toga je dana dočekao i mali

Belišćanske ustanove u kulturi prigodno obilježile Međunarodni dan žena

Knjige, pokloni, pjesma,
čestitke i lijepe želje
slatki poklončić - Male knjižice
sa stihovima poznatih hrvatskih
pjesnika i još dvije čokoladice
unutar korica koje su pripremili pažljivi i kreativni djelatnici
Centra za kulturu.
Posebnu pozornost ženskoj populaciji i publici povodom Dana
žena, iskazali su i voditelji Zabavnog i Tamburaškog orkestra
Amaterskog kazališta Zvonimir

Iveković i Dominik Špoljarić
koji su se udružili kako bi dragim ženama pjesmom čestitali i uljepšali njihov Dan! Budući da kazališni orkestri ne mogu
pjevati i svirati na pozornici kao
svake godine, voditelji su ipak
pronašli način kako da upute
čestitku i dopru do simpatija, srca i osmijeha ženskog djela publike. Za njih su izveli i snimili

obradu pjesme "To All the Girls
I've Loved Before" - Za svaku ženu nosim cvijet, inače često izvođenu na glazbenim programima povodom Dana žena u
belišćanskom kazalištu. Pjesma
je dostupna na YouTube kanalu. Hrvatski prepjev za nju napisao je Zvonimir Iveković, a tamburaški ju je obradio Dominik
Špoljarić.

Nastavak atraktivnih sadržaja u
organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice

Prva ovogodišnja
kreativna radionica

Sudionice prve ovogodišnje kreativne radionice

U Gradskoj knjižnici i čitaonici
Belišće, četvrtak je već godinama zauzet za održavanje zanimljivih kreativnih radionica, pa
je jedna takva održana i u četvrtak, 18. ožujka. Bila je to prva
ovogodišnja kreativna radionica
na kojoj je sudjelovalo šest djevojčica osnovnoškolskog uzrasta. Sve one dobile su priliku naučiti kako izraditi straničnike u
obliku razglednica s privjescima,
a tehnike izrade tih straničnika
pokazala im je Ivana Kopić, odgojiteljica iz Centra za pružanje
usluga u zajednici Klasje iz Bistrinaca. Kao glavni materijal
za izradu djevojčice su koristile
crni hamer papir koji je pomoću sizzix stroja izrezan u obliku
razglednice. Ti neobični stra-

ničnici poslužit će djevojčicama
prilikom čitanja školskih lektira i ostale dječje literature. Ova
radionica, kao i svaka druga na
kojoj se izrađuju straničnici za
knjige, dobri su načini za poticanje čitanja knjiga i stvaranje
cjeloživotnih čitalačkih navika.

Zanimanje za nove vještine bilo
je očito
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Stanovnici Belih sela više neće morati zbog
bankarskih usluga putovati u Valpovo

Otvorena banka u Zelčinu

U

Poštanskom uredu Zelčin, od
početka travnja,
poslovnim korisnicima dostupne su bankarske usluge Hrvatske poštanske
banke. Poslovnim korisnicima
omogućeno je u poštanskim
uredima Hrvatske pošte posredovanje u otvaranju poslovnog
računa HPB-a, obavljanje nacionalnog platnog prometa u kunama, ugovaranje internetskog i
mobilnog bankarstva, depozita,
kartica i ostalih bankarskih proizvoda i usluga. Time je osigurana financijska potpora poduzetnicima i lokalnoj upravi kao
pokretačima gospodarskog razvoja lokalne zajednice i rasta
zapošljavanja.
Gradonačelnik je prethodnog
mjeseca dogovorio s predstavnicima Hrvatske pošte d.d. i
Hrvatske poštanske banke d.d.
otvaranje banke upravo u Poštanskom uredu u Zelčinu.

Pošti u Zelčinu gravitiraju
valpovačka Bela sela Harkanovci, Zelčin, Ivanovci i Marjančaci, stoga nam je bio prioritet
prije svega zadržati sam poštanski ured, koji se trebao zatvoriti prije dvije godine, ali smo ga
pregovorima zadržali, pa zatim
otvoriti i banku. Na ovaj način
stanovnici Belih sela neće morati zbog poštanskih i bankarskih
usluga putovati u Valpovo, nego

će sve moći obaviti u Zelčinu. I
ne samo to, korisnicima pošte u
Zelčinu na raspolaganju će biti i
usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, tako da će
od 1. travnja u tom uredu moći
podnositi zahtjeve za mirovinu,
zatražiti odreske od mirovine
i obavljati sve druge usluge vezane uz mirovinsko osiguranje.
Ovo je veliki dan prije svega za
Zelčin, Ivanovce, Harkanovce i

Marjančace i nastavak ulaganja
u razvoj naših prigradskih naselja, istaknuo je gradonačelnik u
svom obraćanju javnosti.
Svečanost otvorenja banke u
Zelčinu održana je u četvrtak
1.4.2021. godine, u 16 sati, uz
pridržavanje svih mjera Stožera
CZ RH i uputa HZJZ-a. Banku
je zajedno s gradonačelnikom
otvorio izvršni direktor nadležan za mrežu poštanskih ureda
Josip Poljak.
Vjerujem da će dostupnost navedenih usluga stvoriti preduvjete za kvalitetnije poslovanje
poduzetnicima i lokalnoj upravi Grada Valpovo i naposljetku
pridonijeti razvoju gospodarstva
u ovom kraju, rekao je Josip Poljak, te naglasio kako je cilj projekta decentralizacija. Uslugu
poslovnog bankarstva želimo
ponuditi tisućama poduzetnika
u njihovom susjedstvu, bez obzira na to radi li se o velikim gradovima, ili o manjim naseljima,
zaključio je direktor Poljak.
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Dodijeljena javnih priznanja Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće

P

Vrijedna priznanja za veliki
doprinos tehničkoj kulturi

ovjerenstvo za dodjelu priznanja Zajednice
tehničke
kulture Valpovo-Belišće, u sastavu Dragan Milec, Goran
Kurtović i Dragan Francuz, predložilo je, a Upravni odbor ZTK-a
potvrdio donošenje odluke o dodjeli priznanja za 2020. godinu.
Sukladno toj odluci, diplomu
ZTK-a Valpovo-Belišće, koja se
dodjeljuje pojedincima i organizacijama za rezultate ostvarene na smotrama, natjecanjima i
drugim oblicima tehničkih aktivnosti natjecateljskog karaktera u
prethodnoj godini, dobili su učenici: Luka Vicić, Sara Ađić, Buga Kurtović, Matko Varžić, Mateo
Đurković, Marija Dmitrašinović

Vrijedno priznanje uručio je
Zvonko Borić, predsjednik ZTK
Valpovo-Belišće

(županijsko natjecanje) i Lucija
Topalović – Lidice - međunarodno priznanje (medalja) te Ivana
Matoković i Lea Škorvaga – Lidice - međunarodno priznanje. Zahvalnicu ZTK-a koja se kao javno
priznanje dodjeljuje pojedincima,
ustanovama i organizacijama za
znakovit prinos razvitku tehničke kulture dobile su osobe koje su
2020. godine sudjelovale na printanju i distribuciji zaštitnih vizira
protiv COVID-19: Gabrijela Mikulić, Ivana Francuz, Danijel Šovagović, Miroslav Kupanovac, Tomislav Kudeljnjak, Bojan Fuderer
i Ivo Grgić. Javno priznanje - Plaketu ZTK-a Valpovo-Belišće za
izuzetne rezultate u promicanju
tehničke kulture ostvarene u prethodnoj godini dobili su Biljana

Pantoš i Miroslav Špiranović.
Povelja ZTK-a Valpovo-Belišće
dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim stručnim i
društvenim djelovanjem u dužem
vremenskom razdoblju dali izuzetan doprinos razvitku tehničke
kulture, djelatnosti udruga tehničke kulture, odnosno unaprjeđenju djelovanja Zajednice i time
značajno pridonijeli promicanju
njezinog položaja i ugleda. Tako su u skladu s podržanom Odlukom, javno priznanje - Povelju
ZTK-a Valpovo-Belišće za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture
dobili Mato Jerkić i Josip Kovač.
Dragan Francuz

Predstavnici ZTK Valpovo-Belišće na Županijskom natjecanju mladih tehničara

Lucija Špoljarić - prvakinja OBŽ-a
u fotografiji

U

prostoru Osnovne škole Jagode
Truhelke u Osijeku, u petak, 5.
ožujka, održano je 63. Županijsko
natjecanje mladih tehničara. Na
natjecanju su sudjelovala ukupno
103 učenika iz OBŽ-a, dok je Zajednicu tehničke kulture Valpovo-Belišće među
njima predstavljalo osmero učenika koji su ostvarili najbolje rezultate na ranije održanom Međugradskom natjecanju. Učenici koji su predstavljali
Zajednicu i na županijskom su natjecanju postigli izuzetne rezultate, a potrebno je naglasiti da
su neki od njih tek 6. razred. Imamo 1. i 2. mje-

sto iz fotografije i 2. i 3. mjesto iz automatike! To
nije slučajno. I ovaj put pokazao se kontinuirani
višegodišnji i timski rad kao ključ uspjeha mladih
tehničara. Ove godine nastavnica Biljana Pantoš odradila je lavovski dio u pripremi natjecatelja s testovima iz tehničke kulture. Hvala svima
koji su sudjelovali u pripremi djece za ovo natjecanje.1. mjesto – Fotografija/P – Lucija Špoljarić,
6.r. – Fotoklub Valpovo/Goran Kupčerić, Dragan
Francuz, 2. mjesto – Fotografija/P Sara Ađić, 6.r. –
Fotoklub Valpovo/Goran Kupčerić, Dragan Francuz, 2. mjesto – Automatika/P – Fabijan Medved,
8.r. – CTK Valpovo-Belišće/Marijan Antolović,

Odlična ekipa na županijskom natjecanju, slijeva: Matej Grgec,
Marin Šafranko, Matko Varžić, Fabijan Medved, Sara Ađić, Lucija
Špoljarić, Biljana Pantoš

Tomislav Kudeljnjak, 3. mjesto – Automatika/P
– Matko Varžić, 8.r. – CTK Valpovo-Belišće/
Marijan Antolović, Tomislav Kudeljnjak, 4. mjesto – Automatika/P – Matej Grgec, 7.r. – CTK
Valpovo-Belišće/Marijan Antolović, Tomislav
Kudeljnjak, 8. mjesto – Modelarstvo TT/P –
Nino Lendarić, 7.r. – CTK Valpovo-Belišće/Biljana Pantoš, Davor Milošević, Bojan Fuderer
14. mjesto – Modelarstvo TT/P – Fran Šimić, 7.r.
– CTK Valpovo-Belišće/Biljana Pantoš, Davor
Milošević, Bojan Fuderer, 12. mjesto – Graditeljstvo/ H – Marin Šafranko, 6.r. – OŠ Valpovo/Biljana Pantoš.
Dragan Francuz

Najbolji u fotografiji na županijskom natjecanju, slijeva: Goran
Kupčerić, Lucija Špoljarić, Sara Ađić
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Redovna izvještajna skupština belišćanske likovne udruge

Belartovske boje u godini korone

Č

lanovi
Likovne
udruge Bel-Art u
subotu, 20. ožujka, održali su redovnu
godišnju
skupštinu u prostorijama Udruge Zvono. Tom
prigodom prezentirano je izvješće o radu Udruge kao i financijsko izvješće za 2020. godinu te
plan rada za 2021. godinu.
Podnoseći izvješće, predsjednik
Ivan Vajda istaknuo je da su aktivnosti Udruge bile prilagođene
i odrađene prema priljevu financijskih sredstava od Grada Belišća, koja su dobivena na temelju
prijavljenih projekata za 2020.
godinu. I na rad belišćanskih slikara nemalo je utjecala pojava
pandemije, koja je obilježila cijelu proteklu godinu u svijetu i
u nas, na način da su se postupnim socijalnim distanciranjem
smanjivale i aktivnosti direktnog
rada preko radionica za djecu,
ali i redovitih sastanaka članova
Udruge. Ipak, prateći situaciju i
vodeći se preporukama Stožera

Članovi Bel-Arta sumirali su učinjeno tijekom prošle godine

o odgovornom ponašanju, belartovci su ipak odradili dobar
dio planiranih aktivnosti. Tako
su u 2020. održane četiri likovne kolonije: Zimska u Ribičkom
domu na kojoj je sudjelovalo
18 članova, Proljetna slikanjem
kod kuće, Memorijalna kolonija
u spomen na Dragutina Gibiča-

ra, na kojoj je sudjelovalo 19 slikara, te kolonija u sklopu „Belišćanske zlatne jeseni“ na kojoj
je sudjelovalo 18 umjetnika. Gostovali su i na likovnoj koloniji u Belom Manastiru, koloniji
Belišćanskih ribičkih priča, kao
i na likovnoj radionici u obilježavanju Dječjeg tjedna. Osim

na likovnim kolonijama, svoja
su djela izlagali i na 4 izložbe: u
Gradskoj knjižnici Valpovo povodom Međunarodnog dana žena, Gradskoj knjižnici Belišće
povodom Mjeseca knjige, Palači
kulture u mađarskom gradu Baji, na međunarodnoj izložbi te
su održali tradicionalnu izložbu
“Boje zime” u suradnji s GKČom Belišće.
- Uz kolonije i izložbe učvršćena je i suradnja sa Župom svetog Josipa Radnika u Belišću,
za koju su naslikane četiri slike
s motivima evanđelista u tehnici
ulja na platnu. Djela koja će dodatno oplemeniti crkvene prostorije naslikali su Jadranka Berak, Vanja Eberl, Antun Sabo i
Ivan Vajda. Za potrebe Gradskog muzeja Belišće, Jadranka
Berak i Ivan Vajda naslikali su u
tehnici ulja na platnu slike s motivima Belišća: staru zgrada muzeja Belišće i belišćanski Palej.
Slike su rađene po mjeri točno
prema restauriranim okvirima u
koje su smještene.
Tin Lacković

Prva ovogodišnja izložba slika iz bogatog fundusa Muzeja “Belišće”

”Belišće u srcu” autora Vladimira Anđelića

U

prostorijama Muzeja “Belišće”,
u četvrtak, 4. ožujka, za sve je zaljubljenike u likovnu umjetnost
otvorena izložba pod nazivom
”Belišće u srcu”, posvećena slikaru Vladimiru Anđeliću. Izložba
Vladimira Anđelića, rođenog Belišćanina, jedna
je od prvih ovogodišnjih izložbi pripremljenih iz
bogatog fundusa umjetničkih djela Muzeja “Belišće”. Ova i zložba, koju su ljubitelji likovne umjetnosti i zainteresirani gosti imali prilike vidjeti
sve do 31. ožujka, sadržavala je ukupno 29 sli-

ka rađenih u raznim tehnikama i s raznovrsnim
motivima. Vladimir Vlado Anđelić rođen je 16.
listopada 1948. u Belišću u skromnoj obitelji od
majke Marije i oca Bele kao mlađi od dvojice sinova. Pohađao je gimnaziju u Valpovu i bio je
izuzetno nadaren za slikanje. Nakon školovanja
Anđelić se zaposlio kao tehnički crtač na papirstroju u Kombinatu Belišće, odnosno Belišću
d.d., a poslije Domovinskog rata kao tehnološki višak odlazi „na čekanje”. Vladimir Anđelić
više se nije vratio na stari posao, već se posvetio
slikanju, koje mu je još od djetinjstva bilo velika

ljubav, a od tada i osnovni izvor prihoda. Slikanjem se bavio sve do 15. siječnja 2015. kada je
iznenada preminuo u 67. godini života od srčanog udara. Ovaj cijenjeni belišćanski umjetnik u
svome je radu koristio tehniku olovke i ugljena,
a okušao se i u tehnikama ulja i akvarela. Samo
je jednu sliku naslikao drvenim bojicama, a istu
je poklonio nećakinji. Od motiva najviše je volio crtati prizore svog rodnog Belišća, premda je
slikao i portrete, mrtvu prirodu i slično. Nema
ni jednog starijeg Belišćanina koji nije poznavao
Vladu Anđelića.

Belišćani su sa zanimanjem razgledali prvu ovogodišnju izložbu u Muzeju

ožujak 2021.
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HVIDR-a Belišće obilježila Dan hrvatskih branitelja u Vukovaru i Bogdanovcima

Vijenci, svijeće, sveta misa i molitva

P

redstavnici udruge HVIDR-a
Belišće u srijedu, 10. ožujka,
sudjelovali su na svečanosti
obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 30.
obljetnice postrojavanja ne-

naoružanih odreda u Vukovaru i Bogdanovcima.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća
kod spomen-obilježja na Memorijalnom
groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, a potom i kod spomenika u obli-

žnjim Bogdanovcima te sudjelovanjem u
euharistijskom slavlju u vukovarskoj crkvi sv. Filipa i Jakova, predstavnici udruge HVIDR-a Belišće odali su počast svim
poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim
braniteljima.

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI I GORAN DOJKIĆ l
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Projekt “Još jednom zaželi!” prilagodio se pandemiji i ograničenim uvjetima

Uigrani sustav za dobrobit svih

Z

aštitne maske i rukavice, uz
pridržavanje propisane udaljenosti pri svakodnevnim aktivnostima, baš poput ostatka
svijeta, bile su realnost i projekta “Još jednom zaželi!” u
gradu Belišću. Srećom, 40 zaposlenih žena
je sa 160 susretljivih korisnika razvilo funkcionalni sustav, koji je svima odgovarao, a
kojemu je u prvom planu bila upravo zaštita zdravlja. Kako je sve izgledalo, objasnila je
Martina Alošinac, prisjećajući se i početaka
ovih ograničenih uvjeta rada.
- U proljeće prošle godine počeli smo raditi s maskama, dok smo jesen, uz povećanje
broja zaraženih, dočekali uz fizičku distancu
i poseban sustav koji smo razvili. To znači da
su, prilikom obavljanja poslova, korisnici bili
u drugoj prostoriji ili na zraku, u slučaju ljepšeg vremena. Međutim, tada je došla zima i
velik broj zaraženih u cijeloj Hrvatskoj, kada
smo išli samo u obilazak korisnika i kada smo
im se redovno javljali, pa provjeravali trebaju
li što iz trgovine ili ljekarne, te treba li im pomoći s odlaskom liječniku, u banku ili u poštu
- otkrila je Martina Alošinac, jedna od 40 žena zaposlenih kroz projekt “Još jednom zaželi!”, napominjući kako je ovakav sustav trajao
dva mjeseca, ali i da su ga se svi pridržavali.
Kontakt s korisnicima je tada bio svakodnevan, ali su ipak svi jedva dočekali ublažavanje

Martina Alošinac i njezin korisnik
demonstriraju pridržavanje mjera
epidemiološke zaštite

mjera epidemiološke zaštite posljednjih nekoliko mjeseci, kad su se zaposlene žene vratile u kućanstva korisnika i donosile im pakete higijenskih potrepština.
- Sustav je nastavio funkcionirati i s povratkom u kućanstva, pa sam korisnicima ponovno radila sve, od pripreme lakih obroka,
preko bojenja kose, pa sve do čišćenja i spremanja. U posljednje vrijeme smo počeli raditi i u vrtovima te na ukrašavanju prostora
uoči Uskrsa. No najvažnije od svega je što se
vratio i bliži kontakt, pa su razgovor i lijepa
riječ postali svima dostupniji – ističe Martina,
podsjećajući kako je upravo pružanje psihosocijalne pomoći kroz razgovor i šalu bio jedan od glavnih ciljeva projekta “Još jednom
zaželi!”, a to je postalo posebno vrijedno u
vrijeme pandemije.
Sadržaj ovog članka isključiva je
odgovornost Grada Belišća.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Završio je angažman žena na projektu “Još jednom zaželi!”

Što je bilo daleko, došlo je blizu

K

ad su se u proljeće 2019. upoznavali i družili kod svoje gerontodomaćice Snježane Bosanac,
korisnici projekta “Još jednom
zaželi!” nisu ni slutili koliko će
vrijeme brzo proletjeti. Naime,
ovaj projekt Grada Belišća polako se privodi
kraju, pa je tako i angažman 40 zaposlenih žena
završio početkom travnja. Prisan odnos s korisnicima se ni u ovim zahtjevnim vremenima nije
mijenjao, a kako su posljednje gotovo dvije i pol
godine protekle za nju i njezine korisnike, otkrila je upravo Snježana Bosanac.
- Na samom početku projekta pozvala sam svoje korisnike na svoju terasu, ispekla sam kolače
i počastila ih. Zvala sam ih da vide gdje njihova gerontodomaćica živi, ali i da se malo upoznaju i druže. To su bila jednostavnija vremena,
bez zaštitnih maski i pridržavanja distance, tako da je svima bilo lakše. Iako nam je pandemija koronavirusa pomalo poremetila planove
u polovini projekta, svakodnevne aktivnosti su
ipak išle “kao po špagi”, na obostrano zadovoljstvo – rekla je Snježana Bosanac, kojoj su svi
korisnici bili s područja grada Belišća, pa ih je

Snježana Bosanac na druženju s korisnicima
na samom početku projekta “Još jednom
zaželi!”
biciklom, koji je dobila na korištenje u sklopu
projekta “Još jednom zaželi!”, uvijek brzo i efikasno mogla obići.

Razgovore na terasi tako je zamijenila komunikacija pod maskama, ali Snježanu ipak ništa
nije spriječilo da korisnicima svako malo, kao
znak pažnje, odnese kolače ili razne poslastice.
Podsjetimo, projekt „Još jednom zaželi!“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski
potencijali 2014. – 2020. Ukupna je vrijednost
projekta 6.512.494,22 kune, uz stopostotno EU
sufinanciranje. Projekt traje 30 mjeseci (od 14.
12. 2018. do 14. 6. 2021.), a partneri su Hrvatski
zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Valpovo i Matica
umirovljenika grada Belišća.
Sadržaj ovog članka isključiva
je odgovornost Grada Belišća.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
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OČNA OPTIKA I POLIKLINIKA

OCULUS

ZA VAŠ BOLJI POGLED NA SVIJET!

N

Poslovnica u Belišću

aše oči važan su dio našega zdravlja, a dioptrijske
naočale mnogima su danas neophodno pomagalo.
U očnoj optici i poliklinici
Oculus svjesni smo važnosti brige za zdravlje očiju i da samo kvalitetnim i stručnim pristupom možemo čuvati Vaš vid. Stoga osobit naglasak stavljamo
na iskustvo i obrazovanje kako bismo svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Očna
optika i poliklinika Oculus, lanac je optičarskih radnji koja poslovnice ima u 16 gradova diljem Hrvatske. Sjedište nam je u Osijeku odakle je i krenula ova posebna priča o
uspjehu obiteljskog posla koji se nakon više
od 30 godina kontinuiranog rada, zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji, strateškom planiranju i promišljenom investiranju, iz male
obiteljske tvrtke razvio u vodeći oftalmološki centar u regiji. Naša tvrtka danas zapošljava više od stotinu djelatnika i broji 26
prodajnih mjesta na području cijele regije:
Belišće, Beli Manastir, Valpovo, Donji Miholjac, Slatina, Virovitica, Našice, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Vinkovci, Županja,
Vukovar, Đakovo, Osijek te Zagreb i Split. U
reprezentativnim i ugodnim poslovnim prostorima, svakodnevno Vas dočekuje naše
stručno prodajno osoblje, kao i naši stručnjaci optometristi, majstori očne optike te
specijalisti oftalmolozi.
Važan dio našeg poslovanja je naša Poliklinika u sklopu koje se brinemo za zdravlje
Vaših očiju. Pružamo vam usluge refrakcije
(naočale, kontaktne leće), kontrolu očnog
tlaka, glaukomsku obradu, operaciju sive
mrene, dijagnostiku i liječenje bolesti stražnjeg segmenta, OCT i vidno polje.
Na svim lokacijama naših optika, možete potražiti najnovije trendove dioptrijskih okvira i sunčanih naočala najpoznatijih svjetskih
brandova: Ray Ban, Oakley, Vogue, Emporio Armani, Ralph, Persol, Versace, Prada,
Miu Miu, Dolce&Gabbana i mnogi drugi. Također, kako bismo u potpunosti zadovoljili
želje i potrebe naših klijenata, na raspolaganju je i nekoliko vrhunskih svjetskih i europ-

Refrakcija pacijenta

Optika i poliklinika Osijek, Hrvatske Republike 33

Naručite se na besplatnu kontrolu
vidne oštrine u Vama najbližoj
poslovnici – u Belišću –
na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 4
ili nazovite na 031/665-173.
Radosne i mirne uskršnje blagdane svim
našim pacijentima, kupcima i poslovnim
partnerima želi Očna optika i poliklinika
Oculus.
Dr.med. Fran Kujundžić, spec.oftalmolog

Na našoj web stranici www.optikaoculus.hr potražite popis svih poslovnica sa pripadajućim adresama
i kontakt brojevima telefona.
U našoj Poliklinici prepustite brigu o
zdravlju Vaših očiju našem stručnom osoblju:
prof.dr.sc.Damir Bosnar,
dr.med.spec.oftalmolog;
prof.dr.sc.Josip Barać,
dr.med.spec.oftalmolog;
doc.dr.sc.Dubravka Biuk,
dr.med.spec.oftalmolog;
dr.med.Dinko Bačić, spec.oftalmolog;
dr.med.Fran Kujundžić, spec.oftalmolog;
dr.med.Dora Kujundžić,
specijalizant oftalmologije;
Helena Kurtanjek, med.sestra;
Dorotea Bajs, med.sestra.

Operacijska sala
skih proizvođača naočalnih leća kao što su
Visia, Indo, Zeiss ili Essilor.
Osim velikog izbora sunčanih i dioptrijskih
naočala, kontaktnih leća i druge pripadajuće opreme, pružamo svojim kupcima i mogućnost kvalitetnog servisa naočala, kao i
preglede vida kod vrhunskog osoblja s najsuvremenijim tehnologijama.
Briga za klijente, stručnost našeg osoblja,
kvalitetna, raznolika ponuda te individulani
pristup svakom klijentu, ključ su našeg tridesetogodišnjeg uspjeha.

Za besplatnu optometrijsku
kontrolu vidne oštrine prilikom
odabira naočala ili kontaktnih leća,
u našim poslovnicama svakodnevno
se brinu stručnjaci:
Marina Šegvić, ing.optometrije
Helena Šebalj, ing.optometrije
Edi Mislimi, ing.optometrije
Marina Dumančić, ing.optometrije
Mario Arlant, ing.optometrije
Dora Kujundžić, ing.optometrije
Fran Kujundžić, ing.optometrije
Helena Kurtanjek, med.sestra
Damir Kujundžić, ing.optometrije
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Hedlov rukopis

B kao Belišće, B kao bicikl

R

avničarski grad kakav je Belišće idealan je za bicikliste,
pa nije čudno što se ta “zelena moda’’ (zelena zbog
ekološkog učinka) proširila i među Belišćanima.
Izum kotača, nekoliko tisuća godina prije
Krista, bio je nevjerojatan tehnološki iskorak. A onda je trebalo još 5-6 tisućljeća da
dva spojena kotača, pokretana snagom ljudskih mišića, postanu jedno od najpopularnijih prijevoznih sredstava. Kažu da ih je
danas milijarda, diljem svijeta na planetu
Zemlji, gdje je već gotovo osam milijardi
ljudi. Samo ove godine, u nešto više od tri
prohujala mjeseca, u svijetu je proizvedeno
oko 39,3 milijuna bicikala, kaže internetska
stranica Worldometer. Za manje od svake
sekunde u svijetu se proizvede jedan bicikli, pa budete li na spomenutoj internetskoj
stranici provjeravali koliko ih je proizvedeno u tom trenutku, navedeni podatak više
neće biti aktualan.
A povijest bicikla, onakvog kakvog ga poznajemo danas, s pogonskim lancem, pedalama i upravljačem (sjećam se, u ulici u kojoj sam odrastao, mi klinci biciklistički smo
volan zvali guvernalom), datira tek s kraja
19. stoljeća. Pa je od tog vremena trebalo
proći više od stoljeća da taj genijalni izum
objeručke prihvatimo i prigrlimo, da počnemo graditi biciklističke staze i da na bicikl
ne gledamo s prijezirom, kao relikt vremena
koji su pregazili automobili.

Bicikli nizozemske “sirotinje”
Na ovom planetu (zanemarit ćemo rijeke,
mora i jezera, gdje su pandan biciklu čamci i vesla) ne postoji ekološki prihvatljivije
prometalo od bicikla. Nema iza njega ispušnih plinova, ne stvara buku, nije mu potrebna sva sila benzinskih i servisnih stanica (koje opet zagađuju). Da biste se kretali
biciklom, ne moraju se graditi platforme za
bušenje nafte niti proizvoditi električne baterije za pokretanje automobila, čije je zbrinjavanje skupo, gotovo jednako kao i njihova proizvodnja. Da biste vozili bicikl ne
treba vam dozvola: dovoljno je naučiti održavati ravnotežu. Sjećam se kako su klinci
u mojoj ulici, nas desetak, svi položili “vozački’’ na istom biciklu marke Rog, muškom
biciklu mog oca, vozeći “ispod štange’’. Bili
smo premali da bismo ga mogli opkoračiti i

llLijepo je vidjeti da je i u Belišću
sve više biciklista i da im Grad
omogućava lakše kretanje gradom,
označavajući njihove staze. To
će u grad privući i suvremene
biciklističke nomade kad od
Skandinavije krenu prema istoku
sjesti na sic, onako kako su ga vozili odrasli.
A cijena “vozačkog’’ nije bila velika: tek poneko ogrebano koljeno ili “rascvjetali’’ nožni palac.
Ali, zapitat ćete se, čemu taj dugi uvod u nešto toliko uobičajeno kao što je bicikl. Čitam
kako je sredinom ožujka realiziran projekt
Mobilnost u gradu Belišću, biciklistička staza dužine 4,2 kilometra. Od Gata do Kitišanaca sada vodi asfaltirana staza, paralelno
uz prometnu državnu cestu, dio Podravske
magistrale, namijenjena biciklistima. Nećete više morati tražiti svoj dio prostora na cesti kojom tutnje automobili, šleperi, cisterne i traktori. Biciklisti će imati svoju cestu,
stazu namijenjenu samo njima. Koštalo je
to 6,4 milijuna kuna, a nešto više od polovine iznosa darovala nam je Europska unija. Gdje su bicikli već odavno doživjeli renesansu, preporod koji odnedavno zapljuskuje
i našu zemlju.
Kad sam prije više desetaka godina prvi
put posjetio Amsterdam, ostao sam zapanjen brojem tamošnje “sirotinje’’. Umjesto
automobila koji su u to vrijeme bili pojam
standarda u bivšoj državi, gdje se za zavišću
gledalo na vlasnike fića, brojna nizozemska
“sirotinja’’, uz amsterdamske kanale i mostove preko njih, vozila se biciklima. Nisam
vjerovao svojim očima, kad mi je u Oslu, prije dvadesetak godina, moj prijatelj prstom
pokazao čovjeka na biciklu, u odijelu i s kravatom, i rekao kako je to norveški ministar
prometa. Pa, dobro, pomislio sam: gdje mu
je dovraga Audi A8, Mercedes ili BMW, u
kakvima se vozikaju ovdašnji ministri.
Lijepo je vidjeti da je i u Belišću sve više biciklista i da im Grad omogućava lakše kretanje
gradom, označavajući njihove staze i prijelaze. Ravničarski grad kakav je Belišće idealan
je za bicikliste, pa nije čudno što se ta “zelena moda’’ (zelena zbog ekološkog učinka,
proširila i među Belišćanima. I što je prepoznata u gradu, gdje su do jučer – kao i svugdje u Hrvatskoj – cestama gospodarili automobili. I što je to prepoznala i gradska vlast.

Mogli bismo ovdje nabrajati silne prednosti
koje pruža bicikl, gdje je njegova ekološka
(zelena) prihvatljivost samo jedan u nizu razloga zbog kojih je sve više bicikala na našim
ulicama. Možete ga nabaviti za cijenu 2-3
punjenja spremnika automobila; koristeći
ga već ste obavili pola posla iz teretane; ne
morate plaćati parking, odete li biciklom u
središte susjednog Valpova (gdje za razliku
od Belišća automobilima naplaćuju “ležarinu’’), ne brinete se o tehničkom pregledu (i
paprenoj cijeni koju za to godišnje ostavljate)…

Veza Belišća i New Yorka
No postoji još nešto zbog čega je povratak
bicikla (a onda i izgradnja posebnih staza za ta vozila na ljudski pogon) važan za
Belišće i njegovu okolicu. Sve je više biciklističkih nomada koji tumaraju Europom
(i ne samo Starim kontinentom), željnih
da istinski upoznaju krajeve kroz koje prolaze, da ih upoznaju na način nezamisliv
putnicima iz automobila koji protutnje cestama, obilaznicama i u širokom luku ostavljaju usputne gradove, a da ih i ne vide.
Viđali ste takve suvremene nomade i u Belišću, kako, obično u parovima, s minimalnom opremom (jer “prtljažnik’’ bicikla ne
dopušta više), prolaze kroz vaš grad i radoznalo ga mjerkaju. U Belišću imaju što vidjeti. Iznenađujuće mnogo za jedan mali
grad. Sad, kad s lijepim proljetnim danima
krenu u svoje pohode, koji će trajati sve do
kasne jeseni, kad se spuste od Skandinavije,
preko središnje Europe prema istoku, pa zađu i u naše krajeve, bit će ugodno iznenađeni kad njihovi bicikli dotaknu svježu, netom
izgrađenu stazu od Gata do Kitišanaca.
Mnogi od njih, jer to su uglavnom radoznali i ljubopitljivi ljudi, skrenut će u Belišće i
oduševit se Ćirom, Palačom Gutmann, Belišćanskim muzejom ili Pekmez ulicom s njezinih sedam sačuvanih mansardnih kuća. I
iznenaditi se kada saznaju kako je u Belišću
mladost proveo veliki Sigmund Romberg, u
čijoj su glazbi uživali, i ne znajući kako će
ih njihovi bicikli i nomadski duh dovesti do
gradića, Rombergu zahvaljujući, izravno
povezanog s Broadwayem na Manhattanu
moćnog New Yorka, “glavnog grada svijeta’’.
Drago Hedl
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Dobre vijesti i novčana podrška za brojne naše udruge

Za 45 projekata u ovoj godini
- 245.500 kuna

G

radonačelnik Belišća Dinko Burić, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih prijedloga
udruga i planiranih sredstava u gradskom proračunu
za 2021. godinu, donio je odluku o financijskoj potpori udrugama za čak 45 pro-

jekata, ukupne vrijednosti 245.500 kuna.
Za 11 projekata vezanih uz kulturu, u belišćanskom je proračunu osigurano 71.500
kuna, dva projekta iz tehničke kulture i informatike dobila su 7000 kuna, za udruge proistekle iz Domovinskog rata i njihovih sedam projekata osigurano je 64.000
kuna, za 13 projekata vezanih uz zdravlje

i socijalno-humanitarnu zaštitu Grad Belišće će izdvojiti 61.000 kuna, dva projekta
koja se bave ljudskim pravima i slobodama bit će financirana s 5000 kuna, za djecu i mlade kroz sedam projekata osigurano je 29.000 kuna, a tri projekta vezana uz
zaštitu okoliša, Grad Belišće poduprijet će
s 8000 kuna.

