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Riječ urednika

D

Za budućnost i povijest

ragi čitatelji i poštovani sugrađani.
Moram priznati da se ne sjećam,
eto već sedma godina kako Belišćanko redovito izlazi, da je ijedan
početak ljeta (lipanj) bio tako obilno krcat, prepun raznovrsnih, zanimljivih, ali i životno važnih i vrijednih događanja.
Vjerujem da se i vi slažete s ovim mojim zapažanjem, a uporište imamo u stvarnosti kojoj smo svi
zajedno svjedočili proteklog lipnja. Bilo je događaja i događanja za svačiji ukus, za sve dobi, a neki od
njih, oni najveći i najvrjedniji, važni su za doslovno
sve nas, svakog pojedinca i zajednicu u cjelini. Ne
samo važni, kao opća karakteristika ili ocjena, nego
stvarno važni, jer će izravno utjecati na sve što će se
ubuduće događati u našem gradu i to u onom najvažnijem dijelu – održavanju dosadašnjih i stvaranju
još boljih uvjeta za ljepši, sigurniji, stabilniji i ugodniji život. Dakako, riječ je o novoj tvornici, novim
radnim mjestima, novoj perspektivi u našem gradu.
Poznato je da se na tom velikom, vrijednom i iznimnom projektu radi već nekoliko godina, pripreme
su bile teške i neizvjesne, ali uporna ekipa ljudi koji
znaju, mogu i hoće pripremila je i osigurala sve uvjete da projekt krene, započne život u stvarnosti, a
ne samo u planovima, studijama i elaboratima. Sve
je to bilo nužno da bi se došlo do stvarne realizacije
i sada je i to krenulo.

Stroj
Posljednjeg dana lipnja u gradskoj su upravi najodgovorniji ljudi nove belišćanske tvrtke Astrabel
i predstavnici proizvođača opreme, tvrtke Andritz
iz Austrije, potpisali ugovor o izradi i isporuci novog stroja za proizvodnju tissue papira vrijednog 11
milijuna eura. Time je započela realizacija projekta
gradnje i opremanja nove tvornice u našem gradu,
ukupno vrijedne 17,6 milijuna eura. Puno detalja o
tome donosimo na idućim stranicama našeg lista, no
prilika je podsjetiti na činjenicu da je nova tvornica
papira, u gradu papira, u našem Belišću, ogromno
ulaganje u budućnost i predstavlja povijesni korak,
jer nastavlja i proširuje, u novim uvjetima i vremenima, industrijsku tradiciju našeg grada uvođenjem
nove proizvodnje, potpuno nove vrste papira. Naš
je grad ponovno poseban u važnom segmentu rada
i života – u razvoju, u novim i sigurnim koracima u
budućnost, koracima temeljenim na znanju, inicijativi, poduzetničkoj hrabrosti i industrijskoj tradiciji
dugoj više od pola stoljeća. Riječ je o vrsti papira
koja se u hrvatskoj dosad nije proizvodila i sve potrebe prerađivača podmiruju se uvozom. Uskoro za
to neće biti potrebe, jer će naš grad, za manje od
dvije godine, imati tvornicu koja će proizvoditi 22 tisuće tona tissue papira godišnje. Još jedna prednost
ovoga projekta ponovno je naša, izvorno belišćanska, a ogleda se u tome da je naš grad, naša zajednica jedan od suvlasnika nove tvornice.

Kongres
Prvog i drugog srpnja Belišće je bilo europsko sjedište struke, znanja, znanosti i prakse u području papirne industrije, strojarstva i energetike. U ta je dva
dana održan stručni skup, kongres koji je okupio
najeminentnije stručnjake iz šest zemalja, koji su ra-

spravljali o najnovijim dostignućima i iskustvima u
papirnoj industriji, tehnologiji, strojarstvu i energetici. I o tome detaljno izvještavamo u ovom broju
našeg lista. No ipak želim naglasiti dio izjave prvog
čovjeka našeg grada povodom ovog velikog međunarodnog stručnog i znanstvenog događaja.
Ponosni smo, rekao je, što je Belišće, industrijski
grad i grad papira domaćin znanstvenicima i ljudima s velikim praktičnim iskustvom u papirnoj industriji, strojarstvu i energetici. Ovo je jedan od prvih
međunarodnih i stručno-znanstvenih događaja od
kojeg će korist imati gospodarstvenici grada Belišća
i regije, ali i cijele Hrvatske.
I još samo treba dodati da su ovaj važni i veliki znanstveni skup primjerno organizirali belišćanska Lokalna razvojna agencija i Klaster papirne industrije,
strojarstva i energetike Belišće.

Voda
Još se jedan važan i vrijedan događaj zbio u lipnju.
Vrijedan je više od 20 milijuna kuna, a riječ je o ugovoru u toj vrijednosti, koji Belišću donosi novi uređaj, bolje rečeno sustav za proizvodnju pitke vode.
Ugovor je potpisan u našoj gradskoj vijećnici, radi
se o jednom dijelu velikog, poznatog projekta FASEP, koji se provodi na području gradova Belišća i
Valpova i općina Bizovac, Petrijevci, Koška i Marijanci. Vrijednost cijelog projekta je 271 milijun kuna, od čega EU financira sa 189 milijuna. Veliki je
to, vrijedan i izuzetno važan projekt vodoopskrbe i
odvodnje na području spomenutih gradova i općina,
u kojemu je predviđena izgradnja i rekonstrukcija
više od 100 km kolektora, tlačnih cjevovoda, izgradnja 15 i rekonstrukcija dvije crpne stanice. Važno je
to i sada, a posebno je važno za budućnost i perspektivu ovoga kraja. Još jedna dodatna vrijednost
cijelog ovog velikog projekta i posla je izvrsna stručna i sva druga suradnja doslovno svih sudionika u
projektu, od lokalnih do državnih, što je posebno
istaknuto i prilikom potpisivanja vrijednog ugovora u Belišću.

Pomoć
Već na prvoj radnoj sjednici novog saziva Gradskog
vijeća, održanoj 8. lipnja, izmijenjen je plan proračuna grada i to zbog, za naš grad već standardnog
i uvijek dobrog razloga – novog projekta. Riječ je
o izgradnji novog poduzetničkog inkubatora, koji je
prihvatio sufinancirati EU, a vrijednost je respektabilnih i velikih 6,3 milijuna kuna. Uz ovaj novi veliki
projekt, još je jedan vrijedan, izvorno belišćanski razlog rebalansa proračuna. Radi se o novoj, potpuno
novoj i jedinstvenoj socijalno-demografskoj mjeri.
Gradsko je vijeće prihvatilo prijedlog čelnika grada
da se roditeljima djece s posebnim potrebama isplaćuje pomoć od 500 kuna mjesečno. Ta se mjera prvi put uvodi u sustav socijalno-demografskih mjera,
kojih u našem gradu, kao što je poznato, ima zaista
velik broj. Uvođenjem novčane pomoći tim obiteljima, uvrstili smo se među rijetke gradove u zemlji,
koji prakticiraju i takvu demografsku mjeru.

Trg
Sredinom lipnja naš je grad postao bogatiji za novi,
izniman, jedinstven i originalan javni prostor. Dobi-

li smo – Sportski trg. Naziv kratak, precizan, jezgrovit i jednostavan, ali za svakog iole upućenog sugrađanina, susjeda ili gosta prepun značenja, simbola,
tradicije i – stvarnosti! Jer, sport je, otkad je našega grada, doslovce od samih početaka, uz tvornice,
strojeve i proizvodnju bio stalno, ozbiljno i važno
obilježje ove sredine i ovoga grada. Neovisno o sustavu vlasništva, društvenom uređenju, političkom
sustavu ili obliku vlasti. Sport i sportske aktivnosti
uvijek su sve to nadilazili i uvijek su bili važan dio
aktivnosti i života svih generacija Belišćanki i Belišćana. Da je to tako, potvrđuju i činjenice da su se
tenis i hazena igrali u Belišću prije više od stotinu
godina, nogometni klub nam je stariji od 100 godina, a i mnogi drugi sportovi i klubovi bilježe visoke obljetnice. Kronike i sportski dokumenti sve to
lijepo potvrđuju, a ponajbolje ipak potvrđuju najsjajnija sportska odličja osvojena na državnim, eurposkim i svjetskim natjecanjima i olimpijskim igrama. Odličja koja su osvajali naši sportaši – kanuisti,
kajakaši, kuglačice, kuglači, ribolovci, nogometaši,
košarkaši...
Zbog svega toga svaka čast, kapa do poda, onome
tko je potaknuo, inicirao, predložio i na kraju i realizirao uređenje prostora između bazena i sportske dvorane, a u blizini sportskog centra, pa ga još i
uredio na tako originalan, a istovremeno jednostavan i jedinstven način. Vodoskok u olimpijskim krugovima, s posebnom rasvjetom i glazbom, gradska
obilježja, nazivi, hortikulturno uređenje, sve to našem belišćanskom sportskom trgu daje jedinstven
izgled i značaj, ali i sadržaj dostojan velikih metropola. Lijepo je vidjeti naš novi Sportski trg, osobito noću. Najmlađi ga vole, obožavaju i danju i uvečer, jer se ljetne vrućine zaborave čim vodoskok iz
olimpijskih krugova, uz biranu glazbu, započne svoj
ljetni ples. Izvorni je to užitak za naše najmlađe, ali
i za sve nas druge, ozbiljnije i starije. Jer, Sportski
trg pun je sadržaja, simbola i ukrasnih elemenata
koji potiču sjećanja na naše sportske junake, sportska dostignuća, medalje, titule, slavlja i sve ono lijepo i plemenito što je sport u našim životima i životu
našeg grada donosio i donosi, što je značio i znači.
Velike su to, trajne i neprolazne vrijednosti, a lijepo
je znati, vidjeti i uživati u ambijentu koji sve to tako
diskretno, a jasno i jednostavno pokazuje. Gotovo
da priča. Zato baš volim što moj mali grad ima baš
takav Sportski trg. Jedinstven i jednostavan simbol
koji sve nas u našem malom gradiću podsjeća na
velike i veličanstvene sportske rezultate. Nas sada i
danas, a sutra će stvarne, istinite sportske priče pričati generacijama koje dolaze. To nema nitko, kaže se obično kad smo zadovoljni nečim novim, dobrim, lijepim i vrijednim. I stvarno nema! Niti može
imati, jer za takvo nešto trebaju i čvrsti sportski temelji. Armirani najvrjednijim dosezima, rezultatima, priznanjima i medaljama s najvećih natjecanja.
Malo je malih gradova koji imaju baš takve uvjete.
Zato je naš Sportski trg izniman, posebno vrijedan,
kao uostalom i svi oni koji su na bilo koji način svojim radom, uspjesima i rezultatima u sportu, doprinijeli da se dostigne i ta posebnost. Sportska, ali naša. Belišćanska.

Mato Jerkić
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Prva radna sjednica novog saziva Gradskog vijeća grada Belišća

Rebalans zbog novog projekta i
nove socijalno-demografske mjere
llOko 8,7 milijuna kuna je povećanje planiranog
proračuna. Trenutačno je u gradskom proračunu
zastupljen cijeli niz projekata, a razlog za ovaj
rebalans je, između ostaloga, početak realizacije
novog projekta izgradnje poduzetničkog
inkubatora, no, kao što je vidljivo iz drugih
razdjela – i uvođenje novih socijalno-demografskih
mjera, uz one brojne već postojeće, a Belišće prvi
put, istodobno i kao jedan od rijetkih gradova
u Hrvatskoj, uvodi pomoć roditeljima djece s
posebnim potrebama

T

jedan dana nakon konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada
Belišća i nepunih
mjeseca dana nakon lokalnih izbora, u utorak, 8.
lipnja, održana je prva radna sjednica novoizabranog belišćanskog
vijeća, na kojoj je naglasak bio na
rebalansu gradskog proračuna, ali
i na usvajanju novih socijalno-demografskih mjera.
- Ova je sjednica bila prigoda da
donesemo odluke o odborima i
komisijama Gradskog vijeća koje smo dužni imenovati. Jedna od
točaka bila je i prenamjena zemljišta za eventualnu izgradnje kuće,
a to je jedan od načina na koji želimo mladim obiteljima pomoći i
omogućiti da ostanu u našem gradu i da ovdje zasnuju svoje obitelji - rekao je predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća u novom
mandatu Domagoj Varžić, dok je
belišćanski gradonačelnik Dinko
Burić detaljnije pojasnio razloge
još jednog rebalansa.
- Oko 8,7 milijuna kuna je povećanje planiranog proračuna. Trenutačno je u gradskom proračunu zastupljen cijeli niz projekata,
a razlog za ovaj rebalans je, između ostaloga, početak realizacije novog projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora, no, kao
što je vidljivo iz drugih razdjela –
i uvođenje novih socijalno-demografskih mjera, uz one brojne već
postojeće - rekao je gradonačelnik
Burić, ističući da ovom prilikom
Belišće prvi put, a istodobno i kao
jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj, uvodi pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama.
Gradsko vijeće grada Belišća

Prva radna sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

O temama na sjednici medijima je govorio i predsjednik Gradskog
vijeća Domagoj Varžić

usvojilo je odluku o isplati naknade od 500 kuna mjesečno roditelju
njegovatelju ili njegovatelju, a prema procjenama radi se o 22 djece,
dakle riječ je o stavci u proračunu od 11.000 kuna mjesečno, koje će Grad izdvajati za pomoć tim
obiteljima, dok se ne steknu uvjeti za moguće povećanje mjesečnog
iznosa. U ovom, 4. rebalansu belišćanskog proračuna je i povratak
nekih manifestacija, onih koje su
bile tradicionalne prije pandemije koronavirusa, kao što su “Mali
grad, veliki ljetni doživljaj” i “Belišćanska zlatna jesen”, no i dalje je
prioritet svih prioriteta gospodarstvo, poručio je gradonačelnik Belišća Dinko Burić. Povećanje od
8,7 milijuna kuna, sa 154.495.119
na 163.224.712 kuna, ipak se najvećim dijelom odnosi na realizaciju projekta “Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog
inkubatora”.
- Vrijednost ovog EU projekta je
6,3 milijun kuna, a mi za vrijed-

nost građevinskih radova i opremanja koje je projektom planirano od 5,9 milijuna kuna podižemo
kredit - rekao je Burić, dodatno pojasnivši da će se, nakon što
sjednu EU sredstva, bez naknade
iznos glavnice vratiti banci.
Među novim informacijama s
Gradskog vijeća grada Belišća je
i najava suradnje s osječkim FERIT-om.
- To me iznimno raduje. Fakultet
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija ima izniman ugled ne samo na našem Sveučilištu nego i znatno šire. Drago
mi je da su prepoznali Belišće
kao industrijsku sredinu i poželjan grad za uspostavu suradnje
i mjesto poticaja mladih ljudi, između ostalog i kroz naš prvi Poduzetnički inkubator, pa i ovaj novi
koji ćemo uskoro imati - zadovoljno je rekao gradonačelnik Burić.
Prema međusobnom ugovoru,
Grad Belišće daje na korištenje,
bez naknade, prostor radionice 2

u Poduzetničkom inkubatoru Polet, a FERIT će ondje razvijati industrijski znanstveno-istraživački
laboratorij za istraživanja na području električnih pogona vozila
i propulzije vozila. Također, FERIT će u Poletu obavljati i znanstvena istraživanja iz područja
električnih pogona, industrijske
automatizacije prema implementaciji Industrije 4.0 koja uključuje i širi spektar aktivnosti poput
komunikacije, programiranja, računarstva, robotike te automotiv inženjerstva. U FERIT-ovom
pozivu na suradnju navodi se, između ostaloga, sljedeće: “Prostor
unutar Vašeg proizvodnog poduzetničkog inkubatora Polet 1 vidimo kao jedinstvenu priliku da
znanstvena istraživanja približimo
industrijskoj praksi, koja je prisutna u Belišću kroz brojne proizvodne tvrtke i ima značajnu tendenciju rasta. Naši dosadašnji projekti s
industrijom i područja električnih
pogona plovila i automotiva mogli bi pomoći razvoju tog tipa industrije. Položaj grada Belišća uz
plovni dio rijeke Drave, blizina
Republike Mađarske kao mogućeg EU partnera, blizina prometnog koridora, sve zajedno osigurava dobru podlogu za mogući
razvoj OIE i smart city transporta,
korištenjem naprednih tehnologija vozila.”
- Za sada možda izgleda futuristički, ali bez hrabrosti da se krene u
ostvarenje vlastitih snova i vizija,
nema ni napretka. Tako je bilo u
cijeloj ljudskoj povijesti, tako je i
sada i vjerojatno će biti i ubuduće
- zaključuje gradonačelnik Belišća
Dinko Burić.
Monika Đogaš
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ll- Ponosni smo što je Belišće,
kao grad papira i industrijski
grad, domaćin uglednim
znanstvenicima i ljudima s
velikim praktičnim znanjem i
iskustvom u papirnoj industriji,
strojarstvu i energetici. Ovo
je jedan od prvih ovakvih
međunarodnih i stručnoznanstvenih događanja, od kojeg
će koristi imati i gospodarstvenici
grada Belišća, regije, ali i cijele
Hrvatske. Želja nam je da ovo
bude embrio i dalje iznimno
kvalitetne suradnje, koja će biti
na korist svima nama - rekao je
gradonačelnik Dinko Burić
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Razmjena iskustava i znanja brojnih znans
papirne industrije, str

U Belišću održan međuna
papirne industrije, str
1.

B

elišće je još jednom potvrdilo status grada papira. Dana
1. i 2. srpnja 2021. u sklopu
projekta Interreg HR-SRB –
CBC Clusters održan je važan međunarodni kongres
pod nazivom “Ususret razvoju papirne industrije, strojarstva i energetike Klastera
papirne industrije, strojarstva i energetike
Belišće”, a koji je u Centru za kulturu Sigmund Romberg okupio akademsku zajednicu i poduzetnike iz područja industrije papira, strojarstva i energetike. Međunarodni
kongres organizirali su Lokalna razvojna
agencija Grada Belišća d.o.o., Grad Belišće i Klaster papirne industrije, strojarstva i
energetike Belišće, u suradnji s Centrom celuloze, papira, ambalaže i grafike pri Tehnološko-metalurškom fakultetu iz Beograda, a
u okviru Interreg projekta: “Enabling Development of Sustainable Cross-Border Clusters”, HR-RS 265, CBC Clusters (Interreg
IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, 2014-2021).
Kongres je otvorio predsjednik Klastera,
prof. dr.. Milorad Krgović, nakon čega su
pozdravne govore održali i gradonačelnik,
dr. med. Dinko Burić, te direktor Lokalne
razvojne agencije Grada Belišća d.o.o., dr.
sc. Mario Marolin.
- Ponosni smo što je Belišće kao grad papira
i industrijski grad domaćin uglednim znanstvenicima i ljudima s velikim praktičnim
znanjem i iskustvom u papirnoj industriji,
strojarstvu i energetici. Ovo je jedan od prvih ovakvih međunarodnih i stručno-znanstvenih događanja, od kojeg će koristi imati
i gospodarstvenici grada Belišća, regije, ali
i cijele Hrvatske. Želja nam je da ovo bude
embrio i dalje iznimno kvalitetne suradnje
koja će biti na korist svima nama - tom prilikom istaknuo je gradonačelnik Dinko Burić

Prvi dan
Prvi dan kongresa održana su dva okrugla
stola; prvi okrugli stol s temom Proizvodnja celuloze i papira u svrhu razvoja Klastera papirne industrije, strojarstva i energetike Belišće, koji je otvorio Klaus Blechinger,

4.

dip. ing. iz ANDRITZ AG iz Austrije, s temom primjene suvremene tehnologije u
proizvodnji tissue papira. S povijesnim razvojem konoplje kao sirovine i njenim značajem u industriji celuloze i papira upoznala
nas je Marina Kršikapa, dipl. oec., iz Centra
CPA&G pri TMF-u iz Beograda. Funkcionalizaciju celuloze za nova područja primjene predstavila je prof. dr. sc. Mirjana Kostić, dipl. ing. s istog fakulteta, a energetsku
kulturu miskantus kao potencijalnu sirovinu
u kružnom biogospodarstvu, predstavila je
doc. dr. sc. Vanja Jurišić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Temu starog papira kao
sirovine za proizvodnju papira predstavio je
Tibor Kiss, dipl. oec. iz Hunthaija, Tajland.
U sklopu prve rasprave nakon okruglog stola predstavljen je i primjer dobre prakse
tvrtke Protostar Labs d.o.o., koji je predstavio Filip Novoselnik, mag. ing. comp.
Strojarstvo i tehnologija u svrhu razvoja papirne industrije Klastera papirne industrije,
strojarstva i energetike Belišće, bila je tema
drugog okruglog stola na kojemu je sudjelo-

valo šest predavača. Govorilo se o proizvodnim procesima, tehnologijama i inovativnim rješenjima proizvodnje različitih vrsta
papira. O utjecaju kvalitete papira na kvalitetu tiska preko ZOOM aplikacije govorio
je prof. dr. sc. Predrag Živković, dipl. ing. s
TMF-a, o primjeni kemikalija u proizvodnji
tissue papira govorio je dr. sc. Vladimir Grigoriev, dipl. ing. iz KEMIRA CHEMICALS
iz Njemačke. Proizvodnju kartona od 100 %
starog papira kao sirovine primjenom suvremene tehnologije i premaznih aditiva predstavila je Danijela Ošap, dipl. ing. iz Fabrike
kartona UMKA iz Srbije, proizvodne strojeve za konfekcioniranje papira predstavio je
Ivan Gavrilović, dipl. ing. iz tvrtke 9. septembar Tissue Converting iz Čačka, a posljednje
predavanje održao je Milan Zindović, dipl.
ing. iz tvrtke Honeywell iz Beograda, koji je
predstavio njihova rješenja u proizvodnji tissue papira. U tijeku druge rasprave predstavljen je primjer dobre prakse tvrtke Centurion d.o.o. iz Belišća, u predavanju koje
je održao Neven Svalina, mag. ing. mech.
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stvenika i svjetskih stručnjaka iz područja
rojarstva i energetike

arodni kongres o razvoju
rojarstva i energetike
2.

3.

Četvrti okrugli stol održan je pod temom
“Klaster papira, strojarstva i energetike –
Suradnja sa zajednicom – Umrežavanje fakulteta, tvrtki i lokalne zajednice”. Predavanja su preko ZOOM aplikacije održali prof.
dr. sc. Petar Uskoković, dipl. ing., dekan
Tehnološko-metalurškog fakulteta, prof.
dr. sc. Đorđe Janaćković, dipl. ing., direktor IC TMF-a, te dr. sc. Mario Marolin iz
LRA Grada Belišća. Predavači iz Beograda predstavili su fakultet te Inovacioni centar i Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu - od
osnivanja do danas, a Mario Marolin uživo
je predstavio program Erasmus plus, u kontekstu novih znanstvenih i poduzetničkih
prilika na području papirne industrije, strojarstva i energetike s posebnim naglaskom
na OIE.

Grad papira

5.

Nakon kvalitetne panel-rasprave sudionici
su obišli najmoderniju tvrtku u regiji, Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. Prvi dan
zaključen je Simfo-rock koncertom ispred
zgrade Gradske uprave.
“Danas smo imali eksploziju znanja koja će
se implementirati u praksu, tehnologiju i
proizvodne procese. Stručnjaci koji su održali predavanja, i koji će ih tek održati, najbolji su u svome području. Zato će mnogi od
njih sudjelovati u vođenju tehnoloških procesa našeg Klastera”, zaključio je prof. dr.
sc. Milorad Krgović.

Drugi dan
Drugi dan kongresa, 2. srpnja, započeo je
potpisivanjem ugovora o nabavi edukacijskog stroja za proizvodnju finalnog proizvoda od tissue papira. Ugovor vrijedan 19.800
eura (bez PDV-a) sklopljen je između LRA
Grada Belišća i tvrtke DOO MEGA VEKTOR iz Čačka iz Srbije, a u prostoru Kazališne kavane Belišće potpisali su ga direktor

6.

LRA Mario Marolin i direktor d.o.o. MEGA VEKTOR Marko Delić. Predmet nabave je stroj za izradu papirnih salveta, kojim
će se moći služiti svi članovi Klastera papirne industrije, strojarstva i energetike. Stroj
će biti isporučen tijekom rujna i instaliran
u prostoru Poduzetničkog inkubatora Polet
d.o.o. Belišće.
Nakon potpisivanja ugovora, održan je treći
okrugli stol na temu energetike i strojarstva
u svrhu razvoja papirne industrije Klastera
papirne industrije, strojarstva i energetike
Belišće, u sklopu kojega su održana stručna predavanja. Izlaganja su održali prof. dr.
sc. Davor Kralik, dipl. ing s FAZOS-a, prof.
dr. sc. Nenad Milosavljević s Graz University of Technology, Milan Martinović iz Accu Svenska AB, prof. dr. sc. Željko Hederić, dipl.ing. s FERIT-a, te Marina Kršikapa,
dip. oec., iz Centra CPA&G s Tehnološkometalurškog fakulteta iz Beograda. Okrugli
stol završio je kvalitetnom panel-raspravom
kojom je upravljalo predsjedništvo kongresa
na čelu s prof. dr. sc. Miloradom Krgovićem.

- Iznimno smo počašćeni činjenicom da možemo biti domaćini znanstvenicima i vrhunskim predstavnicima iz područja, prije svega,
papirne industrije, ali i energetike i strojarstva iz čak šest država. Imati ovdje predstavnike takve reputacije u bilo kojem gradu, a
onda naravno i u našem industrijskom gradu,
mislim da je jedan poseban izazov i motivacija i čestitam organizatorima i LRA što su
u okviru ovog projekta prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije uspjeli istaknuti
Belišće kao važno, važno središte papirne industrije, a ja mislim i s pravom, jer Belišće je
oduvijek imalo reputaciju Grada papira. Ovo
za Belišće znači jako mnogo, kako za postojeću papirnu industriju, tako i za ovu novu koja se planira – poručio je gradonačelnik Dinko Burić.
- Mi smo ovdje okupili znanje i um iz čitave
Europe i Amerike i Tajlanda i želimo da razmjenjujemo saznanja i iskustva i da u tome
koračamo naprijed i da mi vodimo tehnologiju, a tehnologija da nas slijedi istraživanjima
i radovima. Impresioniran sam da je u gradu Belišću organiziran takav kongres, s toliko
znanstvenika koji će s nama moći izmjenjivati
svoje znanje, a onda do primjene u praksi. Svi
će željeti dolaziti u Belišće i da mi prenosimo
znanje i na mlađe generacije i da školujemo
one koji trebaju ući u proces proizvodnje - rekao je profesor Milorad Krgović.
Mario Marolin
1. Sudionike kongresa podržao je i
pozdravio gradonačelnik Dinko Burić
2. O brojnim temama raspravljali su
stručnjaci iz različitih područja znanstvenog
interesa
3. Sudionici kongresa o razvoju papirne
industrije, strojarstva i energetike u Belišću
4. O temama i važnosti kongresa medijima
je govorio prof. Milorad Krgović
5. U radu kongresa u Belišću stručnim
predavanjem sudjelovala je i Marina
Kršikapa, dip. oec., iz Centra CPA&G s
Tehnološko-metalurškog fakulteta iz
Beograda
6. Sudionici kongresa posjetili su i razgledali
i tvrtku HF u Belišću
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Ugovori za izgradnju uređaja za pitku vodu u Belišću

Još jedan korak bliže realizaciji
projekta FASEP

N

akon što su u
okviru Projekta
vodoopskrbe i
odvodnje Valpovo – Belišće,
krajem travnja
ove godine, u dvorani valpovačkog Centra za kulturu potpisani
ugovori za izgradnju dva uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda u
gradu Belišću i u općini Petrijevci, u ponedjeljak, 14. lipnja, u velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća potpisan je i Ugovor za
izgradnju uređaja za proizvodnju
pitke vode u Belišću.
Izgradnjom tog uređaja postiže
se strateški cilj razvoja javne vodoopskrbe - povećanje postotka
priključenosti stanovništva koje
se vodom opskrbljuje iz javne vodoopskrbe sa sadašnjih 80 % na
gotovo 90 % do kraja 2023. godine. U ime Naručitelja, ugovor za
izgradnju uređaja kapaciteta 55
litara u sekundi, vrijedan ukupno
20.839.097,00 kuna, s predstavnikom izvođača radova potpisala je
Iva Matić, direktorica valpovačke tvrtke Dvorac d.o.o. Potpisivanju ugovora, uz zamjenicu gradonačelnika grada Belišća Ljerku
Vučković i direktoricu tvrtke Hidrobel d.o.o. Belišće Lidiju Gavrić, nazočili su i direktor osječkog Vodnogospodarskog odjela
Hrvatskih voda za Dunav i donju
Dravu Željko Kovačević, zamjenik župana Osječko-baranjske
županije Josip Miletić, gradonačelnik grada Valpova Matko
Šutalo, načelnici općina Petrijevci i Marijanci, Ivo Zelić i Darko
Dorkić i suradnici. Na početku
susreta u ime domaćina, direktorica Hidrobela Lidija Gavrić
prisutne je informirala o dosadašnjim rezulatima, tijeku i planovima realizacije FASEP-a. Izvijestila je da se u proteklih gotovo
dvije godine na području gradova Valpova i Belišća te općina
Petrijevci, Koška i Bizovac radi punom parom te je podsjetila
da je ovim projektom, uz izgradnju dva uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima i uređaja za proizvodnju
pitke vode u Belišću, predviđena
izgradnja i rekonstrukcija više od
100 kilometara kolektora i tlač-

Nakon potpisivanja ugovora sudionike je pozdravila i zamjenica
gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković

nih cjevovoda i izgradnja 15 i rekonstrukcija dvije crpne stanice.

Dobra suradnja                                                      
- Ukupna vrijednost projekta
iznosi više od 270 milijuna kuna.
Do sada smo ugovorili više od 257
milijuna kuna, što iznosi oko 94
% ukupne vrijednosti projekta.
Krajem ožujka 2021. godine realizirano je nešto više od 90 milijuna kuna. Još nam ostaje za ugovoriti nabavu opreme i time će cijeli
projekt biti zaokružen - sažela je
direktorica Hidrobela d.o.o. Lidija Gavrić. Uz zahvalu na dosadašnjem angažmanu, odličnoj suradnji i podršci direktorici Dvorca Ivi
Matić, gradonačelnicima Dinku
Buriću i Matku Šutalu i načelnicima općina Bizovac, Petrijevci i
Koška, zahvalu na svesrdnoj pomoći i velikom doprinosu u pro-

vedbi projekta uputila je i županu
OBŽ-a Ivanu Anušiću i generalnom direktoru Hrvatskih voda
Zoranu Đurokoviću, njegovu zamjeniku Davoru Vukmiriću kao
i direktoru VGO-a Osijek Željku Kovačeviću. Nakon potpisivanja ugovora uslijedilo je prigodno
obraćanje zamjenice gradonačelnika Ljerke Vučković. Uz srdačne
pozdrave i velike zahvale upućene u osobno ime i u ime gradonačelnika Dinka Burića na doprinosu i potpori svim gostima,
sudionicima i partnerima u projektu kao i čelnim ljudima Hrvatskih voda i OBŽ-a, zamjenica
gradonačelnika ponovno je istaknula kako bez velikog angažmana i pomoći Hrvatskih voda ovog
vrijednog projekta danas ne bi ni
bilo, kao i bez izdašne financijske
podrške EU-a. Također je istaknula i značajnu financijsku po-

Podršku daljnjem ostvarenju projekta dao je i gradonačelnik
Valpova Matko Šutalo

dršku od strane Hrvatskih voda i
resornog ministarstva.
- Ovaj projekt za nas je iznimno
važan. Iznad svega sretni smo i
zadovoljni što ova suradnja između dva grada koji su nositelji ovog
projekta aglomeracije, Valpova i
Belišća, kao i između tvrtki Dvorac d.o.o. i Hidrobel d.o.o. odlično funkcionira - poručila je zamjenica Ljerka Vučković izrazivši
vjeru u uspješan završetak projekta i poželjevši puno uspjeha izvođačima radova i svima koji sudjeluju u njegovoj provedbi. Zahvale
svima na dosadašnjem doprinosu i podršku daljnjem ostvarenju
projekta dao je i gradonačelnik
Matko Šutalo, koji je istaknuo da
je potpis ovog ugovora još jedan
velik korak naprijed k završetku
najvećeg projekta za našu Valpovštinu.      

Velika vrijednost
- Izražavam veliko zadovoljstvo
jer potpisivanjem ove komponente EU projekta aglomeracije
Valpovo-Belišće, mi zapravo ovaj
projekt privodimo kraju. Ostalo
je ugovoriti još manji dio projekta, a to je oprema. Imamo gotovo
sve komponente za izradu studije izvodljivosti i konačan presjek
troškova – zaključio je tom prigodom direktor VGO-a Željko Kovačević. Izvijestio je okupljene kako projekt ide dobro, da je više od
50 % mreže već izvedeno te je sasvim izvjesno da će u iduće dvije
godine ona biti privedena kraju.                        
Podsjetimo, nositelj Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće je valpovačka tvrtka Dvorac d.o.o., a uz tvrtku
Hidrobel d.o.o. Belišće partneri
na projektu su gradovi Valpovo
i Belišće te općine Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Ukupna vrijednost FASEP projekta
iznosi 271.578.968 kuna, od čega
189.561.114 kuna dolazi iz Europskog kohezijskog fonda za razdoblje 2014. – 2020., Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike sufinancira projekt s 35.542.437 kuna,
Hrvatske vode s 35.542.437, tvrtka Dvorac u iznosu od 7.449.186
te Hidrobel s 3.483.794 kune.
Dajana Petovari
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Najznačajniji korak Projekta izgradnje prve tvornice tissue papira u RH

Potpisan ugovor za izradu stroja
za proizvodnju tissue papira

N

a ponos i zadovoljstvo koordinatora projekta, belišćanskog
gradonačelnika
Dinka Burića, i
idejnog začetnika izgradnje prve
tvornice tissue papira u nas, profesora Milorada Krgovića, i njihova tima suradnika, u srijedu, 30.
lipnja, u Maloj vijećnici Gradske
uprave održano je svečano potpisivanje ugovora o izradi stroja za
prvu tvornicu tissue papira u Republici Hrvatskoj. Ostvaren je tako
željno iščekivani i najznačajniji korak u realizaciji velikog i iznimnog
projekta izgradnje prve tvornice tissue papira u Republici Hrvatskoj
i razvoja papirne industrije u Belišću.   Ugovor o izradi stroja vrijedan je 11 milijuna eura, dok je
cjelokupna vrijednost projekta izgradnje tvornice procijenjena na
17,6 milijuna eura. U ime proizvođača i isporučitelja stroja, austrijske tvrtke Andritz AG iz Graza,
ugovor su potpisali potpredsjednik tissue divizije Klaus Blechinger i direktor prodaje Günter
Offenbacher, a u ime investitora i
kupca, kao predstavnici belišćanske tvrtke Astrabel d.o.o, ugovor
su potpisali jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka papirne
industrije Milorad Krgović, predstavnica Kombela d.o.o. Marina
Novoselnik i poduzetnik Milan
Martinović iz Švedske. Gradonačelnik Dinko Burić, uz pozdravne
je riječi i dobrodošlicu, sudionike
susreta podsjetio i upoznao s detaljima projekta, iznimno značajnog
ne samo za naš grad već i za cijelu
državu. Kako je izvijestio, prošlo je
više od pet godina otkada je rođena i počela se razrađivati ideja izgradnje prve tvornice tissue papira u RH, a 2018. godine započele
su intenzivne radnje organizacijskog tima na ostvarenju projekta.
Delegacija Grada Belišća i investitora okupljenih u tvrtki Astrabel d.o.o. u tri i pol godine prešla
je više od 20.000 kilometara u obilasku najznačajnijih i najuglednijih
proizvođača tissue papira i njihove pogone diljem Europe (Austrije, Švedske, Njemačke, Italije i
Poljske) kako bi istražila ovu vrstu proizvodnje papira, a također
su i proizvođači u nekoliko navra-

Sudionici svečanog potpisivanja ugovora o izradi stroja za prvu tvornicu tissue papira u Republici
Hrvatskoj

Domaćini i gosti na radnom skupu u Gradskoj upravi Belišća
ta posjetili Belišće kako bi istražili
belišćanske mogućnosti za izgradnju tvornice. Na kraju su investitori donijeli odluku i kao tehnički i
tehnološki najboljeg isporučitelja opreme izabrali tvrtku Andritz
iz Austrije. Gradonačelnik Dinko
Burić naglasio je kako potpisivanje ovog ugovora predstavlja početak procesa proizvodnje stroja
za proizvodnju tissue papira koji
je ujedno financijski najvrjedniji i najvažniji dio cijele investicije.
Kao najveću vrijednost projekta
istaknuo je činjenicu da će se zaposliti više od 60 osoba, a kroz kooperantske poslove još najmanje
njih 40. Istaknuo je da je to jedan
od najvažnijih događaja u povijesti Belišća u posljednjih 40 godina,
a koji osigurava uvjete za lijepu i
perspektivnu budućnost bar u sljedećih 40-50 godina.
- Paralelno s izradom stroja uređi-

vat će se i prostor odnosno hala koju smo kupili od tvrtke DS Smith
Belišće, kojoj i ovom prilikom zahvaljujem na partnerskom odnosu. Cjelokupna vrijednost projekta je 17.628.000 eura. Najveći dio,
10.999.999 eura, odnosi na izradu
stroja, dok se ostali troškovi odnose na ulaganja u zgradu, projektiranje, tu su i troškovi otkupa hale,
te na potrebna trajna obrtna sredstva za početak rada nove tvornice - sažeo je gradonačelnik Dinko
Burić pojasnivši kako se stroj proizvodi posebno za Belišće i da očekuju njegovu proizvodnju, dopremu i montažu u Belišću te početak
rada u 2023. godini.

Znanje i razvoj
- Imamo više od stotinu referentnih tvornica koje smo izgradili diljem svijeta, poslujemo od 1995.

godine, a projekt u Belišću nam
je iznimno značajan jer se nalazi praktički “pred vratima”. To
je važno za nas jer bismo željeli biti prisutniji na ovom području i na ovaj način ući u ovu regiju.
Mi jako puno ulažemo, mi gradimo puno takvih tvornica u svijetu, a također jako puno ulažemo
i u istraživanje i razvoj i zbog toga
nam je posebno drago kad imamo
ljude s ovolikim znanjem, kao što
je doktor Krgović, jer onda zajedno možemo stvarati nove vrijednosti – medijima je rekao Klaus
Blechinger, potpredsjednik tissue
divizije tvrtke Andritz iz Graza,
koji je ovom prilikom iskazao zanimanje i za buduću suradnju.
Okupljenima se obratio i profesor Milorad Krgović i posebno
istaknuo da su s gradonačelnikom
Dinkom Burićem, njegovom snagom i voljom da okupi stručnjake s tog područja, osigurani novi,
idealni uvjeti stvaranja i razvoja
papirne industrije u Belišću.
- Znanje, svuda je važno znanje,
ljudi, atmosfera, toplina, iskrenost. Kada ste vi odani međusobno, kada postoji međusobno
poštovanje i znanje, sve se može stvoriti. Puno toga sam radio
i gradio po cijelom svijetu i uopće ne sumnjam u odlične rezultate ove nove tvornice. Bilo bi dobro
da i drugi prepoznaju kako se to
radi, kao što je to prepoznao gradonačelnik Burić - poručio je profesor Milorad Krgović.
Dajana Petovari
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U spomen na izravnog potomka
Vilima Gutmanna, jednog od utemeljitelja
grada Belišća

Predstavnici Belišća
na misi zadušnici za
Williama de Gelseyja

U

ponedjeljak, 21. lipnja, u
crkvi svetog Mateja u Budimpešti, delegacija Grada
Belišća nazočila je svetoj
misi zadušnici za preminulog baruna Williama de
Gelseyja. Peteročlanu delegaciju Grada
Belišća činili su predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Antonija Andrašek Barić, članica Gradskog
vijeća Marija Ilić, član Savjeta za gospodarski razvoj grada Belišća Milan Salajić i
voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo
i komunalne poslove Romano Klanjšček.
Domagoj Varžić je na misi zadušnici imao
čast na hrvatskom jeziku pročitati molitvu vjernika, koja je bila čitana i na mađarskom, engleskom i njemačkom jeziku.
Barun de Gelsey zauvijek nas je napustio 26. veljače 2021. godine u Londonu,
no njegova želja bila je da se njegov pepeo položi u Budimpešti. Barun William
de Gelsey, bio je ugledni europski bankar i nadasve filantrop, pokrovitelj kultu-

re i obrazovanja, čija fondacija podupire
rad poznate sveučilišne škole u Budimpešti. Za ovaj je doprinos papa Ivan Pavao
II. imenovao gosp. de Gelseyja viteškim
zapovjednikom Reda sv. Grgura Velikoga, a 2011. godine mađarski premijer Viktor Orbán odlikovao ga je najznačajnijim i
najvišim državnim priznanjem.
Gospodin de Gelsey nije skrivao svoje
simpatije prema gradu Belišću, koje je tri
puta posjetio. Godine 2018. Williamu de
Gelseyju uručeno je javno priznanje “Počasni građanin Grada Belišća”, u spomen
na djeda i oca, utemeljitelje Belišća, a u
želji da se iskaže najdublje poštovanje i
zahvalnost svim članovima obitelji Gutmann, čiji je trud, rad i život utkan u temelje grada Belišća. Upravo to dobiveno
priznanje Grada Belišća William de Gelsey istaknuo je kao ono na koje je najponosniji u intervjuu za jedne mađarske novine.
Lea Kozina
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Svečanim skupom uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća

Obilježen Dan antifašističke borbe
u Belišću

K

ao i ranijih godina, u počast svim
hrvatskim građanima koji su sudjelovanjem u antifašističkom pokretu
doprinijeli izgradnji mira, razvitku tolerancije i poštovanju
sloboda te tako postavili temelje državne suverenosti, na kojima je izgrađena današnja suvremena i demokratska Hrvatska,
u našem je gradu u utorak, 22.
lipnja, svečano i dostojanstveno
obilježen Dan antifašističke borbe. Toga je dana kod Spomenika
palim borcima i žrtvama fašizma
u Drugom svjetskom ratu, u Parku Fausta Lackovića, iza palače
Gutmann u Belišću, održan svečani skup koji je započeo intoniranjem himne RH i minutom
šutnje za sve poginule. Dužno
poštovanje svima koji su žrtvo-

vali svoj život u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu,
polaganjem vijenca i paljenjem
svijeća, u ime Grada Belišća,
odali su zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, predsjednik
Gradskog vijeća Domagoj Varžić i potpredsjednici GV Dario
Fletko i Bojan Vuksanić te ostali gradski vijećnici. Svim žrtvama
fašizma pijetet su odali i predstavnici Policijske postaje Belišće - načelnik Vlado Krznarić i
njegov zamjenik Nikola Pepić,
predstavnici Udruge umirovljenika unutarnjih poslova Osijek
- Podružnica Belišće, predstavnici gradskih poduzeća i ustanova, političkih stranaka i ostali sugrađani.            
Dan antifašističke borbe tradicionalno se obilježava svake godine, u spomen na 22. lipnja 1941.,
kada je u šumi Brezovici kod Si-

ska osnovan Prvi sisački partizanski odred, kao prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj
okupiranoj Europi.To je bio i
početak organizirane narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj
tijekom Drugog svjetskog rata.
Zanimljivo je spomenuti da se
Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svjetskom
ratu, podignut i postavljen u Belišću davne 1948. godine, nalazio
ispred palače Gutmann, sve do
prošle godine, kada je zbog potrebe realizacije projekta obnove Palače Gutmann i uređenja
svih pristupnih površina “List
do lista”, s Trga Ante Starčevića premješten na novu lokaciju,
u Park Fausta Lackovića, iza palače Gutmann, gdje se trajno nastanio.
- Kao i svake godine, Grad Belišće obilježava Dan antifašistič-

ke borbe, 22. lipnja. Time zapravo odajemo počast svim hrabrim
ljudima koji su u ona teška i crna
vremena, imali snage i hrabrosti
oduprijeti se svemu onome što je
prijetilo. Znamo da je bilo teško,
da je bilo jako puno zla u to vrijeme. Na ovaj način prisjećamo
se svih njih i time zapravo odajemo počast i svim našim ostalim
hrabrim sugrađanima koji su se,
u konačnici, u bilo kojem ratu, u
bilo kojoj borbi i bilo kojem zlu,
oduprijeli i dali svoj doprinos tome što imamo danas, a to je demokratska, suverena i nezavisna
Republika Hrvatska, u kojoj svi
živimo onako kako najbolje možemo, a možemo se samo nadati
da će taj zalog, čiji smo dio danas obilježili, zapravo poslužiti
da svi zajedno gradimo bolju budućnost! - poručila je u izjavi za
medije Ljerka Vučković.
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P

onedjeljak, 28. lipnja, bio je središnji
dan obilježavanja
30. obljetnice osnivanja 107. brigade
ZNG-a. Proslava je
započela 25. lipnja, otvorenjem
izložbe starog oružja i fotografija 107. brigade HV-a, program
je nastavljen koncertom Klape
“Sveti Juraj” Hrvatske ratne mornarice, a središnji dio je započeo
u ponedjeljak, 28. lipnja, svetom
misom u valpovačkoj župnoj crkvi
Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije.
Uslijedilo je polaganje vijenaca
uz blagoslov i molitvu na valpovačkom gradskom groblju te polaganje vijenaca kod spomenobilježja 107. brigade HV-a kod
Doma zdravlja u Valpovu, a sve je
završeno svečanom akademijom
u Centru za kulturu Matija Petar
Katančić.

Svečano i
dostojanstveno
Uz članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih
branitelja, hrvatske ratne vojne
invalide, hrvatske branitelje pripadnike 107. brigade te članove
udruga proisteklih iz Domovinskog rata, svečanosti obilježavanja
30. obljetnice nazočili su izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, general-pukovnik Marijan
Mareković, izaslanik predsjednika Sabora RH Goran Ivanović, izaslanik predsjednika Vlade
RH, državni tajnik u Ministar-

lipanj 2021.

stvu hrvatskih branitelja Špiro Janović, izaslanik ministra obrane
RH, načelnik Operativnog odjela Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”,
brigadir Zlatko Radočaj, izaslanik Ministarstva unutarnjih poslova načelnik Policijske uprave
osječko-baranjske Ladislav Bece, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić te
gradonačelnici gradova i načelnici općina iz zone odgovornosti
107. brigade, među kojima je bio
i predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća Domagoj Varžić. U ime
domaćina, Grada Valpova, okupljene je pozdravio gradonačelnik Matko Šutalo, koji je govorio
o važnosti 107. brigade za Valpovo
i Valpovštinu.
- Samim spomenom Vukova s
Drave svi znaju da se radi o herojskoj 107. i da ona predstavlja
sve branitelje, policajce, pripadnike narodne zaštite i sve ostale koji
su branili Valpovštinu i Miholjštinu odnosno istok Hrvatske, onda
kada je bilo najpotrebnije. Naša
brigada sudjelovala je u brojnim
akcijama i odazivala se zapovijedima Glavnog stožera HV-a kad
god i gdje god je zatrebalo. Ponosni smo na vas i nećemo vas zaboraviti - između ostaloga je rekao
valpovački gradonačelnik Matko
Šutalo.

Natjecanje
Zapovjedništva
Iako je Valpovo bilo domaćin i
organizator proslave 30. obljet-

Svečano proslavljen

Tri desetljeća V
nice osnutka 107. brigade HVa, u našem gradu je Streljačko društvo Belišće, na streljani
Zagajci, organiziralo natjecanje Zapovjedništva 107. brigade ZNG-a, a sve je inicirao general Slavko Barić. Natjecalo se
iz pištolja u disciplini 5+10 metaka, a sudjelovalo je 16 Vukova
s Drave, od kojih je najuspješniji
bio Vlado Stupar, drugo mjesto
je zauzeo Slavko Barić, a treće

Tomislav Šutalo. Podršku natjecateljima, ali i čestitke na velikoj
obljetnici, ondje je uputio predsjednik Gradskog vijeća grada
Belišća Domagoj Varžić, koji je
istaknuo kako su sportska natjecanja i druženja samo jedan od
načina stalne zahvale onima koji
su zaslužni za slobodnu i neovisnu Hrvatsku.
- Nikada ne smijemo zaboraviti
što su oni učinili za nas, poseb-
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n dan 107. brigade HV

Vukova s Drave
no oni koji su podnijeli najveću
žrtvu i kojima dugujemo vječnu zahvalu. I u vremenu koje je
pred nama, čuvat ćemo uspomenu na to i pružati potporu članovima udruga proisteklih iz Domovinskog rata te i na taj način
poboljšati kvalitetu njihova života, ali i života u našoj lokalnoj
zajednici i šire - poručio je predsjednik belišćanskog Gradskog
vijeća Domagoj Varžić.

Povjesnica 107.
brigade
107. brigada Zbora narodne garde Republike Hrvatske utemeljena je 28. lipnja 1991. zapoviješću generala Martina Špegelja,
tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske sa zapovjednim
mjestom u Valpovu, a za zapovjednika je imenovan Slavko Barić. Zona odgovornosti 107. bri-

gade bilo je područje tadašnjih
općina Valpovo, Donji Miholjac,
Našice i Đakovo, a jedno vrijeme i općina Orahovica. Početni ustroj 107. brigade sastojao se
od zapovjedništva i četiri bojne,
i to našičke, đakovačke, valpovačke i donjomiholjačke bojne.
U okviru bojni postojali su dijelovi za zapovijedanje, vezu, vatrenu potporu, logistiku i tri pješačke satnije. Stvarna razvijenost
bojni zavisila je od raspoloživog
naoružanja i vojne opreme. Kada danas pogledamo tadašnju
zonu odgovornosti 107. brigade
vidimo da to područje obuhvaća
trećinu Slavonije, a kada znamo
i činjenicu da su iz 107. brigade,
odnosno njezinih bojni već u rujnu i listopadu 1991. izrasle 122.
đakovačka te 132. našička brigada, onda vidimo koliko veliko
i nemjerljivo značenje ima 107.
brigada u obrani istočnog dijela
Hrvatske. 107. brigada jedna je
od prvih postrojbi koja se aktivno uključivala i u borbena djelovanja izvan svog područja, i to na
području Kostajnice i Vukovara. Od studenog 1991. zona odgovornosti 107. brigade prostire
se područjem općina Valpovo i
Donji Miholjac, a zapovjednikom brigade imenovan je Miroslav Štargl.
Već tijekom 1991. godine 107.
brigada oslobodila je zonu odgovornosti od agresorske JNA.
Oslobođene su karaule u Donjem Miholjcu, Viljevu i Podravskoj Moslavini, kao i vojarne u
Našicama i Đakovu i vojni poligon Gašinci. Zaplijenjena je go-

lema količina naoružanja i vojne opreme, što je omogućilo
potpuno ustrojavanje i opremanje brigade kao postrojbe. Krajem 1991. godine 107. brigada u
cijelosti kontrolira crtu obrane
koja se proteže desnom obalom
rijeke Drave od Donjeg Miholjca pa sve do Josipovca. Također
dijelom snaga zaposjeda područje uz Brondin kanal od Josipovca sve do Čepinskih Martinaca.
Izvidničko diverzantskim snagama 107. brigada kontrolira i tzv.
zeleni pojas koji se prostire u Baranji i zahvaća područje od rijeke Drave do velikog nasipa. Zahvaljujući 107. brigadi okupator
iz Baranje nikada nije uspio prići rijeci Dravi i direktno ugroziti
naselja uz nju - Bistrince, Belišće,
Nard i Petrijevce. U 1992. navedene aktivnosti se nastavljaju,
utvrđuje se crta obrane i vrši se
uvježbavanje vojnika za napadna
djelovanja. Dana 3. travnja 1992.
godine izvršena je napadna operacija “Baranja”, u kojoj je napadno djelovala cijela brigada uz
sudjelovanje i jednog dijela postrojbi Operativne zone Osijek,
uz forsiranje rijeke Drave. Brojno stanje 107. brigade tada je
iznosilo oko 2700 vojnika. Poslije operacije “Baranja”, zbog potpisanih primirja, brigada uz svoje
redovite zadaće razvija i mirnodopske aktivnosti, poput onih
sportskih i kulturno-zabavnih.
Tijekom srpnja 1992. dolazi do
demobilizacije većeg dijela brigade, a ista je ugašena u prosincu 1992.
Monika Đogaš
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Započela tradicionalna ljetna manifestacija
“Mali grad, veliki ljetni doživljaj”

S

SIMFO-ROCK KONCERT
OSJEČKOG HNK U BELIŠĆU

imfo-rock koncert u izvedbi umjetnika osječkog Hrvatskog narodnog kazališta
bio je posebno i jedinstveno
kulturno događanje koje su
svojim sugrađanima i dragim
gostima u četvrtak, 1. srpnja, a u okviru ovogodišnje belišćanske ljetne i tradicionalne
manifestacije “Mali grad, veliki ljetni doživljaj” poklonili vrijedni organizatori - Grad
Belišće i Centar za kulturu Sigmund Romberg.
U posebno uređenom ambijentu, na pozornici ispred zgrade Gradske uprave, Orkestar Opere HNK u Osijeku u suradnji s
osječkim pjevačima, solistima HNK, vokalnim kvartetom te mladim osječkim rockbandom “Echoes”, a pod vodstvom maestra
Mladena Tutavca, za mnogobrojnu je belišćansku publiku izveo jedinstven program
ispunjen najvećim hitovima proslavljenih
svjetskih rock i pop bendova 60-ih, 70-ih i

80-ih godina, u posebno zadivljujućem simfo-aranžmanu koji spaja klasičnu i modernu
glazbu. Uz mnogobrojne goste iz Belišća i
okolice, u čarobnim zvucima simfo-obrada
najvećih hitova Pink Floyda, Led Zeppelina, Deep Purplea, Beatlesa, Briana Adamsa i drugih na Simfo-rock koncertu u gradu Belišću uživali su i gradonačelnik Belišća
Dinko Burić, zamjenica Ljerka Vučković,
predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić i njihovi suradnici, a posebni gosti te su
večeri bili i sudionici dvodnevnog Kongresa “Ususret razvoju papirne industrije, strojarstva i energetike Klastera papirne industrije, strojarstva i energetike Belišće” čiji
je domaćin bio grad Belišće i intendantica
HNK u Osijeku Dražena Vrselja sa suradnicima. Unatoč velikom trudu i žarkoj volji
izvođača, organizatora i gostiju, zbog nepovoljnih vremenskih prilika koncert nije mogao biti izveden do kraja, no to nije umanjilo oduševljenje domaćina i posjetitelja

zbog jedinstvenog glazbenog doživljaja koji su im tijekom nastupa i izvedbe devet od
15 predviđenih skladbi priuštili vrsni umjetnici osječkog HNK, pod ravnanjem maestra
Mladena Tutavca. Ovo je iskustvo kod posjetitelja i izvođača samo dodatno pojačalo
želju za novim i brzim skorašnjim susretom
u Belišću, koji će rezultirati i novom glazbenom čarolijom u izvedbi Belišćanima uvijek
dragih i cijenjenih gostiju i suradnika.
- Za belišćansku publiku priredili smo Simfo-rock koncert. Inače program koncerta
Simfo-rock mi izvodimo u Osijeku i tamo
gdje nas pozovu i večeras nam je, naravno,
drago što imamo priliku to izvesti u našem
dragom Belišću, gdje smo uvijek toplo, lijepo i srdačno dočekani i uvijek volimo pred
ovom publikom svirati i pjevati – u izjavi za
medije uoči koncerta rekao je dirigent HNK
u Osijeku Mladen Tutavac.
Dajana Petovari
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Još jedan plod lijepe suradnje Grada Belišća i Župe sv. Josipa
Radnika Belišće

S

METANOJA – izložba slika
Tihomira Lončara

vi ljubitelji likovne umjetnosti i
lijepih slika imali su prilike u Belišću uživati u još
jednoj fascinantnoj izložbi i djelima još jednog
velikog hrvatskog umjetnika.
Zahvaljujući primjernoj suradnji Grada Belišća i Župe sv. Josipa Radnika i inicijatora, profesora Branka Matišića, ovaj se
put belišćanskoj publici svojim
vrijednim i impresivnim umjetničkim djelima objedinjenim u
izložbi “Metanoja”, predstavio
peti po redu član grupe Contra,
cijenjeni i afirmirani akademski
slikar Tihomir Lončar. Tihomir Lončar rođen je u Vinagori
1953. godine, a od 1964. godine
živi i djeluje u Zagrebu i jedan
je od najznačajnijih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika. Svečano otvorenje izložbe
“Metanoja” postavljene u predvorju Gradske uprave, održano je u subotu, 3. srpnja ispred
zgrade Gradske uprave grada
Belišća. Osim cijenjenog umjetnika i autora Tihomira Lončara i inicijatora izložbe, profesora Branka Matišića, svečanosti
otvorenja nazočili su i predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić, belišćanski župnik,
fra Branko Janjić, pročelnica
Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Antonija Andrašek
Barić i suradnici, te velik broj
prijatelja i simpatizera kulture
i likovne umjetnosti. Nakon što
je Mislav Matišić pročitao lijep
tekst Phila Bosmansa i nakon
Mozartove skladbe “Mala noćna muzika”, koju je izveo Gudački kvartet osječkog HNKa, uslijedio je govor profesora
Branka Matišića, koji je uz pozdrave i dobrodošlicu okupljenima predstavio lik i djelo istaknutog zagrebačkog slikara
Tihomira Lončara.
Belišćanskoj je publici u holu
Gradske uprave predstavljena
mala retrospektiva slika rađenih uljem i akrilom, među kojima dominiraju pejzaži. U postavu izloženom u predvorju

Svojom nazočnošću i lijepim riječima podršku je umjetniku, u ime
Grada Belišća, dao i predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić

Ugledni gost, poznati hrvatski slikar Tihomir Lončar, obratio se
Belišćanima na otvorenju izložbe

Naši su sugrađani sa zanimanjem razgledali djela Tihomira Lončara

Gradske uprave nalazi se 40
ključnih slika koje ilustriraju slikarev cjelokupan rad: realistična djela početne faze od 1984.
do 1990. godine, 5-6 djela iz ciklusa Tri godišnja doba i djela
najnovijeg ciklusa Oslobođenja
koji sadrži 20 umjetničkih djela
u kojima prevladava duhovno. Svojom nazočnošću i lijepim riječima podršku je umjetniku, u
ime Grada Belišća, dao i predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić. Zahvalio je Tihomiru Lončaru što je Belišćane
počastio svojim dolaskom i svojim djelima, uz nadu da ovo neće biti njegov posljednji dolazak u Belišće, nego da će opet
doći u naš grad.
- U sklopu manifestacije ‘Mali
grad, veliki ljetni doživljaj’ imamo prigodu i čast otvoriti izložbu renomiranog hrvatskog slikara Tihomira Lončara, člana
grupe Contra. Zaista, proteklih
godina imali smo čast ugostiti
i ostale članove ove grupe, sada je došao i red na jednog od
doista najrenomiranijih slikara u Republici Hrvatskoj našega vremena. Kako se čovjek
razvija, kako čovjek raste, tako i Tihomir Lončar mijenja teme svojeg stvaranja. To će moći pogledati svi koji dođu u hol
Gradske uprave i moći će vidjeti te transformacije, taj razvoj
kroz godine. Doista, ovakvi događaji uvelike oplemenjuju naš
grad i društveni život našega
grada. Ove izložbe dakako ne
bi bilo bez inicijatora, profesora Branka Matišića, ali i Župe
sv. Josipa Radnika, koji su suorganizatori ovog događanja poručio je Domagoj Varžić.
Izložbu “Metanoja” akademskog slikara Tihomira Lončara,
postavljenu u predvorju Gradske uprave grada Belišća, u
sklopu programa manifestacije
“Mali grad, veliki ljetni doživljaj”, svi zainteresirani posjetitelji moći će pogledati sve do 6.
kolovoza 2021. godine.
Dajana Petovari
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Osobita lipanjska društvena događanja u gradu Belišću

Predstavljanje nove knjige i proslava
60. obljetnice “male mature”

Autora i goste pozdravio je predsjednik Gradskog vijeća Domagoj
Varžić

N

akon dužeg vremena
odsutnosti kulturnih
događanja zbog
poznate epidemiološke situacije, sa znatnim poboljšanjem
epidemioloških prilika, u našem je gradu konačno došlo vrijeme za uživanje u željno očekivanim susretima i druženjima.
Jedno takvo kulturno događanje
bilo je i predstavljanje nove knjige našeg sugrađanina, poznatog
kroničara Tomislava Zvonarića
Žume, pod nazivom “Baraber
Belišća grada iz Mitrovice kvarta”. Kako je mnogima poznato,
iako već godinama živi i radi u
Zagrebu, rođeni Veliškovčanin,
Tomislav Zvonarić Žuma, svoje Belišće, Mitrovicu i Slavoniju
u srcu i u mislima uvijek nosi sa
sobom i nikada ne zaboravlja što
je ponovno potvrdio još jednim,
četvrtim zaredom impresivnim
književnim uratkom sa simboličnim naslovom, u kojem je iskreno na papir pretočio sve njegove emocije, snove, sjećanja, misli
i razmišljanja. I ovaj put, a zahvaljujući uspješnim organizatorima, Gradu Belišću i Centru za
kulturu Sigmund Romberg, promocija Žumine knjige održana
je u petak, 25. lipnja, u lijepom
i ugodnom ambijentu Kazališne kavane Belišće i u prisutnosti
velikog broja gostiju i prijatelja.
Uz predstavnike organizatora,
ravnateljicu Centra za kulturu i

O svom novom djelu govorio je
Tomislav Zvonarić Žuma

moderatoricu susreta Teu Glavicu i predsjednika Gradskog vijeća Domagoja Varžića, podrška
autoru, ujedno i promotori njegove knjige bili su poseban gost,
Žumin prijatelj i suradnik Filip
Šovagović i Denis Šimić, poznati
radijski voditelj čiji se opisi autora, njegova života i djela, domoljublja i čežnje za domom nalaze
u novoj knjizi, kao i njegov prijatelj, urednik portala Valpovština
info Vladimir Vazdar. Osim ravnateljice Tee Glavice, sudionicima susreta pozdravne je i prigodne riječi uputio i predsjednik
GV Domagoj Varžić, koji je za-

Jubilarci “male mature” pred zgradom Gradske uprave

ključio kako je Žuma jedan od
onih sugrađana rođenih u našem
kraju, a koji su silom prilika, trbuhom za kruhom otišli iz Belišća i uvijek mu se rado vraćaju
te je zato uvijek rado viđen i primljen u našem gradu. Također
je istaknuo i osobitu čast i zadovoljstvo zbog njegova sudjelovanja i dolaska u Belišće i poznatom glumcu Filipu Šovagoviću
poželjevši mu toplu dobrodošlicu. Svoje je djelo prezentirao
i sam autor Tomislav Zvonarić
Žuma koji je zahvalio organizatorima, izdavačima, sponzorima,
Filipu Šovagoviću i ostalim pojedincima što su mu dali moralnu i
savjetodavnu podršku u njegovu
radu te je sa sudionicima susreta
podijelio najdraža sjećanja i misli o Mitrovici pročitavši pojedine dijelove iz knjige.

Susret generacije ` 61.
Predstavljanje nove knjige nije
bio jedini razlog Žumina dolaska
u Belišće. Naime, još jedan lijep
povod za dolazak bio je i susret
sa predstavnicima njegova 8.b
razreda, generacije koja je prije 60 godina, dakle 1961. godine
napustila osnovnoškolske klupe
i okrenula novu životnu stranicu, a čije je održavanje, prema
tradiciji, upravo on inicirao. Tako je u povodu 60. godišnjice njihove “male mature” i završetka
osnovnoškolskog obrazovanja,
za devetero predstavnika tadaš-

njeg 8.b razreda u Gradu Belišću
priređen i prigodan prijam. U
maloj vijećnici Gradske uprave
u subotu 26. lipnja predstavnike
generacije, danas 75-godišnjake
Ivana Dandića, Ivana Strugačevca, Franju Kodrnju, Mariju Alošinac, Branku Kiš, Dušanku Velte, Nikolu Sarića, Veru Koričić i
Tomislava Zvonarića Žumu, srdačno je kao domaćin primio i
ugostio predsjednik GV Domagoj Varžić. Susret je protekao u
ugodnoj i opuštenoj atmosferi,
a Domagoj Varžić gostima je zahvalio na njihovu doprinosu razvoju grada Belišća, ističući da
zahvaljujući i njihovu radu i zalaganju neke vrijednosti u gradu
danas svi baštinimo. Uz najljepše želje, Domagoj Varžić gostima je uručio i prigodne poklone
koji će ih podsjećati na boravak
u Belišću i njihov zajednički susret.
- Od 1968. godine, kada smo se
prvi put sastali, svaku godinu u
lipnju, treću subotu, ja, koji najdalje stanujem od grada Belišća, iako najbliži srcem, ja sve
zovem, obavijestim, pošaljem
pozive i budem žalostan ako
netko od njih ne dođe. Prijateljstvo je kod nas ostalo, šale staračke ima na račun nas i, budite sigurni, oni mladi koji ostaju,
da mi nemamo Belišće kao grad
nego kao dom - tom prigodom
emotivan je bio inicijator susreta Tomislav Zvonarić Žuma.
Dajana Petovari
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Svečanom svetom misom na svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja

Mještani Kitišanaca proslavili
kirvaj i crkveni god

Ž

upljani i mještani najmanjeg
i po prvom spomenu iz 1289.
godine najstarijeg belišćanskog prigradskog naselja, Kitišanaca, u četvrtak su, 24.
lipnja, proslavili svetkovinu
Rođenja sv. Ivana Krsitelja - svoj crkveni god i
tradicionalni kirvaj u selu.
Tim povodom u Kitišancima je u filijalnoj crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u 10.30 održano prigodno i svečano misno slavlje, koje je,

pred okupljenim mještanima i njihovim gostima, predslavio belišćanski župnik, fra Branko
Janjić.
Inače, Kitišanci su kao filijala pripadali Župi
Valpovo sve do osnutka Župe Belišće 1966.
godine, kada su upravljanje župom preuzeli
franjevci trećoredci. Na svečanoj sv. misi održanoj 4. listopada 1992. godine biskup đakovački, msgr. Marin Srakić blagoslovio je gradilište i postavljeni temeljni kamen buduće
kapelice. Zahvaljujući Ivanu Svrtanu, koji je

vodio organizaciju i izgradnju crkve te se zajedno s obitelji posebno istaknuo u gostoprimstvu kao i velikom zauzimanju mještana
i građevinskog odbora te iskazanoj pomoći
od strane Belišća d.d., Valpova d.d., Zadruge
iz Veliškovaca i privatnog poduzetnika Vjekoslava Mađarevića iz Satnice, završeni su svi
radovi na njezinoj izgradnji i kapelica je naposljetku 12. prosinca 1993. blagoslovljena i
posvećena sv. Ivanu Krstitelju.

S ciljem unaprjeđenja i jačanja poduzetništva

Belišćanski Polet postao član
udruge Mreža BOND

H

rvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u Opatiji
je od 9. do 11. lipnja organizirala
trodnevnu konferenciju u povodu otvorenja druge faze projekta
Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija – BOND 2, okupivši predstavnike poduzetničkih potpornih institucija (PPI), članove Mreže BOND iz cijele Republike Hrvatske, na kojoj

je sudjelovala i direktorica belišćanskog Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Karolina Štefan Bugarinović. U okviru konferencije održana
je Osnivačka skupština udruge Mreža poduzetničkih potpornih institucija – Mreža BOND,
kojoj je pristupio i Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. te su održane i radionice o temi razvoja novih usluga za poduzetnike, standardizacije
usluga savjetovanja poduzetnika u rastu i razvoju kao i radionice na temu jačanja kompetencija

zaposlenika PPI-jeva, članova. Mreža trenutačno okuplja 91 poduzetničku potpornu instituciju s područja cijele Republike Hrvatske koje su
odabrane temeljem općeg kriterija izvrsnosti.
Cilj projekta je unaprjeđenje Mreže kroz razvoj
standardiziranih usluga te razvoj sustava mentorstva, sa svrhom podrške poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji i
sektoru djelatnosti, s naglaskom na jednaku razinu kvalitete i na dostupnost diljem Hrvatske.
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Lijep i iznimno atraktivan ulazak u n

SVEČANO OTVORE
TRG KOD BAZE

Na svečanom otvorenju Sportskog trga bila je zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković i predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković govorila je medijima o
novom trgu u našem gradu

Najmlađi su posebno uživali na novom trgu

N

a ponos, zadovoljstvo i užitak svih
Belišćana kao i
mnogobrojnih gostiju svih generacija, koji ga svake
godine, tijekom ljetnih mjeseci redovito posjećuju i uživaju u
njegovim blagodatima, prostor
između Gradskog bazena u Belišću i Nastavno-sportske dvorane u lipnju je obogaćen novim
javnim iznimno atraktivnim mjestom za odmor, opuštanje i uživanje u ugodnim trenutcima.
Samo nekoliko dana uoči otvorenja bazena i početka nove kupališne sezone, u četvrtak, 17. lipnja, našim sugrađanima i javnosti
i službeno je predstavljena još
jedna belišćanska trajna vrijednost, nova oaza za užitak i razonodu, novi Sportski trg u Belišću.
Novi Sportski trg čija atraktivnost
i ljepota svakodnevno privlače
poglede i pozornost mnogobrojnih kupača, šetača i gostiju, posebice djece i školaraca, koji u
prelijepom ambijentu i sadržajima Sportskog trga guštaju u svako doba dana. Osobito u noći, čemu uvelike doprinosi zadivljujuća
igra vode i raznobojne svjetlosti u
samoj fontani, prigodno popraćena i odlično biranom glazbom.
Projekt izgradnje Sportskog trga i uređenja zgrade bazena vrijedan ukupno 4.340.756,31 kunu
plod je još jednog u nizu brojnih i
vrijednih ulaganja Grada u sport
i sportsku infrastrukturu u gradu Belišću. Inače, vrijedan doprinos realizaciji projekta izgradnje
Sportskog trga dalo je i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a, preko Programa održivog razvoja lokalne zajednice, i
to u iznosu od 200.000,00 kn.      
U okviru provedenih radova uređeno je pročelje zgrade bazena,
a ispred ulaza u zgradu izgrađen
je i hortikulturno uređen novi
Sportski trg koji raspolaže atraktivnom podnom fontanom u obliku simbola olimpijade, postavljenim klupama, novom javnom
rasvjetom i trodimenzionalnim
natpisom “Belišće”.
Svečanost otvorenja Sportskog
trga kod Gradskog bazena u Belišću održana je u četvrtak, 17.

Novi Sportski trg lijepo je i atraktivno uređe

lipnja, a uz zamjenicu gradonačelnika grada Belišća Ljerku
Vučković, predsjednika Gradskog vijeća Domagoja Varžića i
ostale članove Gradskog vijeća
svečanosti su nazočili i predstavnici projektanata, izvođača radova, nadzora, javne uprave, gospodarskog, političkog, kulturnog
i svekolikog društvenog života
grada Belišća. Na početku susreta okupljenim se posjetiteljima i
gostima prigodno obratio predsjednik GV-a Domagoj Varžić.
U svom govoru obrazložio je naziv i lokaciju Sportskog trga istaknuvši kako je lokacija izabrana
zato što se nalazi između sportske dvorane, kompleksa bazena i
sportskih terena i prije svega zato
što je Belišće, kako je rekao, već
dugi niz desetljeća sportski grad.
Podsjetio je kako je Belišće dobilo prestižne titule od akreditirane asocijacije ACES Europe, Europski grad sporta 2017. godine i
Europska regija sporta 2018. godine.
– To nas posebno veseli, ali to
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novu kupališnu sezonu 2021. godine

EN NOVI SPORTSKI
ENA U BELIŠĆU
I na otvorenju nije izostalo kupanje i osvježenje

I ove sezone na bazenu će redovno raditi i škola plivanja

en gradski prostor

nam je i poticaj i zalog za budućnost. Temelje su postavili naši proslavljeni sportaši, prije
svega naš olimpijac Matija Ljubek i njemu također su u čast i
ovi olimpijski krugovi ovdje, ali
i brojni sportaši koji su osvajali svjetske i europske medalje u
raznim sportovima. Želim da svi
vi koji ćete posjećivati bazen, ovu
lokaciju i ovaj Sportski trg, uživate u njegovu izgledu i u novouređenom okolišu - poručio je Domagoj Varžić.
Potom je prigodne riječi okupljenima uputila i zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković.
Izrazila je želju da će u ovom prostoru jednako uživati i Belišćani
kao i svi dragi gosti koji budu dolazili u naš grad.
- Na prostoru koji je izgrađen i
uređen prije 40 godina dogodila se obnova i na ovom prostoru gdje smo okruženi sportskim
zgradama i sportskim terenima
odlučili smo urediti Sportski trg
koji se oslanja i na Park 5. studenoga, a našim sugrađanima

omogućiti još jedan uređen javni prostor gdje će moći provesti
ugodne trenutke. Ovo je još jedan javni prostor koji Grad uređuje za svoje sugrađane i za sve
naše drage goste. Mi se nadamo
i želimo da zajedno sa svima vama nastavimo ovim putem, da
na ovakav način oplemenjujemo
prostor koji nas okružuje, stvarajući tako nove poruke, nove slike
i novo lice našeg grada u kojemu
ćemo u konačnici svi zajedno uživati – poručila je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
koja je i službeno otvorila novi
Sportski trg.
Nakon službenog dijela svi sudionici mogli su uživati i opustiti se
uz čarobnu igru svjetlosti i vode
popraćenu i prigodnom instrumentalnom glazbom, a lijepu,
opuštenu i veselu atmosferu koja je vladala na trgu dodatno su
začinili mališani i djeca koji su, u
jednom trenutku, a na opće oduševljenje prisutnih, odlučili potražiti i iskušati osvježenje usred
same fontane.

Bazen
Ususret kalendarskom ljetu i
onim pravim vrelim temperaturama, u subotu, 19. lipnja, i službeno je započela nova kupališna
sezona na Gradskom bazenu u
Belišću. I ovoga puta, prvog dana po otvorenju sezone, ulaz na
bazen za sve je goste bio tradicionalno besplatan. Bazen je otvoren svakog dana od 11 do 20 sati.
Djeca do sedam godina ne plaćaju ulaz i obvezan je njihov dolazak u pratnji roditelja. Za posjetitelje cijene ulaznica i ovoga su
puta ostale nepromijenjene, dakle iste su kao i prethodnih godina - dnevne ulaznice učenici i studenti tako mogu kupiti po cijeni
od 7 kn dok je za odrasle cijena 15
kn. Dnevna ulaznica (poslije 17
sati) za učenike i studente je 4 kn,
a za odrasle 8 kn. Također, na ulazu u bazen svakodnevno se mogu
kupiti i sezonske ulaznice u radnom vremenu bazena. Mogu se
kupiti i dnevne ulaznice za organizirane grupe učenika, za više od

15 osoba, po cijeni od 5 kn, kao
i dnevne ulaznice za organizirane
grupe odraslih, za više od 15 osoba, po cijeni od 10 kn. I ove godine mogu se iznajmiti ležaljke za 5
kn po komadu. Osim suncobrana,
ležaljki i ostalih atraktivnih sadržaja na našem bazenu, u ponudi
su i usluge popularnog Wellness
kutka koji posjetiteljima uz solarij i saunu nudi razne vrste masaže – masažu cijelog tijela, masažu
stopala, sportsku, anticelulitnu,
aromatičnu, parcijalnu i specijalne masaže, a od paketa sadržanih
u ponudi, tu su sportski, anticelulitni, aroma, parcijalni, saunapaket i paket specijalnih masaža.
Sve spomenuto kao i zanimljiva
ugostiteljska ponuda, obnovljeni i
dotjerani sportski tereni s dječjim
igralištem te dokazano najkvalitetnija i najčišća voda u široj okolici garancija su za odličan provod
i više nego dobri razlozi zbog kojih ovo belišćansko popularno kupalište iz godine u godinu privlači
sve veći broj kupača i posjetitelja.
Dajana Petovari
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Pismo prof. dr. sc. Nenada Milosavljevića,
s Graz University of Technology u Austriji

BELIŠĆE - grad velikog srca
Poštovani gospodine gradonačelniče Buriću, poštovani profesore Krgoviću,
hvala vam na pozivu za sudjelovanje na kongresu “Ususret razvoju papirne industrije, strojarstva i energetike Klastera papirne industrije, strojarstva i energetike Belišće”. Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo sudjelovati na kongresu i svojim radom dati mali doprinos
prezentaciji novog tissue stroja u Belišću.
Želio bih dati mali rezime i moju osobnu ocjenu kongresa. Sudjelovao sam na više od pedeset kongresa diljem svijeta, od Hong Konga,
Amerike, Švedske, Finske, Grčke, Indije, Njemačke, Nizozemske, Austrije, Rumunjske… Svi kongresi imaju svoju čar, izazov, lijepe trenutke, ostavljaju vječna poznanstva.
Međutim, predavanje u svom rodnom gradu, gdje predstavljam drugu generaciju papirničara ima poseban status. Unatoč brojnim kongresima ipak je najljepše biti u svom rodnom gradu i pred svojim prijateljima. Moram priznati da sam imao veliku tremu i da sam dugo pripremao svoje predavanje. Svi vi ste bili moji mentori i vjerojatno najbolji i najkompetentniji ocjenjivači moga predavanja. Iako na
svakom predavanju mora prevladavati razum i koncentracija, mene je ovaj put vodilo srce.
Predavanje je prošlo, pamtit ću “jednu i pol minutu” upozorenja prof. Krgovića, ali završio sam na vrijeme. Osjećaji su se slegnuli i sada razum može dati ocjenu simpozija.
Jednom riječi, kako prof. Krgović zna reći, briljantno. Pohvalio bih organizatore, dr. Marolina i mnoge druge koji stoje iza njega, jer organizaciju čini tim, a ne samo pojedinci. Pohvalio bih koncept predavanja i sve predavače s izuzetno zanimljivim temama. Nije bilo promašenih predavanja jer koncept je bio skupiti stručnjake kojima je zadatak bio uskladiti predavanja s glavnom temom, kako pridonijeti
i pomoći u globalnoj realizaciji nove industrije u Belišću s lokalnim ciljem razvoja tissue stroja u Belišću. Vrlo visoka ocjena koncepciji
predavanja.
Svi predavači su dobro izabrani i ocjenjujem ih najvišim ocjenama. Ovaj kongres treba dobiti status tradicije i nastaviti se svake godine.
U usporedbi s drugim simpozijima na kojima sam sudjelovao, ovaj naš kongres zauzima sam vrh svjetskih kongresa u svim domenama
koje svjetski simpozij treba imati. Bez ikakvih ustručavanja na sljedeći kongres treba pozvati i stručnjake iz tog područja diljem svijeta.
Bez sumnje odaziv će biti velik, to vam mogu garantirati.
Iako realizacija i krajnji cilj zahtijeva angažman puno ljudi, odricanja, truda, organizacije, timskog rada da bi kongres uspio, moram
istaknuti dvije osobe koje su podnijele najveći teret i najveću odgovornost ovih svih događanja u Belišću.
Gospodine gradonačelniče Buriću, hvala Vam za ovaj kongres! Ja znam koje sve faze i napore, odricanja i volje je trebalo da bi se dovela
nova industrija u naš grad. Hvala Vam na upornosti i nepokolebljivosti koju ste pokazali da biste služili svom gradu i svim građanima
Belišća. Da, nova radna mjesta će doći, ugled Belišća će porasti, ljudi će vidjeti smisao ostanka u Belišću, mnoge obitelji će pronaći svoje
mjesto u Belišću, ali to je samo početak. Belišće s takvim vodstvom može još više i bolje. Jedan pametan čovjek je rekao: “Uspješan čovjek
je onaj koji uzme svoje snove i pretvori ih u realnost.” To ste Vi, gospodine Buriću!
Druga osoba bez koje ne bi bilo realizacije i projekta tissue stroja i kongresa je moj poštovani prijatelj, prof. dr. Krgović i njegovih famoznih “jedna i pol minuta”.
Tijekom pripreme i realizacije tissue stroja i kongresa puno smo vremena proveli u diskusijama i proračunima koje je najbolje rješenje za
jedan optimalan i Belišću prihvatljiv stroj. Profesor Krgović je proveo puno besanih noći da bi dao svoj maksimalan doprinos i sve svoje
znanje (a ono je veliko) da bi došlo do tehničke savršenosti i realizacije ovog projekta. Radile su se kombinacije, svaki detalj je provjeren
milijun puta, usklađivao se svaki detalj optimalne proizvodnje. Mislim da Andritzu nije bilo lako pratiti sve zahtjeve i zadatke koje je profesor Krgović stavio pred njih. I uspio je! Andritz je pratio i prekrajao rješenja da bi zajedno svi došli do krajnjeg cilja. Zahvalio bih prof.
Krgoviću na briljanto vođenom projektu i krajnjoj realizaciji.
Previše je ljudi da ih navodim pojedinačno kojima bih čestitao na doprinosu ovom projektu i svih događanja koja su slijedila, zato prihvatite moje čestitke u anonimnosti. Najveća snaga svakog projekta je timski rad, a ovdje je to došlo u potpunom sjaju.
Ovdje treba napomenuti da su nakon napornog rada tijekom simpozija slijedila izvrsno organizirana kulturna događanja. Ni kiša nam
nije uspjela nauditi. Pohvalio bih i veličanstveni Simfo-Rock koncert koji je pripremio HNK iz Osijeka. Posebna čestitka intendantici HNK
iz Osijeka, gospođi Draženi Vrselja i maestru Filipu Pavišiću za organizaciju koncerta.
Rezime: sve je bilo na najvišem stupnju organiziranosti i realizacije.
Još jednom svima hvala i vidimo se na sljedećem kongresu u Belišću, gradu papira i gradu tissue papira.
Belišće - grad velikog srca! Moje iskrene čestitke!
Graz, 6. srpnja. 2021.

Prof. dr. sc. Nenad Milosavljević, eMBA
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Na vodi je uvijek neizvjesno i zanimljivo

Organizatori i stručno vodstvo Čiklijade

Nastavak lijepe belišćanske tradicije veslanja starih ribičkih čamaca

Bruno Mesić pobjednik 15. Čiklijade

P

rema tradiciji dugoj
već 15 godina, Stara Drava kod Belišća, na baranjskoj
strani, u subotu, 3.
srpnja bila je središte uvijek atraktivne poznate belišćanske Čiklijade. Ovogodišnja
rekreativna i zabavna utrka u ribičkim čamcima – čiklovima na
Staroj Dravi, održana je u organizaciji Grada Belišća, Turističke
zajednice grada Belišća i Udruge športskih ribolovaca Belišće,
u okviru tradicionalne belišćanske manifestacije “Mali grad veliki, ljetni doživljaj”. Sunčano i toplo prijepodne i ove je godine u
izuzetno lijepu prirodu našeg riječnog okruženja, izmamilo brojne ljubitelje prirode i veslanja od
kojih su neki došli s namjerom da
se okušaju u zanimljivom nadmetanju na vodi, dok su ostali sudionici svojim dolaskom i uzvicima ohrabrenja odlučili bodriti
natjecatelje tijekom njihovih natjecateljskih i veslačkih pothvata. Organizatori su se, po dobrom
starom običaju, potrudili i da prisutnim natjecateljima ništa ne
manjka, te su im osigurali i prikladne majice s logom natjecanja,
kao i vodu za piće.
Uz voditeljicu Moniku Đogaš,
kojoj je dodijeljena uloga i stručnog ocjenjivačkog suda, okupljene je natjecatelje i goste u ime
organizatora pozdravila i zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković. Natjecatelje su, osim zamjenice gradonačelnika, zajedno
s gostima također bodrili i pružali
im podršku i direktorica Turističke zajednice Mirjana Klen, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Belišća Milan Zamaklar
i v.d. predsjednika Udruge šport-

Natjecatelji i organizatori 15. belišćanske Čiklijade

skih ribolovaca Belišće Stjepan
Berak. Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković zahvalila je
svima što uvijek daju podršku aktivnostima koje se organiziraju u
gradu Belišću, a koje se usmjerene na promociji sporta, pogotovo
veslanja po kojem smo poznati i
koje je u našoj tradiciji. Svima je

poželjela da se ugodno osjećaju, a
natjecateljima je poželjela i puno
uspjeha u nadmetanju te je službeno otvorila natjecanje.
Svoje veslačke snage u trima
izlučnim utrkama ovaj je put odmjerilo ukupno deset natjecatelja raspoređenih u tri grupe, koji
su se, svaki za sebe, borili za svoje

Bruno Mesić najmlađi je pobjednik Čiklijade od kada se održava
ovo zanimljivo natjecanje

mjesto u finalu. U ribarskim čamcima – čiklovima natjecali su se
Vjenceslav Mužević, Dražen Zanoški, Josip Rakmić, očevi i sinovi Zdenko i Toni Šabjan te Vlado
i Bruno Mesić, Vlado Lasić, Josip
Dvoržak i Franjo Barić. Nakon
zanimljivog odmjeravanja snaga u veslanju iz kvalifikacija su se
kao finalisti probili Josip Rakmić,
Bruno Mesić i Franjo Barić. U zanimljivom finalnom okršaju, u cilj
je prvi uveslao i pobjedu odnio
15-godišnji Bruno Mesić, koji je
tako postao i najmlađi pobjednik
Čiklijade. Drugi je na cilj stigao
Josip Rakmić, dok je treće mjesto
zauzeo Franjo Barić.
Pehare i priznanja najbolje plasiranim natjecateljima i zahvalnice ostalim sudionicima Čiklijade, uručila je zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković
uz direktoricu Mirjanu Klen. Nakon završetka natjecanja, svi su se
sudionici uputili u Ribički dom
gdje su, u prelijepom ambijentu,
nastavili ugodno druženje uz ukusan ručak i okrjepu za koju su se
pobrinuli belišćanski ribiči.
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Nakon provedenih lokalnih izbora održane
dvije sjednice

S

ukladno zakonskim
odredbama, u četvrtak,
10. lipnja, u bizovačkom Edukativnom
centru održana je konstituirajuća
sjednica Općinskog vijeća Općine Bizovac, na kojoj su svi vijećnici položili prisegu. Potom
je za predsjednika Općinskog
vijeća jednoglasno izabran Nikola Lacković (NL Srećka Vukovića). Za dopredsjednika
Igor Jakopiček (NL Srećka Vukovića) i dopredsjednicu Jadranka Fišer (HDZ), također
su izabrani jednoglasno. Prigodne pozdravne riječi i čestitku svim vijećnicima uputio je
općinski načelnik Srećko Vuković. Vijećnici Općinskog vijeća Općine Bizovac 30. lipnja
održali su svoju 2. sjednicu u

Konstituirajuća i radna
sjednica Općinskog vijeća
Općine Bizovac

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili izmjene proračuna

Za predsjednika Općinskog
vijeća izabran je Nikola Lacković

novom sazivu. Najvažnije točke ove radne sjednice bile su
prve izmjene i dopune proračuna. Odlučeno je da se proračunski prihodi povećavaju za 994.166,38 kn i iznose
31.215.981,78 kn dok se rasho-

o provedbi projekta “Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića
Bizovac”. Vijećnik Srđan Igali
stavio je svoj mandat u mirovanje, pa ga je zamijenio Kristijan Tica, također kandidat Nezavisne liste Srećka Vukovića.

di povećavaju za 2.142.441,24 i
iznose 32.364.256,64 kune. U
prvom rebalansu koristi se višak prihoda iz prošle godine u
iznosu od 1.148.274,86 kuna.
Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno, kao i odluka

Monitoring vode u Bizovačkom bajeru
Općinski načelnik Srećko Vuković, u ime Općine Bizovac, potpisao je s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske
županije - Službom za zdravstvenu ekologiju Ugovor za provođenje monitoringa prirodnog kupališta Bizovački bajer u 2021. godini.
Monitoring će se provoditi tijekom svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza
i rujna svakih četrnaest dana. Analizirat će se trenutačni uzorak vode na mikrobiološke pokazatelje propisane Zakonom o vodama i
Uredbom o kakvoći vode za kupanje. Podsjećamo kako je svih prethodnih godina vršena redovna analiza vode iz Bizovačkog bajera i
svaki put njezina kvaliteta bila je ocijenjena ocjenom izvrsne kakvoće, a to znači da nije bilo nimalo onečišćenja.

Skulptura dječaka s loptom i knjigom u ruci
Zahvaljujući podršci općinskog načelnika Srećka Vukovića, kod
dječjeg igrališta u Cretu Bizovačkom postavljena je skulptura dječaka s loptom i knjigom u ruci, rad uglednih ernestinovačkih kipara Mate Tijardovića i Ivice Tolića. Skulptura je postavljena u spomen na svu djecu stradalu u vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj
i dječaka Dragana Cvetkovića iz Creta Bizovačkog (rođenog 12.
4. 1980.), poginulog prilikom avionskog raketiranja Bizovca 7. 11.
1991.

Bizovački bajer
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Još jedan vrijedan projekt provodi se na području
općine Bizovac

N

a temelju otvorenog trajnog poziva
“Zaželi - program
zapošljavanja žena
- faza II” u sklopu
Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali
2014. - 2020.”, Ministarstvo rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zastupano po ministru Josipu Aladroviću i Hrvatski
zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata
Europske unije, zastupan po ravnatelju Anti Lončaru, i Općina Bizovac, koju zastupa općinski načelnik Srećko Vuković, 14. lipnja 2021.
potpisali su Ugovor o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom
“Zaželi bolji život u općini Bizovac”
ukupne vrijednosti 2.318.500,00
kuna.
Potpisom Ugovora započeli smo
provedbu II. faza projekta Zaželi
pod nazivom “Zaželi bolji život u
općini Bizovac”. Svrha projekta je
ublažiti posljedice nezaposlenosti i
doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 25 teže zapošljivih žena s
nižom razinom obrazovanja, te potaknuti socijalnu uključenost i po-

Za projekt “Zaželi bolji život
u općini Bizovac” nepovratnih 2,3 milijuna kuna

jim domovima. Time će se ostvariti
višestruka dobrobit, kako za žene i
njihove obitelji koje će biti egzistencijalno zbrinute i neće opterećivati
socijalni sustav, tako i za krajnje korisnike koji će imati izvaninstitucionalnu skrb.

Pomoć korisnicima

većati kvalitetu života 150 krajnjih
korisnika. Projekt se provodi na području Općine Bizovac koja obuhvaća naselja Samatovci, Selci Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci
Brođanci i Novaki.

Posao za 25 žena
U cilju ublažavanja posljedica siromaštva i socijalne isključenosti, zaposlit će se 25 teže zapošljivih žena
koje se ubrajaju u neku od navedenih skupina (žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog
nasilja, azilantice, mlade žene koje su izišle iz sustava socijalne skr-

bi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o
drogama, povratnice s odsluženja
zatvorske kazne unatrag šest mjeseci, beskućnice, majke troje i više malodobne djece i dr.) i koje su
prijavljene u evidenciju Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, s najviše
završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
Žene će biti zaposlene na projektu
12 mjeseci i svaka će skrbiti o šest
krajnjih korisnika. Tijekom tog vremena omogućit će im se i edukacija i stjecanje formalne kvalifikacije
kako bi bile što konkurentnije na
tržištu rada, a krajnji korisnici dobili stručnu i kvalitetnu skrb u svo-

Gradi se nova cesta
kod Habjanovaca
Još jedan dugoočekivani projekt Općine Bizovac,
ovaj put posebno na radost stanovnika Habjanovaca, vrlo će brzo biti realiziran. Naime, nakon što
je nedavno okončana provedba postupka javne
nabave te potpisan Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem, tvrtkom Osijek-Koteks za projekt izgradnje pristupne ceste do groblja u Habjanovcima i
dalje sve do raskrižja s cestom Brođanci - Čepinski Martinci, ovih su dana započeli opsežni građevinski radovi. Podsjećamo da ukupna vrijednost
ugovorenih radova, koji obuhvaćaju izgradnju asfaltne ceste s parkiralištem, iznosi 3,3 milijuna kuna, osiguranih u ovogodišnjem proračunu Općine
Bizovac. Jedan dio sredstava potrebnih za podmirenje spomenutog iznosa već je osiguran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preostala sredstva Općina Bizovac
nastojat će se osigurati iz drugih izvora.

Krajnji korisnici, kojih će biti 150 s
područja Općine Bizovac, starije životne dobi ili u nepovoljnom položaju, za trajanja projekta dobivat će
uslugu pomoći u svom domu koja
obuhvaća:
- pomoć u dostavi namirnica
- pomoć u pripremi obroka
- pomoć u čišćenju stambenog prostora
- pomoć pri odijevanju/svlačenju i
osobnoj higijeni
- pomoć u socijalnoj integraciji
- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava
- dostava lijekova, plaćanje računa,
- razgovor, druženje, pratnja u
društvenim aktivnostima i dr.
Partneri u projektu: Centar za socijalnu skrb Valpovo i Hrvatski zavod
za zapošljavanje. Trajanje projekta:
15 mjeseci (18. lipnja 2021. do 18.
kolovoza 2022.)
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Novi proizvodni pogoni u Valpovu

N

akon nedavno
održanog
sastanka s predstavnicima
uprave
Harb u r g - Fr e u d e nberger Grupe te najave osnivanja nove tvrtke iz područja
prehrambene industrije u gospodarskoj zoni u Valpovu i otvaranja do 150 novih radnih mjesta, iz Gradske uprave Grada
Valpova stižu nove pozitivne vijesti iz područja gospodarstva.
Naime, krajem proteklog tjedna gradonačelnik Grada Valpova, Matko Šutalo, ugostio je četiri investitora koja u narednom
razdoblju planiraju otvoriti nove
proizvodne pogone na području
grada Valpova i zaposliti ne tako
mali broj naših sugrađana.
Tom prigodom su, nakon provedenog postupka javnog natječaja, ujedno i potpisani ugovori o
osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada
Valpova, što je prvi preduvjet
za realizaciju novih investicija na našem području, odnosno
za stvaranje dodane vrijednosti i
novih radnih mjesta.
Navedeni ugovori potpisani su
s tvrtkom LIMKOM j.d.o.o. iz
Donjeg Miholjca, tvrtkom GALANTE d.o.o. iz Valpova, tvrtkom
EM-TEHNOLOGIJA
d.o.o. iz Valpova te Grafičkom
radnjom PRINTY iz Valpova.
Gradonačelnik Grada Valpovau
svojem obraćanju izrazio je zadovoljstvo i zahvalu što su predstavnici navedenih tvrtki prepoznali napore Gradske uprave u
privlačenju novih poduzetnika u
gospodarske zone Grada Valpova te mogućnost stjecanja posjeda na građevinskom zemljištu,
koje je kompletno komunalno i

prometno opremljeno, po izrazito povoljnim uvjetima.
Potrebno je istaknuti da nas
izrazito raduje činjenica što su
nam za daljnje raspolaganje i
nove poduzetnike preostale još
samo tri građevinske parcele,
što je samo dokaz i potvrda odgovornog upravljanja i stvaranja
povoljnih uvjeta za nova radna
mjesta i ostanak mladih obitelji
u ovom dijelu Hrvatske, rekao
je Šutalo. Ujedno, napomenuo

je da će učiniti maksimalne napore da se planirani projekti realiziraju u cijelosti, a sve na dobrobit svih građana Valpovštine.
Podsjetimo, početkom svibnja
ove godine potpisani ugovori i s
tvrtkom SWON d.o.o. iz Belišća
te tvrtkom FRIGO-VAL d.o.o.
iz Valpova.
Ako uzmemo u obzir samo potpisane ugovore tijekom 2021.
godine za ulaganja u gospodarske zone, direktno ulaganje u

gospodarstvo Grada Valpova
od strane privatnih investitora
iznosit će gotovo 3 mil. €.
Iz Gradske uprave javljaju da
novim investicijama i novim
radnim mjestima na području
grada Valpova nije kraj. U sljedećim danima bit će objavljene i nove informacije vezane uz
razvoj gospodarstva jer je to isključivi fokus djelovanja za iduće razdoblje.
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Kako se svijet ubrzano mijenja, potrošači zahtijevaju sve više od proizvoda i usluga koje kupuju. Istodobno se od organizacija očekuje
da radikalno smanje svoj utjecaj na
prirodni svijet i gdje god je to moguće, stvore pozitivan utjecaj na
ljude i okoliš koji ih okružuje.
Kompanije postavljaju ambicioznije ciljeve održivosti nastojeći integrirati kružna načela u svoje lance
poslovanja i opskrbe. Korištenjem
stručnosti, proizvoda i usluga DS
Smith Belišće Croatia d.o.o. pomaže svojim kupcima da riješe izazove kružnog gospodarstva vezane uz ambalažu. U suradnji s Ellen
MacArthur zakladom, prošle smo
godine lansirali principe kružnog
dizajna. Primjenom naših principa
kružnog dizajna u procesu razvijanja ambalaže stvaraju se ambalažna rješenja koja pomažu našim
kupcima da ispune svoje ambicije
u pogledu održivosti i pripreme se
za prelazak s linearnog na kružno
gospodarstvo.
Dizajn je jedan od ključnih elemenata kružnog gospodarstva. Tradicionalan dizajn (kao i tradicionalna
potrošnja) namijenjen je zadovoljavanju potreba krajnjeg korisnika. S druge strane, ako se razmišlja
o dizajnu za kružno gospodarstvo,
potrebno je uvelike proširiti svoje
vidike. Potrebno je uzeti u obzir ne
samo krajnjeg korisnika, već i utjecaj našeg dizajna na sve zainteresirane strane. Također, potrebno je
identificirati sve moguće utjecaje i
posljedice našeg dizajna.
Prilikom razvijanja kružnog dizajna
usredotočujemo se na pet ključnih
područja:
l Mogućnost recikliranja:
100% reciklirajuća ambalaža;
l Optimizacija vlakana:
Optimizacija vlakna unutar
svakog lanca opskrbe;
l Zamjena plastike:
Dizajniranje rješenja koja su
zamjena problematičnoj
i nereciklirajućoj plastici;
l Ponovna upotreba:
Povećavanje ponovne
upotrebe ambalaže kroz
nove dizajne i inovacije;
l Zatvoreni krug:
Razvoj ambalažnih rješenja
kružnog dizajna.
Principi su razvijeni kako bi pomogli kompanijama u smanjenju
otpada i onečišćenja, održavanju

Promo
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kružnog
dizajna

proizvoda i materijala u uporabi
što je duže moguće te obnavljanju prirodnih resursa. Nakon godinu dana od početnih aktivnosti DS
Smith je educirao svojih 700 dizajnera za primjenu principa kružnog
dizajna prilikom procesa razvijanja
ambalaže.
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Okrugli stol kao završna aktivnost u okviru projekta “Još jednom
zaželi!”

Dobri rezultati, čestitke,
zahvalnice i razmjena iskustava

O

stvaren korektan,
a nadasve topao,
lijep
prijateljski
odnos između naših sugrađana treće životne dobi i
zaposlenih i osposobljenih gerontodomaćica ispunjen poštovanjem
i međusobnim uvažavanjem kao i
njihova veća uključenost u lokalnu
zajednicu, samo su neki od benefita i vrijednosti još jednog uspješno
provedenog socijalnog projekta u
gradu Belišću. Ono što je najvažnije i svakako najvrjednije jest činjenica da je kroz projekt “Još jednom
zaželi!” vrijedan šest i pol milijuna
kuna, zaposleno 40 žena s područja grada Belišća, koje su uspješno
položile i tečaj za gerontodomaćice kako bi se povećala njihova zapošljivost i nakon provedbe projekta. Njihova glavna zadaća bila
je kroz 23 mjeseca pružiti potporu i pomoć za 160 starijih i nemoćnih osoba s područja grada Belišća,
koje teško skrbe o sebi i vlastitom
domaćinstvu. Realizacija projekta
započela je 14. prosinca 2018. i trajala sve do 14. lipnja 2021. godine.
Kao posljednja aktivnost u okviru projekta “Još jednom zaželi!”,
u dvorani Centra za kulturu Sigmund Romberg, u četvrtak, 10.
lipnja, održan je okrugli stol na kojem su javnosti predstavljeni rezultati projekta. Kao predstavnica domaćina i nositelja projekta Grada
Belišća moderatorica susreta bila
je zamjenica gradonačelnika Ljer-

ka Vučković. Osim gerontodomaćica i korisnika, okruglom stolu u
ime partnera na projektu nazočili
su predstavnica Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje Ispostave Valpovo Lidija Vidošić, predstavnica
Centra za socijalnu skrb Valpovo Janja Oklopčić i predsjednica
Matice umirovljenika grada Belišća Marija Ilić s koordinatoricom
na projektu Katarinom Bošnjak i
ostalim suradnicima, a sudionici
završnog susreta bili su i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Antonija Andrašek
Barić, predsjednik GV Domagoj
Varžić i ekipa Lokalne razvojne
agencije Grada Belišća na čelu s
direktorom Mariom Marolinom.
Okupljene sudionike pozdravila je
zamjenica Ljerka Vučković, koja je
istaknula zadovoljstvo i izrekla čestitke i zahvale svim partnerima,

gerontodomaćicama i sudionicima
zbog uspješne realizacije projekta i
njihove odlične suradnje. Naglasila
je kako projekt ne bi bilo moguće
realizirati bez projektnih partnera
HZZ-a i CZSS- a kao i partnera
i suradnika Matice umirovljenika
grada Belišća. Predsjednica Matice Marija Ilić posebno je zahvalila zamjenici Ljerki Vučković i gradonačelniku Dinku Buriću kao i
Gradskoj upravi na svesrdnoj potpori i pomoći i razumijevanju koje uvijek iskazuju za sugrađane treće životne dobi. Rekla je da to što
ovaj projekt završava ne znači da
ovakvih projekata više neće biti jer
za njihovo provođenje ima potrebe
te je pojasnila kako je danas život
umirovljenika iznimno težak, posebno zbog malih mirovina. “Gerontodomaćice su bile sjajne, one
najveći dio te odgovornosti imaju

na svojim plećima, jer one nisu samo kućne pomoćnice, kako ih neki
tretiraju, one su i psiholozi, prijatelji, roditelji, djeca i pružaju cijele
sebe svakom korisniku”, tom prilikom naglasila je predsjednica Marija Ilić zahvalivši gerontodomaćicama na njihovoj svesrdnoj brizi i
na svemu što su učinile za svoje sugrađane treće životne dobi. Zahvalila je i ekipi LRA i projektnom timu na čelu s Katarinom Bošnjak,
istaknuvši kako se bez Grada Belišća i bez mladih sposobnih i stručnih ljudi punih znanja, iskustva i
entuzijazma ovakvi projekti ne bi
mogli provoditi.
Svoje pozitivno i lijepo iskustvo i
sve što su radili i vrijednosti koje
su dobili kroz projekt, s okupljenima su podijelili i gerontodomaćica Snježana Bosanac kao i korisnik Ivan Horvatiček, a zatim su
se okupljenima obratili i Domagoj Varžić i koordinatorica projekta Katarina Bošnjak, koja je sudionicima susreta prenijela svoje
dojmove i uputila brojne pohvale gerontodomaćicama i zahvalila
njima, partnerima i svom timu suradnika na vrlo uspješnoj suradnji.
Prije prigodnog domjenka, uslijedila je podjela zahvalnica. Zahvalnice gerontodomaćicama uručio je
predsjednik GV-a Domagoj Varžić
zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Ljerkom Vučković.
Dajana Petovari
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Rekreativni i zabavni sadržaji projekta
“MATICA – uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”

Vožnja biciklima, aerobik, kreativne radionice

S

ciljem jačanja međugeneracijske suradnje, a u okviru
projekta “MATICA
uMirovljenička društvenA
akTIvaCijA”, članice Matice umirovljenika
u lipnju su održale kreativne radionice i imale rekreativno druženje s djecom, štićenicima Centra za
pružanje usluga u zajednici Klasje
Osijek – dislocirane jedinice u Bistrincima te polaznicima belišćanske Područne škole u Veliškovcima. Početkom mjeseca, 4. lipnja,
a u povodu Svjetskog dana bicikla,
održano je rekreativno druženje,
zajednička vožnja biciklima u kojoj je sudjelovalo sedam korisnica
Matice umirovljenika i djeca Dječjeg doma Klasje u Bistrincima uz

pratnju njihove odgojiteljice Ivane
Kopić. Djeca i umirovljenice iskoristili su lijepo vrijeme i proveli ga
u ugodnom zajedničkom druženju.
U srijedu, 9. lipnja održana je kreativna radionica gdje su korisnice
Matice umirovljenika i djeca izrađivali nakit. Sljedećeg tjedna, u srijedu, 16. lipnja, održana je kreativna
radionica oslikavanja bočica akrilnim bojama, gdje su korisnice i djeca belišćanske Područne škole Veliškovci udružili snage i napravili
predivne unikatne bočice s motivima prirode.
Tijekom lipnja u Matici umirovljenika grada Belišća nastavljeni su
tradicionalni susreti u povodu igranja najdraže umirovljeničke društvene igre - kartanja bele i ostale
raznovrsne aktivnosti i sadržaji u

okviru projekta “MATICA - uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”. Svaki utorak i petak u mjesecu na poznatoj adresi najdraže je i
najslađe na kartanju bele u dobrom
društvu. Na zadovoljstvo svih polaznica nastavljeno je i s provedbom
sportskih radionica pod stručnim
vodstvom profesora Slavka Golika.
Vježba se utorkom i četvrtkom od
17 do 18 sati.
“MATICA - uMirovljenička društvenA akTIvaCijA” naziv je projek-

ta čiji je nositelj Matica umirovljenika grada Belišća koja ga provodi
u partnerstvu s Gradom Belišćem.
Ukupna vrijednost projekta je
1.990,398,14 kuna, a njegova cjelokupna vrijednost u 100-postotnom
iznosu sufinancirana je sredstvima
Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020.
Projekt je započeo s provedbom 5.
listopada 2020. i trajat će sve do 5.
listopada 2023. godine.

Edukativne i korisne aktivnosti projekta
“MATICA – uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”

Mjerenje tlaka, predavanje i informatika

K

ao nova aktivnost
u okviru projekta
“MATICA – uMirovljenička društvenA
akTIvaCijA”,
za sve zainteresirane sugrađane treće životne dobi, u
prostorijama Matice umirovljenika,
u ponedjeljak, 7. lipnja, započele su
s provedbom i Informatičke radionice. Radionice se održavaju dva
puta mjesečno, svaka u trajanju od
90 minuta, a pod vodstvom Davora Sabljaka, polaznice uče o građi
računala, osnovama rada na računalu, programima, aplikacijama te
kako se služiti internetom. Radionice su besplatne za sve polaznike,
a u svrhu njihove provedbe, kroz
projekt je osigurano i pet prijenosnih računala.

Kako je jedan od programa projekta “MATICA – uMirovljenička
društvenA akTIvaCijA” i program
očuvanja zdravlja i prevencije bolesti, poticanja tjelesne i psihičke
te psihosocijalne aktivnosti, u petak, 11. lipnja u prostoru Dnevnog
boravka Matice organizirano je
mjerenje tlaka za naše umirovljenike. Inače, tlakomjeri i zdravstvena oprema nabavljeni su u okviru

projekta, a umirovljenicima je jako
drago što su kroz projekt dobili priliku i mogućnost besplatno izmjeriti
tlak i saznati kakvo im je zdravstve-

no stanje. Za tjedan dana, u petak,
18. lipnja, također u sklopu projekta, u prostoru Matice umirovljenici su imali priliku poslušati zanimljivo i korisno predavanje o temi
“Osteoartritis - uzroci, simptomi i
liječenje” koje je održala dr. med.
Mara Kirner, specijalist fizikalne
medicine i rehabilitacije. Poslije poučnog predavanja umirovljenice su
interaktivno sudjelovale u susretu
sa pitanjima vezanim uz zdravstvene probleme s kojima se susreću u
liječenju.
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Još jedan velik i vrijedan uspjeh belišćanskih nogometaša

NK Belišće prvak je 3. HNL Istok
u sezoni 2020/2021.

U

konkurenciji 18 klubova u 3. HNL Istok
nogometaši
Belišća osvojili su prvo
mjesto sa 75 bodova, koliko ima i drugi na tablici HNK Vukovar 1991.
Međusobni omjer prvi se gleda kao
kriterij za određivanje plasmana. Tu
je momčad trenera Davora Rupnika bolja jer u Belišću je bilo 2:0, a u
Vukovaru 0:0. Igrači Belišća ostvarili su tijekom prvenstva 22 pobjede,
devet neriješenih rezultata i doživjeli samo tri poraza. Prema tome, imaju najbolju statistiku u ligi. Postigli
su 72 pogotka i primili 24. Posebno
treba istaknuti da su crveni osvojili
prvo mjesto u nekom od natjecanja,
nakon 15 sušnih godina čekanja.
Izvedbe nogometaša Belišća svakako hrabre i motiviraju, jer se pokazalo da ova momčad ima potencijal
i budi optimizam za ono što slijedi u
narednim sezonama. Velika pohvala svima koji su se odlučili i u roster
seniora uključili osam domaćih mladih igrača, koji od starijih imaju što
vidjeti i naučiti. Evo što o ovom velikom ostvarenju kažu prvi ljudi kluba.

Belišćani su prvaci 3. HNL Istok u sezoni 2020/2021

Predsjednik Ivan
Jurković
- Zahvalio bih svojoj obitelji što me
podržavala ove četiri godine, koliko
sam predsjednik, kao i svima u gradu, te mojim najbližim suradnicima.
Nije baš lako voditi brigu o seniorskoj momčadi i osam mladih dobnih
kategorija. To je gotovo u pogonu
250 osoba. Imali smo svoj cilj i znali kako taj cilj ostvarili, što smo na
kraju i uspjeli. S ponosom ističem
da smo po izvješću Ministarstva financija o izvršenju proračuna među deset gradova u Republici hrvatskoj koji najviše izdvajaju za sport.
Nositelji smo prestižne nagrade Europski grad sporta za 2017. i regije
sporta za 2018. godinu. Mi u Belišću
znamo, želimo i hoćemo pokazati
kako se čuva svaka kuna i zato smo
poznati u državi, Europi i svijetu –
ponosno ističe predsjednik Jurković

Trener Davor Rupnik
- U odličnom raspoloženju, vrlo savjesno, odgovorno i disciplinirano
moja je momčad odigrala cijelu sezonu na visokoj razini. Išli smo dan

Trener nogometaša Belišća
Davor Rupnik

Predsjednik NK Belišće Ivan
Jurković

po dan, utakmicu po utakmicu, gdje
smo željeli biti sve bolji i bolji. Isto
tako moram istaknuti da smo bili
kao jedna prava obitelj bez i jednog
problema od početka priprema do
današnjeg dana. Zahvalio bih gradonačelniku Dinku Buriću, dogradonačelniku Domagoju Varžiću,
kompletnom predsjedništvu s Ivanom Jurkovićem i našim navijačima Baraberima. I oni su zaslužni za
osvojeno prvo mjesto i dio povijesti
NK Belišće svakako pripada i njima
– kaže trener Davor Rupnik.

među najbolje vratare u svih pet
trećih liga. Mario Žaja – treneri ga
trebaju, suigrači također zbog svog
znanja i iskustva. Isto tako treba
istaknuti da mu je “fitilj” kratak i
to mora popraviti. Jurica Barišić
– kako je prvenstvo odmicalo, bio
je sve bolji. Luka Agatić – sreća za
trenera koji ima takvog napadača,
pristojnog mladića koji je postigao
22 pogotka. Dino Paulić – ozljede
nisu dopustile da pokaže tijekom
prvenstva sve što zna. Toni Vinogradac - svojim igrama i pogodcima opravdao je dolazak iz Osijeka II. Stjepan Poljak – jako puno je
napredovao kao igrač kod trenera
Rupnika. Matej Fingernagl – igra-

Kako su igrali
Marin Stanić - kapetan, vodio je
momčad vrhunski, sigurno pripada

ma je opravdao svoj dolazak iz NK
Osijek. Andrej Kovačić – dobar,
kvalitetan i vrijedan dečko, koji može igrati u višem rangu nego
što je treća liga. Luka Grgić – potencijal koji treba brusiti, a tek mu
je 18 godina. Bruno Damjanović –
odličnim igrama i pogodcima kao
stoper skrenuo je pozornost nekoliko prvoligaških momčadi koje su ga pratile tijekom prvenstva.
Ivan Lacković – šteta što se ozlijedio, čeka ga operacija i dugi oporavak. Filip Radovanović – “Fićo”
samo po nadimku, a za suparnike
bio je mercedes s 12 postignutih
pogodaka. Stjepan Salapić – kao
obrambeni igrač ima odličnu statistiku. Postigao je 10 pogodaka i
imao 12 asistencija. Tomislav Milić
– kad treba, “Mili” zatvori sve pukotine na mjestima gdje treba, a uz
to pravi je Belišćanin. Lovro Anić
– odlične igre tijekom prvenstva,
međutim, nedostajali su golovi. Silvio Anočić – kada je netko bio član
talijanske Rome, onda se znaju i
njegove kvalitete. Odlučio je posljednje dvije utakmice, ali i prerastao svojim znanjem sve lige HNL.
Antonio Rosandić – svojim igrama
pokriva nekoliko mjesta u momčadi i za svakog trenera vrlo je dobar
i zahvalan igrač. Klanjšćek, Kos,
Čamić, Ajduković, Jerbić, Mansour Hassan nisu imali dovoljno
minuta za neku konkretnu ocjenu.
Zdenko Kaptalan

28

lipanj 2021.

Dobre vijesti sa sportskih natjecanja, iz klubova i tradicion

Novi uspjesi belišćanskog spor

SD Belišće

Streljačko društvo “Belišće” u
nedjelju, 13. lipnja, sudjelovalo je na Prvenstvu Hrvatske iz
malokalibarske puške u disciplini 40 metaka ležeći seniori,
održanom u Osijeku, na Pampasu. Nastupilo je ukupno 69
pojedinaca i 11 ekipa, a među
njima su, kao predstavnici grada Belišća, bili Saša Brezovec,
Igor Brezovec i Željko Tijan.
Streljačko društvo “Belišće”
ekipno je osvojilo 3. mjesto s
1061 krugom, 2. mjesto osvojila je ekipa “Križevci” s 1064
kruga, a s 1072 kruga ekipa
“Končar Zagreb 1786” osvojila
je 1. mjesto.
Pojedinačno, Igor Brezovec s
363 kruga osvojio je 3. mjesto,
Saša s 355 krugova 9. mjesto i
Željko sa 343 kruga 19. mjesto.
- Ove godine nismo nastupili u najtežoj disciplini 3×20
metaka jer nismo imali gdje
trenirati. Inače treniramo na
Pampasu, a zbog održavanja
Europskog prvenstva u streljaštvu nismo stigli odraditi
određeni broj treninga i obraniti prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske – rekao je Saša
Brezovec.

Streljačko Društvo “Belišće” ekipno je osvojilo je 3. mjesto

Plasman na turniru odlučili su sedmerci

Powerlifting klub
U subotu i nedjelju (29. - 30.
svibnja) u Pitomači je održan 3.
Pitomača OPEN u benchpressu
i powerliftingu. U subotnjem
programu sudjelovao je Patrik
Roso, koji je u totalu osvojio
3. mjesto podignuvši ukupno
477,5 kilograma (čučanj 150
kg, benchpress 112,5 kg i deadlift 215 kg). U nedjelju su, kao
predstavnici Powerlifting kluba
Belišće, nastupila četiri natjecatelja u benchpressu i ostvarila impresivne rezultate: Dejan
Bebeši u kategoriji seniora do
66 kg osvojio je 1. mjesto, podignuvši 100 kg, Matej Takalić
u kategoriji seniora do 83 kg 1.
mjesto podignuvši 132,5 kg, Dino Marković u kategoriji juniora do 83 kg – 1. mjesto podignuvši 145 kg i Patrik Roso u
kategoriji kadeta do 83 kg – 1.
mjesto podignuvši 115 kg.

Ekipa Baranjci iz Luča osvojila je 3. malonogometni Memorijal
Marina Mandića Šerifa

Mali nogomet Bocanjevci
Na nogometnom igralištu u
Bocanjevcima, u utorak, 22. lipnja, u organizaciji Nogometnog
kluba “Hrvatski sokol”, održan
je 3. malonogometni memorijal
Marin Mandić Šerif, u spomen
na dugogodišnjeg igrača, trenera i predsjednika bocanjevačkih
zelenih. Na turniru je nastupilo
ukupno 14 ekipa, a da cijelo natjecanje prođe u duhu fair playa,
pobrinula se sudačka četvorka
Danijel Pleša, Tomislav Vukasović, Davor Cvenić i Bruno Ba-

bić. Nagrade najboljim ekipama
uručio je Žarko Mandić, sin pokojnog Šerifa, koji je zajedno sa
obitelji pratio cjelodnevno natjecanje. Nakon zanimljivih i napetih međusobnih ogleda, finalna utakmica odigrana je između
Baranjaca i ekipe Urman Classic
iz Koške. Nakon neriješenog ishoda pristupilo se izvođenju sedmeraca, gdje su se spretniji i sretniji pokazali Baranjci. Boljim
izvođenjem kaznenih udaraca,
ekipa Baranjci iz Luča osvojila
je 3. malonogometni Memorijal
Marina Mandića Šerifa. Sedmerci su odlučili i utakmicu za treće

mjesto u kojoj su snage odmjerile dvije domaće ekipe, Lenčine
i ekipa Brati Ritoša, nakon koje
su Lenčine imale više razloga za
zadovoljstvo. Tako je prema konačnom poretku 1. mjesto osvojila ekipa Baranjci iz Luča, druga je bila ekipa Urman Classic iz
Koške, treće mjesto zauzele su
Lenčine Bocanjevci, a na četvrtom se mjestu našla ekipa Brati
Ritoša Bocanjevci. Za kraj smo
upitali organizatora, tajnika NK
“Hrvatski sokol” Antu Barića, za
dojmove s turnira:
- Prije svega upućujem čestitke najuspješnijim ekipama, ali
i svima ostalima, koji su igrali
po ovim teškim uvjetima na 35
stupnjeva. Zahvaljujem i obitelji Mandić, koja je pratila cjelodnevno natjecanje malonogometnih ekipa. Ovaj turnir ove godine
prolazi kroz svoje 40. izdanje, a
protekle tri godine nosi naziv našeg Šerifa, koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba i ovo je najmanje što možemo
učiniti u uspomenu na njega. Na
kraju ostaje mi samo pozvati vas
dogodine i na 4. Memorijal Marina Mandića Šerifa - poručio je
tajnik Barić.

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI, MATEJ ŠIMIĆ I GORAN DOJKIĆ l
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Žetva priznanja i prvih mjesta članova Powerlifting kluba Belišće

Boćarski turnir Belišće
Boćarski klub Belišće bio je u
subotu, 3. srpnja domaćin 9. Memorijalnog turnira Marijan Jakšić. Otvorenju turnira nazočili
su Domagoj Varžić, predsjednik Gradskog vijeća, predsjednik ZŠU-a Belišće Milan Zamaklar i tajnik Damir Horvat. Na
turniru je sudjelovalo 12 ekipa,
a prvo mjesto osvojili su članovi BK FEŠK Feričanci. Drugo
mjesto pripalo je ekipi BK Be-

lišće 1, treće su zauzeli članovi
BK Čepin iz Čepina. U bližanju
bulina prvo mjesto zauzeo je Pero Vasilj iz Belišća, a u izbijanju
bulina prvo mjesto osvaja Jožef
Kišurek iz BK Tenja.
Posebno svečano bilo je uručenje plakete, koju je predsjednik Zajednice športskih udruga
grada Belišća Milan Zamaklar
uručio tajniku i članu ekipe Boćarskog kluba Belišće, Vladi
Stuparu - Sexu, za postignuti rekord u službenoj prvenstvenoj
utakmici 50/50 u valjanju.

Sudionici 9. Memorijalnog boćarskog turnira Marijan Jakšić

Boćanje je uvijek neizvjesno i odlučuju detalji
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O C U L U S
Za Vaš bolji pogled na svijet!

l REFRAKCIJA (NAOČALE, KONTAKTNE LEĆE)
l KONTROLA OČNOG TLAKA
l DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE BOLESTI STRAŽNJEG SEGMENTA
l GLAUKOMSKA OBRADA
l OCT I VIDNO POLJE
prof.dr.sc. DAMIR BOSNAR,
dr.med.spec.oftalmolog;
dr.med. FRAN KUJUNDŽIĆ,
spec.oftalmolog;
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Hedlov rukopis

Mala svečanost, golemi događaj

U

bivšem sustavu, bivše države
nisam baš uživao u privilegijima. Osim jednog, najvećeg
i najvažnijeg: bio sam dijete iz obitelji radničke klase.
Štoviše, moj otac imao je
istu stručnu spremu, isto zanimanje, kao i
tadašnji najveći sin naših naroda i narodnosti. Bio je bravar.
Samo, razlika je bila ta što moja obitelj nije živjela na beogradskom Dedinju, nego u
trošnoj kućici na osječkoj Donjodravskoj
obali. Što je i logično, jer moj otac nije bio
šef države, nego bravar u osječkom OLTu. A s bivšim šefom bivše države imao je
još jednu sličnost. Obojica su na svom radnom mjestu ostala doživotno. Moj je otac,
ne dočekavši mirovinu, umro u 55. godini,
za razliku od doživotnog šefa države, koji
je umro u 88. Sličnosti i razlike tu ne prestaju: obojica su umrla 1980. Ali moj otac
imao je privilegij da ga je smrt pokosila nekoliko tjedana prije onog tužnog i bolnog 4.
svibnja, kada je suze lila cijela zemlja, dok je
mog oca oplakivala samo obitelj. A privilegij
onih koji ranije odu na onaj svijet, golem je:
Što prije umreš, duže si mrtav.
U međuvremenu umro je i OLT, Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva, pa je pokopan na velikom groblju propalih osječkih
tvornica. Riječ pokopan, ovdje treba shvatiti uvjetno: ruševine OLT-a još uvijek strše
omeđene Svačićevom i Vukovarskom ulicom te Vijencem Ivana Meštrovića, ni 500
metara zračne linije od groblja na kojem je
pokopan moj otac, groblja gdje nema ni približno ruža kao u Kući cvijeća.

Tvornica kao Sunce
Ali, zašto pobogu, pitat će se čitatelj, ovako dug uvod o nečemu što se dogodilo prije
više od četrdeset godina i koga još zanima
sudbina dvojice bravara? Da bih odgovorio,
moram se još malo dotaknuti OLT-a. Ta je
tvornica, u kojoj je do svoje 55. radio onaj
bravar, moj otac, bila središte našeg malog
svijeta. Našeg svemira. Za nas je značila ono
što za Zemlju znači Sunce. Doduše, to Sunce na Zemlji ne znači baš isto za sve, kao što
nije značio ni tadašnji OLT za svoje radnike. Sunce nije jednako darežljivo u Sahari
ili na Antarktici, kao što je, recimo, na američkim žitorodnim poljima, mediteranskim
maslinicima ili slavonskim njivama. Ali OLT
je za moju obitelj bio isto što i kravica za nekog seljaka: ta tvornica hranila nas je, dodu-

llU Belišću će se graditi tvornica.
Ne kružni tok, ne biciklistička
staza, ne dječje igralište, nego
– tvornica. Naravno, u Belišću
se grade i kružni tokovi, i
biciklističke staze, i dječja
igrališta, ali svakom je jasno da
toga ne bi bilo bez onog prvog:
tvornice.
še ne baš obilno i raznoliko, ali dovoljno da
preživimo. Uvod je, primjećujem i sam, uistinu predug, ali bit će lakše razumljivo ono
što sada želim reći. Bio sam neki dan u Belišću, na maloj svečanosti u povodu velikog
događaja. Golemog događaja. Potpisan je
ugovor vrijedan 11 milijuna eura. Ugovor o
kupnji moćnog stroja za proizvodnju tissue
papira, koji bi početkom 2023. godine trebao stići u halu nove belišćanske tvornice.
Cijela pak investicija, procjenjuje se, stajat
će gotovo 18 milijuna eura. U ovom broju
Belišćanskog lista o tome piše sve. Zato neću ponavljati ono što je na prethodnim stranicama već rečeno.
U Belišću će se, dakle, graditi tvornica. Ne
kružni tok, ne biciklistička staza, ne dječje
igralište, nego – tvornica. Iako se, naravno,
u Belišću grade i kružni tokovi, i biciklističke staze, i dječja igrališta, svakom je jasno
da ovog drugog ne bi bilo bez onog prvog:
tvornica.
Prije tri godine na ovom sam mjestu pisao
o druženju sa skupinom Belišćana, većinom
ljudi respektabilnih godina, ali mladih i vitalnih kad su ideje u pitanju. Maštali su o
novoj tvornici u Belišću. O proizvodnji papira znali su sve. Kako i ne bi kada su najveći
dio života proveli u belišćanskoj papirnoj industriji, industriji koja je obilježila taj grad.
Nisam sumnjao u znanje tih ljudi, ni volju
lokalne politike da ih u tome podrži. Ali graditi tvornicu? Hej, tvornicu?! Jer, nije to isto
što izgraditi kružni tok, dječje igralište ili biciklističku stazu. Graditi tvornicu ozbiljna
je priča. Ozbiljna prije svega jer to zahtijeva ozbiljan novac. A ozbiljan novac možete
dobiti (posuditi) samo za ozbiljan i isplativ
projekt, koji će, kad stane na noge, vraćati
posuđeno. Vraćati ne iz novog kredita, kako
se u ovoj državi često znalo događati, nego
iz dobiti koju će tvornica ostvariti.
Tvornica je ozbiljna priča. Ta riječ urezala
mi se u pamćenje. U mojoj (radničkoj) obitelji gotovo je imala mitsko značenje. Znalo

je biti, krajem pedesetih i početkom šezdesetih prošlog stoljeća, nekih mjeseci kada bi
otac došao iz tvornice i rekao da plaća kasni. Ponekad dan, ponekad dva-tri, ponekad
i tjedan. Ta plaća, plaća iz te tvornice, bila
je jedini prihod naše obitelji. Obično početkom godine, ako je tvornica dobro radila, otac bi sa smiješkom na licu na kuhinjski
stol spustio papirnatu vrećicu u kakvima su,
prije ere tekućih bankovnih računa, isplaćivane plaće. ‘’Dobili smo višak’’, rekao bi. A
mi smo svi zahvaljivali tvornici, našoj kravici, koja nam je tog dana podarila koju šalicu mlijeka više. Tvornice me i sada raduju,
jer znam koliko je jedna, danas nepostojeća
Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva, značila u mom životu. U životu dječaka
iz ponosne obitelji radničke klase.

Snovi postaju java
Tvornice me impresioniraju. Kad god imam
prilike, kad god se pojavi šansa, ukaže prilika, rado uđem u tvornicu. Gledam strojeve koji stvaraju proizvode i ljude koji ih opslužuju. I divim se svakom radu. U svakom
radniku vidim mog oca sa zavarivačkim naočalama i maskom, zaštitnim rukavicama i
švasaparatom, dok oko njega, poput krijesnica, leprša stotine iskrica.
Kad sam prije neki dan u Belišću, u uredu
gradske uprave, gledao potpisivanje ugovora o kupnji stroja koji će za manje od dvije
godine proizvoditi tissue papir, od koga će
se potom krojiti ubrusi, maramice, toaletni papir…, mislio sa o onom danu od prije
tri godine i sjetio se žara u očima prekaljenih belišćanskih ‘’papiraša’’ dok su sanjarili
o novoj tvornici u svom gradu. Taj san sada
se ostvaruje.
Za manje od dvije godine, sada u to ne treba
sumnjati, u novoj tvornici tissue papira radit
će šezdesetak ljudi. I bit će gotovo isto toliko kooperanata. I ta će tvornica, kao nekoć
ona u kojoj je radio moj otac, hraniti šezdeset obitelji. Plus, posredno, još četrdesetak.
To je, ukupno, možda i 500 usta.
Zato sam, gledajući kako se u gradskoj upravi Belišća neki dan potpisuje ugovor o početku gradnje velikog papirnog stroja, koji
će iz Austrije, gdje će na tome također netko
vrijedno raditi, biti dopremljen i montiran u
Belišću, osjećao iznimno uzbuđenje. Svjedočio sam prvom koraku tog velikog događaja, te uzbudljive priče. Ali i više od toga:
svjedočio sam kako se hrabri snovi pretvaraDrago Hedl
ju u lijepu javu.
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