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Riječ urednika

Promocije dobra i zajedništva

D

ragi čitatelji i poštovani sugrađani. Još jedan srpanj, središnji i glavni ljetni mjesec, minuo je, možemo reći relativno
brzo i dosta tiho. Ali, za nas u
Belišću srpanj i ove 2021. godine bio je poseban, netipičan i pun događanja. Uostalom, tako je kod nas već unazad nekoliko godina i stvarno nam ljetni mjeseci nisu
onako stereotipno standardni – opuštanje i odmor, a lani i ove godine, još u posebnim okolnostima, zbog epidemije i protumjera. Gotovo
u pravilu u srpnju se, za nas i naš grad, u poljednjih nekoliko godina, pa čak i u ovim posebnim uvjetima, događa puno dobrih, važnih,
lijepih i vrijednih sadržaja. Od susreta, radnih
dogovora, pripremnih ili analitičkih sastanaka
i skupova, do gostovanja ili nastupa u drugim
sredinama. Dosta je toga kod nas održano, a
neki planirani događaji i skupovi u okviru manifestacije “Mali grad, veliki ljetni doživljaj”
morali su, zbog poznatih mjera i većeg broja
sudionika, biti odgođeni za neka druga “mirnija” vremena. Ipak puno toga, kao što rekoh
uspješno se provelo, organiziralo, ostvarilo i
održalo, pa bih baš o nekoliko takvih događanja ovom prigodom, za uvodnik ovog, 78. broja našeg Belišćanka, rekao koju riječ više.
Svi događaji koje namjeravam istaknuti i ponuditi vašoj pažnji, potaknuti i vaše zanimanje
za njih, imaju zajedničko sadržajno i vrijednosno obilježje, a to je – promocija.Izravna, indirektna, naknadna ili najavljena, ali promocija – predstavljanje, upoznavanje, pokazivanje,
ukazivanje i sve ono što ta poznata i jednostavna riječ zanči i donosi.

Turneja
Započeo bih najprije s promocijom, promotivnom turnejom, koju su sredinom srpnja zajednički organizirali i vrlo uspješno proveli grad
Belišće i općina Erdut, partneri u projektu
“Zelene staze Dunava i Drave”. Taj veliki i vrijedan projekt najvećim dijelom, čak sa 84,4%
financira EU, a iznos je 11,1 miliun kuna. Već
i sam naziv govori da je riječ o raznovrsnim
atraktivnim i izvornim turističkim, ekološkim
i edukacijskim sadržajima koje nudi projekt, a
upravo ti sadržaji su predstavljeni i ponuđeni
turističkom svijetu izravno, tamo gdje turista
najviše i ima - u najatraktivnijm i najposjećenijim destinacijama na našoj, jadranskoj obali.
Predstavnici partnera u projektu bili su u Rovinju, Zadru i Dubrovniku, gradovima koji su
u srpnju, u pravilu pa čak i u današnjim uvjetima, puni turista i gostiju doslovno iz cijelog
svijeta, pa je to bila prava prilika i pravo mjesto za predstaviti, pokazati i ponuditi i domaćinima i brojnim gostima, sve što nudi projekt
“Zelene staze Dunava i Drave”. A nudi puno.
Od turističko – ugostiteljske i kulinarske ponude, kvalitetnog smještaja, ekološko – edukacijske sadržaje uz prirodne i kulturne znamenitosti, raznolokosti i izvorne sadržaje uz

Dunav i Dravu, do tradicionalnih gurmanskih
specijaliteta i vrhunskih vina. O svemu su tome detaljno upoznati i domaćini – predstavnici najvažnijih turističkih institucija Rovinja,
Zadra i Dubrovnika, ali i turisti iz cijelog svijeta, koji su pokazali veliko zanimanje i znatiželju te na štandovima naših predstavnika tražili
i dobili sve informacije, promotivne materijale, kao i izvorne specijalitete i vrhunska pića iz
ovog dijela Hrvatske. Kontakti i započeta suradnja s domaćinima na jadranskoj obali, pravi
su i siguran korak u budućnost, u suradnju koja u atraktivnoj turističkoj branši može samo
koristiti i plavom i zelenom dijelu Hrvatske.

Maslačak
Maslačak je, siguran sam da to znate, i u prošloj 2020. godini izabran za najljepši vrtić u RH.
Kažem – i u prošloj, jer želim podsjetiti da je
tu laskavu titulu imao i godinu dana ranije, pa
je sada još jednom potvrđena. A konkurencija
je i ovoga puta bila vrlo jaka. U izboru je sudjelovalo 57 vrtića iz 44 grada. Organizator i
ovog izbora bio je poznati i u ugledni portal
Gradončelnik hr. Priznanje za ovu prestižnu
titulu, predstavnici vrtića i Grada dobili su 7.
srpnja na prigodnoj svečanosti, koja je također
bila svojevrsna izravna i dobrodošla promocija. Promocija i ustanove koja tako uspješno i
u primjernim uvjetima brine o najmlađima, ali
promocija i zajednice, grada koji sve to omogućuje svojim velikim materijalnima, stručnim,
organizacijskim i svakim drugim doprinosom.
Uz to što je najljepši, naš je vrtić i besplatan za
sve korisnike, a takvih, besplatnh vrtića u RH
nema puno. Najljepši i besplatan, tu je naš jedini u državi, i to već drugu godinu za redom.
Svemu ovome moram dodati i lijepu vijest koja
nam stže sa posljednje sjednice Gradskog vijeća, a tiče se vrtića. Od iduće pedagoške godine
u vrtiće će moći ići više djece nego do sada. Do
sada ih je bilo 226, a u idućoj godini moći će
se upisati 253 djeteta. Još jedna lijepa “dječja”
vijest glasi da je Gradsko vijeće podržalo inicijativu za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića
u Bistrincima. Grad Belišće ima spremnu svu
potrebnu projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za vrtić i sve je već dostavljeno
na natječaj. Sredstva se očekuju iz Programa
ruralnog razvoja RH. O rezultatima natječaja više će se znati uskoro, a u Gradskoj upravi
očekuju i nadaju se da će sve dobro proći i da
će Bistrinci uskoro imati novi vrtić za 80 djece.
Dobra i izravna promocija i nova afirmacija
našeg Maslačka i našeg grada bila je i Zvršna konferencija projekta “Maslačak - prijatelj djece”, vrijednog 3,2 miliuna kuna koji je
u punom iznosu financirala EU. Na Završnoj
konferenciji 9. srpnja, predstavljeni su ostvareni rezultati, od kojih valja posebno izdvojiti
opremanje vanjskih dječjih igrališta u vrtićima
u Gatu i Petrijevcima, nabavku vozila za prijevoz hrane i opremanje sobe za senzorsku integraciju u vrtiću u Belišću, namijenjenu dje-

ci s teškoćama u razvoju. Ovaj vrijedni projekt
upravo je priveden kraju, a trajao je od 15. siječnja 2019. do 15. srpnja 2021.

Šokadija
Naši sugrađani, članice i članovi KUD-a- Šokadija iz Bocanjevaca, bili su krajem srpnja
pravi, izravni i izvorni promotori našega grada i našega kraja, na Međunarodnoj večeri folklora u Vionici, mjestu u općini Čitluk u BiH.
Poznati i priznati čuvari tradicije iz Bocanjevaca, predstavili su se raznovrsnim koreografijama iz naših krajeva i bili su jedini KUD iz
Hrvatske na ovoj smotri. Predstavnici KUD-a
Šokadija bili su i gosti načelnika općine Čitluk,
pa je uz nastup na međunarodnoj smotri i to
bila dobra prilika za promociju svoga mjesta,
grada i Slavonije, a i prilika za nove inicijative suradnje i razmjene gostovanja u budućim
vremenima. Bocanjevčani su i zadnjeg dana
srpnja na lijep i dostojanstven način promovirali dobar rad, suradnju i zajedništvo još jedne udruge u svom selu. Toga su dana jubilej,
10-godišnjicu uspješnog djelovanja, na svečan
način i službeno obilježili i proslavili, dakako
uz brojne goste i prijatelje, Bocanjevački pajdaši. Ova muška pjevačka skupina postala je
već svojevrsni zaštitni znak Bocanjevaca, a na
svečanosti i slavlju nije izostala i čestitka i podrška grada Belišća i zamjenice gradonačelnika Ljerke Vučković.

Plivanje
Naša, belišćanska škola plivanja postoji od
kada imamo bazen, svake sezone u njoj prve plivačke “korake” savlada velik broj neplivača. Pretežno su to najmlađi, djeca, ali ima i
onih starijih, ozbiljnijih. Za ovu dobru, zdravu
i korisnu vještinu nikada nije kasno, a i ove je
sezone škola ponovno – puna. U dosadašnje
dvije grupe, plivačku obuku uspješno je prošlo 102 polaznika, a škola ide i dalje. Lijepa je
o tradicija koja također predstavlja svojevrsnu
promociju našega grada, grada sporta, grada u
kojem i zajednica, gradske institucije, posebnu brigu vode i o svim spotrskim aktivnostim
za koje sugrađani pokažu zanimanje. Tako je i
sa školom plivanja, koja je za polaznike sa područja grada Belišća besplatna. Mali je to detalj, koji puno govori. Govori o stvarnoj brizi zajednice za svakog svoga člana. U ovom
slučaju kroz besplatnu školu plivanja, u onom
drugom, kroz besplatan vrtić, u trećem kroz
besplatne knjige ili školski pribor, u četvrtom
kroz visoke iznose i velik broj učeničkih i studenskih stipendija, besplatnog prijevoza... I još
puno toga kroz različite oblike pomoći i druge
brojne “sitnice”. Sitnice koje to ni u kojem slučaju nisu. Naprotiv! Krupni, veliki, vrijedni i
trajni doprinosi svima. Svakom članu naše zajednice, svakom sugrađaninu, a ujedno i lijep
primjer promocije dobra i zajedništva.
Mato Jerkić
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Redovna 3. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

D

Više polaznika u Maslačku
i novi vrtić u Bistrincima

avanje suglasnosti
za provedbu ulaganja za projekt
“Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bistrinci” i
povećanje upisnih kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak u novoj pedagoškoj godini, većinom su glasova
podržane središnje teme 3. sjednice
Gradskog vijeća grada Belišća.održane 9. srpnja, u Centru za kulturu Sigmund Romberg. Ovoga puta,
na dnevnom redu gradskih vijećnika bilo je 11 točaka, a o značaju i
potrebi usvajanja Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja
na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020
za projekt “Izgradnja i opremanje
Dječjeg vrtića Bistrinci,“ vijećnike
i predstavnike Grada Belišća, gradskih tvrtki i institucija izvijestila je
zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković. Tom je prilikom pojasnila kako je namjera Grada Belišća na javni natječaj za financiranje,
koji će uslijediti sredinom srpnja,
prijaviti projekt “Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bistrinci“ te
kako je suglasnost na takvo ulaganje dobivena od jedinice lokalne samouprave putem Gradskog vijeća
kao predstavničkog tijela potrebna,
jer čini sastavni dio projektne prijave. O projektu izgradnje vrtića u
Bistrincima na sjednici i u izjavi za
medije, govorio je i gradonačelnik
Dinko Burić koji je rekao da se 16.
srpnja i službeno otvaraju prijave
na natječaj za izgradnju novih dječjih vrtića u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje od 2014. do 2020. godine,
a za što Grad Belišće ima spremnu
kompletnu projektnu dokumentaciju te građevinsku dozvolu, koja
postoji već dvije godine.
Gradonačelnik Dinko Burić i ovom
je prilikom još jednom naglasio da
će, kao i Područni vrtić u Gatu, i
Dječji vrtić u Bistrincima biti dio
matičnog dječjeg vrtića u Belišću i
da će biti biti namijenjen ne samo
djeci sa područja Bistrinaca već djeci sa područja cijelog grada Belišća.
-Aplicirat ćemo na natječaj sa čvrstim uvjerenjem da ispunjavamo
sve potrebne kriterije. Prema PRRa vrtić ne može biti u naselju koje

Nove razvojne inicijative i odluke Gradskog vijeće grada Belišća
ima više od 5.000 stanovnika, a to
je Belišće, nego mora biti u jednom
od prigradskih naselja. Mi smo se
odlučili ovaj put za Bistrince i to će
biti područni dječji vrtić za djecu sa
područja cijelog grada Belišća. Nadamo se da ćemo izgradnjom novog
dječjeg vrtića, koji će imati kapacitet za 80-ero djece, za dugo buduće
razdoblje riješiti pitanje neupisane
djece s područja Grada Belišća, zato što u matičnom vrtiću u Belišću i
u područnom u Gatu nema mjesta
– u izjavi za medije poručio je gradonačelnik Dinko Burić.

Plan upisa
U okviru 9. točke dnevnog reda koji su činili zaključci o davanju suglasnosti na Pete izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i na Druge izmjene
i dopune Plana upisa za pedagošku 2021./2022. godinu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, o povećanju
broja djece po skupinama, ujedno i o potrebi zapošljavanja novog
stručnog kadra u sljedećoj pedagoškoj godini, vijećnike i ostale sudionike izvijestio je ravnatelj Dječjeg
vrtića Maslačak Zdenko Glasovac.
Prema podnesenom izvješću, u novoj je pedagoškoj godini u matičnom Dječjem vrtiću Maslačak planiran upis 228 - ero djece na bazi 10
odgojnih skupina, dok je u Područnom vrtiću u Gatu planiran upis 25
- ero djece, na bazi jedne odgojne
skupine u cjelodnevnom vrtićkom
programu. U Područnom vrtiću u
Bizovcu planiran je upis 67-ero djece na bazi tri odgojne skupine, dok
je u Petrijevcima planiran upis 44ero djece na bazi dvije odgojne sku-

pine.
- Na ovoj sjednici imali ste prilike
vidjeti da su nam želje u sklopu pripreme za raspis natječaja za iduću
pedagošku godinu u vrtiću i povećati kapacitete već u idućoj pedagoškoj godini, dakle sa ovogodišnjih 226 upisane djece na području
grada Belišća, u planu je da sada
bude 253 djeteta. To je 27 djece
više, odnosno povećanje od gotovo 12% kapaciteta upisa za djecu
s područja grada Belišća, uz činjenicu da vrtić i dalje ostaje besplatan. To podrazumijeva i osiguravanje sredstava za nužno povećanje
broja stručnog i pomoćnog osoblja
kako bi se zadovoljili svi pedagoški
standardi - najbitnije je informacije
o 9. točki dnevnog reda, za medije
sažeo i gradonačelnik Dinko Burić.

Novo priznanje
Gradonačelnik se osvrnuo i na nedavno održanu svečanost povodom
dodijele priznanja najljepšem gradskom vrtiću u RH, Dječjem vrtiću
Maslačak. Uz čestitke svim djelatnicima, odgojiteljicama i cjelokupnom vodstvu vrtića koji su, kako
je istaknuo, za to najzaslužniji, veliku čestitku na doprinosu uputio je i
članovima i članicama Upravnog vijeća. Gradonačelnik je rekao kako i
Grad Belišće, putem Gradske uprave i Gradskog vijeća, nastoji dati
doprinos za stvaranje takvih uvjeta
koji su omogućili da belišćanski vrtić već drugu godinu zaredom nosi
ovu prestižnu titulu.
- Mi smo svi na području Grada Belišća ponosni na to. Koliko smo čuli,
do sada nije bilo slučajeva da je netko 2. godinu zaredom obranio tu titulu. Nama je to motivacija da se još

više trudimo svi zajedno, kod osiguravanja što je moguće boljih uvjeta
za vrtić - zaključio je gradonačelnik
Dinko Burić.

Ostale odluke
Osim Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014-2020 za projekt “Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bistrinci“, kao i zaključaka o davanju suglasnosti na Pete izmjene
i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića Maslačak, Belišće i na Druge izmjene i dopune Plana upisa
za pedagošku 2021./2022. godinu
Dječjeg vrtića Maslačak,usvojenih
većinom glasova (uz 10 glasova za
i 2 suzdržana), vijećnici su, između
ostalog, većinom glasova podržali i
Odluku o imenovanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada
Belišća, Ispravak Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća, Odluku o proglašenju statusa
komunalne infrastrukture javnim
dobrom u općoj uporabi, Odluku o
objavi Javnog poziva za predlaganje
kandidata za izbor članova Savjeta
mladih Grada Belišća, Razmatranje prijedloga i Odluku o prihvaćanju Ponude Privredne banke
Zagreb d.d. za obračunsko objedinjeno vođenje računa - National
Cash Pooling za izmjenu iznosa, rokova korištenja i povrata prekoračenja po transakcijskom računu i
izmjenu uvjeta korištenja za članove Cash Poola.
Dajana Petovari
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Uvodna konferencija projekta
“ Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora “		

Predstavljanje važnosti izgradnje
novog Poleta

N

ašem je gradu u
travnju odobren još
jedan u nizu vrijednih projekta važnih
za jačanje i razvoj i
gospodarstva, pod
nazivom “ Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora”.
Zahvaljujući tom projektu, Belišće će
uskoro dobiti još jedan poduzetnički
inkubator s radionicama za proizvodne pogone čiste industrije, zanatske
proizvodnje i servise. Nositelj projekta je Grad Belišće, dok su projektni
partneri Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. i Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. Vrijednost
je veća od 6,3 milijuna kuna, a sufinanciran je od strane Europske Unije
putem Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva na dostavu
projektnih prijedloga Unaprjeđenje
poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek,u iznosu od
4.000.000,00 kuna.
Kao jedna od aktivnosti predviđenih
u sklopu projekta, čija je realizacija
započela 1. lipnja 2021. i trajati će sve
do 1.lipnja 2023.godine, u četvrtak, 8.
srpnja u Velikoj vijećnici održana je
i uvodna konferencija projekta. Svim
zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i ostalim sudionicima konferencije, pozdravne su i uvodne riječi
u ime nositelja i partnera u projektu uputile zamjenica gradonačelnika
Ljerka Vučković i direktorica Poduzetničkog inkubatora Polet, Karolina
Štefan Bugarinović. Direktorica je
istaknula da Poduzetnički inkubator
Polet raspolaže sa 9 poslovnih prostora za četiri uslužne i pet proizvodnih
djelatnosti i da su upravo stopostotna
popunjenost prostora u Poduzetničkom inkubatoru te velika potražnja
za dodatnim proizvodnim poslovnim
prostorima, bili motiv za izgradnju
još jednog poduzetničkog inkubatora za poduzetnike početnike s područja grada Belišća. Sudionike konferencije upoznala je i sa subvencijama
i ostalim pogodnostima koje Poduzetnički inkubator Polet nudi svojim stanarima, a subvencionirani zakup poslovnog prostora, jedna je od najvećih
pogodnosti. Poduzetnici su oslobođeni plaćanja komunalnih usluga te grijanja i električne energije, koja se dobiva putem solarne elektrane.

llNositelj projekta “ Novi Polet – izgradnja proizvodnog
poduzetničkog inkubatora “ je Grad Belišće, a partneri
Poduzetnički inkubator Polet i Lokalna razvojna
agencija Grada Belišća. Vrijednost je veća od 6,3 milijuna
kuna, sufinanciran je od strane Europske Unije u iznosu
od 4 milijuna kuna, a kroz projekt će se izgraditi novi
Poduzetnički inkubator veličine 730 metara kvadratnih,
od čega će više od 600 kvadrata biti za proizvodne
djelatnosti u 4 radionice

Sudionici uvodne konferencije o novom projektu
O njegovim počecima kao i o ulozi
koju će Grad Belišće imati u provedbi projekta na konferenciji je govorila zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković.
- Dok LRA i Poduzetnički inkubator
Polet imaju svoje aktivnosti u projektu, Grad Belišće će se najviše baviti
izgradnjom Poduzetničkog inkubatora koji će biti izgrađen u onoj prvoj
originalnoj Gospodarskoj zoni pokraj
Karašice i mi se nadamo da ćemo time riješiti interes i potrebe naših ma-

lih poduzetnika i start – upova. Nadamo se da ćemo im time pružiti pomoć
i potporu, zašto smo i tu u konačnici,
zašto se Grad Belišće i odlučio davati
potporu poduzetnicima na svome području. Omogućit ćemo im prostor u
kojem će moći na adekvatan način započeti svoju plovidbu kroz burne vode poduzetništva. Nadamo se da ćemo im ovakvim ulaganjima omogućiti
taj “novi polet” i da će u konačnici
oni bili ti koji će u budućnosti otvarati
radna mjesta - poručila je zamjenica

O doprinosu Grada u provedbi projekta, govorila je zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković

gradonačelnika Ljerka Vučković.
Sa zamislima i detaljima projekta,
prisutne je upoznao i direktor LRA
Mario Marolin.
- Postoji i interes na području grada
da umrežimo akademsku zajednicu
s poduzetnicima i jedinicom lokalne
samouprave, pa želimo da postojeći
inkubator postane centar kompetencija. Već su u osnivanju prva dva laboratorija u “starom” Poletu, tako da će
i novi poduzetnički inkubator rezultirati time da upravo svi oni koji budu
radili na istraživanju, na novim tehnologijama i u industriji koja je bitna za
grad Belišće, kao što su papirna industrija, strojarstvo i energetika, da imaju dodatne kapacitete i prostore u novom inkubatoru - pojasnio je Mario
Marolin, dodavši kako je u fazi idejno rješenje i za treći poduzetnički inkubator u Belišću s obzirom na velike
potrebe i činjenicu da je već popunjena i nova poduzetnička zona koja je
nedavno puštena u pogon. Želimo
napraviti cijeli ciklus razvoja poduzetništva, od razvoja infrastrukture i poduzetničkih potpornih institucija. Tu
je i potpora Grada Belišća, koji ulaže
velike napore i energiju da pokrene
novi poduzetnički val, čemu svjedoči i
nedavni kongres Klastera papirne industrije, strojarstva i energetike, kao
i potpisivanje ugovora o izgradnji nove tvornice, ugovora o izradi stroja za
proizvodnju tissue papira te naručivanje edukacijskih strojeva koji će za koji mjesec doći u Belišće i putem kojih
će poduzetnici steći znanje i na taj način nastaviti s radom u nekim drugim
poduzetničkim aktivnostima i vodama. Poslije službenog predstavljanja
projekta od strane predstavnika nositelja i partnera, za govornicu su stali
i predstavnici stanara Poduzetničkog
inkubatora Polet d.o.o. Prvi govornik bio je profesor Željko Hederić s
Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija koji
je govorio o znanstveno – istraživačkom laboratoriju i sinergiji Grada Belišća i FERIT-a Osijek kroz industrijska istraživanja iz područja pogona,
obnovljivih izvora i transporta, a zatim su svoje tvrtke predstavili i Neven
Svalina iz tvrtke Centurion te Filip
Novoselnik iz tvrtke Protostar Labs.

Dajana Petovari
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Blagoslov i molitvu predvodio je vikar Župe sv. Josipa Radnika,
fra Mirko Mišković

Vijenci i svijeće kod spomenika na bentu

Svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

MOLITVA, SJEĆANJE, POLAGANJE
VIJENACA I PALJENJE SVIJEĆA

P

olaganjem vijenaca i paljenjem svijeća
kod Spomenika pripadnicima 107. brigade HV-a na lijevoj obali Drave, počast,
poštovanje i zahvalnost svim poginulim,
umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima
i svim stradalnicima Domovinskog rata
za svu žrtvu koju su podnijeli u borbi za samostalnost
i slobodu Republike Hrvatske odali su gradonačelnik Dinko Burić i njegova zamjenica Ljerka Vučković,
predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća Domagoj
Varžić uz potpredsjednike Daria Fletka i Bojana Vuksanića i ostale gradske vijećnike te predstavnice Policijske postaje Belišće.
Svim poginulim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata paljenjem svijeća pijetet su također iskazali i predstavnici braniteljskih udruga, UHDDR-a
Belišće i HVIDR-e Belišće i predstavnici Udruge
umirovljenika unutarnjih poslova Osijek podružnica Belišće.

D

ana 2. kolovoza u mjestu Uštica, nedaleko od
Jasenovca, obilježen je
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve
genocida u Drugom
svjetskom ratu - Samudaripen. Ovaj se
datum u Hrvatskoj obilježava od 2014.
godine, a prihvatilo ga je i Vijeće Europe u spomen na likvidaciju više od
4.300 Roma u nacističkom koncentracijskom logoru Auschwitz, u noći s 2.
na 3. kolovoza 1944. Veljko Kajtazi,
saborski zastupnik romske, židovske i
još 10 nacionalnih manjina, na samoj
je komemoraciji istaknuo kako je za
vrijeme Drugog svjetskog rata na prostoru logora “Jasenovac’’ pogubljeno
preko šesnaest tisuća Roma, te da je
ukupno stradalo oko 90 posto romske
populacije. Svima njima u čast i trajno sjećanje između romskog groblja i
Romskog memorijalnog centra Uštica, upravo podižemo spomen-ploče i

Prema vrijednoj i uvriježenoj tradiciji, u gradu Belišću kao i u cijeloj Hrvatskoj, u četvrtak, 5. kolovoza,
svečano je i dostojanstveno proslavljen Dan pobjede
i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
Za razliku od prijašnjih godina, ovoga je puta, nažalost, zbog kiše izostala tradicionalna biciklistička vožnja “Biciklom do spomenika”, no zato je, unatoč kiši,
uspješno održan prigodan svečani program proveden
u organizaciji Grada Belišća i Turističke zajednice grada Belišća.
Tako su se, u skladu sa vremenskim (ne)prilikama,
umjesto biciklima, naši sugrađani toga dana automobilima uputili prema Spomeniku poginulim pripadnicima 107. brigade Hrvatske vojske na lijevoj obali rijeke
Drave, gdje je uslijedio prigodan svečani program. Zapaženom izvedbom Himne RH, komemorativnu svečanost uveličala je Valentina Pavlović, a nakon minute
šutnje u znak sjećanja na sve koji su žrtvovali svoje živote za neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku, bla-

goslov i molitvu za sve hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata, predvodio je vikar Župe sv. Josipa
Radnika, fra Mirko Mišković. Prigodna komemoracija
završila je izvedbom skladbe „Dajem ti srce“ u emotivnoj izvedbi Valentine Pavlović.
- Grad Belišće kao mali grad sa posebnim pijetetom i
ponosom obilježava i ovaj dan kao i sve druge značajne
datume u hrvatskoj povijesti, ali Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja ima svoje
posebno, zaista posebno i časno mjesto. I u tom smislu,
iskrena mi je želja da cijela Hrvatska danas jednako diše, ali ne samo danas nego svakog dana, svakog trenutka - poručio gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić
koji je i na web stranici Grada Belišća, a u ime Gradske uprave, uputio i prigodnu čestitku hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, obiteljima
nestalih i poginulih hrvatskih branitelja i svim stanovnicima grada Belišća i prigradskih naselja kao i cijele
Valpovštine.

Predstavnici grada Belišća na komemoracija u Uštici, nedaleko Jasenovaca

Sjećanje na romske žrtve genocida
u drugom svjetskom ratu

Vijenac su položili predsjednik
Gradskog vijeća Domagoj Varžić
i predsjednik Vijeća romske
nacionalne manjine grada
Belišća Mario Balog

zid boli na kojem će biti ispisana sva
njihova imena. Ne činimo to jer se želimo izdvojiti od ostalih stradalničkih
naroda, već zato što nas je netko drugi tu izdvojio i jer naše žrtve donedavno nitko nije spominjao niti je javnost
uopće znala da postoji romsko groblje
Uštica, na kojem se nalazi 21 masovna
grobnica - rekao je Kajtazi. U svom je
obraćanju, između ostaloga, zahvalio i
Gradu Belišću na pomoći u realizaciji i
izgradnji memorijalnog centra. Na komemoraciji su prisustvovali izaslanik
predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar znanosti i obrazovanja

Radovan Fuchs, predstavnici katoličke i pravoslavne crkve i muslimanske
vjerske zajednice, kao i predstavnici
veleposlanstava Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Izraela, Njemačke,
Srbije, Kosova, Azerbajdžana, Kanade, Crne Gore, Velike Britanije, Rusije, Norveške, Francuske, Japana i
Austrije. Iz Osječko-baranjske županije na komemoraciji su prisustvovali
gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob, predsjednik Gradskog vijeća
grada Belišća Domagoj Varžić te predsjednici Vijeća romske nacionalne manjine OBŽ i grada Belišća Branko Petrović i Mario Balog sa suradnicima.
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Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika Belišća, zahvalila je
svim partnerima na doprinosu u provedbi projekta

Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak

Završna konferencija projekta “Maslačak – prijatelj djece” u Gradu Belišću

Predstavljeni rezultati još jednog
uspješnog projekta

T

rideset
mjeseci
jako je brzo prošlo, ali vjerujemo da
ovo nije kraj - zaključio je Zdenko
Glasovac, ravnatelj
Dječjeg vrtića Maslačak Belišće,
na završnoj konferenciji, održanoj
u velikoj vijećnici gradske uprave
Belišća u petak, 9. srpnja, ujedno
najavivši i moguću novu fazu projekta. Riječ je o projektu “Maslačak – prijatelj djece”, kojim je prije
svega osiguran produženi boravak
na razini svih četiriju objekata te
odgojne ustanove, odnosno u Belišću, Gatu, Petrijevcima i Bizovcu. Ondje je s jedne strane roditeljima omogućeno zbrinjavanje djece
i izvan redovnog radnog vremena
vrtića, a uz opremanje prostora za
organizaciju novih programa organiziran je i niz edukacija za odgojitelje i suradnike, čime je razina profesionalnog rada s djecom još više
podignuta.
- Važno je da smo se umrežili s novim suradnicima i poslovnim partnerima u proteklih 30 mjeseci, a,
unatoč svim očekivanjima, projektom je naposljetku obuhvaćeno više od 290 djece, koja su se koristila uslugama produženog boravka.
U tome svemu su i reakcije roditelja izvrsne, što nam dokazuje da
zbilja postoji potreba za ovakvim
programom – naglasio je ravnatelj
Glasovac, istaknuvši kako je Dječji vrtić Maslačak Belišće s pomoću
tog projekta izišao ususret brojnim
roditeljima koji rade smjenski ili
imaju razne poslijepodnevne oba-

Sudionici Završne konferencije projekta “Maslačak – prijatelj djece”
u Gradu Belišću
veze, pa im dodatna dva-tri sata u
produženom boravku mnogo znače. Ravnatelj DV-a Maslačak Belišće je nakon uvodnog govora podijelio zahvalnice svim partnerima
i suradnicima, među kojima je bio i
Grad Belišće.
– Belišće je grad prijatelj djece i
ima vrtić koji je prijatelj djece. Stoga smo izuzetno sretni i zadovoljni što je realiziran ovaj projekt koji
je omogućio zapošljavanje i nabavu određene opreme, a sve s ciljem
unaprjeđivanja kvalitete usluge koje naš vrtić pruža svojim korisnicima. Nadamo se da će biti odobren i
nastavak ovog projekta, kako bismo
omogućili kvalitetnu uslugu korisnicima vrtića, ali i daljnje zapošljavanje za sve odgojitelje i učitelje koji su zainteresirani i žele sudjelovati
u ovakvim projektima – otkrila je
Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika Belišća, ujedno zahvalivši
svim partnerima, ali i Lokalnoj ra-

zvojnoj agenciji Grada Belišća, koja je odrađivala operativne zadatke prilikom prijave, ali i provedbe
projekta. Uoči podjele zahvalnica i
prigodnog domjenka prezentaciju
o rezultatima i dosezima projekta
održala je Tamara Grgić, voditeljica
projekta “Maslačak – prijatelj djece”, koja je otkrila sve aktivnosti.
Naime, uz opremljena vanjska igrališta u Belišću, Petrijevcima i Gatu, u vrijednosti od 320 tisuća kuna,
nabavljeno je i multifunkcionalno
vozilo za prijevoz hrane, a ostaje u
trajnom vlasništvu DV-a Maslačak
Belišće. Pokraj toga, u vrijednosti
od 52 tisuće kuna opremljena je i
soba za senzornu integraciju, namijenjena djeci s teškoćama u razvoju, a koja konstantno pokazuje svoju vrijednost u redovnim odgojnim
programima, u koje su integrirana
i djeca s razvojnim teškoćama. Naposljetku, uz redovne radionice za
djecu u sklopu projekta je održano

sedam edukacija odgojiteljica – za
one iz redovnog programa vrtića,
ali i za one iz produženog boravka,
koje su nakon svake edukacije dobile potvrdu o sudjelovanju i dovršetku edukacije. Naposljetku se prisutnima obratila i korisnica usluga
produženog boravka Vedrana Vujnović, majka djeteta koje se učestalo koristilo pogodnostima projekta
Maslačak – prijatelj djece. “Zahvaljujem na ovoj mogućnosti dovođenja djeteta u produženi boravak, to
mi je kao samohranom roditelju,
uz noćne smjene i neplanirane promjene, iznimno pomoglo. Vrijedna
je činjenica da roditelj zna da mu je
dijete na sigurnom u popodnevnim
satima, i to na mjestu u kojemu uživa, uči i razvija svoje sposobnosti s
tetama, kako na grupnoj tako i na
individualnoj razini, jer djeca se često tek u takvim uvjetima odvaže na
učenje novih stvari”, zaključila je
Vedrana, s nadom da će se takva,
provjerena praksa nastaviti i u idućoj pedagoškoj godini.
Na kraju treba podsjetiti da je projekt “Maslačak – prijatelj djece” sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna
je vrijednost projekta 3.178.244,06
kuna, koliko iznosi i EU sufinanciranje projekta (100 %). Razdoblje
provedbe projekta je 30 mjeseci,
od 15. siječnja 2019. do 15. srpnja
2021. Nositelj projekta je Dječji vrtić Maslačak Belišće, a partneri su
Grad Belišće, Općina Bizovac i Općina Petrijevci.
Marko Mandić
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Belišće – Grad prijatelj djece drugu godinu zaredom ponosni domaćin
svečanosti dodjele vrijednog priznanja

Vrtiću Maslačak priznanje
za najljepši vrtić u RH i u 2020.

N

a ponos svim stanovnicima, cijelom
gradu, koji gotovo cijelo desetljeće
dostojno i zasluženo nosi i prestižan
naziv Belišće - Grad prijatelj djece, belišćanski Dječji vrtić Maslačak već drugu godinu zaredom diči
se i titulom Najljepši gradski vrtić u
Republici Hrvatskoj. Tako se Dječji vrtić Maslačak Belišće u srijedu,
7. srpnja, još jednom iskazao kao
odličan domaćin svečanosti dodjele priznanja koje je zavrijedio kada
je, zahvaljujući rezultatima ostvarenima u prošlogodišnjem izboru za
najljepši i najbolji vrtić u RH, potvrdio titulu iz 2019. godine i drugi
put proglašen najljepšim gradskim
vrtićem u RH. Podsjetimo, zahvaljujući glasovima roditelja, zaposlenika vrtića i same gradske uprave,
ali i građana i korisnika društvenih
mreža iz cijele Hrvatske belišćanski Dječji vrtić Maslačak uvjerljivo
je pobijedio na još jednom izboru
za najljepši gradski vrtić, provedenom u prosincu 2020. u organizaciji
portala Gradonačelnik hr. Za titulu najljepšeg ovaj je put konkuriralo
57 vrtića iz 44 grada. Uz izbor najljepšeg vrtića organizatori su ovaj
put proveli i izbor najboljeg vrtića,
a belišćanski je vrtić kao jedini besplatan vrtić i u ovogodišnjoj konkurenciji, zahvaljujući i ostalim programskim atributima i sadržajima
koje nudi, osigurao ulazak u top 10
vrtića u Republici Hrvatskoj.

Dodjelu priznanja svojim su nastupom uveličali polaznici starije
vrtićke skupine Loptice, koji se uskoro sele u školske klupe
ca Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Grada Belišća Antonija Andrašek Barić, načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić i načelnik
Policijske postaje Vlado Krznarić
sa suradnicima, uz predstavnike
gradskih tvrtki i ostalih institucija.
Poseban gost na svečanosti bio je i
Vjeran Stilinović, koordinator projekta Gradonačelnik.hr. koji je u
ime organizatora natječaja, uz čestitke i lijepe želje za budućnost, i
drugu godinu zaredom ravnatelju
Zdenku Glasovcu svečano uručio
to vrijedno priznanje. Na samom
početku programa sve je sudionike svečanosti pozdravila voditeljica Ivana Belcar, koja im je potom
i ukratko predstavila sve najvažnije podatke o provedenom izboru.
Na oduševljenje svih okupljenih

gostiju, dodjelu priznanja svojim
su zanimljivim nastupom i trima
pjesmama, Himnom vrtića – Vrtić
Maslačak, Mi smo mali - Proljeće i
Vodi me mama u vrtić, uz podršku
svojih odgojiteljica, Jasne Anočić
i Ivane Belcar, uveličali polaznici
starije vrtićke skupine Loptice, koji
se uskoro sele u školske klupe.

Čestitke i zahvale
- Titula najljepšeg gradskog vrtića
u RH znači da prije svega obraćamo pozornost na uređenje okoliša, unutarnjeg i vanjskog, na opremanje vrtića dodatnim sadržajem.
Ono što je najvažnije, korisnici naših usluga, roditelji, zadovoljni su
onim što osiguravamo kao standard života i rada u vrtiću na razini

Svečanost
Svečana dodjela zasluženog priznanja u Belišću je, u uređenom dvorišnom prostoru ispred vrtića, dostojnog najljepšeg gradskog vrtića u
Republici Hrvatskoj, okupila brojne goste. Osim domaćina, ravnatelja Dječjeg vrtića Maslačak Zdenka Glasovca, njegovih suradnika,
zaposlenika, odgojiteljica i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Maslačak predvođenih predsjednicom Karolinom Štefan Bugarinović
na svečanosti dodjele bili su predsjednik Gradskog vijeća Domagoj
Varžić, gradski vijećnici i povjerenici prigradskih naselja, pročelni-

Novo prestižno priznanje belišćanskom vrtiću primio je ravnatelj
Zdenko Glasovac

i matičnog vrtića i područnih vrtića
koji čine našu ustanovu kao takvu
- istaknuo je ravnatelj Zdenko Glasovac na svečanosti. Zahvalio je
Gradu Belišću na velikoj podršci i odličnoj suradnji i na tome što
u Dječji vrtić Maslačak cijele pedagoške i kalendarske godine ulaže znatna financijska sredstva kako
bi uvjeti rada i boravka u vrtiću bili
što bolji. U ime organizatora izbora prigodan je govor održao koordinator projekta Vjeran Stilinović,
koji je istaknuo zadovoljstvo što je
i ovaj put došao u Belišće s lijepim
povodom te je iskazao svoje veliko oduševljenje izgledom interijera i eksterijera dječjeg vrtića, osobito novim belišćanskim adutom
– novim dječjim igralištem, koje je
na svoj način pridonijelo još jednoj
tituli. Čestitke i zahvale ravnatelju
Zdenku Glasovcu, odgojiteljicama i
svim zaposlenicima i osoblju, kao i
Upravnom vijeću vrtića, izrekao je i
predsjednik GV-a Domagoj Varžić,
koji je naglasio kako je titula prije
svega rezultat njihova rada i truda.
Pritom je podsjetio na provedenu
energetsku obnovu i rekonstrukciju
vrtića i ostala ulaganja Grada Belišća na korist i zadovoljstvo zaposlenika i polaznika vrtića te je i ovaj
put iskazao svesrdnu podršku Grada Belišća i u budućem vremenu.
- Sljedeće godine Dječji vrtić Maslačak kao predškolska ustanova
u Belišću obilježava 80. godišnjicu
neprekidnog postojanja. Ova nagrada za najljepši dječji vrtić drugu
godinu zaredom zaista je lijepa pohvala i, dakako, lijep poticaj svima
koji rade u našem vrtiću, ali i za svu
djecu, da imaju ugodan boravak u
našoj predškolskoj ustanovi. Dakako, samim time što je vrtić besplatan pripomažemo i njihovim roditeljima da svoja financijska sredstva
mogu uložiti u nešto drugo, u obrazovanje djece, u njihov razvoj. Za
sve ostalo tu je Grad Belišće, koji
se pobrinuo da se ovaj vrtić kompletno energetski obnovi, da se rekonstruira i da zaista bude ugodno
mjesto kako rada tako i boravka
svih vrtićaraca - u ime predstavnika Grada Belišća javnosti je poručio Domagoj Varžić.
Dajana Petovari
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Grad Belišće i Općina Erdut predstavili projekt Zelene staze Dunava i Drave

TURNEJA PO ISTRI I DALMACIJI kontakt s turistima iz cijelog svijeta

R

ovinj, Zadar, pa
za kraj Dubrovnik. Tako je izgledala ruta projekta Zelene staze
Dunava i Drave
koji je u jeku turističke sezone ostvario vrijednu promociju
pred desetcima tisuća domaćih
i stranih posjetitelja. Predstavnici Grada Belišća i Općine Erdut
s partnerima od 11. do 16. srpnja obišli su najposjećenija turistička odredišta na jadranskoj
obali te s pomoću informativnih
i promotivnih materijala prezentirali znamenitosti Slavonije i Baranje. Engleski, njemački, španjolski i hrvatski, jezici
su koji su se neprestano čuli na
štandovima Zelenih staza, koji
su brojne turiste privlačili vizualnom reprezentacijom, susretljivim izlagačima i neizostavnom
enološkom i gastronomskom
ponudom domaćih proizvoda
iz okolice Belišća i Erduta. Na
gradskoj rivi u sklopu Sajma manufakture Mercatino u Rovinju
posjetitelje su najviše zanimale biciklističke staze i mogućnosti noćenja u istočnoj Hrvatskoj,
a dok je štand na Narodnom
trgu u Zadru privukao čak i lokalne turističke vodiče, s taktičkog mjesta, na kraju Straduna,
ispred palače Sponze, zaorila se
slavonska pjesma, koja je poput
magneta privukla posjetitelje iz
raznih krajeva svijeta.

Brojni posjetitelji
- Dolazili su nam turisti iz većine europskih zemalja, Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Danske,
Ukrajine, Poljske, Austrije, Rumunjske, Mađarske i Slovenije,
a posebno nas je iznenadio velik interes posjetitelja iz Rusije,
Sjedinjenih Američkih Država,
Meksika i ostatka Južne Amerike. Svima se svidio naš nedovoljno istraženi turistički dragulj
uz Dunav i Dravu, a zbog projekta Zelene staze domaći su
posjetitelji zaključili kako se turizam na istoku Hrvatske zbilja
počinje buditi – otkriva zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković, naglašavajući kako

Predstavnici Grada Belišća i Općine Erdut s partnerima projekt su
predstavili i u Dubrovniku

je uz privlačenje potencijalnih
turista ostvareno i umrežavanje
s institucijama u spomenuta tri
turistička središta.
Naime, prilikom pripreme i realizacije turneje projekta postignuta je suradnja s Turističkom zajednicom grada Rovinja,
s Gradom Zadrom i Turističkim informativnim centrom Zadar te s Gradom Dubrovnikom
i Državnim arhivom Dubrovnik.
Takva suradnja zalog je za budućnost povezivanja jadranske
obale i istoka Hrvatske, čemu u
prilog govori i činjenica da se informativni i promotivni materijali Zelenih staza Dunava i Drave od sada mogu pronaći i kod
predstavnika spomenutih institucija.

Postignuća projekta
- Ekološko-edukacijske staze
Porić i Bistrinci, Centar za posjetitelje s hostelom, novouređeno odmorište Drava i veslalište
“Matija Ljubek”, kao i sve prirodne i kulturne raznolikosti uz
Dunav i Dravu, bili su u fokusu
naše promocije na štandovima
u Rovinju, Zadru i Dubrovniku.
Pokraj toga smo posjetiteljima
htjeli uputiti kako ih u istočnoj
Hrvatskoj očekuje dobar provod
uz simpatične ljude, ukusnu hranu i vrhunsko vino. Vjerujem da
smo u tome i uspjeli, jer su povratne informacije bile odlične
– zaključuje Milan Franić iz Općine Erdut, voditelj projekta Zelene staze Dunava i Drave.
- Žao nam je što nema dovolj-

Brojni gosti pokazali su veliko zanimanje za turističku ponudu
Dunava i Drave

no informacija o turističkim sadržajima u Slavoniji i Baranji,
jer godinama želimo posjetiti taj kraj. Srećom, sad znamo
da možemo prenoćiti u Belišću
i Erdutu, a nakon avanturističkih i hedonističkih ruta znamo i
gdje fino jesti i piti - zaključila je
jedna od posjetiteljica štanda u
Dubrovniku, koja je obećala nakon sezone svoje turiste uputiti
u Osječko-baranjsku županiju,
a potom i samostalno posjetiti
i istražiti uređene Zelene staze
Dunava i Drave.
Upravo je promocija specifičnih oblika turizma na temelju
prirodne baštine, uz razvijanje
javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti u zaštićenom
krajobrazu Erdut, Regionalnom parku Mura-Drava i ekološkoj mreži Natura 2000 jedan
od glavnih ciljeva projekta Zelene staze Dunava i Drave. To
je sve naposljetku i postignuto turnejom po jadranskoj obali, na kojoj je dokazano ostvaren kontakt s tisućama turista.
Zbog toga je podijeljeno više
od 5000 informativnih i promotivnih letaka, koji potencijalnim
turistima prikazuju najbolje od
turizma u Osječko-baranjskoj
županiji.
Uz Općinu Erdut, koja je vodeći partner, na turneji po jadranskoj obali sudjelovali su i predstavnici partnerskih organizacija
u projektu: Grad Belišće, Javna
ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica grada Belišća, Turistička zajednice
općine Erdut, Javna ustanova
Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije i
Kajak kanu klub Aljmaš.
Ukupna je vrijednost projekta Zelene staze Dunava i Drave 17,224.331 kunu, a uz to što
ukupni prihvatljivi troškovi
iznose 13.163.900 kuna, intenzitet potpore iznosi 84,43 posto,
ili 11,114.350 kuna. Projekt je financirala Europska unija iz poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a razdoblje
provedbe je od 23. siječnja 2017.
do 30. rujna 2020.
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I

ovoga mjeseca, u sklopu projekta “MATICA uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”, u prostorijama Matice
umirovljenika održane su aktivnosti međugeneracijske suradnje, gdje su korisnice Matice te
djeca Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće i područne škole Veliškovci, u dogovoru s roditeljima
održali i zajedničke kreativne radionice. Početkom mjeseca, u petak, 2. srpnja, u Maticu umirovljenika došle su gošće, poznate “Babe
bez kočnica”, a umirovljenice i djeca Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće i područne škole Veliškovci tom su prigodom skupa s
Babama bez kočnica izvele i svoju
prvu zajedničku plesnu koreografiju uz pjesmu “Sve bi seke ljubile mornare”, koja je bila maštovita
i jedinstvena. S ciljem jačanja međugeneracijske solidarnosti, održan
je i niz zajedničkih kreativnih radionica. Tako je u utorak, 6. srpnja,
održana kreativna radionica pod
nazivom “Ukrasi od žita” gdje su
korisnice Matice umirovljenika te
djeca s područja Grada Belišća i
prigradskih naselja izrađivali vijence i razne buketiće od klasja žita,
zobi te su, za malo šarenila, u buketić dodali lavandu i nevenov cvijet. Sljedećeg tjedna, u četvrtak, 15.
srpnja, održana je kreativna radionica na kojoj su izrađivali stalke za
olovke od konzervi. Sljedećeg tjedna, u utorak, 20. srpnja, u Domu

Međugeneracijska suradnja u projektu
“MATICA - uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”

Jedinstvena koreografija
i kreativne radionice

Kreativna radionica pod nazivom “Ukrasi od
žita”
umirovljenika održana je još jedna
kreativna radionica na kojoj su korisnice Matice umirovljenika i djeca
u dogovoru s roditeljima izrađivali
“Dream catcher”, iliti hvatač snova,
koji i dandanas koriste Indijanci.
Riječ je o drevnom pomagalu koje
donosi pozitivne promjene. Legenda kaže da hvatač snova pospješuje san i omogućava mirnije spavanje

U Maticu umirovljenika došle su gošće, poznate “Babe
bez kočnica”

bez noćnih mora, pa su tako umirovljenice i djeca zajedničkim sna-

gama napravili svoje unikatne hvatače koje će krasiti njihov prostor.

Poučni i zdravstveno korisni sadržaji projekta
“MATICA - uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”

Mjerenje glukoze i edukativna predavanja

U

skladu s programom
očuvanja zdravlja i
prevencije bolesti,
poticanja tjelesne
i psihičke te psihosocijalne aktivnosti,
u okviru projekta “MATICA – uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”, u
utorak, 6. srpnja održano je impresivno predavanje prof. prim. dr. sc. Saše
Rapana, dr. medicine, pod nazivom
“Osteoporoza i osteoporotski prijelom”. Poslije predavanja, koje je bilo
vrlo opsežno i detaljno, umirovljenici su interaktivno sudjelovali u susretu s pitanjima vezanim uz zdravstvene
probleme s kojima se susreću u liječenju. U četvrtak, 8. srpnja, belišćanskim je umirovljenicima izmjerena
koncentracija šećera u krvi. Aparatura potrebna za tu namjenu nabavljena
je u sklopu projekta, a umirovljenicima je jako drago što su uz mjerenje
tlaka u lipnju, u srpnju dobili priliku

nimljivo te informativno predavanje
naši su umirovljenici slušali siti jer se
za to pobrinuo chef Tomica Đukić,
koji je za sve priredio savršene zdrave
zalogaje i smiksao prefine smoothije.

Kuharica

Belišćanskim je umirovljenicima
izmjerena koncentracija šećera
u krvi
i mogućnost i besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi te saznati kakvo
im je zdravstveno stanje. Za dva tjedna, u petak, 23. srpnja, u prostorijama Matice umirovljenika održano je
predavanje nutricionistice Josipe Mađarić, mag. nur, na temu “Osnovni
principi pravilne prehrane”. Vrlo za-

U sklopu Projekta MATICA – uMirovljenička društvenA akTIvaCija započeli smo snimanje Virtualne kuharice. U Virtualnoj kuharici koja će biti
objavljena na Youtube kanalu, bit će
predstavljeno 36 različitih starinskih
jela. Na snimanju Virtualne kuharice sudjeluju korisnici – umirovljenici, koji, zahvaljujući svome bogatom

iskustvu, prenose na mlađe generacije recepte jela koje su nekada kuhale njihove bake i majke. Među prvim
snimljenim virtualnim kuharicama
možete pogledati kako napraviti salenjake, krafne, kroasane, bakine keksiće te kuhane perece.
“MATICA - uMirovljenička društvenA akTIvaCijA” naziv je projekta 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
% iznosu sufinancirana je sredstvima
Europskog socijalnog fonda.
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KUD Šokadija Bocanjevci bio je uspješni sudionik Međunarodne
večeri folklora u Vionici, u Bosni i Hercegovini

Načelnik Općine Čitluk Marin Radišić primio je predstavnike KUD-a
iz Bocanjevaca

KUD Šokadija Bocanjevci predstavio grad Belišće, Bocanjevce i cijelu Hrvatsku

Zapažen nastup na 10. Međunarodnoj
večeri folklora u Vionici

Č

lanovi i članice
KUD-a Šokadija
Bocanjevci bili su u
subotu, 24. srpnja,
sudionici Međunarodne večeri folklora u Vionici, u Bosni i Hercegovini,
održane u organizaciji HKUD-a Sv.
Marko Vionica i Općine Čitluk.
Na jubilarnoj, 10. Međunarodnoj večeri folklora naši čuvari tradicije koreografijom su plesova iz Bocanjevaca dostojno predstavili grad Belišće i
Etno selo Bocanjevce, ali i cijelu Hrvatsku, jer su prve večeri bili jedini
sudionici iz Lijepe Naše.
Uz Bocanjevčane u prvoj večeri oduševljeni su gosti imali prilike vidjeti i
nastup kulturno-umjetničkih društava iz Livna, Damanovića, Međugorja,
KUD-a Ilinden iz Sjeverne Makedonije te domaćina, HKUD-a Sv. Marko iz Vionice, u programu koji je vodio Branko Uvodić, koji je na kraju
i zapjevao s bocanjevačkim tamburašima.
U nedjelju, 25. srpnja, bilo je primanje izaslanstava kod načelnika Općine Čitluk Marina Radišića, na kojemu su grad Belišće predstavljali
voditeljica puta Janja Čeliković, kao
osoba koja je i započela suradnju društava iz Slavonije i zapadne Hercegovine, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća Bojan Vuksanić te
predsjednik i tajnik KUD-a Šokadija
Bocanjevci, Saša Piškorjanac i Davor
Vuksanić. Svi sudionici puta u Vionicu i Međugorje iskoristili su priliku
i pomolili se Blaženoj Djevici Mariji
na Brdu ukazanja, kao i u župnoj crkvi sv. Jakova i Svetištu Kraljice Mira.

Bocanjevački pajdaši uspješno djeluju već 10 godina

Čestitke za jubilej Pajdašima su pjesmom uputile i Bocanjevčanke
Uz riječi zahvale iznimno gostoljubivim domaćinima i sa željom za jednako uspješnu drugu večer folkora, koja je održana u nedjelju, dogovoren je
i nastavak suradnje prijateljskih društava, koja traje već niz godina, jer je
Bocanjevčanima ovo drugi nastup na
tom području, nakon sudjelovanja na
Božićnom koncertu 2015., a članovi
HKUD-a Sv. Marko Vionica tradicionalno su dragi gosti na Belišćanskim
zlatnim jesenima.

Pajdaši proslavili jubilej

U subotu, 31. srpnja, u Hrvatskom domu u Bocanjevcima održana je proslava deset godina postojanja i djelovanja
Muške pjevačke družine Bocanjevački pajdaši. Skupu su nazočili i zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka
Vučković, upravitelj Župe Bocanjevci i župnik Župe Valpovo, vlč. Zvonko Mrak, poznata čuvarica tradicije
Janja Čeliković te predstavnci i članovi prijateljskih skupina MVS-a Beća-

rine iz Đakova, MPS-a Zuce iz Gundinaca, MPS-a Satničani iz Satnice,
MPS-a Kešinački mališani iz Kešinaca, MPS-a Biđani iz Bickog Sela, kao
i svi bivši članovi Bocanjevačkih pajdaša koji su sudjelovali u radu udruge
u tih prvih deset godina. Program su
otvorile članice ŽVS-a Bocanjevčanke
izvedbom državne himne, nakon koje
je minutom šutnje odana počast preminulim članovima skupine. Potom se
nazočnima obratio predsjednik družine Željko Vuksanić zahvalivši svima
na dolasku, kao i svim bivšim i podupirućim članovima koji su utkali svoj
doprinos u rad Bocanjevačkih pajdaša. Posebna zahvala upućena je svim
sponzorima, a osobito Grada Belišću,
bez čije pomoći rad družine ne bi bio
moguć. Tajnik družine Bojan Vuksanić također je zahvalio svima na dolasku, a nakon njegova izlaganja nazočni su uživali u polustanom videozapisu
u kojem je temeljito opisano djelovanje u prvih deset godina postojanja udruge. Pri samom kraju sudionicima proslave obratila se i zamjenica
gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković prenijevši pozdrave gradonačelnika Dinka Burića i najavivši kako
će Grad Belišće i ubuduće podupirati rad Bocanjevačkih pajdaša s ciljem
održavanja tradicijske pučke pjesme,
jer, kako je i sama rekla, tko pjeva, zlo
ne misli. Službeni dio programa, na
oduševljenje svih, zaključen je nastupom članica ŽVS-a Bocanjevčanke, a
nakon večere, koju su pripremili članovi udruge Kotličari iz Belišća, krenula je razmjena iskustava u radu skupina obilježenog pučkom pjesmom na
način kako su je pjevali i naši predci.

Bojan Vuksanić
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Raznovrsni sadržaji i aktivnosti u okviru manifestacije Ljeto u knjižnici

Bogata ponuda radionica,
književnih noviteta i dnevnog tiska

llPozivaju se svi
ljubitelji dobre knjige da
se prošeću do knjižnice
i podignu čak sedam
knjiga za osvježavajuće
ljetno čitanje. Rok
posudbe je mjesec dana,
a sve kako biste što duže
mogli uživati u hladovini
i provoditi vrijeme
čitajući odlične knjige

D

a se u belišćanskoj
knjižnici može posuditi
pet knjiga, već je
uobičajena vijest,
a novost je da su
ove godine u Gradskoj knjižnici
i čitaonici Belišće odlučili posebnom ljetnom ponudom počastiti
svoje najvjernije čitatelje. Budući
da će u kolovozu radno vrijeme biti
malo izmijenjeno, odnosno samo
će se četvrtkom raditi poslijepodne, pozivaju se svi ljubitelji dobre
knjige da se prošeću do knjižnice i
podignu čak sedam knjiga za osvježavajuće ljetno čitanje. Rok posudbe je mjesec dana, a sve kako biste
što duže mogli uživati u hladovini
i provoditi vrijeme čitajući odlične
knjige.                                                 

Kreativne radionice
Gradska knjižnica već dugi niz godina održava i kreativne radionice
za djecu i odrasle, točnije od 2009.
godine (posljednjih 12 godina). I
ove je godine nastavila s njihovom
organizacijom unatoč svim aktualnim izazovima. Zahvaljujući susretljivim građanima Belišća i Valpova, u belišćanskoj knjižnici moguće
je održavati razne nove i maštovite
radionice. Tako je do sredine srpnja u prostoru belišćanske Gradske
knjižnice i čitaonice održano deset
kreativnih radionica, a isplanirano
je još pet u kolovozu te nekoliko i

Kreativne radionice za najmlađe i ovoga ljeta pripremaju u Gradskoj knjižnici
u rujnu, kada se djeca već polako
vraćaju u školske klupe. Također,
projekt Gradske knjižnice za radionice pod nazivom Zlatne ruke ove
je godine dobio financijsku potporu Grada Belišća i Ministarstva kulture. Do sada su radionice održali
razni kreativci: Ivana Kopić, Dijana
Milišić-Zečević, Antun Sabo, Tin
Lacković, Jadranka Berak i Bojana
Reçica, a velik dio tih radionica organiziran je u suradnji s Centrom za
kulturu Sigmund Romberg iz Belišća te Likovnom udrugom “BelArt” Belišće. Vrijednost njihova sudjelovanja na radionicama je ta da
djeca s pomoću različitih kreativnih
vještina razvijaju osjećaj sigurnosti,
jačaju samopouzdanje, samokontrolu i suradnju s drugima. U pozitivnom ozračju kreativnosti, uz nešto novo što su naučila, djeca lakše
i brže stječu i primjenjuju ta znanja
i u svom svakodnevnom okruženju.      

Prigodne nagrade
Ljeto u knjižnici, kao već tradicionalna manifestacija, okuplja velik
broj djece, ali i veći broj odraslih
koji čitaju. U prostoru Knjižnice moguće je, zahvaljujući njegovoj veličini i komociji, primiti i više studenata koji žele učiti ili se

pripremati za neke svoje projekte. Također, studijska je čitaonica
opremljena kvalitetnom rasvjetom,
računalima, uređajima koji nude
opcije kopiranje-skeniranje-printanje te je sve ugodno klimatizirano.
Bitno je podsjetiti da Knjižnica prima četvere dnevne i tjedne novine
i jedan mjesečnik, tako da svi korisnici Knjižnice mogu svakodnevno koristiti i čitaonicu dnevnog tiska. Police u Knjižnici ispunjene su
mnogim novitetima knjižnične građe koji su pristigli baš za ljeto te time knjižničarke potiču korisnike
da svoje slobodno vrijeme posvete
upravo čitanju, posebno u ovoj godini koja je proglašena Godinom čitanja. U povodu toga, u Knjižnici su
osmislili i prigodno nagrađivanje,
pa je 30. srpnja na Facebook stranici Gradske knjižnice i čitaonice
Belišće https://www.facebook.com/
GradskaknjiznicaicitaonicaBelisce objavljena nagradna igra Ljetno
čitanje koja je trajala sve do 4. kolovoza, a u kojoj su dva sretnika ili
sretnice imali priliku osvojiti vrijedne knjige.
Uz sve navedeno, belišćanske knjižničarke marljivo rade i na osmišljavanju bogatog programa za ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige. Ako

prilike budu dopuštale, ostvarit će
se brojna zanimljiva gostovanja.
Osmišljen je i raznolik program događanja u rujnu, ali o tome će više
govora biti krajem kolovoza. Gradska knjižnica i čitaonica Belišće tijekom ljetnog razdoblja pruža zanimljiv program ponajprije za mlađu
populaciju kako bi djeca mogla svoje slobodne ljetne dane kvalitetno
provoditi sa svojim vršnjacima u
sigurnom okruženju. Ipak, nije samo ljeto predviđeno za događanja
u belišćanskoj knjižnici jer, kao što
je već prethodno istaknuto, knjižničarke se trude osmišljavati razne zabavne i privlačne aktivnosti
tijekom cijele godine te zato pozivaju sugrađane svih generacija da
posjete knjižnicu i sudjeluju u raznim aktivnostima. Na kraju je važno istaknuti radno vrijeme knjižnice u kolovozu koje će biti drukčije
zbog godišnjih odmora. Radno vrijeme će biti sljedeće: u ponedjeljak,
utorak, srijedu i petak knjižnica će
raditi od 8 do 15 sati, u četvrtak od
13 do 19 sati, a dnevne pauze bit će
od 9.30 do 10 i od 16.30 do 17 sati,
dok će subota i nedjelja biti neradne. Mole se svi korisnici knjižnice i
građani grada Belišća i prigradskih
naselja za razumijevanje.
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llPosebno svečano i lijepo bilo je na večernjem
misnom slavlju koje je, pred okupljenim mnoštvom
vjernika i posebno brojnim mališanima i djecom,
predslavio fra Dragutin Bedeničić OFM, župnik župe
Sv. Obitelji u Osijeku, u zajedništvu s belišćanskim
župnikom, fra Brankom Janjićem, a poslije kojeg je,
prema tradiciji, uslijedio i svečani blagoslov djece i
roditelja.

S

vetište svete Ane u
Bistrincima i ove je
godine, krajem srpnja, u svoj zagrljaj
primilo rijeke vjernika i hodočasnika
ne samo s područja Valpovštine nego i cijele Slavonije i Baranje, pa i šire koji se ondje slijevaju već desetljećima kako bi u
posebno emotivnom, svečanom
i dostojanstvenom tonu proslavili blagdan svetih Ane i Joakima, roditelja Blažene Djevice
Marije. Tako nekoliko dana uoči
blagdana kao i na sam blagdan
oni hrle u bistrinačko Svetište
kraj rijeke Drave, vođeni lijepim
osjećajima, a sve kako bi pronašli zadovoljstvo i smiraj u molitvi
i susretu s Bogom, u prigodnim
svetim misnim slavljima, u pjesmi, u miru i tišini, ali i u svoj ljepoti prirode, zelenila i riječnog

okruženja i našeg poznatog i dugovječnog bistrinačkog Svetišta.
Župa sv. Josipa Radnika u Belišću tako je i ove godine, u skladu
s dugom i vjernom tradicijom, u
ponedjeljak, 26. srpnja, svečano proslavila blagdan sv. Ane
i Joakima u Svetištu sv. Ane u
Bistrincima. Inače, Župa je, u
povodu proslave tradicionalno
osigurala i besplatni autobusni
prijevoz vjernika do Svetišta sv.
Ane.
Samoj središnjoj proslavi blagdana prethodila je i prigodna
trodnevna duhovna priprava koja je započela u petak, 23. srpnja.
Prvog dana trodnevnice predslavitelj misnog slavlja održanog u
18 sati bio je fra Petar Cvekan
OFM, drugi dan, u subotu, 24.
srpnja, misno slavlje predslavio
je vlč. Ante Lučić, a svetu misu
posljednjeg dana trodnevnice, u

Rijeke hodočasnika i vjernika i ov

Molitvom i misni
blag

nedjelju, 25. srpnja, predslavio
je fra Mirko Mišković TOR, župni vikar u Belišću.
Sljedećeg je dana, u ponedjeljak, 26. srpnja, u zajedništvu
svećenika i fratara, ministranata, zboraša i okupljenog mnoštva vjernika i hodočasnika svih
generacija, a kroz pet misnih
slavlja, svečano proslavljen i
blagdan sv. Ane. Prvo sveto misno slavlje u 7 sati predslavio je
fra Marko Neretljak, TOR, misu u 8 sati fra Marijan Jelušić,
TOR, misu u 9 sati predvodio
je vlč. Zvonko Mrak, a sveto misno slavlje u 10.30 predslavio je
fra Josip Vrdoljak, TOR. Kako

to inače biva, posebno svečano i lijepo bilo je na večernjem
misnom slavlju u 19 sati koje
je, pred okupljenim mnoštvom
vjernika i posebno brojnim mališanima i djecom predslavio fra
Dragutin Bedeničić OFM, župnik župe Sv. Obitelji u Osijeku, u zajedništvu s belišćanskim
župnikom, fra Brankom Janjićem, a poslije kojeg je, prema
tradiciji, uslijedio i svečani blagoslov djece i roditelja.Zanimljivo je spomenuti da je u nedjelju,
25. srpnja 2021, dan uoči blagdana sv. Ane odredbom pape
Franje u Crkvi prvi put obilježen i Svjetski dan djedova, baka
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ve godine pohrlile u Svetište sv. Ane u Bistrincima

im slavljima proslavljen
gdan sv. Ane

i starijih osoba, koji se tako stopio s proslavom samog blagdana i koji će se i ubuduće slaviti
na četvrtu nedjelju u srpnju svake godine, uoči spomena svetih
Joakima i Ane, Isusovih djeda i
bake. Tako su molitve, propovijedi, misli i poruke izrečene na
misnim slavljima tijekom nedjelje i samog blagdana bile upućene i posvećene našim bakama
i djedovima i starijim osobama, kao i bitnoj ulozi koju oni,
uz naše roditelje, imaju u našim obiteljima i u našem odgoju u vjeri, a uslijed izazova koji
su postavljeni pred današnje kršćanske obitelji.

Na samom kraju večernje svete mise okupljenim se vjernicima obratio i župnik u odlasku,
fra Branko Janjić. Nakon što je
ukratko predstavio važnost samog blagdana i novoustanovljenog Svjetskog dana djedova,
baka i starijih osoba, zahvalio
je predslavitelju mise, fra Dragutinu Bedeničiću na doprinosu proslavi kao i članovima bratovštine sv. Ane na svoj ljubavi
prema Svetištu i pomoći ukazanoj fratrima u Župi. Kako je
istaknuo fra Branko, ovo mu je
i posljednja misa na Svetoj Ani
na kojoj je sudjelovao kao belišćanski župnik. Naime, nakon

što će u kolovozu ove, 2021. godine biti navršeno i 12 godina otkako je postao belišćanski župnik, fra Branko Janjić u
kolovozu odlazi na novu službu, u Rijeku. Tom prigodom fra
Branko Janjić je zahvalio na podršci Gradu Belišću, njegovim
institucijama, Turističkoj zajednici, gradskom poduzeću Kombel d.o.o., udrugama s područja grada Belišća i prigradskih
naselja, svim pojedincima koji
su uređivali crkvu i Svetište svete Ane, framašima, ministrantima, zborovima i svima ostalima
koji su dali veliki i vrijedan doprinos Župi i Svetištu iz ljubavi

prema svojoj župnoj zajednici.
Zahvalio je i svim sudionicima
svečanog misnog slavlja uz najavu da će sudjelovati i na sljedećoj proslavi blagdana svete
Ane u bistrinačkom Svetištu, ali
će ovaj put biti u drukčijoj ulozi. Na samom kraju župnikova
govora i večernjeg misnog slavlja, a prema običaju, uslijedio je
tradicionalan i uvijek posebno
emotivan, svečan i lijep čin, blagoslov djece i roditelja, kojeg je
u nazočnosti župnika, fra Branka Janjića, udijelio fra Dragutin
Bedeničić. Podsjetimo, davne
1797. godine na mjestu je Svetišta izgrađen poklonac s kipom
sv. Ane, a pokraj poklonca nalazio se izvor gdje je 1928. godine sagrađen i zdenac, a potom i
križ. Tijekom ratne 1994. pokrenuta je akcija mještana da se do
1997. godine kada se puni 200
godina od izgradnje poklonca
sv. Ane svetište uredi i sagradi
crkva odnosno kapelica, gdje bi
se održavala misna slavlja. Tijekom 1995. godine postavljeni su
kamen temeljac i povelja o početku gradnje kapelice, kapelica je stavljena pod krov, a dvije godine poslije, 1997. godine,
u povodu velike i jubilarne 200.
obljetnice od utemeljenja Svetišta, u cijelosti je završena izgradnja i opremanje kapelice te
je tom prigodom priređen svečani blagoslov kapelice i Svetišta
sv. Ane. Cijela priča zaokružena je 2019. godine, kada je završen projekt elektrifikacije Svetišta kao rezultat izvrsne suradnje
Grada Belišća, Osječko-baranjske županije, HEP-a i Župe sv.
Josipa radnika Belišće. U okviru
projekta sagrađena je trafostanica te su postavljena 44 rasvjetna
stupa za LED rasvjetu, čime su
samo Svetište i asfaltirani put do
njega obasjani novom svjetlošću.
Dajana Petovari
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Dan “Vukova s Drave”

Spomen na heroje koji su nas
branili i čuvali bez kalkulacija

U

Valpovu je 28. svibnja održana svečanost obilježavanja 30. obljetnice
107. brigade Hrvatske vojske. U
spomen valpovačkoj herojskoj
107., svim braniteljima, policajcima, pripadnicima narodne zaštite i svima ostalima koji su branili
Valpovštinu i Miholjštinu, položeni su vijenci i zapaljene svijeće
kod spomen-križa na valpovačkom gradskom groblju. Polaganju vijenaca nazočili su izaslanik
predsjednika Republike Hrvatske, general-pukovnik Marijan
Mareković, izaslanik Sabora Republike Hrvatske Goran Ivanović, izaslanik Vlade, gospodin
Špiro Janović s izaslanikom Ministarstva obrane RH, brigadirom Zlatkom Radočajem, izaslanik ministra unutarnjih poslova
Ladislav Bece s načelnicima policijskih postaja Beli Manastir
i Belišće, dožupan osječko-baranjski Mato Lukić, Zapovjedništvo 107. brigade, koordinacije
udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnici grada
Valpova s gradovima i općinama
iz zone odgovornosti 107. brigade HV. Koračnicu su izveli članovi Puhačkog orkestra DVD-a
Valpovo. Komemoraciju je predvodio valpovački kapelan Luka
Ćosić. Na svečan način odana je
počast herojima koji su branili i
čuvali domovinu bez kalkulacija,

ne očekujući ništa zauzvrat, dajući nemjerljiv doprinos tome da
danas imamo slobodnu i neovisnu Hrvatsku.
Obljetnica 107. brigade nastavila
se na svečanom polaganju lovorova vijenca kod spomen-obilježja
107. brigade, a zatim su uzvanici
upućeni u Centar kulture “Matije
Petra Katančića” gdje je održana
svečana akademija. Govornici su,
redom, isticali nemjerljiv doprinos “Vukova s Drave” te čestitali
svim braniteljima njihov dan, dan
107. brigade Hrvatske vojske.
Prisutnim su se gostima obratili brigadir Miroslav Štargl, general-pukovnik Slavko Barić, ispred
Vlade Janović, ispred Hrvatskog

sabora Ivanović te general-pukovnik Marijan Mareković u ime
predsjednika Republike Hrvatske. Svečanu akademiju svojim
je nastupom uveličalo pjevačko
društvo “Matija Petar Katančić”
s Norom Pastulović i otvorilo svečanost himnom. Okupljene je, na
početku, pozdravio gradonačelnik Valpova.
“Smatram da ne moram podsjećati na sve ono što 107. brigada HV znači za Valpovo i za sve
nas. Samim spomenom “Vukova s Drave” svi znaju da se radi o valpovačkoj 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 na zapovijed Glavnog stožera HV kada god i kamo
god je zatrebalo. Ponosni smo na
vas i nećemo vas zaboraviti!” istaknuo je gradonačelnik Šutalo.
Druženje sudionika i gostiju,
predviđeno protokolom, nastavilo se uz organizirani prijenos
utakmice 1/8 finala EURA između Hrvatske i Španjolske na velikom videozidu u šatoru kod NK
“Valpovke” i nastup TS” Čuvara
noći” i “Kočija”. Grad Valpovo,
za ovu prigodu, pripremio je vojnički grah za sve posjetitelje.
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I u otežanim uvjetima, na visokim temperaturama i
usred ljeta

V

Na području općine
Bizovac bez prestanka se
radi i gradi

isoke temperature nisu
omele ni jednu investiciju i
realizaciju planiranih projekata na području Općine Bizovac među kojima su
dva megaprojekta poput izgradnje odvodnje i rekonstrukcije državne
ceste D2. U Habjanovcima se gradi nova
asfaltna cesta s parkiralištem kod mjesnog
groblja, koja će omogućiti i bolju prometnu

povezanost stanovništva iz toga naselja prema Čepinskim Martincima, Čepinu i dalje
prema Osijeku. Ovih dana posebno zadovoljstvo iskazuju stanovnici bizovačke ulice
Augusta Šenoe jer se u njihovoj ulici izvode
radovi u sklopu projekta izgradnje tamošnje
nove asfaltne ulične ceste.
Na više lokacija u općinskim naseljima i grobljima postavljene su sigurnosne kamere kakve bi se trebale postaviti i na potencijalnim

divljim odlagalištima raznog otpada.
Zahvaljujući financijskoj potpori dobivenoj
za projekt “međugeneracijska solidarnost”
na prostoru Sportskog centra “BSK-Termia”
u Bizovcu pokraj dječjeg igrališta izgrađeno
je moderno vježbalište na otvorenom.
U općinskoj upravi velika pozornost posvećena je drugoj fazi projekta “Zaželi”, koji će
se uskoro nastaviti na bizovačkom području.

Intenzivno se gradi i u središtu Bizovca

Uređenje Ulice A. Šenoe u Bizovcu

Izgradnja važne ceste u Habjanovcima

U općini Bizovac pripremljena dokumentacija za postavljanje
spomen-obilježja

Spomenik u znak sjećanja na žrtve
raketiranja

O

dmah nakon što se završe veliki infrastrukturni projekti, Općina
Bizovac će u suradnji s MUP-om, uz podršku i svih udruga
proisteklih iz Domovinskog rata na
našem području, podići spomen-obilježje u znak sjećanja na najtragičniji događaj u povijesti Bizovca, koji se
dogodio 7. studenoga 1991. Tada su
neprijateljski zrakoplovi bez ikakva
povoda izveli zračni napad na Bizovačke toplice, željeznički kolodvor i
središte Bizovca. Tom prilikom u centru mjesta poginuli su službenici policijske postaje Valpovo: Josip Jurenac,
Slavko Vidaković i Darko Kovačević. Od civilnog stanovništva živote su
toga dana izgubili: djelatnik bizovač-

ke Robne kuće Tomislav Kranjčević,
starica Reza Vuković i dječak Dragan
Cvetković rođen 1980. Na ulazu u hotel “Termia” poginuo je Josip Marinić, pripadnik ZNG-a Baranjsko-međimurskog bataljuna. Veliki broj ljudi
zatečen na mjestima izvedenog raketiranja zadobio je teške i za život
opasne ozljede. Posljedica stravičnog
zračnog napada bila je i izuzetno velika materijalna šteta na obiteljskim
kućama, društvenim i gospodarskim
objektima i poslovnim prostorima.
Spomen-obilježje, za koje je izrađena projektna dokumentacija, postavit će se u najužem središtu Bizovca,
na mjestu u samoj blizini stradanja
nevinih žrtava, za čiju smrt još uvijek
nitko nije odgovarao pred hrvatskim
pravosuđem i hrvatskom javnošću.
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Veliki sportski uspjeh članova SRD-a “Bandar” Bizovac

N

Bizovački ribiči
uvjerljivi pobjednici
županijske šaranske lige

a nedavno završenoj smotri najboljih “šaranaša” Osječko-baranjske županije natjecateljska ekipa
SRD-a “Bandar” Bizovac postala
je uvjerljivi pobjednik županijske
šaranske lige i tako se plasirala na
Kup Hrvatske, koji će se uskoro održati na jezeru
Skresovi u Garešnici od 20. do 22. kolovoza 2021.
Podsjećamo da se natjecateljska liga s osam ekipa
sudionika održavala u tri kola, svako u trajanju od
52 sata neprekidnog ribolova i boravka na vodi prema strogo propisanim pravilima. Prvo kolo održano
je na đakovačkom jezeru Jošava od 14. do 16. lipnja
2021., gdje je ekipa SRD-a “Bandar” Bizovac osvojila 2. mjesto. Domaćinstvo drugog kola pripalo je
ekipi SRD-a “Bandar” Bizovac, jezeru “Bajer 1” u
razdoblju od 25. do 27. lipnja 2021. gdje su Bizovčani uvjerljivo osvojili 1. mjesto. Treće i presudno kolo
održano je na našičkom jezeru Lapovac u razdoblju
od 9. do 11. srpnja 2021., odakle se ekipa bizovačkih sportskih ribiča vratila bogatija za još jednu medalju s osvojenim 2. mjestom, uz titulu najulova za
ulovljenog šarana težine 19,850 kg. Nakon zbroja rezultata ekipa koje su sudjelovale u sva tri kola, proglašen je i ukupni pobjednik lige, i to ekipa
SRD-a “Bandar” Bizovac. Kao ukupni pobjednik

nagrađeni su medaljama, peharima i velikim prijelaznim peharom Županijske šaranske lige. Nakon
održavanja lige ekipa SRD-a “Bandar” Bizovac
ukrasila je prostorije Udruge s pet pehara za plasman i dva pehara za naj ulov. Ukupno sedam pehara i 12 medalja osvojeno je u samo dva mjeseca,
što govori o iznimnom uspjehu upornih i vrijednih
bizovačkih ribiča. Članovi pobjedničke ekipe bizovačkih ribiča bili su: Dino Mandić, Alen Lešnjako-

vić, Tomislav Šorman i Albert Katančić. Bizovačka
ribička Udruga s tradicijom dugom 40 godina od
uvođenja sistema “uhvati i pusti”, na Bizovačkom
bajeru unatrag nekoliko godina godine postigla je
izvrsne sportske rezultate na županijskoj i državnoj
razini. Veliki doprinos ovako zapaženim uspjesima
pružila je i općina Bizovac.

Predsjednik SRD “Bandar” Bizovac
Albert Katančić
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Izvanredna izborna skupština Amaterskog kazališta Belišće

Predsjednik Zvonimir Iveković,
dopredsjednica Marija Ilić

U

dvorani Centra za
kulturu Sigmund
Romberg, u ponedjeljak, 5. srpnja
2021., održana je
Izvanredna izborna
skupština Amaterskog kazališta
Belišće. Članovi su se rasporedili u dvorani u skladu s epidemiološkim mjerama kojih su se cijelo vrijeme i pridržavali. Skupština
je započela minutom šutnje za
sve preminule članove Kazališta.
Na Skupštini, kojom je predsjedala dopredsjednica Amaterskog
kazališta Marija Ilić, podneseno je izvješće o radu, financijsko
i izvješće Nadzornog odbora za
2020. godinu kao i izvješće ve-

S izvanredne izborne skupštine Amaterskog kazališta

rifikacijske komisije koja je zaključila da je broj prisutnih članova dovoljan da sve donesene
odluke budu pravovaljane. Tako-

đer, izabran je i novi Upravni odbor Amaterskog kazališta, novi
predsjednik i dopredsjednik. Za
predsjednika Upravnog odbora

Amaterskog kazališta jednoglasno je izabran Zvonimir Iveković,
a za dopredsjednicu Marija Ilić.
Gošća na sjednici kao i članica
Amaterskog kazališta, zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka
Vučković, pozdravila je skupštinu i čestitala novom predsjedniku. Uvažavajući situaciju u kojoj
se nalazi cijelo društvo, novi predsjednik Zvonimir Iveković zajedno s upravom Kazališta poželio
je svima što uspješniji daljnji rad i
suradnju, u nadi da će amaterska
djelatnost uskoro ponovno moći i
smjeti djelovati sa svim svojim kapacitetima.
Tea Glavica

Članovi likovne udruge Bel-Art
održali još jednu koloniju

Četvrti put
slikali u spomen
na Gibičara

U

spomen na svog prvog
predsjednika
Dragutina Gibičara – Karčija članovi Likovne udruge
Bel-Art, u suradnji s
Maticom umirovljenika, 10. srpnja
su četvrti put održali Memorijalnu
likovnu koloniju, koja ima za cilj
podsjetiti na dugogodišnje djelovanje Dragutina Gibičara u kulturnoumjetničkom životu grada Belišća u
vremenima prije osnivanje Bel-Arta, ali i njegovu aktivnu ulogu tijekom vođenja ove likovne udruge od
njezina osnivanja do 2012. godine.      
U bogatoj povijesti kulturnog života grada Belišća značajno mjesto
pripada Dragutinu Gibičaru, koji je
svoju kazališnu djelatnost započeo
1947. u Đačkoj sekciji, a poslije se
počinje baviti i režijom. U više od
40 godina djelovanja na području
kulture, kao glumac i redatelj amater, postavio je na belišćansku kazališnu scenu brojna djela.

Sudionici likovne kolonije u spomen na Dragutina Gibičara

Radna atmosfera na terasi doma Matice umirovljenika
Na početku slikarskog druženja
okupljenima su se obratili predsjednica Matice umirovljenika Marija Ilić te predsjednik Bel-Arta
Ivan Vajda, osvrnuvši se na ukupni
rad Dragutina Gibičara. Također su
istaknuli kako bi ovaj slikarski Memorijal u budućnosti trebalo proširiti na suradnju s Centrom za kulturu Sigmund Romberg i Gradom
Belišćem te ga podići na višu razinu, koju je ovaj svestrani Belišćanin

zasigurno zaslužio. Nakon uvodnih
riječi, dvanaest slikara uhvatilo se
slikarskog materijala te su prionuli
na stvaranje novih djela. Uz slikanje sudionici su vrijeme na koloniji iskoristili i za razmjenu iskustava, ali i ugodno druženje i zabavu.
Uz brojne sugrađane koji su došli pogledati rad belišćanskih slikara, koloniju je posjetila i Karčijeva
kći Deana, koja je izrazila zadovoljstvo i sreću zbog održavanja likovne

Predsjednik Bel-Arta Ivan Vajda
aktivno je sudjelovao i na ovoj
koloniji
kolonije u čast i spomen na njezina
oca. Nakon odrađenog “radnog”
dijela kolonije uslijedio je zajednički ručak koji su pripremile članice
Matice umirovljenika grada Belišća.
Tin Lacković
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Nastavak lijepe i duge tradicije belišćanske Matice umirovljenika u povodu sv. Ane

Jednodnevno druženje u okrilju
bistrinačkog Svetišta

K

ako je to postao
jedan lijep i ustaljen običaj, a u povodu blagdana Sv.
Joakima i Ane,
članovi belišćanske Matice umirovljenika svake se
godine u srpnju, dan nakon blagdana, tradicionalno sastaju na prostoru
Svetišta sv. Ane u Bistrincima, kako
bi se opustili i iskoristili svoje slobodno vrijeme da uživaju u ugodnom
društvu i druženju s prijateljima. Tako
su u utorak, 27. srpnja, članovi Matice
umirovljenika grada Belišća na čelu s
predsjednicom Marijom Ilić, organizirali jednodnevno druženje na prostoru Svetišta sv. Ane u Bistrincima
za one umirovljenike koji ga na sam
blagdan sv. Ane nisu mogli posjetiti.
O lijepoj i dugoj tradiciji za Belišćanski list govorila je i predsjednica Matice umirovljenika Marija Ilić:
- Sada je već punih 13 godina kako se
sastajemo kod sv. Ane, i to dan nakon
blagdana sv. Ane kako bi naši stariji,

koji su slabije mobilni, izbjegli velike
gužve. Tom prilikom organiziramo i
prigodan domjenak i budemo tu cijeli
dan. Mi smo prema našem projektu,
financiranom sredstvima iz EU fondova, na susret pozvali i naše korisnike Pomoći u kući, odnosno iz projekta Zaželi, Faza 2., da nam se pridruže.
Naravno i ono tradicionalno, što već
13 godina upražnjavamo, da članovi Matice dođu ovdje, da se oni koji žele pomole, prošeću. Imamo čak u
sklopu toga i nordijsko hodanje kroz
šumu pod vodstvom našeg stručnog
tima i sve smo to ukomponirali u današnji dan. Nadam se da će uz dobar
domjenak i glazbu u hladovini hrastova i naših lipa pokraj Svetišta sv. Ane
i hladne vode naši umirovljenici provesti lijep i ugodan dan - tom je prigodom poručila predsjednica Matice
Marija Ilić.      
Ove godine, u skladu s epidemiološkim mjerama, na druženju kod Svetišta sv. Ane bilo je stotinjak sudionika, a uz korisnike spomenutog

projekta bili su tu i korisnici projekata “MATICA - uMirovljenička
društvenA akTIvaCijA” i “Život u
zajednici u gradu Belišću”. Sve sudionike ovom je prigodom posjetila
i pozdravila ih i zamjenica gradonačelnika Grada Belišća Ljerka Vuč-

ković. Za odličan štimung bio je zadužen dobro poznat i za pjesmu i
glazbu uvijek raspoložen glazbeni
duo Ivan Kupanovac i Tomica Jergović, a za sve sudionike organizatori su pripremili i prigodan domjenak.

Dajana Petovari

Zanimljivi sadržaji belišćanske ljetne manifestacije “Mali grad, veliki ljetni doživljaj”

Još jedna privlačna “Večer poezije
pod zvijezdama”

P

rema vrijednoj i
ustaljenoj
tradiciji, a u okviru ovogodišnje belišćanske
ljetne manifestacije “Mali grad, veliki ljetni doživljaj”, koju svake godine
zajednički provode Grad Belišće i Turistička zajednica, Udruga za kulturu
i umjetnost “Zum” Belišće i njihova
Literarna sekcija Vers, bili su uspješni organizatori i domaćini još jedne
privlačne Večeri poezije pod zvijezdama 2021. godine. Tako su terasu
Kazališne kavane Belišće u subotu,
24. srpnja, ispunili brojni ljubitelji i
ljubiteljice poezije i pisane riječi koji
su tijekom večeri uživali u prekrasnim pjesmama raznovrsne tematike,
djelima ukupno tridesetak pjesnika,
među kojima su, uz domaćine iz Belišća i Bistrinaca, bili i gosti iz Valpova, Đakova, Našica, Donjeg Miholjca,
Osijeka i ostalih slavonskih mjesta.

Pjesničku je večer pozdravnim i prigodnim govorom otvorio predsjednik
Udruge “Zum” Vlado Jung, dok se,

uime organizatora belišćanske ljetne
manifestacije, Grada Belišća i Turističke zajednice, posjetiteljima obra-

tila i direktorica TZ-a Mirjana Klen.
Pozdravima i lijepim željama upućenim sudionicima susreta također se
pridružio i voditelj sekcije Vers Jozo
Bogdanović. Nakon prigodnih obraćanja organizatora i domaćina, svoja su nadahnuća, osjećaje i misli pretočene u stihove i pjesme s gostima
podijelili: Mirta Abramović, Silvija Butković, Bernarda Ćurić, Helena
Hajduković Sabo, Đuro Pavičić, Ljubica Mandić, Darija Živković, Josip
Lucić, Zdravko Živković, Jozo Flegar,
Željko Potnešil, Vlado Đurđević, Frano Budić, Branko Hršak, Josip Štajmaher, Kazimir Levaković, Ankica
Aladić, Nada Maletić, Branka Karšić
Šimunović, Jozo Bogdanović, Stjepan
Šmit, Tomislav Šutalo, Ivica Šimić,
Danica Lebinac, Rezica Stanković
i Franca Zetaić, kao i Kornelija Fešiš, kojoj je prema tradiciji i ovaj put
pripala uloga moderatorice susreta.

Dajana Petovari
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Nastavak tradicije osvajanja vrijednih odličja na Državnom prvenstvu na
mirnim vodama

KAJAK KLUBU BELIŠĆE – 3. mjesto
ekipno i 46 medalja pojedinačno

N

a zagrebačkom
Jarunu tijekom
posljednjeg vikenda u srpnju,
od 30. srpnja do
1. kolovoza, održavalo se Državno prvenstvo Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim
vodama. U tri dana na rasporedu
je bilo ukupno 106 utrka u kojima
je svoje snage, u različitim disciplinama, na 200, 500 i 1000 metara, odmjerilo više od 200 kajakaša
i kanuista iz 13 najboljih klubova
iz naše zemlje. Na Državnom prvenstvu sudjelovao je i Kajak klub
Belišće te je s ukupno 218 bodova
i 46 medalja završio ovo prvenstvo
na trećem mjestu, iza Marsonije i
Olimpika iz Slavonskog Broda.
Prvoga dana Prvenstva RH veslalo se na 200 metara u kategoriji juniora i seniora. Prve dvije medalje,
srebro i broncu, osvojili su kanuisti
juniori u jednokleku Bruno Mesić i
Jan Kukec. Isti su momci u kanuu
dvokleku na 200 metara postali i prvaci RH. U jednokleku među juniorima, Filip Arsenić okitio
se broncom. Na 200 metara veslali su i seniori u jednokleku: Petar
Ivić završio je drugi te Marko Jelkić na trećem mjestu. Marko i Petar u dvokleku na 200 metara među seniorima završili su sa zlatom
oko vrata te postali prvaci RH.
Drugoga dana veslale su se utrke
na 1000 metara, gdje su se junio-

Belišćanski kadeti i kadetkinje imali su lijep razlog za slavlje
rima i seniorima pridružili i kadeti koji su veslali i na 500 metara te
odličnom borbom s 84 boda osvojili naslov viceprvaka Hrvatske. Na
1000 metara medaljama su se također okitili juniori Bruno Mesić i
Jan Kukec, srebrom i broncom, te
u dvokleku zlatom. Kanuisti kadeti u dvokleku na 1000 metara Damjan Rold i Dominik Savić osvojili
su srebrne medalje. Kadet Damjan
Rold u kanuu jednokleku također
je doveslao do medalje, i to one
brončane.
U četverosjedu na 1000 metara među kadetima Leon Potočki,
Ian Andraković i David Grgić doveslali su do srebra, kao i djevojke

Ekipa Kajak kluba Belišće na državnom prvenstvu

u istoj disciplini, u posadi koju su
činile Mia Stojaković, Paula Savić,
Klara Čakalić i Stefani Petriš. Seniori su se također okušali u utrkama na 1000 metara. Petar Ivić u
C1 izborio se za broncu, dok su u
C2 Marko Jelkić i Ivan Orešković
osvojili srebro.
Posljednjeg dana prvenstva utrke
su se veslale na 500 metara također u svim kategorijama te na 5000
metara seniori i veterani. I na 500
metara kanuisti Bruno Mesić i Jan
Kukec završili su na drugom odnosno trećem mjestu u kanuu jednokleku, dok su u dvokleku osvojili
još jedan naslov prvaka Hrvatske.
Kadet kanuist Dominik Savić u

jednokleku je doveslao do bronce, kao i Mia Stojaković u kajaku
jednosjedu među kadetkinjama.
Kadetkinje u dvosjedu Mia i Paula
osvojile su srebrne medalje. U kajaku dvosjedu kadeti Leon Potočki i Ian Andraković završili su utrku treći, kao i u dvokleku Dominik
Savić i Damjan Rold. Kadetkinje
Mia Stojaković, Paula Savić, Klara
Čakalić i Stefani Petriš u četverosjedu su se i na 500 metara okitile srebrom.U popodnevnom dijelu
programa posljednjeg dana Prvenstva nastupili su i seniori Kajak
kluba Belišće. U C1 na 500 metara Marko Jelkić okitio se broncom,
dok je s Petrom Ivićem u dvokleku
doveslao do srebra.
Na ovogodišnjem Državnom prvenstvu Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim vodama, 17 članova Kajak kluba Belišće osvojilo je
218 bodova i tako je Kajak klub
Belišće, unatoč malom broju sudionika, na prvenstvu Hrvatske zacementirao 3. mjesto, od ukupno 13
klubova.
Glavni trener bio je Ivan Orešković, Tin Orešković pomoćni trener,
a Ivica Sopek bio je vođa ekipe.
Glavni sudac na ovom prvenstvu
bio je Stjepan Krznarić, a podršku
našim i više nego uspješnim sportašima i ovaj su put pružili njihovi
najvjerniji navijači, roditelji.
Dolores Andraković

Državni prvaci Marko Jelkić i Petar Ivić

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI I GORAN DOJKIĆ l
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Uspješni polaznici prve grupe Škole plivanja

Diplome je novim plivačima druge skupine, uz čestitke,
uručila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković

Nastavak vrijedne tradicije škole plivanja na Gradskom bazenu u Belišću

Diplome i čestitke za 102 nova
plivača i plivačice

P

rema već dugoj i
vrijednoj sportskoj
tradiciji, Zajednica športskih udruga grada Belišća,
u suradnji s Gradom i Športskom zajednicom OBŽa, i ove je godine nastavila provoditi
program obuke neplivača u skladu s
propisanim epidemiološkim mjerama. Vrijedno je za spomenuti da se
ove godine za obuku prijavilo 158
polaznika, odnosno neplivača. Tako
je u ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine, počela obuka neplivača poznatija kao Škola plivanja, i to prve
skupine koja je imala 48 polaznika.
Polaznike raspoređene u četiri grupe
s tehnikama plivanja kroz deset dana
obuke upoznala su četiri instruktora, profesora kineziologije, a oni su:
Ana Srakić, Ana Vuković, Vladimir
Đurović i Ivan Orešković. Nakon završenog tečaja, u petak, 9. srpnja, na
Gradskom bazenu u Belišću održano
je i završno ocjenjivanje i dodjela diploma za polaznike I. skupine Škole
plivanja. Nakon uspješne prezentacije novostečenih umijeća, diplomu za
završen tečaj škole plivanja ponijelo
je 48 mališana, novih plivača i plivačica, a oni su: Tara Špoljarić, Samiya
Khalid, Miriam Ali Sala, Gloria Čolaković, Lovro Sršić, Marta Turbić,
Noa Mihaljević, Nika Habus, Leda
Sučić, Sofija Butenko, Nensi Albert,
Andrej Stanković, Paula Stanković,

Stečene vještine trebalo je potvrditi na završnom ispitu
Marin Stanković, Fran Klenšćek,
Marino Kelava, Andrej Stevanović,
Ela Opačak, Tea Opačak, Luka Bosančić, Noa Štimac, Rafaela Svrtan,
Vita Marković, Mateo Bočkinac, Leona Budimir, Juraj Stanković, Mislav Bošnjak, Petra Pavlović, Jana
Nenadić, Mila Mandušić, Mia Orešković, Lea Vučković, Jakov Gudelj,
Toma Vinković, Jan Strugačevac, Petra Farkaš, Lara Salajić, Mila Salajić,
Nora Vuković, Jan Nađ, Tea Barić,
Jan Lulić, Andrija Pek, Noa Šmider,
Leticija Jerbić, Lea Piškorjanac, Vito
Špoljarić i Klara Lenz. Uz čestitke i
riječi pohvale za njihova postignuća

diplome novim plivačicama i plivačima uručili su predsjednik GV-a Domagoj Varžić, glavni tajnik Športske
zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Ižaković, predsjednik
Zajednice športskih udruga grada
Belišća Milan Zamaklar i tajnik Zajednice športskih udruga grada Belišća Damir Horvat. Nakon dva tjedna, u subotu, 24. srpnja, održano je
polaganje i podjela diploma za polaznike druge skupine obuke neplivača
na Gradskom bazenu u Belišću. Diplome svim novim plivačima druge
skupine, uz čestitke, dodijelila je zamjenica gradonačelnika Grada Beli-

šća Ljerka Vučković. Školu plivanja
ovaj put uspješno su završila 54 polaznika, a oni su: Lucas Val, Rea Šikić, Anja Skelac, Lovro Skelac, Katrin Novak, Dorian Matković, Tara
Dubrović, Damjan Čolaković, Stjepan Oskomić, Korina Harmunt, Vita
Tadić, Karla Šarčević, Elena Horvat, Domagoj Šorgić, Stjepan Šorgić,
Dante Matanović, Ema Alšić, Neo
Mandić, Petra Klješčik, Fiona Klješčik, Deni Dakić, Luka Livaja, Emili
Kusturić, Tina Kusturić, Leo Grbeša,
Lea Bogdanović, Nikola Barić, Asja
Ištoković, Iris Loknar, Loren Petković, Jakov Sitarić, Fran Jurkin, Šimun
Dandić, Tomislav Smodej, Ena Berečić, Vita Jokić, Patrik Zullo, Marin
Šimić, Noa Zullo, Karlo Knežević,
Bruno Mikulić, Luka Mikulić, Leo
Horvat, Denis Moho, Tessa Flajc,
Josip Klem, Matea Lukačević, Noa
Kovačević, Toma Mikulić, Filip Hajoš, Darko Hajoš, Tomslav Lukovica,
Anja Pocrnić i Luka Brozičević.
Podsjetimo: Grad Belišće i ovaj je
put za polaznike s područja grada
Belišća tradicionalno osigurao besplatno pohađanje Škole plivanja.
Polaznici s području grada Valpova
participiraju s 50 kuna, dok razliku
pokriva ZŠU grada Valpova, a za sve
ostale cijena je 200 kuna.Tečaj traje
deset dana po dva školska sata, a po
njegovom završetku polaznici dobivaju diplome za uspješno završen tečaj.
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Hedlov rukopis

Ljudi kojima ništa ne može
pokvariti dan
“Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji
i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti’’. Volio bih da
je ta mudra rečenica moja, da sam njen autor,
jer najbolje oslikava osjećaje i ozračje u kojima sam se našao prošlog mjeseca, ugodno se
družeći s grupom ljudi koji su se sastali da bi,
pomalo iscrpljeni, umorni, smoždeni i iscijeđeni - nakon ogromnog, prevažnog i sjajno obavljenog posla - obnovili snagu, osvježili mišiće
i moždane vijuge, napojili se novim nadahnućima koje uvijek stvaraju druženje, razgovor i
razmjena misli.
Tih desetak ljudi skupilo se, kako su to sami
rekli, da bi uz skroman ručak obilježili ono što
je posljednjih godina obilježavao njihov život.
Nekih pet stotina kilometara dalje od Belišća,
u Austriji, u tvrtki Andritz AG Graz, počela
je izgradnja golemog, skupog, sofisticiranog
stroja na kojem će se za godinu ili dvije, kada stigne u Belišće i bude montiran proizvoditi tissue papir. Ugovor je potpisan, pala je, rečeno filmskim rječnikom, prva klapa. Desetak
ljudi, među kojima je i profesor Milorad Krgović, mozak cijele operacije, spiritus movens
projekta u čiju su realizaciju mnogi sumnjali
iskreno priznaje kako su mu baterije pri kraju
i kako je druženje na kojem su se skupili prilika da ih napuni. Pažljivo ga slušaju Dragan
Milec, Marija Ilić, Milan Salajić, Ivan Jergović, Dragan Ostojić, Miroslav Šutalo, Borislav
Bojanić, gradonačelnik Dinko Burić, urednik
ovih novina, Mato Jerkić - ljudi koji su, svatko
na svoj način, ali iskreno i predano, zaslužni za
veliki događaj koji će obilježiti budućnost njihovog grada.

Bezrazložna mržnja
Baš nekako tih dana “bezrazložna mržnja i zavisti, koji su veći i jači od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti’’ - da ponovno citiram rečenicu velikog Ive Andrića - pokušala je
zasjeniti veličinu događaja kakav se u povijesti
grada, možda, zbiva jednom u nekoliko desetljeća, ili još rjeđe. Događaja zbog kojih se sastalo tih desetak ljudi, željnih međusobne potpore, punjenja baterija i skupljanja snage za
ono što predstoji. Za nove korake na putu do
nove tvornice. Bezrazložna mržnja i zavist, veća i jača od svega što je moglo stvoriti i zamisliti tih desetak ljudi i svi drugi koji su na tome radili, pokušala je obezvrijediti njihov trud,
umanjiti uspjeh, zasjeniti rezultat.

llLogika onih koje je opila
mržnja i zavist bila je: ako se iz
postojeće tvornice povremeno širi
neugodan miris, zamislite što li
će tek u Belišću biti kada počne
proizvodnja tissue papira?
Dogodilo se stjecajem okolnosti ono što se u
Belišću povremeno događa da se u gradu osjećao vonj iz tvornice koja proizvodi ambalažni
karton, događaj kao naručen za one čija je mržnja i zavist jača od svega što su neki drugi ljudi
– oni s kojima sam se družio tog dana – mogli
zamisliti i stvoriti. Njihova logika, logika onih
koje je opila mržnja i zavist bila je: ako se iz postojeće tvornice širi takav vonj, zamislite kako
li će tek biti u Belišću kada počne proizvodnja
tissue papira? Kako će se uopće živjeti, kako
disati? Tko ljudima koji se hvale kako će za godinu ili dvije u Belišće doći stroj za proizvodnju tissue papira, daje pravo da truju građane?
I naravno, treba se protiv toga pobuniti, treba
ih verbalno linčovati, prokazati i razotkriti, pribiti na stup srama. Te trovače, zagađivače, te
bešćutne ljude lišene svakog osjećaja za zdrav
okoliš. Treba krenuti s potpisivanjem peticije,
osvijestiti građane i svim se sredstvima boriti
da se taj projekt zaustavi. U interesu građana,
njihove djece i zdrave životne sredine.
U društvu u kojem sam sjedio, ekipi najzaslužnijih ljudi što će “grad papira’’ uskoro dobiti
još jednu tvornicu papira, ovoga puta higijenskog, tvornicu koja će – jer takva je tehnologija
– biti izgrađena po najstrožim ekološkim standardima, zapodjenula se zanimljiva rasprava
kako reagirati na besmislene objede izazivane, kako bi to mudro rekao Ivo Andrić, bezrazložnom mržnjom i zavišću. Bilo je onih koji
su misli kako treba oštro reagirati, izaći s priopćenjem i javnom osudom, odgovoriti istom
mjerom. Objasniti građanima kako takve dušobrižnike boli tuđa sreća, uspjeh i pobjeda,
kako ih boli i peče, jer tuđi uspjeh doživljavaju
kako vlastiti neuspjeh.
Mudri profesor Krgović, čovjek zavidne erudicije, iza kojeg je bogat životopis i ogromno
životno iskustvo, na trenutak je izgubio poslovičnu smirenost i u stilu legendarnog TBF-a izgovorio ono što pjeva splitska glazbena grupa:
“Ništa mi neće ovi dan pokvarit/Nikakvi crnjaci i ružne stvari/Ništa mi neće ovi dan pokvarit/
Ni lupeži, barbari ni glupi političari…’’
I dalje: “Ništa mi neće ovi dan pokvarit/Nika-

kvi crnjaci ni ružne stvari/O ne, ne, ne, ne/Ništa mi neće ovi dan pokvarit/Ni umišljene čunke ni zli komentari.’’

Ta jadna stvorenja
Slušajući njegove riječi, sjetih se vlastitog iskustva od prije nekoliko mjeseci. U Osijeku se,
tijekom cijelog travnja snimala prva sezona tvserije “Šutnja’’, zasnovane na mojim romanima. Ogromna glumačka ekipa, režiser, producent, kamermani, tonski snimatelji, majstori
rasvjete, šminkeri, hrpa statista…, sve skupa
više od stotinu ljudi, šušur kakvog grad nije odavno vidio, možda od vremena kad se u
osječkoj tvrđi, zahvaljujući pokojnom Branku
Lustigu, snimalo nekoliko scena legendarne
serije “Vjetrovi rata’’. I što se dogodilo: javila se bezrazložna mržnja i zavist pa su oni pakosni, ljubomorni na sve što drugi mogu zamisliti i stvoriti, došli na ideju da potpisivanjem
peticije zabrane snimanje jedne velike osječke
zgrade, zgrade u kojoj oni žive, jer eto, kako su
čuli, ta zgrada u tv-seriji neće biti prikazana u
onom svjetlu kako je doživljavaju njeni stanari i susjedi.
Za takve, nebitno je što će Belišće uskoro imati suvremenu, ekološki posve prihvatljivu tvornicu ili što će Osijek biti kulisa tv-serije koja će
se prikazivati diljem svijeta. Ti i takvi, zapravo
su jadna stvorenja, koja ne mogu pojmiti kako
će vlastitu sreću steći tek kada shvate da tuđi
uspjeh ne oduzima ništa od njihovog, ako ga,
naravno, imaju. Jer, zašto bi tuđi uspjeh umanjio nečiju šansu da i on uspije? Zašto tuđi
uspjeh nije poticaj, vjetar u leđa koji gura da se
učini nešto korisno, dobro i veliko, umjesto da
se korisno, dobro i veliko koje ostvare drugi,
obezvređuje, blati i ruši?
Na belišćanskom druženju prošlog mjeseca,
gdje se povela rasprava treba li odgovarati na
bezrazložnu mržnju i očitu zavist, ili sve to naprosto ignorirati, bio sam na stani profesora
Krgovića. I ništa mi, kao i desecima ljudi s kojima sam se družio tog popodneva, nije moglo
taj dan pokvarit. Kao što, poput njih, ni sâm
nisam dopustio, kad su moji romani pretakani
u tv-seriju, da mi dan pokvare nekakvi crnjaci
i ružne stvari, lupeži, barbari, umišljene čunke
ili zli komentari.
Sjetio sam se Andrića, ali i one toliko puta citirane: Psi laju, karavana prolazi.
Drago Hedl
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