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Mimohod sjećanja i počasti
Vukovima s Drave
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dječjeg vrtića “Maslačak”

2

ožujak 2022.

Riječ urednika

D

Ožujak u našem gradu

ragi čitatelji i poštovani sugrađani, u posljednjih nekoliko godina već
je gotovo postalo pravilo da prvi proljetni mjesec i prvi dani travnja
obiluju brojnim tradicionalnim događajima, skupovima, susretima ili, jednostavno, radnim okupljanjima. Tradicionalnim - da, jer se redovito u to vrijeme
pripremaju i odvijaju, ali uvijek su novi,
raznovrsni, sadržajni i vrijedni. Od radne sjednice Gradskog vijeća, na kojoj se
sagledava, sabire i usvaja sve učinjeno,
obavljeno i ispunjeno u prošloj godini,
do kulturnih, umjetničkih, stručnih i memorijalnih manifestacija kojima se podsjeća na važne događaje ili osobe iz prošlosti našega grada i našega područja.
Sve su to, kao što rekoh, redoviti tradicionalni događaji u ožujku i početkom
travnja, ali njihova važnost, sadržaji, veličina i značenje, uz dobru organizaciju i
uspješno provođenje, čine ih uvijek posebnim i vrijednim sudjelovanja, praćenja i osobnog doprinosa svakog od nas.
Zbog toga ih valja i detaljnije zabilježiti, što i činimo na stranicama ovog, 86.
Belišćanka, a na neke od njih ovom bih
prilikom i sam želio posebno podsjetiti i
istaknuti njihovu važnost, značenje i ljepotu.

Izvršenje
Proračun našega grada često spominjem, primijetili ste i sami, dragi čitatelji i poštovani sugrađani, a mislim da
se i slažete, ima uvijek dobrih, valjanih
i vrijednih razloga za to. U našem, belišćanskom slučaju govoriti i isticati proračun grada i brojke nije suha administrativna, činovnička prezentacija jer iza
njih, preciznih, tvrdoglavih i činjeničnih,
kakve već brojke jesu, stoje postignuća,
ostvarenja i novi sadržaji, nove trajne
vrijednosti u cijelom našem gradu. Vrijednosti na korist, upotrebu, užitak cijeloj zajednici. Sve ostvareno i postignuto
u prošloj godini dobro nam je poznato,
svaki se dan susrećemo s nekim od novih sadržaja, objekata, usluga ili mogućnosti. Konačne brojke koje to potvrđuju,
ali i jasno govore o veličini i vrijednosti,
usvojili su gradski vijećnici na sjednici
14. ožujka u obliku Izvještaja o izvršenju
proračuna grada u prošloj, 2021. godini.
Taj dokument kaže da je ukupno izvršenje 80,2 milijuna kuna. Ostvaren je i pozitivan financijski rezultat, što sve skupa
daje razloga za zadovoljstvo, osobito uzmemo li u obzir, a svi dobro znamo kako
je bilo, sve okolnosti i teškoće zbog epidemije koje su pratile svakodnevni rad,
život i funkcioniranje cijelog sustava i
svih nas. Važnost, značenje i vrijednost
izvršenja proračuna od više od 80 mili-

juna kuna još je veća kad znamo da je
izvorni proračun našega grada 36,6 milijuna kuna. Razlika do onih 80 namaknuta je iz, nama u Belišću očito dobro poznatih i izdašnih – drugih izvora! To su,
naravno, EU fondovi i domaća resorna
ministarstva, institucije i agencije koje
se bave financiranjem dobrih, vrijednih,
uspješnih i važnih projekata. Sudeći po
ostvarenom, u prošloj, izuzetno teškoj,
godini, jasno je da je naš ekspertni tim
za EU projekte radio puno, dobro i vrlo uspješno. Uostalom, navikli su nas već
na dobre rezultate posljednjih nekoliko
godina, pa gotovo i ne primjećujemo koliko su to dobre i velike stvari.
Novi projekti zacrtani, pripremljeni i
prijavljeni za iduće razdoblje logičan su
slijed nakon izvješća o izvršenju proračuna. Vijećnici su prihvatili odluku o
kreditnom zaduživanju Grada od 9,3
milijuna kuna, čime će se financirati 14
gradskih, vlastitih projekata, prihvaćenih i predviđenih prethodnim odlukama
i planom za ovu godinu. Te nove infrastrukturne objekte gradit ćemo i u Belišću i u prigradskim naseljima.

Memorijal
Tradicija u svim kreativnim područjima
u našem gradu u pravilu se njeguje, održava i obogaćuje na originalan, lijep i sadržajan način. Nova potvrda te ocjene
zbila se također proteklog ožujka i početkom travnja. Riječ je o 42. Memorijalu Dragutina Merca – Nunoša i Ivana Nikolnikova – Vanje. Događaj je to
u sjećanje i čast poznatim belišćanskim
kulturnim entuzijastima i dramskim velikanima, a naša im zajednica, naša sredina organizacijom dramskog memorijala počast odaje već 42 godine. I ove su
godine sve priredbe bile dobro posjećene. Belišćani vole kazalište i događaje
u Centru kulture. Kada se program, sadržaji i provedba ostvare kao i ovaj put,
uspjeh ne može izostati. Čestitke organizatorima na svemu što su pripremili i
ostvarili. Pa tako i ovom prilikom potvrdili izvornost, kreativnost i originalnost
u održavanju vrijedne i važne kulturne
tradicije.
Svečan, sadržajan i dostojanstven događaj bio je i mimohod održan, također
već po tradiciji, u povodu obljetnice vojne Akcije Baranja, ovaj put tridesete.
Mimohod sjećanja i počasti hrvatskim
braniteljima koji su 3. travnja 1992. dali
život za slobodnu domovinu. Brojni suborci, članovi obitelji, predstavnici državne, regionalne i lokalne uprave i građani išli su u koloni sjećanja od mosta
u Belišću do spomenika na bentu, i vijencima, cvijećem, svijećama i molitvom
odali počast palim hrvatskim braniteljima.

Susreti
Ni sadržajno obilježavanje Međunarodnog dana žena nije izostalo ove godine.
Toga je dana, 8. ožujka, u dvorani Centra
kulture u Belišću održan prigodni program, čestitke je sugrađankama uputila
zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković. Potom su susret i druženje svih
sudionika održani također na već redovitom i uobičajenom mjestu – u dvorani
Matice umirovljenika. Lijepo je znati, vidjeti i sudjelovati u manifestacijama koje potiču i podržavaju zajedništvo, jednakost i zauzimanje za opće dobro. Eto,
i to je naša, belišćanska tradicija.
Protekli, prvi proljetni mjesec lijepo su,
sadržajno i maštovito obilježili i naši najmlađi sugrađani, i to u – Gradskoj knjižnici i čitaonici. Vrijedne knjižnjičarke
osmislile su i provele brojne aktivnosti
baš za najmlađe – od posjeta vrtićkih
skupina knjižnici i pričaonica za najmlađe do gostovanja poznate spisateljice za
djecu Martine Markov s otoka Murtera. Nisu izostale ni kreativne radionice
za osnovnoškolce i izložba ukrasa Zorice Vukelić.
I naši sportaši došli su u ožujku na svoje.
Održana je skupština gradske sportske
zajednice, a poseban dio tog susreta bio
je tradicionalno proglašenje najuspješnijih u sportu u prošloj godini. I to je važan dio, ovaj put sportske, tradicije, jer
u našem gradu, od kada postoji, uvijek
je bilo sportaša, sportskih zanesenjaka,
sportskih šampiona, vrhunskih sportaša,
osvajača najvrednijih sportskih odličja i
dakako zaslužnih sportskih radnika, koji
su svemu tome najviše i pridonijeli. Zato i priliči, zato i treba održavati tradiciju odavanja posebne pažnje najboljima,
najuspješnijima, najupornijima, bez obzira na kategoriju, rang ili vrstu sporta.
Dobri se rezultati uvijek prepoznaju.
U prošloj je godini, prema ocjeni i odluci nadležnih sportskih tijela i članova,
najuspješniji sportski kolektiv bio NK
Belišće, najsportašica Ana Berke, sportaš Ivan Schoblocher, sportski djelatnik
Vlado Stupar, a sportske nade Stefani
Petriš, Klara Čakalić, Filip Arsenić i Leo
Basrak.
Uz događaje spomenute u ovom uvodniku, još ih je više na stranicama koje slijede. Prepuštamo Vas užitku čitanja i prisjećanja na događaje koje ste pratili ili u
njima sudjelovali, ali i informiranja i saznanja o događajima koji su također obilježili protekli ožujak u našem gradu a za
njih možda niste znali ili su Vam zbog bilo kojeg razloga promaknuli. Zato Belišćanko i postoji i stiže u sve domove grada Belišća i prigradskih naselja.
Mato Jerkić
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Redovita radna, 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belišća

Brojni novi projekti i izvršenje
proračuna veće od 80 milijuna kuna

D

a se naš grad i
nadalje uspješno nosi sa svim
aktualnim teškoćama i izazovima što ih je
pred njega stavila i po mnogočemu zahtjevna prošla, 2021.
godina, konačno je i službeno potvrđeno na 8. redovitoj
radnoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj u ponedjeljak,
14. ožujka, u Centru za kulturu Sigmund Romberg. Tom je
prigodom, kao iznimno važna
točka dnevnog reda, od svih
gradskih vijećnika prepoznat,
potom i jednoglasno prihvaćen, Zaključak o donošenju
Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje
od 1. - 12. mjeseca 2021. godine. One konačne, i u današnje vrijeme osobito respektabilne i primjerne, brojke, koje
se tiču izvršenja proračuna za
prošlu, 2021. godinu, sa zadovoljstvom je prezentirao gradonačelnik Dinko Burić.      
- Kao što smo bili i najavljivali,
očekivali smo dobar rezultat i
mislim da imamo razloga biti
zadovoljni. U zahtjevnoj godini kao što je bila 2021., prije
svega zbog pandemije, uspjeli
smo kao Grad ostvariti gotovo 77 milijuna kuna, a konsolidirani proračun, koji uključuje i proračunske korisnike
(Dječji vrtić Maslačak, Centar
za kulturu “Sigmund Romberg”, Muzej Belišće i Gradska knjižnica i čitaonica Belišće), rezultirao je izvršenjem
proračuna većim od 80 milijuna kuna, gotovo 80 milijuna
i 200 tisuća kuna. Raduje nas
što smo uz to ostvarili i pozitivan rezultat na razini konsolidiranog proračuna, nešto manje od 803 tisuće kuna, a sam
gradski proračun veći od 665
tisuća kuna - ponosno je istaknuo gradonačelnik Dinko
Burić i dodao da, ako uzmemo u obzir da su vlastiti prihodi prošle godine za gradski
proračun iznosili 36,6 milijuna kuna, tih 80 milijuna kuna
još jednom pokazuju kako se
isplati pisati, pripremati, prijavljivati i provoditi projekte. I

ovom prilikom gradonačelnik
je zahvalio svima koji sudjeluju u pripremi projekata za korištenje fondova EU-a, kao i
svim resornim ministarstvima,
državnim institucijama i tvrtkama te Osječko-baranjskoj
županiji, koji pomažu u realizaciji svih belišćanskih projekata. Također je na sjednici
zahvalio i svim gradskim vijećnicima i vijećnicama, svojim
suradnicima i djelatnicama
i djelatnicima gradske uprave te suradnicima iz gradskih
tvrtki i institucija, ukratko,
svima koji su svojim trudom
i radom pridonijeli zavidnim
rezultatima u 2021. godini.                                          
Osim spomenute, od ukupno
24 točke dnevnog reda po važ-

nosti se posebno istaknula i
većinom glasova usvojena odluka o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini, i to za financiranje novih, 14 vlastitih
infrastrukturnih
projekata,
predviđenih u gradskom proračunu koji je usvojen prošle godine. Grad Belišće ovaj
se put zadužio kod Privredne
banke Zagreb, uzevši kredit s
povoljnom kamatom u iznosu
od 9,3 milijuna kuna, čime je
osigurao uvjete za realizaciju
sljedećih projekata:
- Jedan od najzahtjevnijih
projekata je nastavak izgradnje sportske infrastrukture istočne tribine i atletske staze
u kompleksu Gradskog stadiona. Tu su i ulaganja u pripre-

mu projektne dokumentacije za nove natječaje fondova
EU-a, za neke nove sadržaje na našem bazenu, ulaganja
u stambeni fond na području
grada, kao i u sanaciju gradskih stanova, ali i obnovu naše, svima drage Pekmez ulice
- sažeo je gradonačelnik Dinko Burić. Istaknuo je nadu da
će u Gradu Belišću preko natječaja uspjeti ostvariti sve što
su si zacrtali, dodavši kako se
ovdje radi i o projektima koji
se ne odnose samo na Belišće
nego i na prigradska naselja.
Riječ je i o projektima izgradnje nadstrešnica za NK Gat i
NK Croatia Veliškovci, kao i o
projektu rekonstrukcije zgrade DVD-a i Hrvatskog doma
u Vinogradcima.
- Uvijek nastojimo sve to skupa uravnotežiti i pri tome itekako vodimo računa i o tome
može li gradski proračun to
pratiti. I u ovom trenutku naše je zaduženje još uvijek daleko od onoga koliko je zakonski moguće. Naravno, sve
to prolazi i kontrole Ministarstva financija i Vlade RH, a
očekujemo da ćemo vrlo brzo dobiti potrebna odobrenja
- zaključio je gradonačelnik.
Gradski vijećnici su tijekom
sjednice usvojili i izvješća o
radu gradonačelnika i Gradske uprave Grada Belišća za
razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine, rješenja o osnivanju i imenovanju
članova Odbora za obilježavanje Dana grada i Odbora
za javna priznanja. Dali su suglasnosti na Analizu provedbe
aktivnosti Vatrogasne zajednice, na Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za
područje za 2022. godinu i na
Plan zaštite od požara za žetvu. Usvojili su izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belišća za 2021. godinu, izvješće o
radu i financijsko izvješće Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća. Također
su usvojeni i drugi dokumenti
potrebni za redovit rad gradskog sustava i gradske uprave.
Dajana Petovari
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U resornom ministarstvu u Zagrebu potpisani novi vrijedni ugovori

U

Nepovratna sredstva za
vodoopskrbu i odvodnju

Zagrebu
je
23. ožujka, u
Ministarstvu
gospodarstva,
uručeno
25
ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava
iz Mehanizma za oporavak
i otpornost, kroz aktivnosti
u okviru Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti 2021.2026. za financiranje provedbe investicijskih projekata
sustava javne vodoopskrbe i
javne odvodnje.
Ugovori su ukupne vrijednosti 394,4 milijuna kuna s PDVom, od čega je 241,1 milijun
kuna nepovratnih EU sredstava, a odobreni su na Poziv
Ministarstva gospodarstva i
održivog razvoja za “Financiranje provedbe već započetih
investicijskih projekata koji se
odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i jav-

ne odvodnje otpadnih voda,
u okviru Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti 2021.2026.”. Ugovore su predstavnicima lokalnih samouprava
i javnim isporučiteljima vodnih usluga uručili predsjednik
Vlade Andrej Plenković, ministar gospodarstva i održivog
razvoja Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda

Zoran Đuroković.
Ugovor o dodjeli nepovratnih
sredstava i ugovor o sufinanciranju potpisala je i direktorica društva Hidrobel d.o.o.
za vodne usluge Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., kao korisnik nepovratnih sredstava
iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Ugovori su
potpisani u svrhu provedbe

projekta “Rekonstrukcija vodoopskrbnih i kanalizacijskih
cjevovoda naselja Belišće”.
- Ulaganja koja su predviđena
pridonijet će očuvanju vodnih
resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode
svim građanima, osobito ranjivim i marginaliziranim skupinama, kao i na demografski ugroženim područjima,
smanjenju zagađenja okoliša
i zagađenja vodnih resursa otpadnim vodama te smanjenju
gubitaka u vodoopskrbnim
sustavima. Time će se smanjiti pritisak na vodna tijela i
pridonijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, kao
i smanjenju rizika od poplava, odnosno pridonijeti postizanju ciljeva zaštite voda, revitalizaciji i zaštiti prirodnih
resursa - dodao je generalni
direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Nastavljena lijepa tradicija blagdanskog darivanja

Uskrsnice umirovljenicima
Belišća i prigradskih naselja

P

rema odluci gradonačelnika Dinka Burića
o isplati jednokratne
pomoći za Uskrs umirovljenicima s prebivalištem na području
Grada Belišća, i ove je godine nastavljena lijepa tradicija darivanja
dodjelom novčane pomoći - uskrsnica u iznosu od 300 kuna umirovljenicima Belišća i prigradskih
naselja, a u povodu nadolazećeg
blagdana Uskrsa. Za tu je namjenu u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano 220.000 kuna.
Kao i prijašnjih godina, pravo na
uskrsnice ostvarili su umirovljenici s hrvatskom mirovinom do 2000
kuna, kao i umirovljenici koji mirovinu ostvaruju u inozemstvu, a ona
sama, ili zajedno s hrvatskom mirovinom, ne prelazi iznos od 2000
kuna. Podjela uskrsnica počela je
u predvorju belišćanske gradske

uprave u utorak, 5. travnja, gdje su
umirovljenici mogli podići uskrsnice sve do petka, 8. travnja. Istoga
dana podjela uskrsnica bila je i u
prigradskim naseljima grada Belišća. Oni koji zbog opravdanih razloga nisu preuzeli uskrsnicu u
navedenim terminima mogu to učiniti sve do četvrtka, 14. travnja, u
gradskoj upravi Belišća, u sobi br.
6. O vrijednoj tradiciji darivanja i

još jednoj lijepoj gesti Grada Belišća upućenoj našim vremešnijim
sugrađanima novinarima je govorila i zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković.
- Grad Belišće tradicionalno za
Uskrs dodjeljuje uskrsnice umirovljenicima, svima onima čija mirovina iznosi do 2000 kuna, znači, onima kojima je mirovina nešto manja
i kojima je teže nositi se sa svaki-

dašnjim problemima i troškovima.
Nadamo se da ćemo na ovaj način
bar malo uljepšati ljudima Uskrs i
olakšati im da blagdane provedu u
krugu svojih obitelji uz ovaj prigodni dodatak - istaknula je zamjenica
Ljerka Vučković, koja je tom prilikom podsjetila na ostale mjere pomoći Grada Belišća za sve generacije stanovništva.

Dajana Petovari
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Prva u nizu aktivnost novog saziva Savjeta mladih Grada Belišća

Predavanje o financijskoj pismenosti

S

a svrhom poticanja građana svih
dobnih skupina
na razvoj financijske pismenosti i ukazivanja na
njezinu važnost u svakodnevnom životu, u utorak, 29. ožujka, u Velikoj vijećnici gradske
uprave grada Belišća održano
je edukativno predavanje o financijskoj pismenosti koje je
za Belišćane i za sve zainteresirane goste održao predavač,
predsjednik studentske udruge
Financijski impuls Pejo Bosnić,
zajedno sa svojim suradnicima
Anom Puljić i Dominikom Lovakovićem. Ovo korisno i poučno predavanje samo je prvo

u nizu aktivnosti novog saziva
Savjeta mladih Grada Belišća,
osmišljenih i organiziranih za
dobrobit i na korist svih naših
sugrađana. Na samom početku predavanja okupljene goste, među kojima je kao pred-

stavnica Grada Belišća bila
viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Lea Kozina,
uime organizatora i domaćina srdačno je pozdravio predsjednik Savjeta mladih Grada
Belišća Matej Šimić. Potom je

uslijedilo kvalitetno i interaktivno predavanje Peje Bosnića i suradnika obogaćeno prezentacijom, zahvaljujući kojem
su svi sudionici mogli provjeriti i potvrditi svoje znanje, ali i
doznati sve zanimljivosti i detalje koje dosad nisu znali te
čuti brojne savjete, a koji se
tiču vođenja osobnih financija, izračuna plaća, štednje, dionica, kredita i kreditnog rejtinga, inflacije i rada preko
studentskog servisa. Poslije
predavanja ugodno druženje i
razgovor sudionika susreta nastavljeni su i u holu Gradske
uprave grada Belišća.
Dajana Petovari

Korisni i poučni sadržaji projekta “Zvono Inclusive”

Radionice i edukacije za učenike i građane

L

okalni
volonterski
centar
Zvono,u okviru projekta “Zvono Inclusive”, provodi radionice i edukacije o volonterstvu
za učenike i sve građane koji
se žele uključiti u volontiranje
i naučiti nešto novo o volonterstvu. Aktivnosti se provode kroz program “Zvono
Inclusive”, koji provodi Inkluzivna kuća
Zvono u partnerstvu s OŠ Belišće, OŠ

Valpovo, OŠ Ladimirevci, Centrom za socijalnu skrb Valpovo te Gradom Belišće i
Gradom Valpovom. Druga godina provedbe programa počela je 1. siječnja 2022. te
traje do 31. prosinca 2022. Tijekom ožujka
održane su tri radionice “Zavolontiraj se”,
za učenike Osnovne škole Ladimirevci.
Dvije radionice održane su u matičnoj školi Ladimirevci, a jedna u područnoj školi
u Ivanovcima. Na radionicama su učenici

učili o volonterstvu, mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici kroz školski volonterski klub te su imali priliku predložiti
i vlastite volonterske akcije. Radionice su
provedene u tri šesta razreda, a u njima je
sudjelovalo ukupno 28 učenika. S učenicima ćemo tijekom sljedećih mjeseci provedbe projekta organizirati i provesti volontersku akciju, u skladu s potrebama koje su
Tena Anić
sami izrazili.      
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Lijepa tradicija proslave Međunarodnog dana žena u gradu Belišću

Čestitke, cvijeće i pjesme u čast
svim ženama

M

eđunarodni
dan žena svake se godine
8. ožujka obilježava i proslavlja u gradovima i državama diljem svijeta.
Toga dana mnoge žene slave svoja ekonomska, politička i društvena postignuća i uspjehe, a osim što
se prisjećaju i povijesne borbe vođene za ostvarivanje svojih temeljnih ljudskih i građanskih prava,
neke od njih se i danas, još uvijek,
ustrajno i žestoko bore za ravnopravnost žena i njihovo uvažavanje u svim područjima društvenog
života. Taj dan također je prigoda
na razne načine izreći zahvalu pripadnicama ljepšeg spola zbog njihova svakodnevnog i vrijednog
doprinosa izgradnji obitelji i društva, kao i društvenom, gospodarskom i kulturnom napretku cijele
naše zajednice. Tako je Međunarodni dan žena, u utorak, 8. ožujka, svečano proslavljen i u gradu
Belišću, čime je nastavljena vrijedna i dugogodišnja belišćanska tradicija svečanog obilježavanja Dana
žena, koje je prošle godine izostalo zbog poznatih okolnosti. Grad
Belišće još se jednom pokazao kao
pažljiv i primjeran organizator svečane i sadržajne večeri u čast i zahvalu ženama priredivši za njih, u
suradnji s belišćanskim Centrom
za kulturu Sigmund Romberg, kvalitetan glazbeno-zabavni program
u izvedbi solista i Zabavnog orkestra Amaterskog kazališta Belišće
u dvorani Centra.
Uvodne riječi i pozdrave svim sudionicima, u ime domaćina i glazbene sekcije Amaterskog kazališta
Belišće, uputila je ravnateljica Centra za kulturu i voditeljica programa Tea Glavica. Prigodnom susretu, kao predstavnici organizatora,

nazočili su zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković i potpredsjednici Gradskog vijeća Dario
Fletko i Bojan Vuksanić, koji su
te večeri prilikom ulaska u dvoranu, kao i na samom kraju glazbenozabavnog programa, svim ženama,
prvo gošćama, a potom i solisticama i izvođačicama programa, čestitali Međunarodni dan žena i prigodno im darovali crveni karanfil.
- Naravno da su žene važne. Ako
govorimo o ravnopravnosti, onda
su bar jednako važne kao i muškarci. Znači, uvijek to treba imati na umu, da žene vrijede, naravno, onoliko koliko same to zasluže
i koliko se same za to izbore, ali ih
uvijek treba staviti u ravnopravan
položaj s njihovim ili našim dragim suputnicima u životu, a to su
muškarci – u povodu Međunarodnog dana žena poručila je u izjavi
za medije zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković. Nakon završetka programa u Centru
za kulturu slavljenice su se zaputile u belišćanski Dom umirovljenika, gdje je, prema dugogodišnjoj
tradiciji, za njih priređen i svečani domjenak, ovaj put uz ritmove i
vokale domaćeg glazbenog sastava
Alkotest. Ondje je sve gošće i goste uime domaćina srdačno dočekala predsjednica Matice umirovljenika grada Belišća Marija Ilić, a
susretu su se kao predstavnici organizatora pridružili i zamjenica
gradonačelnika Ljerka Vučković i
potpredsjednik GV-a Bojan Vuksanić. Prostor belišćanske Matice
umirovljenika tako je još jednom
postao središte okupljanja i druženja velikog broja veselih i raspoloženih žena, koje su i ovaj put osim
u ukusnoj večeri uživale i u odličnoj glazbi, plesu i ugodnoj slavljeničkoj atmosferi sve do kasnih večernjih sati.
Dajana Petovari
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U organizaciji Grada Belišća i Centra za kulturu Sigmund Romberg

Premijera filma
“Šapat vjetra zidove slama”

“Šapat vjetra zidove slama” naziv je dojmljivog dokumentarnog filma scenarista,
redatelja i producenta Božidara Popovića, čija je premijera, u organizaciji i suradnji Grada Belišća i Centra za kulturu
Sigmund Romberg, u petak, 1. travnja, u
dvorani Centra za kulturu u Belišću, okupila brojne Belišćane i goste. Prema riječima autora Božidara Popovića, dokumentarni film na temeljima koncepcije
posttraumatskog uspjeha, rasta i otpornosti prati priču četvorice protagonista.
Oni su, utjelovivši marginalizirane glasove zarobljenih vukovarskih branitelja u logoru Stajićevo, pokazali da ni u najtežim
životnim okolnostima ne manjka odvažnosti i domišljatosti u stvaranju sinkroniciteta te poticajne atmosfere otpornosti.
Večernji program počeo je prezentacijom
filma, nakon kojeg se prisutnim gostima
i posjetiteljima prigodnim riječima obratio redatelj i moderator događaja Božidar
Popović, inače psihijatar i psihoterapeut,
koji je govorio o inspiraciji i detaljima nastanka filma.                                          
- Posljednjih 15 godina nadahnjivao sam

se i inspirirao različitim pričama mojih
prijatelja koje su bile odraz snage, otpornosti, nadahnuća, odvažnosti, sinkroniciteta, jedne atmosfere koju su stvarali kroz
humor, prijateljstvo i ljubav. Te priče bile
su duboko pohranjene u meni sve ove godine, pa sam čekao vrijeme da budu ekranizirane, ali umorio sam se od čekanja jer
sam vidio da filmaši zasada ne pokazuju
takav interes, pa sam se onda zajedno sa
svojim prijateljima latio posla kao potpuno neuk, jer nemam nikakvog iskustva, ni
prakse i znanja u području scenarija i režije, ali smo zajedno, s puno volonterskog
rada i vrlo kvalitetnih profesionalaca,
stvorili dvadesetpetominutni dokumentarni film “Šapat vjetra zidove slama”.
Radi se o jednom jedinom stihu, o tome
kako su oni u logoru, u trenutcima i situacijama mučenja i ponižavanja, s pjesmom,
himnom “Hej, Slaveni”, u jednom jedinom stihu, našli snagu za otpornost, da ih
nadmudre svojim vlastititim i drukčijim
tumačenjem stiha, a da sami čuvari to nisu uspjeli otkriti punih 15 dana - sažeo je
redatelj Božidar Popović.

Predstavio je i sve one koji su sudjelovali u
filmu i njegovu nastanku te je svakom poimence zahvalio na vrijednom angažmanu
i doprinosu, počevši od glavnih protagonista Davora Batraca Keksa, Ivana Becka,
Mladena Matičića i Stipe Mlinarića Ćipe, koji su mu se i pridružili pred pozornicom, popraćeni velikim pljeskom publike te izrekli svoje dojmove i zadovoljstvo
zbog sudjelovanja u ovom iznimnom projektu. Osim njih svoj vrijedan obol filmu,
svatko na svoj način, dali su i: snimatelj i
montažer filma Goran Đurković – Mash
te snimatelji Marija Kustor i Tomislav
Margeta, za originalnu glazbu istoimenog
naziva zaslužan je Ivan Milić Ćilim, za
grafički dizajn i 3D animaciju Klara Burić i Dubravko Duić – Dunja, pomoćnik
režisera bio je Davor Kustor, a prevoditelj teksta Zoran Podobnik Žof. Posebnu
zahvalu redatelj je uputio i stanovnicima
prigradskog naselja Gat, koji su pomogli
u pripremi scenografije. Nakon premijere dokumentarnog filma redatelj Božidar Popović u večernji je program aktivno uključio i publiku razgovorom o filmu.
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U Dječjem vrtiću u Belišću provodi se novi EU projekt

Projekt „Maslačak - prijatelj djece 2“

D

ječji vrtić Maslačak, Belišće provodi novi Europski projekt
(ESF) pod nazivom „Maslačak
- prijatelj djece 2“. Ugovor o
provedbi projekta potpisan je
23. prosinca 2021. godine između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike i Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Ured
za financiranje i ugovaranje
projekata Europske unije s
jedne strane i Dječjeg vrtića
Maslačak, Belišće kao korisnika bespovratnih sredstava iz
Europskog socijalnog fonda.
Partner na projektu je Grad
Belišće. Radi se o svojevrsnom
nastavku EU (ESF) projekta „Maslačak - prijatelj djece“ koji je trajao 30 mjeseci, a

uspješno je završio 15. srpnja
2021. godine.
Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u 100%
iznosu od 3.614.505,34 kuna, koje sufinancira Europska
unija sa 85% sredstava, dok je
iz Državnog proračuna Republike Hrvatske osigurano ostalih 15%. Projekt će trajati 20
mjeseci, a za potrebe odgojno-obrazovnog rada s djecom
zaposlene su stručne osobe za
provedbu programskih sadržaja u razdoblju nakon redovnog radnog vremena matičnog
i područnih vrtića u Bizovcu,
Gatu i Petrijevcima. Kroz isti
se nastoji osigurati produženi
boravak, a sve kako bi se pridonijelo stvaranju uvjeta za
uravnoteženiji poslovni i obiteljski život mladim obiteljima.
Radno vrijeme produženog

boravka je 16:00h - 21:00h od
ponedjeljka do petka i subotom 9:00h - 17:00h. Svaki dan
se provode zanimljive i edukativne radionice kojima djeca
kroz igru razvijaju postojeće
talente, kreativnost i inovativnost, sposobnost mišljenja
i kritičkog promišljanja, sposobnost rješavanja problema i
prepreka, stječu osjećaj odgovornosti prema obvezama te
jačaju samopouzdanje. Projektom se nastoji pomoći i roditeljima djece s poteškoćama

u razvoju stoga je zaposleno
dodatno stručno osoblje edukacijsko rehabilitacijskog profila. Uz odgojiteljicu za rad s
djecom s teškoćama u razvoju,
u produženom boravku dostupni su fizioterapeut i edukacijskog rehabilitatora – defektologa. Članovi projektnog tima
pozivaju sve zainteresirane roditelje i djecu, polaznike redovnih programa ustanove, da
nam se pridruže u brojnim aktivnostima produženog boravka.

Još jedan projekt Grada i Matice umirovljenika

Zajedno za treću dob

G

rad Belišće kao
nositelj provodi
projekt pod nazivom „Zajedno za
treću dob“, a isti
je nastao s ciljem
unaprjeđenja kvalitete i širenje

izvaninstitucionalnih socijalnih
usluga na području gada Belišća. Projektom je zaposleno 11
osoba koji skrbe za više od 100
starijih osoba kroz organizaciju
pomoći u kući i pružanju ostalih usluga izvaninstitucionalne
skrbi. Navedeni projekt provodi se u partnerstvu s Maticom
umirovljenika grada Belišća i
trajat će 20 mjeseci, u razdoblju od 8. listopada 2021. do 8.
lipnja 2023. Ukupna vrijednost

projekta iznosi 1.961.680,00
kuna, a njegova cjelokupna vrijednost financirana je u 100%
iznosu. Projekt je sufinancira-

la Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda, Operativni
program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
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Bogat i raznolik ožujak projekta
“MATICA-uMirovljenička društvenA akTIvaCijA”

Predavanje kardiologa i sportski
turnir u Tiborjancima

Z

ahvaljujući provedbi projekta “MATICA
- uMirovljenička društvenA
akTIvaCijA”, i
u proteklom razdoblju imali
smo brojna događanja i aktivnosti.
U Matici umirovljenika grada
Belišća, u utorak, 1. ožujka,
dr. med. Damir Kirner, specijalist interne medicine, kardiolog, održao je predavanje na
temu Suvremeno liječenje hipertenzije. Na predavanju su
umirovljenici mogli čuti mnoge korisne savjete i novosti na
području hipertenzije te su
uz to imali mogućnost i pitati
doktora sve što ih je zanimalo na tu temu. U sklopu programa poludnevnog boravka
svakodnevno smo se družili s našim umirovljenicima. U
okviru programa međugeneracijske suradnje Barbara Potočki održala je kreativne ra-

dionice u Društvenom domu
u Gatu. Ondje su umirovljenici i djeca 1. ožujka izrađivali posudice od glinamola,
14. ožujka slikali su pastelnim
bojama motive proljeća, a 21.
ožujka izrađivali su od kolažpapira zumbule i tulipane.
Kao još jedna projektna aktivnost, u četvrtak, 24. ožujka,
održan je sportski susret u Tiborjancima, na kojem su umirovljenici prigradskih naselja i
grada Belišća imali priliku pokazati svoje vještine i mogućnosti u pikadu, šahu i belotu.
Tom je prigodom za sve sudionike bio organiziran i ručak.
Što se tiče obogaćivanja naše
virtualne kuharice, voditeljica
programa Ana Šikić, u četvrtak, 10. ožujka, u tu je svrhu
snimala pripremu starinskog
jela, krumpir s tijestom, s našom umirovljenicom Dragicom Babić. Inače, sve naše
starinske recepte i jela možete
pogledati na YouTube kanalu.

Kako bismo i nadalje vodili računa o očuvanju zdravlja
naših umirovljenika, u utorak, 29. ožujka, započeli smo
i s novim ciklusom vježbi pod
vodstvom profesora Slavka Golika, koje se održavaju
utorkom i četvrtkom od 16 do
17 sati. Kao još jedna od brojnih i raznovrsnih aktivnosti
koje se odvijaju u sklopu projekta, u prostoru Matice umirovljenika dva puta mjesečno
(ponedjeljkom) i u trajanju
od 90 minuta, a pod vodstvom
Davora Sabljaka, održava se i
edukacija umirovljenika iz područja informatike.
Ovim putem pozivamo sve
naše drage umirovljenike na
druženja svaki dan u Matici

umirovljenika grada Belišća,
na adresi Vijenac J. J. Strossmayera 67. Napominjemo
da su sve aktivnosti besplatne,
a jedini uvjet za sudjelovanje
su osobna iskaznica i rješenje
o umirovljeničkom statusu.
Sve informacije zainteresirani
mogu dobiti na broj mobitela 095-390-55-99, ili osobnim
dolaskom na adresu Vijenac
J. J. Strossmayera 67. O našim
aktivnostima čitajte na našoj
Facebook stranici MATICA uMirovljenička društveA akTIvaCijaA i u Belišćanskom
listu te slušajte na Gradskom
radiju Belišće.
Tihana Kovačević
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Pjevači CPD-a MIR u posjetu samostanu na Glavotoku i riječkoj župi

T

Duhovna obnova i koncert
korizmenih pjesama

ijekom vikenda,
od petka, 11.,
pa sve do nedjelje, 13. ožujka,
pjevači Crkvenog pjevačkog
društva MIR Belišće boravili su na otoku Krku, u samostanu sv. Marije na Glavotoku,
gdje su sudjelovali na duhovnoj
obnovi koju je predvodio salezijanac, don Mihovil Kurkut.
Članovi zbora željeli su zastati i uz duhovni poticaj napuniti baterije za svoje svakodnevne
obveze, ali i za svoj specifičan
angažman u župnoj zajednici. Iako se razmišljalo i o drugim destinacijama za tu duhovnu obnovu, na poticaj župnika,
fra Marka Neretljaka, “mirovci” su se ipak odlučili za samostan na Glavotoku. Trećoredački samostan na Glavotoku ima
dugu i bogatu povijest, a prekrasan prirodni otočki okoliš
čini ga istinskom oazom mira i
duhovnosti. Tijekom ta tri dana
“mirovci” su imali priliku slušati vrlo nadahnute riječi don
Mihovila, boraviti u tišini, razgovarati, ispovijedati se, šetati,
družiti se… Don Mihovil je svojim pristupom oduševio i one
kojima su duhovne vježbe redovita praksa, ali i one druge, koji
su prvi put sudjelovali u takvom
obliku duhovne formacije. Cijelo vrijeme boravka na Glavotoku pjevači MIR-a su se osjećali ugodno i dobrodošlo, čemu
je uvelike pridonio gvardijan
samostana, fra Anto Garić. Fra

Anto je pjevačima na zanimljivom “satu povijesti” ispričao
puno zanimljivih detalja o samostanu, a kroz razgovor s ne-

kim starijim pjevačima prisjetio
se i svojih mladih dana, kada je
bio na službi u Belišću. Slobodno vrijeme u subotu “mirovci”

su iskoristili za šetnju do crkvice svetog Krševana, sagrađene
u 11. stoljeću, a, naravno, nije
propuštena prilika da se u tom
prostoru nešto i zapjeva. U nedjelju u 9 sati “mirovci” su pjevali na svetoj misi u samostanskoj crkvi, a potom je slijedio
završni dio duhovne obnove. U
svojevrsnoj refleksiji na kraju
duhovne obnove mnogi su istaknuli trenutke provedene u tišini kao posebno dragocjene. Svi
su se složili da to sigurno nije
posljednji dolazak “mirovaca”
na Glavotok. Na poziv bivšeg
belišćanskog župnika, fra Branka Janjića, “mirovci” su nakon
nedjeljnog ručka krenuli put
Rijeke kako bi te večeri pjevali
na misi i održali kraći koncert
korizmenih pjesama u župi sv.
Franje Asiškog na riječkom Pehlinu. Župljani te župe, zajedno
sa svojim sadašnjim župnikom,
fra Brankom, vrlo su srdačno dočekali zboraše iz Belišća.
Euharistijsko slavlje ponovno
je predvodio don Mihovil Kurkut, koji je svojom propovijedi
oduševio župljane. Nakon svete mise i koncerta nastavljeno
je druženje u župnim prostorijama. Nakon svega doživljenog zboraši su istaknuli kako
bi ovakav oblik druženja trebao biti redovit. Tomu je sigurno uvelike pridonio don Mihovil, koji je svojom osobnošću i
jednostavnošću dotaknuo sve
članove.
Kristina Sušić
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Proljetna zbivanja u Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće

Veseli ožujak u belišćanskoj
knjižnici

S

tiglo je godišnje
doba tijekom kojeg se priroda
budi, a bude se
tako i nova, proljetna zbivanja u
Gradskoj knjižnici i čitaonici
Belišće. Tako su knjižnicu posjetila djeca iz belišćanskog
vrtića Maslačak, i to prilikom
Svjetskog dana pripovijedanja i
Međunarodnog dana sreće, 21.
ožujka, kada im je knjižničarka
Dijana Milišić-Zečević pročitala prigodnu slikovnicu o sreći.
Pričaonicu su poslušala djeca
vrtićke skupine Kikići. Knjižnicu su 10. ožujka posjetili polaznici kraćeg predškolskog programa. Na takvim dolascima
u knjižnicu djeca su upoznata s mnogim zanimljivostima o
radu knjižnice i uslugama koje
pruža korisnicima. Malenim
predškolcima bio je to velik doživljaj, jer većina njih nikada
dosad nije posjetila knjižnicu.
Knjižnica je 25. ožujka ugostila
izvrsnu dječju spisateljicu Martinu Markov, koja je doputovala s otoka Murtera kako bi
predškolcima i osnovnoškolcima iz Belišća predstavila svoje
slikovnice. Martina Markov piše zelene, edukativne hrvatske
priče, gdje glavni lik doživljava
razne zgode upravo u nacionalnim i parkovima prirode Hrvatske, potičući tako upoznavanje
s našim prirodnim bogatstvima.
Svaka je slikovnica pisana na
jednostavan i humorističan način s ciljem da se djeci približe
ljepote zaštićenih prirodnih područja, koja kriju bogat i raznolik živi svijet, ali i vrijednu kulturnu baštinu.

Kreativne radionice
Već je nadaleko poznato po čemu se prepoznaju aktivnosti u
belišćanskoj knjižnici, a to su,
za one koji ne znaju, kreativne
radionice. Tako je i u ožujku, u
skladu s godišnjim dobom, održana proljetna kreativna radionica. Malim osnovnoškolcima
Belišćanka Ivana Kopić pokazala je 24. ožujka kako se radi
popularnom salvetnom tehnikom, kojom su ukrašavali drvene kutijice koristeći se mnogim

proljetnim motivima.
Prigodno su u holu zgrade
gradske uprave i knjižnice postavljene dvije izložbe. Proljetna izložba fotografija članova
Udruge za kulture i umjetnost
ZUM iz Belišća s prelijepim
motivima otvorena je za javnost sve do 18. travnja, a izložba maštovih ukrasa Belišćanke
Zorice Vukelić otvorena je do
20. travnja. Zorica Vukelić održala je brojne kreativne radionice na kojima su kreativci mogli naučiti kako izraditi nove
predmete vlastitim rukama. Tako je posljednjeg dana ožujka
održala radionicu za odrasle,
kojima je pokazala kako napraviti predivne broševe cvjetnih
uzoraka od različitih satenskih
vrpci.
A novost od 1. ožujka 2022. je
da u knjižnicama diljem Hrvatske više ne trebaju COVID
potvrde, pa su i knjižničarke
naše knjižnice odahnule, skupa s mnogobrojnim korisnicima, koji vole čitati i posjećivati knjižnicu. Za sve one koji
nemaju tu mogućnost u gradu
Belišću i svim prigradskim mjestima postavljene su kućiceknjižnice. Iz knjižnice pozivaju
sve da se uključe u rad u zajednici i popune kućice prema
svojim mogućnostima, uz moto
“Posudi, pročitaj, vrati ili zamijeni”, a knjižničarke su do sada dopunile kućice dostupnim
knjigama.
Vlasta Putar
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Nastavljena tradicija u čast belišćanskih dramskih velikana i
entuzijasta

42. Memorijal Dragutina Merca –
Nunoša i Ivana Nikolnikova – Vanje

U

organizaciji belišćanskog
Centra za kulturu Sigmund
Romberg i Amaterskog kazališta Belišće, u petak, 18.
ožujka, započeo je 42. memorijal Dragutina Merca
– Nunoša i Ivana Nikolnikova – Vanje, s
predstavom Kerekesh teatra “Ja, trudnica”. Na samom početku sve prisutne pozdravila je ravnateljica Centra za kulturu
Tea Glavica, a zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković službeno je i otvorila
ovogodišnji Memorijal. Glumci Ana Begić Tahiri i Jan Kerekeš vrhunski su ispričali urnebesnu priču o trudnoći prema
tekstu Đine Jakir, a u režiji Jana Kerekeša. Mnogobrojna publika oduševljena je
ovom šaljivom i izvanrednom izvedbom i
zasigurno će predstava dugo ostati svima
u pamćenju. Dramski memorijal nastavljen je u petak, 25. ožujka, kada je Satiričko kazalište mladih iz Slavonskoga Broda
izvelo satiričnu komediju “Bespomoćna
stvorenja”. Komedija je nastala prema
jednočinkama Antona Pavloviča Čehova, dramatizirao ju je američki dramaturg
Neil Simon, a obradio redatelj Silvio Stilinović. U dvorani Centra za kulturu Si-

gmund Romberg, publici su se tom prilikom predstavili glumci Tanja Medić
Savić, Teuta Pehar, Moreno Mijatović,
Silvio Stilinović, Zrino Gusak, Antonio
Juričić i kao gost Matej Safundžić. U dijelovima predstave Guvernanta, Prosidba
i Davljenik svatko je mogao pronaći ono
čemu će se smijati i o čemu će razmišljati.
Izvrsna izvedba nikoga nije ostavila ravnodušnim. Na istom je mjestu, u subotu,

2. travnja, a kao treća predstava u okviru programa 42. memorijala Dragutina
Merca Nunoša i Ivana Nikolnikova Vanje, izvedena i drama Kazališta Županja
pod nazivom “Soba moje mladosti” redatelja i glumca Branka Puheka. U predstavi su glumili Fatima Šakanović, Edita
Petrović, Branko Puhek, Marija Vištica, Imman Hasić, Marija Viljušić Janjić i
Ivan Filipović. Glumci su odličnom izvedbom uspjeli uvući publiku u prošlost i zanimljivu priču jedne obitelji koja na kraju
završava tragično. U drami je kroz refleksije iz dnevnika izvrsno ispričana jedna
obiteljska priča koja ima snažnu poruku
te nas uči kakvi bismo, odnosno ne bismo trebali biti i kako naši postupci mogu
utjecati na živote naših bližnjih. U dvorani Centra za kulturu, u petak, 8. travnja, s početkom u 20,00 sati, na rasporedu je i posljednja predstava ovogodišnjeg,
42. Memorijala “Čaj za dvije”. Poput prijašnjih, i ova će predstava biti održana u
skladu s epidemiološkim mjerama te je
stoga potrebno posjedovati COVID potvrdu.
Tea Glavica
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Održana redovita izvještajna skupština Zajednice tehničke
kulture Valpovo-Belišće

Priznanja za doprinos
rezultatima i ugledu ZTK-a

R

edovita izvještajna skupština Zajednice
tehničke kulture Valpovo-Belišće održana
je u srijedu, 30. ožujka, u hotelu Villa Valpovo. Skupštinu
je sazvao predsjednik Zvonko Borić. Skupštinu čine dva
predstavnika svake udruge i
po jedan predstavnik sekcija,
ukupno 20 članova. Sjednici
je nazočilo 18 članova skupštine, mentori, gosti i dobitnici priznanja.
Skupštinom je predsjedao dopredsjednik ZTK-a ValpovoBelišće Zlatko Ljutak zbog
spriječenosti
predsjednika.
Nakon izbora radnih tijela krenulo se na izvješća koja su na svoje mailove dobili
svi zastupnici. Izvješće o radu napravili su Ivana i Dragan Francuz kao video clip
od 13 minuta i prikazano je
nazočnima. Financijsko izvješće iznio je tajnik Zajednice,
a izvješće Nadzornog odbora
pročitao je Marijan Antolović. Sva izvješća Skupština je
prihvatila.
Članove Skupštine, goste i dobitnike priznanja pozdravila
je tajnica ZTK-a Osječko-baranjske županije Vinka Damjanović, dogradonačelnik
Valpova Marko Barišić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća Domagoj Varžić.
Na kraju skupštine slijedio je
svečani dio - dodjela prizna-

nja ZTK-a Valpovo-Belišće.
Povjerenstvo za dodjelu priznanja predlažilo je Izvršnom
odboru ZTK-a Valpovo-Belišće donošenje odluke o dodijeli priznanja za 2021. godinu.
Upravni odbor donio je odluku o priznanjima.
Diploma Zajednice dodjeljuje se pojedincima i organizacijama za rezultate ostvarene
na smotrama, natjecanjima i
u drugim oblicima tehničkih
aktivnosti natjecateljskog karaktera u prethodnoj godini, a
priznanja su dobili
Marin Šafranko - Županijsko natjecanje GRADITELJSTVO, Sara Ađić - Županijsko natjecanje FOTO, Lucija
Špoljarić - Županijsko-državno natjecanje FOTO, Matko
Varžić - Županijsko natjeca-

nje AUTOMATIKA, Fabijan
Medved - Županijsko natjecanje AUTOMATIKA, Matej Grgec - Županijsko natjecanje AUTOMATIKA, Nino
Lendarić - Županijsko natjecanje MODELARSTVO TT,
Fran Šimić - Županijsko natjecanje MODELARSTVO
TT te Iva Vincetić - Lidice –
međunarodno priznanje FOTO.
Zahvalnica Zajednice javno
je priznanje koje se dodjeljuje pojedincima, ustanovama
i organizacijama za znakovit prinos razvitku tehničke
kulture. Dobitnici su: Biljana Pantoš, mentor, Marijan
Antolović, mentor, Tomislav
Kudeljnjak, mentor, Goran
Kupčerić, mentor, Sandra Miljački Andrić, GKiČ Valpovo,

i Vlasta Putar, GKiČ Belišće.
Plaketa Zajednice dodjeljuje
se pojedincima, pravnim osobama za izuzetne rezultate
ostvarene u prethodnoj godini, a dobitnik je Denis Vida za
iznimne rezultate u području
astronomije.
Povelja Zajednice dodjeljuje se istaknutim pojedincima
koji su svojim stručnim i društvenim djelovanjem u dužem
razdoblju (životno djelo) dali izuzetan doprinos razvitku
tehničke kulture, djelatnosti
udruga tehničke kulture odnosno unaprjeđivnju djelovanja Zajednice i time znatno
pridonijeli promicanju njezina položaja i ugleda. Ovogodišnji dobitnik je Zlatko
Eberl, osnivač i dugogodišnji
član Radio kluba Belišće.
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Održana redovna godišnja skupština DVD - a Gat

Diplome i priznanja za zaslužne

R

edovna skupština
DVD-a Gat održana je u subotu, 5.
ožujka, u Društvenom domu u Gatu,
uz poštivanje svih
propisanih epidemioloških mjera. Uz operativne članove, skupštini je nazočio i zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća
Dubravko Čovčić. Nakon podnošenja i jednoglasnog usvajanja Izvješća o radu DVD-a Gat
i Financijskog izvješće u 2021.
godini, te Planova rada i financija za 2023. godinu, uslijedilo je
prigodno obraćanje zapovjednika Dubravka Čovčića. Osvrnuo
se na rad društva koje i u uvjetima manjka operativnog članstva
i prisutne pandemije, uspješno
ispunjava obveze koje pred njih
postavi VZG-a Belišće. Ukazao
je na dobre planove koji se tiču
budućeg pomlađivanja rukovo-

dećeg kadra. Kako je istaknuo, u
Društvu ima zainteresiranih mladih članova koji rade na svom vatrogasnom osposobljavanju, a jedan od pokazatelja njihove želje
za radom u društvu jest i prijava
kandidata za polaganje ispita za
vatrogasne suce. Podsjetio je na
vatrogasne požarne intervencije

na odlagalištu otpada koje su bile
većeg opsega, a koje su uspješno
odrađene zahvaljujući udruživanju snaga središnje vatrogasne
postrojbe DVD-a Belišće i ostalih vatrogasnih postrojbi s područja VZG Belišće, među kojima
su u dva navrata, bili i operativni
članovi DVD-a Gat te im je za-

hvalio na njihovom vrijednom angažmanu. Podsjetio je i na realiziranu taktičku zajedničku vježbu
središnje postrojbe DVD-a Belišće i vatrogasnih postrojbi DVDa Veliškovaca i Gata, gdje je pokazana njihova dobra suradnja i
koordinacija u ispunjavanju zadanih taktičkih zadataka. Potom
je uručio uvjerenja o osposobljenosti i spomenice za dugogodišnji
rad zaslužnim članovima: Diplomu i uvjerenje za stjecanje zvanja
Vatrogasac dobila je Matea Gardilo, a Diplomu i uvjerenje za stjecanje zvanja Vatrogasac I klase
Zdenko Novak. Spomenicu za 40
godina rada u vatrogasnoj organizaciji dobili su Darko Bošnjak
i Zdravko Vučić, a Spomenicu za
50 godina dobili su Miroslav Galinović i Dragan Majdenić.
D. Čovčić

Redovna godišnja skupština DVD-a Bocanjevci

Nova oprema i uspješne aktivnosti
u prošloj godini

U

prostorijama Hrvatskog doma u
Bocanjevcima, u
subotu, 12. ožujka,
održana je redovna
godišnja skupština DVD-a Bocanjevci. Uz članove, skupštini su nazočili i zamjenica gradonačelnika grada Belišća
Ljerka Vučković, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Nikica
Mužević, zapovjednik VZG Belišće Dubravko Čovčić, povjerenik za razvoj prigradskog naselja
Bocanjevci Bojan Vuksanić, tajnica NK “Hrvatski sokol” Bocanjevci Adrijana Vuksanić, predsjednik MPD “Bocanjevački pajdaši”
Željko Vuksanić te predstavnik
KUD-a “Šokadija” Bocanjevci
Patrik Piškorjanac. Skupštinu je
otvorio predsjednik društva Milan
Strahinec. Nakon izbora radnog
predsjedništva uslijedilo je podnošenje izvještaja o radu DVD-a
Bocanjevci i financijskog izvještaja za 2021. godinu iz kojih treba
posebno istaknuti da je zahvaljujući prijavi na javni poziv te finan-

cijskim sredstvima dobivenim od
strane OBŽ-e za potrebe Društva
kupljen izolacioni aparat sa rezervnom bocom, a zahvaljujući sredstvima VZG Belišće društvo je postalo bogatije i za intervencijsku
kacigu Pab 4 sa nosačem i svjetiljkom, 3 para novih čizama, potkape i prijelaznicu. Bocanjevački
vatrogasci su sudjelovali i u gašenju požara na odlagalištu otpada

u Belišću i to sa 6 članova, kombijem i traktorskom cisternom, a
bili su i na stručnom osposobljavanju za zvanje vatrogasni časnik
1.klase provedenom u organizaciji
VZ OBŽ. Nakon usvajanja izvješća, članovi su jednoglasno usvojili i financijski i plan rada za 2023.
godinu. Prisutnima se obratila zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković koja je poručila kako će

Grad Belišće i u budućnosti nastaviti podupirati vatrogasna društva
sa područja grada Belišća. Zahvalila je bocanjevačkim vatrogascima na svemu učinjenom u vrijeme pandemije kao i na njihovom
cjelokupnom trudu i radu te im
je poželjela puno zdravlja i mira
u budućnosti. Predsjednik VZG
Nikica Mužević uputio je Društvu
čestitke za uspješno provedene
aktivnosti u 2021. te im je i u ovoj
godini poželio puno aktivnosti u
obliku natjecanja, druženja i sklapanja novih zvanja, uz što manje
tehničkih intervencija. Povjerenik
Bojan Vuksanić članovima je čestitao na tome što i u ovim teškim
i neizvjesnim vremenima nalaze
snage da društvo drže aktivnim te
je zahvalio svim mjesnim udrugama na dobroj zajedničkoj suradnji
i uzajamnoj pomoći. Zapovjednik
VZG Dubravko Čovčić govorio je
o provjeri ispravnosti vatrogasnih
aparata koje mještani posjeduju u
svojim domovima te im je ponudio stručnu pomoć VZG-a Belišće
i DVD-a Bocanjevci. D.Čovčić
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Održana redovna godišnja skupština Vatrogasne zajednice grada Belišća

Pohvale za rad i doprinos lokalnoj zajednici

P

rostorije Vatrogasnog
doma u Belišću, u četvrtak, 24.ožujka, bile
su mjesto održavanja redovne godišnje
skupštine Vatrogasne
zajednice grada Belišća. Skupšini su, uz predsjednika Nikicu Muževića, zapovjednika Dubravka
Čovčića i zastupnike dobrovoljnih
vatrogasnih društava sa područja grada Belišća okupljenih u Vatrogasnoj zajednici, nazočili i gosti - predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, predsjednik Vatrogasne zajednice OBŽ-e Zdenko
Čarapar, zapovjednik VZ OBŽe Zdravko Cvenić i tajnik Goran
Dorić. Sjednicu je uz prigodne riječi otvorio predsjednik VZG Belišće i doživotni počasni predsjednik VZ OBŽ-e Nikica Mužević.
Poslije izbora voditeljstva skupštine i ostalih radnih tijela, prisutni

su upoznati sa izvješćem o aktivnostima i financijskom poslovanju
VZG Belišće u prošloj, 2021. godini koja je bila i izborna. Kako je
istaknuto, iza belišćanske VZG je
28 godina aktivnog rada, a u njezinom je sastavu 7 DVD-a s područja grada Belišća i prigradskih
naselja. Vatrogasna zajednica ima
ukupno 359 članova, od toga: Prema vatrogasnim zvanjima u organizaciji čine ju: 17 vat. časnika I
klase; 11 vat. časnika; 28 vat. dočasnika I klase; 26 vat. dočasnika;
69 vatrogasaca I klase; 91 vatrogasac; 7 vatrogasnih pripravnika
i od toga 9 vatrogasnih tehničara.
Prema statusu u organizaciji, Zajednica ima 143 operativna člana;
32 izvršna člana; 11 pričuvnih članova; 16 veterana; 43 ostala člana
i 4 profesionalno zaposlena, te 65
pripadnika vat. podmlatka od 6 do
12 godina; 45 pripadnika vat. mla-

deži od 12 do 18 godina starosti.
Po pitanju operativnog rada tijekom 2021. godine vatrogasci su intervenirali 76 puta - imali su 45 požarnih intervencija na 29 požarnih
događaja i 23 tehnička događaja na
području Grada Belišća i prigradskih naselja, a 8 ostalih intervencija (lažni alarmi i izvidi). Od svih
intervencija posebno su istaknute
one koje se tiču gašenja požara na
belišćanskom odlagalištu otpada,
a na kojem su sudjelovale sve vatrogasne postrojbe s područja grada zajedno sa središnjom belišćanskom postrojbom. Zahvaljujući
planskoj nabavi opreme i financijskim sredstvima iz proračuna Grada Belišća i OBŽ-e, u 2021. godini,
vatrogasna društva Zajednice obogaćena su vrijednom i potrebnom
vatrogasnom opremom. Predsjednik i zapovjednik Zajednice Nikica
Mužević i Dubravko Čovčić tom su

prilikom zahvalili svim postrojbama na vrijednom doprinosu u gašenju požara. Također su zahvalu
uputili i Gradu Belišću kao i gradonačelniku Dinku Buriću, na velikom trudu, podršci i zalaganju u
rješavanju veoma bitnih pitanja za
nesmetan rad i razvoj vatrogastva
na području Grada Belišća i za dobrobit svih građana, a na podršci
su zahvalili i VZ OBŽ-e. Nakon
što su usvojeni Plan rada i Finacijski plan VZG Belišće za 2023. godinu, uslijedila je dodjela diploma i
uvjerenja koje je, uz čestitke i pohvale, prisutnim i zaslužnim pojedincima uručio zapovjednik VZ
OBŽ – e Zdravko Cvenić. Diplomu i uvjerenje za zvanje “ Vatrogasni časnik I klase” dobili su Željko
Čakalić, Mario Karapetrić, Marina
i Matija Crnoja, Milan Strahinec,
Ivan Torjanac i Slavko Milekić.
Dajana Petovari

Poštivanjem propisa i provedbom mjera zaštite kod spaljivanja biljnog otpada

Zajedno zaštitimo okoliš i lokalnu zajednicu

Budući da i ove godine bilježe povećan broj požara
otvorenog prostora nastalih zbog spaljivanja biljnog otpada prilikom poljoprivrednih radova, vatrogasci savjetuju građane da umjesto spaljivanja,
razmisle o njegovom ekološkom zbrinjavanju, čime se štiti okoliš, ne stvara se materijalna šteta niti
se ugrožavaju ljudski životi. Ukoliko se pojedinci
ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju
sukladno odluci njihove općine, grada i županije
kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se
smije spaljivati biljni otpad, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara u razdoblju od 1.travnja. do 30.rujna tekuće godine. Vlasnici, odnosno
korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta te druge fizičke osobe dužni su prije spaljivanja suhe trave, korova, suhog žbunja i biljnog otpada poduzeti
odgovarajuće mjere opreza i zaštite i osigurati odgovarajuća sredstva:sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenome prostoru
dužne su prijaviti spaljivanje i zatražiti odobrenje
nadležne vatrogasne službe, spaljivanje obaviti tije-

kom dana za mirnog vremena bez vjetra, osigurati da biljni otpad bude dovoljno udaljen od drugih
objekata ili površina sa zapaljivim tvarima. Na poljoprivrednom zemljištu građani mogu paliti suhu
travu, spaljivati korov i biljni otpad te ložiti otvorenu vatru samo na odgovarajućim mjestima i uz
poduzimanje mjera opreza: trebaju osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon žetve odnosno berbe te drugog lako zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog
zemljišta preoravanjem pojasa širine najmanje tri
(3) metra,stalno i neposredno nadzirati spaljivanje
sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini i poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara na
susjedne površine. Na šumskom zemljištu i u neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena
vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim
mjestima i uz mjere opreza što ih odredi nadležna pravna osoba. Pravne i fizičke osobe dužne su
za spaljivanja biljnih i drugih tvari u većem opsegu

i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte, podnijeti prijavu najbližoj policijskoj postaji PU Osječko-baranjske. Za
vrijeme požarne sezone lipanj – rujan, na snazi je
potpuna zabrana loženja vatre na otvorenome prostoru. Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja na
poljoprivrednom zemljištu pali suhu travu, spaljuje
korov i biljni otpad ili loži otvorenu vatru protivno
Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara pri
spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i
drugim površinama u OBŽ. Predviđena je i novčana kazna od 300,00 do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Podsjećamo da je neoprezno spaljivanje biljnog otpada i loženje vatre
najčešći uzrok velikih požara otvorenoga prostora
u Hrvatskoj. Svakoga se dana dogodi 30 požara, a
svaki treći dan jedna je osoba ozlijeđena zbog požara. Nakon uočavanja požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193, Centar 112 ili Policiju na 192.
Dubravko Čovčić
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M

iroslav Bošković, Kruno Bračevac,
Mirko Culek, Slavko
Ivić, Zlatko
Ivić, Đenet Mujkić, Mario Rupić, Josip Sabol, Darko Strugačevac, Marin Šarac, Mirko Šimara, Branko Špoljarić,
Željko Tomić, Josip Topić i Josip Vrbanić – imena su to petnaest “vukova s Drave” koji su
3. travnja 1992. dali život da bismo mi imali slobodu. “Hvala
im za hrabrost, hvala im za domovinu!” početne su riječi središnjeg dijela obilježavanja 30.
obljetnice akcije Baranja kod
spomenika poginulim pripadnicima 107. brigade HV-a na lijevoj obali Drave.
Program je u nedjelju, 3. travnja, počeo Memorijalnom utrkom “Život za život”, u kojoj
je sudjelovalo 70-ak trkača. Na
ruti od Sportskog trga, kod bazena, do zgrade gradske uprave Belišća trčali su belišćanski
osnovnoškolci, a od spomenika
107. brigade u Valpovu do istoga cilja u Belišću trčali su učenici valpovačke osnovne i srednje
škole te drugi građani. Uz organizatore, Koordinaciju udruga

ožujak 2022.

iz Domovinskog rata Valpovštine, sve sudionike pozdravio
je predsjednik Gradskog vijeća
Grada Belišća Domagoj Varžić,
koji je pred gradskom upravom
najbržim trkačima po kategorijama uručio medalje. Poslijepodne je, već po tradiciji, koja
je posljednje dvije godine bila prekinuta zbog pandemije,
startala utrka maratonaca od
spomenika Sveto tlo hrvatsko u
Belom Manastiru do spomenika na bentu, do kojeg je stigla
ubrzo nakon sudionika svečanog mimohoda od Mosta 107.
brigade do spomen-obilježja.
Ondje je održan protokol polaganja vijenaca i paljenja svijeća, u kojem su sudjelovala
djeca, roditelji i supruge poginulih branitelja, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske,
brigadir Zlatko Radočaj, izaslanik predsjednika Hrvatskog
sabora Goran Ivanović, izaslanik predsjednika Vlade RH i
ministra branitelja, državni tajnik Špiro Janović, koji se nakon
protokola, okupljenima obratio
prigodnim riječima, izaslanik
ministra obrane Ivan Jušić, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece sa
suradnicima,
zapovjedništvo

Svečano i dostojan
30. godišnjica vojn

Mimohod, mol
cvijeće i s
Vukove

107. brigade Hrvatske vojske,
zamjenik župana OBŽ-a Mato Lukić, gradonačelnici Be-

log Manastira, Belišća, Donjeg
Miholjca i Valpova te načelnici općina Bizovac, Petrijevci,
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nstveno obilježena
ne akcije Baranja

litva, vijenci,
svijeće za
s Drave

Marijanci, Petlovac, Podravska
Moslavina i Viljevo.
Odavanju počasti i ovom su se

prilikom priključili gradonačelnik Belišća Dinko Burić, njegova zamjenica Ljerka Vučković,

predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić i drugi suradnici. Gradonačelnik Burić,
i sam pripadnik 107. brigade,
s velikim je emocijama u izjavi
za medije rekao da iz tih dana
pamti prije svega hrvatsko zajedništvo.
- Bila su to teška, ali zaista ponosna vremena. Danas obilježavamo 30 godina od akcije
Baranja, a kao da je jučer bilo. Iskreno želim zbog naše djece, naše unučadi, zbog onih koji dolaze nakon njih da se ovo
nikada ne zaboravi. Da se ne
zaboravi veličina djela koje su
učinili naši suborci darovavši
svoj život za slobodu i neovisnost naše domovine. Ako budemo njegovali ljubav i praštanje i čuvali naše zajedništvo, to
će im biti najveća zahvala. Činimo sve što možemo, koliko god
da se to činilo malo, trudimo se
svakodnevno imati Hrvatsku
kakvu su oni sanjali i željeli rekao je gradonačelnik Belišća
Dinko Burić.
Akcije Baranja, koja je počela u ranim jutarnjim satima 3.
travnja 1992., prisjetio se i ratni
zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargl, koji je u izjavi rekao
kako je akcija počela više nego

dobro.
- Oslobođeno je više od 70 posto benta, od Torjanaca pa gotovo do Repnjaka. Od Repnjaka pa skroz do Narda naše su
postrojbe bile na bentu. Što se
dogodilo? Dogodilo se to da
su Srbi lukavo iskoristili prisutnost UNPROFOR-a, zatražili
su da on dođe u izvid tog područja koje je bilo pod borbom.
Nažalost, tadašnji zapovjednik
Zbornog područja zapovijeda da se operacija prekine i da
se vojska povuče. Petnaest mrtvih, 77 ranjenih – to je epilog
te operacije, koja nije postigla
ono što se očekivalo – odcjepljenje tzv. Torjanskog trokuta
kako bi se formirala nova baza
za daljnje napredovanje u oslobađanju cijele Baranje - rekao
je zapovjednik Štargl.
Molitvu za poginule branitelje
predvodio je vojni kapelan, don
Josip Kešinović, a u prigodnom
programu sudjelovao je Puhački orkestar DVD-a Valpovo i
klapa Hrvatske ratne mornarice “Sveti Juraj”, koja je pjevala
i na večernjoj misi zadušnici u
župnoj crkvi svetog Josipa Radnika u Belišću.
Monika Đogaš
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Održan online Dječji gradski
karneval u Valpovu

Velik odaziv
na stranicama
Turističke zajednice

S

ožujak 2022.

obzirom na to da je i ove godine epidemiološka situacija nepovoljna, 28.
Dječji gradski karneval održan je u
online obliku. Za potrebe online Karnevala pristiglo je ukupno 126 fotografija, odnosno maski, koje su svojom
objavom izazvale i pokrenule lavinu oduševljenja i
namamile širok osmijeh na mnoga lica.
Kako bi se maštovitost i raskoš kreatora u izradi ovogodišnjih maski dostojno nagradile, Turistička zajednica je za pobjednike pripremila bogate nagrade u
dvjema kategorijama. O prvoj je odlučivala publika
svojim lajkovima/glasovima na našoj Facebook stranici, a o drugoj povjerenstvo od šest članova svojim
bodovanjem. Kako je ovogodišnje izdanje valpovačkog online Karnevala izazvalo velik interes javnosti,
o čemu najbolje svjedoči podatak da je u prva 24 sata
objavu kostimiranih klinaca i klinceza na Facebook
stranici Turističke zajednice grada Valpova vidjelo više od 112.000 korisnika društvene mreže, odlučili su
nagraditi 5 POJEDINAČNIH maski i 4 GRUPNE, a
ne tri, kako je to u početku bilo predviđeno.
Publika je svojim glasovanjem odlučila da titulu
NAJBOLJE POJEDINAČNE maske ovogodišnjeg,
28. Dječjeg gradskog karnevala u Valpovu osvaja:
MARIE BEREČIĆ iz Ivanovaca – maska KORNJAČA
2. MJESTO pripalo je DAVIDU ŠPOLJARIĆU iz
Valpova – maska LAVIĆ
3. MJESTO osvojila je ARIJA VARŽIĆ iz Zelčina –
maska BALON NA VRUĆI ZRAK
4. MJESTO pripada EVANU BUDIMIRU iz Valpova – maska RONILAC
5. MJESTO osvaja JAN BARIĆ iz Ladimirevaca –
maska ZORRO
Povjerenstvo od šest članova odlučilo je da titula
NAJBOLJE GRUPNE maske pripada:
Skupini “Loptice” – maska PUŽIĆI – Dječji vrtić
“MAZA” Valpovo (Ladimirevci)
2. MJESTO osvojila je skupina “Ribice” – maska
CVJETIĆI – Dječji vrtić MOJ BAMBI Valpovo
3. MJESTO pripalo je skupini “Štrumpfovi” – maska
PIZZA – Dječji vrtić MOJ BAMBI Valpovo
4. MJESTO osvojile su “Šapice” – maska 101 DALMATINER – Dječji vrtić MAZA Valpovo
Čestitke pobjednicima i od srca zahvaljujemo SVIMA na sudjelovanju.
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Grad Valpovo i Stožer civilne zaštite uključili
su se u akciju pomoći

Valpovo za Ukrajinu

G

rad Valpovo i Stožer civilne zaštite Grada Valpova uključili su se
u akciju pomoći
osobama koje dolaze na prostor Republike Hrvatske iz ratom pogođenih područja.
“Za privremeni smještaj osobama koje dolaze iz ratom pogođene Ukrajine ponudili smo
našu gradsku dvoranu, a dogovorili smo i mogućnost za duži i pristojniji boravak u soba-

ma za iznajmljivanje ČIČAK,
u vlasništvu gosp. Davida Čička, kojemu ovim putem zahvaljujem. Pozivam i sve naše
sugrađane koji imaju na raspolaganju smještaj u tu svrhu da
nam se jave. Republika Hrvatska trebala bi pokriti sav trošak
smještaja i boravka navedenih
osoba, a ako se to ne ispoštuje, Grad Valpovo će sve nadoknaditi. O tome su obaviješteni
PP Belišće, Crveni križ Valpovo, Dom zdravlja Valpovo i, naravno, županijski Stožer civilne
zaštite, s kojima smo u koordinaciji. GDCK Valpovo je spreman sa svojim timovima za

službu traženja, psihosocijalnu
podršku i prvu pomoć, a njihov
tim i članovi gradskog Stožera
civilne zaštita za organizaciju
prilikom smještaja i prehrane
te distribuciju humanitarne pomoći. Ovim putem u ime Grada Valpova i Stožera CZ Grada Valpova te svoje osobno ime
još jednom od srca zahvaljujem
svima na prijedlozima, na suradnji i spremnosti za pomoć
u ovim teškim vremenima. Hrvatski narod najbolje zna kako
se nositi s ratnim razaranjima
i posljedicama koje rat nosi sa
sobom i upravo zbog toga učinit ćemo sve što je u našoj moći

kako bismo pomogli svima koji
se nađu u istoj ili sličnoj situaciji”, rekao je u svom obraćanju
medijima gradonačelnik.
U nedjelju, 27. ožujka 2022.,
Grad Valpovo organizirao je
prijevoz i izlet u Osijek. Raseljene osobe u pratnji volontera GDCK-a Valpovo posjetile
su ZOO Osijek, obišle grad te
sudjelovale na misnom slavlju
u grkokatoličkoj župnoj crkvi
Krista Kralja, koje se održalo
na ukrajinskom jeziku. Izlet je
posebno razveselio najmlađe
te im se na taj način pokušalo
bar malo olakšati i uljepšati boravak.
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Novčana podrška općini Bizovac

Za predškolsku djelatnost
– 220 tisuća kuna

O

pćini Bizovac
dodijeljeno je
220.000 kuna
za održavanje i razvoj
predškolske
djelatnosti. Nakon provede-

nog Javnog poziva, Središnji
državni ured za demografiju i
mlade, 7. ožujka 2022. donio
je Odluku o raspodjeli financijskih potpora za održavanje
i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini. Sukladno toj odluci Općini Bizovac
za potrebe područnog Dječjeg vrtića „Maslačak“, dodijeljena je potpora u iznosu od
220.000 kuna.

Svečano obilježena 40. obljetnica
SRD „Bandar“
U nedjelju 3. travnja, u bizovačkom Edukativnom centru uz
nazočnost pedesetak članova, gostiju i uzvanika, održana je redovna Izvještajna skupština Sportsko ribolovnog društva „Bandar“ Bizovac, koju je sazvao i vodio predsjednik društva Albert
Katančić. Nakon izbora radnih tijela, nazočni su imali priliku
čuti izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2021., te plan i
program rada i financijski plan za ovu godinu. Od strane članstva, sva opsežna izvješća, ambiciozni programi i planovi jednoglasno su prihvaćeni, bez ikakvih dopuna i primjedbi.
Na odlično organiziranoj skupštini, ujedno i jubilarnoj, kojom se svečano i dostojanstveno obilježila 40. godišnjica rada
i postojanja SRD „Bandar“, utemeljenog u Bizovcu 18. veljače 1982. pozdravne riječi uputili su općinski načelnik Srećko
Vuković, predsjednik zajednice Sportsko ribolovnih društava
Valpovo Milan Borić, predsjednik zajednice sportsko ribolovnog saveza Osječko baranjske županije Anđelko Martinčević,
predsjednik Sportsko ribolovnog saveza Hrvatske Vladimir Sever te povjerenik hrvatske šaranske lige Darko Glumac.
Za poseban osobni doprinos razvoju bizovačkog ribolovnog
društva, posebna priznanja Hrvatskog ribolovnog saveza iz ruku predsjednika Vladimira Severa, primili su: Albert Katančić,
Matija Bertin, Zoran Mikulec, Boris Katančić i jedan od osnivača ujedno i najstariji član društva Ignac Sudar.
Kako i priliči svakoj rođendanskoj proslavi, tako je i bizovačka
ribička svečana jubilarna skupština, završila uz nastup vrhunskog tamburaškog sastava i ukusnu zakusku.

Nova rasvjeta u Sportskom centru BSK-a
Općina Bizovac pomaže i financira aktivnosti brojnih udruga.
Tijekom godine, posebno značajna financijska sredstva iz općinskog proračuna izdvajaju se za redovan rad Nogometnog
centra djece i mladih BSK u Bizovcu - popularne škole nogometa, kao i pet nogometnih klubova i to: NK „BSK-Termia“
Bizovac, NK „Hajdin“ Cret, NK „Sloga1958“ Samatovci, NK
„Gaj“ Brođanci I NK „Jadran“ Habjanovci. Osim financiranja natjecateljskih aktivnosti u ovim klubovima, općina nastoji
uređivati i održavati njihove klupske prostore i objekte, kako bi
se stvorili kvalitetni uvjeti za bavljenje nogometom.
I ove godine, u općinskom proračunu je planirano nekoliko
„sportskih investicija,“ među kojima je i izgradnja moderne
reflektorske rasvjete nogometnog terena u Sportskom centru
BSK-a u Bizovcu. Prije nekoliko dana i taj projekt je realiziran,
tako da će se treninzi bizovačkih nogometaša moći nesmetano
provoditi u večernjim satima.

Srećko Vuković
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Plesni
tečaj u
Bizovcu

Š

portsko plesna
udruga „Feniks“
iz Osijeka u suradnji s općinom
Bizovac, najavljuje
organiziranje dvomjesečnog plesnog
tečaja društvenih plesova u
trajanju od 32 školska sata za
mlade i sve druge zainteresira-

ne stanovnike bizovačke općine. U sklopu plesnog tečaja po
vrlo pristupačnoj cijeni, koji će
u prostorijama KUD-a „Bizovac“ započeti nakon ovogodišnjih uskrsnih blagdana, polaznici će uz stručnog voditelja
uvježbavati: engleski valcer,
bečki valcer, tango, swing, polku i medison. Detaljnije informacije o upisu na plesni tečaj
društvenih plesova, mogu se
dobiti svakoga dana od voditelja Milana Bugarića putem
mobilnog telefona: 098/ 451008.

Plesne probe uz stručno vođenje održavati će se
svakog utorka od 18:00 sati u prostoru KUD-a „Bizovac“,
počevši od 5. travnja 2022.
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Izborna skupština Udruge umirovljenika unutarnjih poslova - Podružnice Belišće

Ivici Igrecu povjerenje članstva i u novom mandatu

I

zborna i godišnja izvještajna skupština Udruge umirovljenika unutarnjih
poslova - Podružnice Belišće održana
je u petak, 18. ožujka, u društvenom
domu “Podravac” u Bistrincima. Uz
domaćine i članove, na skupštini su bili
i gosti: predsjednik Udruge umirovljenika unutarnjih poslova Osijek Željko Novaković, načelnik Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić,
predsjednik Gradskog vijeća Belišća Domagoj
Varžić, gradonačelnik Valpova Matko Šutalo,
načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković, predsjednik HVIDR-e Valpovo Zoran Markota i povjerenik za razvoj prigradskog naselja Bistrinci
Rade Bagarić. Skupštinu je uz prigodne riječi i
pozdrave otvorio predsjednik Ivica Igrec, koji
je nakon izbora radnog predsjedništva prisutne upoznao sa svim dokumentima o radu podružnice u 2021. godini. Kao i prijašnjih godina,
članovi udruge redovito su sudjelovali u obilje-

žavanju mnogih važnih datuma u lokalnoj sredini, odazivali se na pozive prijateljskih udruga i
osiguravali društvene događaje. Udruga ima 86
članova, priključila su im se i dva nova člana, a
počasni članovi udruge postali su predsjednik
belišćanskog GV-a Domagoj Varžić i bizovački načelnik Srećko Vuković. Nakon usvajanja
izvješća slijedio je izbor novog predsjedništva
i ostalih tijela udruge. Članovi skupštine još
su jednom dali povjerenje dosadašnjem predsjedniku Ivici Igrecu i jednoglasno ga izabrali za predsjednika i u sljedećem mandatu. Za
dopredsjednika izabran je Zdravko Mandić,
a za tajnika Dražen Vidaković. Članovi Predsjedništva postali su Tomica Petric, Pavao Tomić, Igor Koški, Dalibor Vidaković, Josip Tukara i Zdravko Vidović, a za blagajnika je izabran
Branislav Horvat. Uz prigodne čestitke, načelnik Vlado Krznarić pohvalio je njihov rad istaknuvši kako je ova udruga umirovljenih polica-

jaca među najaktivnijima i najorganiziranijima
u RH. Zahvalio im je na odličnoj dosadašnjoj
suradnji i velikom doprinosu radu PP Belišće i
PU osječko-baranjske. Čestitkama se pridružio
i predsjednik GV-a Domagoj Varžić, koji je istaknuo odličnu suradnju Grada Belišća i udruge
te im zahvalio na njihovu sudjelovanju u raznim
obilježavanjima i osiguravanju raznih događaja
u gradu Belišću. Zahvalio je i pojedincima na
vrijednom angažmanu u belišćanskoj postrojbi
civilne zaštite. Nakon čestitki i prigodnih govora gostiju Ivica Igrec zahvalio je na donaciji gradovima Belišću i Valpovu te općinama Bizovac
i Petrijevci, Lovačkom društvu Vepar Belišće i
LAG-u Karašica, nakon čega je slijedila dodjela zahvalnica. U ime načelnika PU osječko-baranjske, načelnik Vlado Krznarić predsjedniku
belišćanske udruge Ivici Igrecu uručio je zahvalnicu zbog doprinosa udruge boljitku zajednice.

Dajana Petovari

Izborna i izvještajna skupština Udruge pčelara Valpovština

Udruga iznimne tradicije duge 140 godina

Č

lanovi Udruge pčelara Valpovština
Valpovo, koja ove godine slavi 140.
obljetnicu postojanja i druga je najstarija udruga pčelara u Republici
Hrvatskoj, u utorak, 22. ožujka, u restoranu Park u Valpovu održali su redovitu, ovaj put i izbornu, godišnju skupštinu. Uz
članove, skupštini su kao gosti nazočili i predsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća Domagoj Varžić, gradonačelnik Valpova Matko Šutalo i načelnik
općine Bizovac Srećko Vuković. Skupštinu je uz pozdravne i prigodne riječi otvorio predsjednik Mario Fišer. Podneseni su i usvojeni izvještaji o radu
Upravnog odbora, blagajnika, Nadzornog odbora i
pašnog povjerenika u 2021. godini. Udruga ima 83
člana, među kojima je, osim pčelara s područja gra-

dova i općina Valpovštine, i desetak pčelara s područja grada Osijeka. Također, udruga je za svoj rad
dobila i financijsku podršku od općina Bizovac i Petrijevci te gradova Valpova i Belišća. Prema izvješću
paškog povjerenika, prošle je godine na području
Valpovštine upisano 130 pčelinjaka i 5000 košnica.
Nakon jednoglasnog usvajanja izvješća za 2021. godinu u izbornom dijelu skupa novi mandat povjeren je dosadašnjem predsjedniku Mariju Fišeru. Za
tajnika je izabran dosadašnji, Mijo Rončević, a članovi Upravnog odbora postali su Matija Bartolović,
Ivica Strugačevac, Vladimir Vicić, Dalibor Mihaljević, Dalibor Vidaković, Gordan Barić i Tomica Petric. Članovi Nadzornog odbora u sljedećem razdoblju bit će Stjepan Herega, Dario Krenek i Mario
Đerek, a članovi Suda časti: Duško Petrović, Jozo

Gazdić i Goran Uhernik. Mario Fišer najavio je
proslavu obilježavanja iznimnog jubileja, 140 godina postojanja udruge, kao i 14. manifestaciju Dani
meda u Valpovštini, koja će se održati u Bizovcu u
srpnju, u okviru Bizovačkih ljetnih večeri. Skupština je nastavljena uz pozdravnu riječ gostiju, gradonačelnika Valpova Matka Šutala i načelnika općine
Bizovac Srećka Vukovića. Predstavnik Grada Belišća, predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić,
pozdravio je prisutne domaćine i goste te uz čestitke novom/starom vodstvu istaknuo daljnju podršku
Grada Belišća radu Udruge pčelara, poželjevši im
što plodonosniju godinu i ostvarenje svih planova
i želja.

Dajana Petovari
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Nastavljen niz iznimnih rezultata Powerlifting kluba Belišće

Osam medalja i visoko mjesto u benchu

G

rad Virovitica 12. i 13.
ožujka bio je domaćin
11. Prvenstva Hrvatske
u powerliftingu i bench
pressu, održanog u organizaciji Hrvatskog powerlifting saveza i kluba Virovitica. Prvenstvo je bilo najveće do sada, prijavljen je
bio 181 natjecatelj, od kojih 60 žena, iz
25 hrvatskih klubova. Među sudionicima
koji su se natjecali u nedjelju, 13. ožujka, bili su i predstavnici Powerlifting klu-

ba Belišće, koji su ponovo ostvarili odlične rezultate i ovaj se put s državnog
prvenstva vratili kući s čak osam medalja: Ivan Schobloher – 180 kg – 1. mjesto u kategoriji do 93 kg; Matej Takalić
– 130 kg – 2. mjesto u kategoriji do 83
kg; Dino Marković – 135 kg – 3. mjesto u
kategoriji do 83 kg – juniori; Patrik Roso
– 122,5 kg – 3. mjesto – juniori; Robert
Klanjšćek – 125 kg – 1. mjesto u kategoriji do 74 kg – juniori; Dubravko Brletić
– 142,5 kg – 2. mjesto u kategoriji do 93

kg; Ivan Lovrić – 170 kg – 3. mjesto u kategoriji do 105 kg; Dejan Bebeši - 105 kg
– 2. mjesto u kategoriji do 74 kg; Alen
Čupić – 115 kg – 4. mjesto u kategoriji
do 83 kg.
Također, Powerlifting klub Belišće proglašen je drugim najboljim klubom u
benchu za 2021. godinu, u konkurenciji
od 20-ak klubova u Hrvatskom powerlifitng savezu. Radujemo se sljedećim nastupima i nadamo se novoj berbi medalja!

Belišćanski strijelci juniori ostvarili normu za Prvenstvo Hrvatske

Fran Sinković viceprvak Hrvatske i županije

J

uniori Streljačkog društva Belišće Fran Sinković, Luka Kraljik
i Damjan Belcar trećeg su vikenda u ožujku nastupili na završnom kolu Hrvatske lige iz SZP-a
u Čakovcu i na Prvenstvu županije iz zračne puške u ISSF programu u Osijeku. U posljednjem, 7.
kolu Hrvatske lige u Čakovcu, održanom
u subotu, 19. ožujka, Fran je pogodio 341

krug i s ukupnim prosjekom od 368,14 krugova osvojio pojedinačno 2. mjesto, Luka
je s 337 krugova i prosjekom od 341,17
krugova zauzeo 11. mjesto, a Damjan je s
304 kruga i prosjekom od 337 krugova zauzeo 12. mjesto. Ekipno su belišćanski strijelci juniori zauzeli peto mjesto. Sljedećeg
dana, u nedjelju, 20. ožujka, na Pampasu
je održano Prvenstvo županije u međunarodnom programu iz zračne puške, gdje je

ekipa Streljačkog društva Belišće nastupila
u istom sastavu. Pojedinačno je najuspješniji bio Fran Sinković s pogođena 593 kruga i osvojenim 2. mjestom, Luka Kraljik
pogodio je 583 kruga i zauzeo 8. mjesto,
a Damjan Belcar je s 573 kruga zauzeo 9.
mjesto. Zahvaljujući izvrsnim rezultatima
mladi su belišćanski strijelci ekipno zauzeli
drugo mjesto i tako ostvarili normu za odlazak na Prvenstvo Hrvatske.

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI I MATEJ ŠIMIĆ l
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Izborna skupština Zajednice športskih udruga grada Belišća

Novi mandat dosadašnjem
predsjedniku Milanu Zamaklaru

D

osadašnji predsjednik
Milan
Zamaklar bit će
predsjednik Zajednice športskih
udruga
grada
Belišća i u sljedećem četverogodišnjem mandatu, a dopredsjednici predstavnik Grada Belišća Branimir Kolarić i
predstavnik Košarkaškog kluba Belišće Zoran Uranjek.
Osim njih članovi Izvršnog odbora i u sljedeće četiri godine
bit će i Angel Milišić Zečević
(Sportsko-rekreacijski
klub
Baraber extreme team), Saša
Brezovec (Streljačko društvo
Belišće), Vlado Mađarić (Lovačko društvo Vepar), Ivan
Jurković (NK Belišće), Josip
Kalem (OK Belišće), a novi
član Izvršnog odbora postao je
Anto Barić (NK Hrvatski sokol Bocanjevci). Uz članove
Vedranu Kopić i Damira Torjanca, u Nadzorni odbor, kao
njegov predsjednik, izabran je
Slavko Marjančević – jednoglasno je odlučeno i podržano na ovogodišnjoj izbornoj
skupštini Zajednice športskih
udruga grada Belišća, održanoj u četvrtak, 17. ožujka, u
društvenom domu “Podravac”
u Bistrincima, nakon koje je,
na istom mjestu i u nazočnosti svih sudionika, priređeno i
svečano proglašenje najuspješnijih sportaša za 2021. godinu.
Uz domaćine i članove Skupštine, predstavnike lokalnih
sportskih klubova i udruga te
povjerenika za prigradsko naselje Bistrinci Radu Bagarića,
kao i najuspješnije sportaše,
pojedince i kolektive u 2021.
godini te njihove predstavnike
i roditelje, skupštini su kao gosti nazočili i predsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća Domagoj Varžić, glavni tajnik
Športske zajednice OBŽ-a
Dubravko Ižaković i načelnik
Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić.
Nakon izbora radnog predsjedništva i ostalih radnih tijela podnesena su i usvojena
izvješća o radu i financijama
ZŠU-a grada Belišća za 2021.
godinu. Vezano uz financije,

predsjednik Milan Zamaklar
je naglasio kako je Zajednica
u prošloj godini raspolagala s
2.636.105,32 kune, a najvećim
se dijelom financirala sredstvima iz proračuna predviđenima
Programom javnih potreba u
sportu grada Belišća, za što
je Grad u 2021. godini izdvojio 2.445.000 kuna. Na skupštini je donesen i novi Poslovnik
o radu Skupštine i novi Statut
Zajednice, prema kojem, u usporedbi s prijašnjim, Zajednica ima dva dopredsjednika te
je smanjen broj članova Nadzornog odbora (sa 5 članova
na 3) i Izvršnog odbora (sa 11
na 9 članova).
Kao i 2020. godine, belišćanski ZŠU je u 2021. godini u
svom sastavu imao 30 sportskih udruga koje se natječu u
20 različitih sportova, od kojih
je 8 olimpijskih. Grad Belišće,
bez obzira na probleme koji su
se pojavili u 2021. godini, nije prestao ulagati u sportaše

pojedince, sportske kolektive
i rekreativce. Iako u iznimno
otežanim uvjetima, uz poštovanje svih epidemioloških
mjera i odluka Stožera civilne
zaštite u 2021. godini, Zajednica je osigurala najbolje moguće uvjete rada svojim sportskim udrugama.
Predsjednik Milan Zamaklar
osvrnuo se i na cjelokupno
proteklo četverogodišnje razdoblje:
- I u ovom razdoblju bavili smo se poboljšanjem uvjeta
za sport. Znatan doprinos, ali i
obvezu dao nam je Grad Belišće, koji nam je na upravljanje
predao svoje sportske objekte kako ne bismo samo vodili računa o onome što “sport
znači” nego i imali mogućnost
kvalitetnije planirati i organizirati naše sportske aktivnosti.
Iako su nam mogućnosti bile
smanjene, uspjeli smo ostvariti gotovo sve. Za potrebe naših sportaša osigurali smo još

dva kombija, sudjelovali u organizaciji Belišćanskog cenera, popratili odlične rezultate kajakaša, boćara, kuglača,
a već tradicionalno strijelci
i Powerlifting bili su odlični.
Baraberi su u svojim organizacijama i aktivnostima posao
odradili vrhunski. Košarkaši
sudionici kvalifikacija za popunu 1B lige osigurali su mjesto u završnici Kupa Krešimira Ćosića kao jedini “A” ligaš,
a mlade odbojkašice Belišća
postale su prvakinje Hrvatske. Nogometaši Belišća imali su odlične sezone, a vrhunac
su bile kvalifikacije za popunu 2. lige i utakmica osmine
finala Hrvatskog nogometnog
kupa s NK-om Hajduk. To je
pregršt vrhunskih rezultata,
koji govore da se u našem gradu odlično radi i ravnomjerno
ulaže u sve sportove. Rezultati su tu, rad je tu. Sredstva su
osigurana i za ovu, 2022. godinu, jer je Grad Belišće uvijek
tu, uz sport i sportaše. Uvjeti
su osigurani u skladu s vremenima u kojima živimo, i bolje,
puno bolje. Zato krenimo naprijed s još snažnijom motivacijom za rad, sa željom da budemo još bolji. Svi zajedno, u
zajedničkom izazovu za “sport
grada Belišća” i za sve nas poručio je predsjednik Milan
Zamaklar.
Dajana Petovari
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N

akon svečane izborne skupštine
Zajednice športskih udruga grada Belišća u četvrtak, 17. ožujka,
u društvenom domu “Podravac” u
Bistrincima, u nazočnosti svih sudionika skupštine, održana je i svečanost proglašenja najuspješnijih
sportaša u gradu Belišću za 2021.
godinu, koju je vodio predsjednik
ZŠU-a grada Belišća Milan Zamaklar.
Kako je rečeno u obrazloženju, zahvaljujući ostvarenim rezultatima
seniorske ekipe kao i mlađih selekcija najuspješnijim sportskim
kolektivom za 2021. godinu zasluženo je proglašen Nogometni klub
Belišće – klub od posebnog interesa za grad Belišće i ZŠU-a grada Belišća, osvajač Kupa ŽNSa OBŽ-a, prvak III. HNL – istok
i sudionik kvalifikacija za ulazak
u 2. HNL i osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Izvršni
odbor ZŠUG-a Belišće najboljim
je sportašem u 2021. godini proglasio Ivana Schoblochera, člana
Powerlifting kluba Belišće i prvaka Hrvatske u bench pressu. Najuspješnijom sportašicom za 2021.
godinu proglašena je Ana Berke,
članica Šahovskog kluba Belišće reprezentativka Hrvatske, koja je
osvojila treće mjesto na Prvenstvu
Hrvatske u Vinkovcima.
Na osnovi ostvarenih i uspješnih
sportskih rezultata, Izvršni je odbor perspektivnim sportašicama u
2021. godini proglasio Stefani Petriš, članicu Sambo kluba Belišće
(prvakinju Hrvatske u sambu u kategoriji kadetkinja i članicu hrvatske reprezentacije), kao i članicu
Kajak kluba Belišće Klaru Čakalić (dva druga mjesta na Prvenstvu
Hrvatske). Perspektivnim sportašima u 2021. godini proglašeni su Filip Arsenić, još jedan predstavnik
Kajak kluba Belišće (potencijalni
mladi hrvatski reprezentativac, sudionik Međunarodne utrke Olimpijske nade, koji je na PH osvojio
dva druga i dva treća mjesta u svojoj disciplini), i Leo Basrak iz Šahovskog kluba Belišće (kadetski
prvak Slavonije i Baranje za 2021
.).                                                                  
Kako je poznato, ŠZ OBŽ-a svake godine dodjeljuje priznanja
pojedincima/sportskim djelatnicima koji svojim samozatajnim
djelovanjem pomažu unaprjeđivanju i razvoju sporta određenog
područja. Ovaj put, na prijedlog
ZŠUG-a Belišća, prigodnu plaketu ŠZ OBŽ-a kao zaslužni sportski
djelatnik za 2021. godinu primio je
Vlado Stupar, dugogodišnji tajnik
Boćarskog kluba Belišće, jedan od
osnivača teniskog i boćarskog kluba te hrvatski rekorder u disciplini

Najuspješnijim sportskim kolektivom za 2021. godinu proglašen je Nogometni klub Belišće

Nastavak belišćanske tradicije odavanja
priznanja zaslužnim sportašima

Priznanja najuspješnijima
u sportu 2021.

Najbolji je sportaš u 2021. godini Ivan
Schoblocher

Zaslužni sportski djelatnik za 2021. godinu je
Vlado Stupar

Sportska budućnost našega grada
precizno valjanje. Prigodnu plaketu Vladi Stuparu, kojem je na samom kraju svečanosti pripala i čast
izreći prigodnu zahvalu u ime svih
nagrađenih, uručio je glavni tajnik
ŠZ OBŽ-a Dubravko Ižaković.
Čestitke najuspješnijim i mladim
perspektivnim sportašima – na-

zvavši ih budućnošću i perjanicom
belišćanskog sporta, i svima ostalima koji su, kako je rekao, nastavili
djelovati unutar sportskih klubova
i u ovim teškim i izazovnim vremenima, uputio je i predsjednik GVa Domagoj Varžić, poželjevši svima puno zdravlja i sreće te što više

odličnih rezultata i u budućnosti.
Predsjednik Zajednice Milan Zamaklar čestitao je nagrađenima i
zahvalio svim udrugama na njihovu doprinosu sportu i radu Zajednice.
Dajana Petovari
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Hedlov rukopis

Belišće, grad s dvadesetak mostova.
Izgradile ih manjine

V

eć drugi mjesec strašne slike
ruske agresije na Ukrajinu zauzimaju novinske naslovnice,
udarne minute televizijskih i
radijskih vijesti, vrište s portala. Užasi rata, razaranja, leševi po ulicama i cestama, izbjegličke kolone, plač
djece i tupi, beznadni pogledi njihovih majki…
sve to ulazi u naše domove i bolno nas podsjeća
na početak devedesetih godina prošlog stoljeća,
kada su sadašnje slike iz Ukrajine bile naša svakodnevnica, naša užasna stvarnost. Zato valjda i
lakše razumijevamo to što se zbiva nekih tisuću
kilometara od nas, jer ono što se osjeti na vlastitoj koži ostaje trajni ožiljak koji ponovno zapeče
svaki put kad se vrate slike rata.
Sjedim s Milanom Salajićem, živom enciklopedijom belišćanskog kraja, čovjekom kojem, kad
je o povijesti Belišća riječ, Google nije ni do gležnja. U mirnom, gotovo sakralno tihom ozračju Kazališne kavane, prostora koji tako brižno,
pomno i pažljivo njeguje imidž mjesta za ugodan razgovor, kakav nećete naći ni u jednom od
kafića gdje trešti glazba i gdje se morate nadvikivati sa sugovornikom, na ekranu potpuno utišanog televizora vrte se slike ukrajinske patnje.
Bezbroj sam puta čuo kako u Belišću živi dvadesetak nacionalnosti i osobno se uvjerio da žive složno i da lokalna vlast potiče njihov miran
suživot shvaćajući ih kao mostove koji pridonose zbližavanju većinskog naroda s manjinskima.
Manjine su u Belišću, uvjerio sam se nazočeći
raznim manifestacijama na koje su dolazili veleposlanici Indije, Izraela, Mađarske…, mnogi
konzuli ili pak zastupnici nacionalnih manjina
u Hrvatskom saboru. A kad je u Osijeku, potkraj ožujka, u grkokatoličkoj župnoj crkvi Krista
Kralja na ukrajinskom jeziku služena liturgija za
Ukrajince izbjegle u Hrvatsku zbog ratnih zbivanja, na kojoj je bio i veleposlanik Ukrajine u
Republici Hrvatskoj Vasilj Kirilič sa suprugom
te predsjednik Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj Vlado Karešin, pročitao sam kako je ondje
bilo i tristotinjak raseljenih Ukrajinaca, od kojih
neki žive i u Belišću.

Svirka pred barakama
Bio je to razlog za poziv na kavu ugodnom i dragom čovjeku Milanu Salajiću, koji desetljećima marljivo i samozatajno, pedantno i znalački istražuje povijest Belišća. Zamolio sam ga da
mi pojasni kako se u kratkoj povijesti Belišća, u
razmjerno malo godina, ispreplela i satkala tako gusta mreža brojnih naroda čije niti, uz one

llPrvi sam put čuo, priznajem, ne
služi mi na čast, za ruske barake
nadomak Belišću, za “Rusku
kuću” u Belišću, za zahvalu koju
su ravnateljstvu S. H. Gutmanna
napisali oficiri i Kozaci Kubanske
gardijske divizije zahvaljujući
domaćinima za “susretljivost i
plemenitost”
većinskih Hrvata, čine živo tkivo Belišća. Osobito me, naravno, zanimalo kako su u Belišće
dospjeli Ukrajinci i Rusi, koji su ih putevi i razlozi, koji vodotoci i povijesne okolnosti doveli
u slavonsku ravnicu. Milan Salajić u sat - sat i
pol, koliko smo pijuckali kavu u Kazališnoj kavani, naučio me o tome više nego što sam do
tada znao za cijelog svog, ne baš kratkog, života. Prvi sam put čuo za ruske barake nadomak
Belišću, za “Rusku kuću” u Belišću, za zahvalu
koju su krajem listopada 1941. ravnateljstvu S.
H. Gutmanna d.d. napisali oficiri i Kozaci Kubanske gardijske divizije zahvaljujući svojim domaćinima za “susretljivost i plemenitost” što su
punih 18 godina njihovim pripadnicima “davali
zaposlenje i tako omogućili njihovu opstojnost”.
O tome, priznajem, ne služi mi na čast, do razgovora s mojim sugovornikom nisam znao ništa.
I ostao sam iznenađen “bespućima povijesne
zbiljnosti” (da citiram naslov knjige našeg prvog
predsjednika, koji je volio razglabati o “povijesnim silnicama”, koje su, eto, i Ruse dovele do
Belišća). U studenom 1920., nakon građanskog
rata u Rusiji, poznatijeg kao Oktobarska revolucija, priča Milan Salajić, poražena carska vojska bježi s juga Rusije preko Crnog mora prema
Balkanu. Više od sto tisuća vojnika i 50 tisuća civila odlazi u vojne logore na grčki otok Lemnos,
odakle se pak dio njih preko Đevđelije prebacuje u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Dio
njih neko vrijeme ostaje u Vranju, u južnoj Srbiji, gdje gradi putove, a tri godine poslije, 1923.,
oko 120 Kozaka iz pretkavkaskog Kubana, poraženih bjelogardijaca, vojske generala Vrangela, stiže u Belišće. Ovdje dobivaju posao, žive u
– po njima nazvanim - ruskim barakama, nalaze sklonište i posao te ostaju 18 godina, sve dok
ih “povijesne silnice”, “bespuća povijesne zbiljnosti” ponovno ne odvode u rat, na strani Trećeg Reicha.
U tih 18 belišćanskih godina postupno su se integrirali u zajednicu, ali ostali su vjerni svojim
običajima, naročito glazbi. Imali su puhački

orkestar i nedjeljom prijepodne znali bi svirati ispred svojih baraka, a povremeno nastupati
i na drugim mjestima. Bila je to egzotična glazba, no Belišćani su je rado prihvaćali, bila im je
zanimljiva i uhu ugodna. Pomnom analizom Milan Salajić, pedantan i pronicav kakav već jest,
na osnovi oskudnih dokumenata, kada bi se netko od pridošlica iz Rusije vjenčao ili prihvaćao
drugu vjeru, zaključuje kako je među njima bilo
i ukrajinskih prezimena. Dva danas suprotstavljena naroda, Rusi i Ukrajinci, živjeli su u Belišću pritisnuti istim mukama svih doseljenika, od
nepoznavanja jezika nove sredine do nostalgije
za starim krajem i gubitka onog blaženog osjećaja kada si svoj na svome.
Neki od njih zasnovali su obitelji, naučili jezik,
dobili potomstvo. Produžili su lozu, makar ih
se većina ugasila ili posve asimilirala. No spomen je ostao, iako je vrijeme - a više je od stoljeća prošlo od njihova dolaska - ispralo sjećanja i
izblijedilo slike.

Ponavljane povijesti
Ako se kriza u Ukrajini nastavi, a kraj rata nije
na vidiku, milijuni izbjeglica iz te zemlje raspršit će se Europom, tisuće su ih već u Hrvatskoj.
Možda će neki svoj privremeni dom, sigurnost i
egzistenciju pronaći u Belišću, kako se to dogodilo s njihovim davnim predcima. Povijest će se
ponoviti, jer povijest se često ponavlja (kako se
ono veli: ponekad kao tragedija, ponekad kao
farsa), jer ljudi su slabi učenici, skloni ponavljanju pogrešaka.
Neki od njih, ako dođu, možda će u Belišću i
ostati, kao što su neki pridošlice iz Rusije, bilo
Kozaci, Rusi bilo Ukrajinci, ovdje ostali i skončali. Belišće je lijep i gostoljubiv grad, ljudi su
dragi i prijateljski. Znaju prihvatiti one u nevolji,
pružiti im utočište, znaju pomoći. Znaju graditi
ono što se danas političkim rječnikom zove multietničnost i multikulturalnost, a znači isprepletanje različitih nacija i kultura u istom loncu čovječanstva. Jer svi smo ljudi, Božja bića i najveći
broj ih je dobar, plemenit i razborit, spreman
prihvatiti drugoga i pružiti mu ruku prijateljstva.
No dok pričamo u gotovo sakralno ugodnom
ozračju belišćanske Kazališne kavane o Belišću
od prije stotinu godina, o ljudima koje je nužda otjerala iz njihove domovine, o plemenitosti
i dobroti, na ekranu televizora, stišanog da se
zvuk ne čuje, vrte se slike ratnog užasa. Povijest
se, na žalost, ponavlja, ovaj put kao tragedija.
Drago Hedl
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