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Prava milina, u Etno
selu Bocanjevcima
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Riječ urednika

iznimni entuzijasti i uporni volonteri za
dobro svoje sredine, svoga sela, veliki je
doprinos i široj zajednici. Doprinos svome gradu kojemu i formalno pripadaju, a
čvrsto ih povezuje i izvrsna suradnja, podrška i poticaji Grada, Gradske uprave i
gradskih čelnika.

še puta (žene). U našem je gradu i prijašnjih godina bilo dobitnika odlikovanja
za iskazanu humanost, a ove su ih godine
čak četvorica. Iako o svemu detaljno izvještavamo u ovom broju Belišćanka, vrijedno ih je i važno još jednom istaknuti. Stvarno zaslužuju i javne čestitke za
izravnu pomoć, skromnost i anonimnost,
koja krasi rijetko koju dobrovoljnu aktivnost, postupak ili humani doprinos, kao
što je davanje krvi. Odlikovanja iz ruku
predsjednika RH ovog su lipnja u Zagrebu primili Slavko Golić, Jasenko Kardum
i Franjo Špoljarić iz Belišća i Branko Habus iz Veliškovaca. Svaka čast, poštovani
sugrađani.

Rebalans

Baklja

Naravno da protekli lipanj nisu obilježile
samo manifestacije, susreti i promocije.
Bilo je i važnih skupova, radnih dogovora i odluka, potrebnih i važnih za vrijeme
sadašnje. Vrijeme koje je, svi to znamo i
osjetimo, neizvjesno i nesigurno, s puno
nepoznanica i iščekivanja. Baš zbog toga
potrebno je i pomno planirati i pokušati predvidjeti najnužnije i najvažnije mjere za ublažavanje problema kojih ima, a
bit će ih, kažu analitičari i struka, još i više. Takvi uvjeti utjecali su i na prijedloge Gradske uprave i čelnika grada koje
je prihvatilo i Gradsko vijeće na sjednici početkom lipnja, a tiču se rebalansa
proračuna. Kako tom prigodom reče prvi čovjek našeg grada – prvi put se događa da se rebalans ne predlaže zbog novih
projekata, nego zbog smanjenja rashoda,
kako bi se omogućilo provođenje postojećih projekata. Takva mjera bila je nužna, jer je ova poslovna godina zbog ratnih okolnosti i ratom izazvanih teškoća,
vrlo neizvjesna, zahtjevna i teška. Odlukom Gradskog vijeća proračun je smanjen za 5,7 milijuna kuna, a glavni je cilj
smanjenja rashoda omogućiti završetak
projekata koji su u tijeku, ali i ne dovesti
u pitanje važne projekte niti najvažnije
socijalno-demografske mjere. Da podsjetim, to su one poznate, naše belišćanske
mjere, a takvih i tolikih nema baš puno
u Hrvatskoj. Među njima su osobito važne i vrijedne besplatan vrtić, stipendije
za sve studente, projekt "Zalogaj" – 200
kuna mjesečno za svakog srednjoškolca,
7500 kuna poklon svakom novorođenom
sugrađaninu, božićnice, uskrsnice... Kao i
do sada, kada su važne odluke Gradskog
vijeća na redu, detaljan izvještaj donosimo već na idućoj stranici Belišćanka.

Nisu u lipnju izostali niti zanimljivi i vrijedni sportski događaji i uspjesi. Najprije, našim su gradom 22. lipnja protrčali i
kratko se zadržali na Sportskom trgu pokraj Bazena sudionici međunarodne Utrke mira. Belišće je prvi puta bilo domaćin
ovom uglednom međunarodnom sportskom događaju i susretu, koji ima tradiciju 30 godina i riječ je o najvećoj štafetnoj utrci na svijetu, čiji su sudionici dosad
prošli više od 150 zemalja, trčeći i noseći
baklju mira i promičući mir, prijateljstvo,
toleranciju, razumijevanje. Baklju mira
u naš grad donijeli su trkači iz Austrije,
Ukrajine, Mađarske, Brazila, Potrugala
i Hrvatske. Lipanjske sportske sadržaje
u gradu, upotpunili su i belišćanski nogometaši ostvarivanjem najavljenog cilja – ulaska u drugoligaško nogometno
društvo. To znači, iduće godine na našem
Gradskom stadionu još zanimljivije utakmice i atraktivniji protivnici. Viši rang
izborili su i nogometaši NK-a Mladosti
iz Tiborjanaca. Prvaci su lige u kojoj se
natječu dugo, a takav su rezultat priželjkivali čak 31 godinu, koliko je prošlo od
posljednjeg osvajanja naslova. Čestitke
nogometašima Belišća i Mladosti i puno
uspjeha (i sreće) u višem rangu, u jačoj
konkurenciji.
Belišćanski strijelci ponovo su bili najbolji na županijskim natjecanjima. Prvaci su postali Igor Brezovec, Fran Sinković i Damjan Belcar. Tim su rezultatima
izborili pravo nastupa na državnom prvenstvu.
S Bocanjevcima i lijepim događajima u
tom našem prigradskom naselju i poznatom etnoselu počeo sam ovaj uvodnik, pa
eto ih i na kraju. Nogometaši okupljeni
u NK Hrvatski sokol bili su uspješni organizatori tradicionalnog, čak 40. po redu malonogometnog turnira, koji od prije četiri godine nosi naziv u spomen na
dugogodišnjeg igrača, trenera i predsjednika kluba Marina Mandića-Šerifa.
Najbolji na turniru bili su nogometaši
iz komšiluka – Gorice, a dobri domaćini pobrinuli su se da nitko od brojnih sudionika i posjetitelja ne ostane gladan i
(unatoč žegi i stupnjevima) žedan, kako
to reče i zapisa izvjestitelj s ovog događaja, u Belišćanku koji držite u ruci. Eto, tako je bilo u Bocanjevcima. Milina. Prava!

Bocanjevci

D

ragi čitatelji i poštovani sugrađani! Još nismo
zapravo ni sredili lijepe
dojmove s bocanjevačkog, sada već tradicionalnog događanja početkom
svibnja, a već sredinom lipnja svjedočili
smo, sudjelovali i uživali u još jednom velikom, vrijednom i sadržajnom izvornom
kulturnom događaju, opet dakako u –
Bocanjevcima. Našim Bocanjevcima, rekao bih, kratko i s punim pravom, jer sve
što se u tom prigradskom naselju, etnoselu, događa, izravna je, snažna i uspješna
promocija i našeg grada i naše cijele zajednice. Vrijedno je podsjetiti da je onaj
prvi spomenuti događaj bio 6. po redu
"Gastrofest", koji je okupio više od 40
kuhara i dvadesetak izlagača kao i brojne udruge i OPG-ove. Uz prezentaciju
i pripremu vrhunskih specijaliteta, nije
izostao ni bogat zabavni program uz tamburaške sastave i pjevačke skupine.
Zvuci glazbe i pjesme nisu čestito ni utihnuli s "Gastrofesta", a već sredinom lipnja etnoselo Bocanjevci su puna tri dana
bili mjesto uživanja u bogatstvu, raznovrsnosti i ljepoti hrvatskih običaja, nošnji
i pjesme. Održana je 14. po redu manifestacija, smotra i susret sada već stvarno poznatog i prepoznatljivog, izvornog i
maštovitog naziva –" Bocanjevci, alaj ste
milina". Detaljno izvješće s ove primjerne smotre izvornog kulturnog stvaralaštva donosimo na duplerici ovoga broja
našeg Belišćanka, no na ključne događaje ipak treba ukazati i ovom prilikom.
Ova je smotra bila impresivan događaj u
kojemu je prvoga dana održano tradicionalno natjecanje u kuhanju čobanca s čak
30 sudionika, majstora kotlića. Drugog je
dana 10 ženskih vokalnih skupina nastupilo na natjecanju u izvođenju izvornih
i tradicionalnih pjesama. Završnog dana na Međunarodnoj smotri folklora nastupilo je šest društava s velikim brojem
članova. Već elementarni opis sadržaja i
sudionika ukazuje na to da je događaj u
Bocanjevcima bio velika i zahtjevna organizacijska obveza i zadatak koji su zadivljujuće ozbiljno, znalački, sigurno i
uspješno proveli brojni bocanjevački volonteri, entuzijasti, skromni ljudi koji mogu i znaju što hoće. Sve su to ljudi iz sela,
članice i članovi udruga, klubova i društava. Međusobna suradnja, zajedništvo
i riješenost da se doprinese raznovrsnosti i kvaliteti sadržaja u životu zajednice
glavvi su razlozi još jednog primjernog
organizacijskog pothvata i uspjeha, koji i nakon 14. smotre potvrđuje onu poznatu izjavu jednog od vrijednih organizatora – još će se pjesma šorom pjevati!
Hoće, uvjeren sam. Posve je jasno da sve
što rade i što su dosad postigli ti vrijedni

Odlikovanja
Dobrovoljno davanje krvi u našem gradu ima lijepu, uspješnu i dugu tradiciju.
Sve je započelo davnih šezdesetih godina prošlog stoljeća u bivšem Kombinatu
Belišće, a tradicija ovog oblika i načina
izravne pomoći i doslovnog spašavanja
anonimnih života zadržana je i održava
se uspješno i dandanas. Najbolja i najljepša potvrda tome visoka su državna
odlikovanja koja predsjednik države tradicionalno dodjeljuje 14. lipnja na Svjetski dan davatelja krvi onima koji su krv
dali 100 i više puta (muškarci) i 70 i vi-

Mato Jerkić
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Redovna radna 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Belišća

Rebalans proračuna zbog
brojnih vrijednih projekata

O

vogodišnji,
drugi
zaredom relabans
proračuna
Grada Belišća bio je središnja tema 11. sjednice Gradskog vijeća, održane u petak, 3.
lipnja, u Velikoj vijećnici gradske uprave. O razlozima i potrebama za njegovo donošenje
i usvajanje prisutnim je vijećnicima, suradnicima i javnosti na
sjednici govorio gradonačelnik
Dinko Burić. Kako je istaknuo,
ovo je prvi put, otkada je on
gradonačelnik da razlog za rebalans proračuna nisu bili novi
projekti, već smanjenje rashoda, kako bi se omogućilo provođenje postojećih projekata.
Gradonačelnik je ovu poslovnu godinu nazvao naizazovnijom i najtežom u smislu rashoda, koji su nastali ponajviše
kao posljedica rata u Ukrajini,
a na koje nitko nije računao.
Tako je, prema Drugim izmjenama i dopunama proračuna
Grada Belišća za 2022. godinu
s projekcijama za 2023. i 2024.
godinu i pripadajućoj Odluci o
izvršavanju Proračuna, donesenim većinom glasova, planirani iznos proračuna za 2022.
godinu od 149.041.699 kuna
smanjen za 5.765.873,00 kuna i
sada je 143.275.826 kuna.
- Prilagođavamo se situaciji koja nije pogodila samo
grad Belišće nego i cijelu Hrvatsku, Europu i velik dio svijeta. Prilagođavamo se enormnom porastu troškova, prije
svega cijena energenata, koji
su za sobom povukli i porast
ostalih troškova na izvođenju
već postojećih projekata, kojih na području Grada Belišća
ima puno. Već sada vidimo da
neće biti moguće, prema sadašnjem planu proračuna, godišnje podmirivati četiri i pol
puta veće troškove, odnosno
gotovo sedam milijuna kuna samo za struju, plin, vodu i smeće te unaprijed razmišljamo što će biti na jesen,
jer su najave takve da bi na jesen moglo biti još i teže nego
što je sada. Ovim rebalansom
proračuna i smanjenjem ras-

hoda želimo omogućiti završetak projekata koji su u tijeku i ne dovesti u pitanje njih
ni one najvažnije mjere. Morali smo negdje rezati, neke smo
projekte odgodili za nagodinu,
neke mjere smo i smanjivali.
Ono što je najvažnije, nastojali
smo ne dirati u stečena prava,
po čemu je Belišće u mnogočemu bilo i prepoznatljivo - poručio je gradonačelnik Dinko
Burić, istaknuvši kako socijalno- demografske mjere nisu
smanjivane, te i nadalje ostaje besplatan vrtić za svu djecu
s područja grada Belišća i prigradskih naselja, zadržane su i
stipendije za sve studente, svakom srednjoškolcu mjesečno
200 kuna kroz projekt „Zalogaj“ te naknada za svako novorođeno dijete u iznosu od 7500
kuna, a nisu ukinute ni božićnice za nezaposlene ni uskrsnice za sve umirovljenike. Treba
također spomenuti da ostaje
i besplatan prijevoz srednjoškolcima i subvencioniran autobusni prijevoz studentima, a uz
sve navedeno gradonačelnik je
najavio i uključivanje Grada
Belišća u subvencioniranje željezničkog prijevoza studentima koji studiraju izvan OBŽa. Gradski su vijećnici usvojili i
Odluku o jednokratnoj pomoći za nabavu radnog materijala
i školskog pribora za učenike
osnovne škole za školsku godinu 2022./2023, prema kojoj

je, u tu svrhu, za 692 belišćanska osnovca osigurano 250.000
kuna. Uz ostale odluke koje se
tiču priprema za rasterećenje
rashodne strane proračuna,
većinom je glasova donesena
i Odluka o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod
Hrvatske poštanske banke d.d.
Zagreb za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita.
Gradonačelnik je naglasio da
ovdje nije riječ o novom kreditu te da će podizanjem tog
kredita u iznosu od 9.500.000
kuna, namijenjenog refinanciranju devet već postojećih dugoročnih kredita, i to sada prema znatno manjoj kamatnoj
stopi, od 1,5 %, Grad Belišće
samo na anuitetima godišnje
uštedjeti više od 1,5 milijuna
kuna. Budući da je na državnoj
razini povećan iznos naknade
njegovateljima i da je riječ o
mjeri koja inače nije propisana zakonom i ima ju tek nekoliko gradova u Republici Hrvatskoj, a koju je belišćansko
Gradsko vijeće prošle godine
uvelo kao svojevrsan nadstandard, donesen je i Zaključak o
ukidanju Odluke o isplati naknade roditelju njegovatelju
ili njegovateljici. Podržana je
i nova Odluka o novčanoj naknadi roditeljima djece koja
su ostvarila pravo na vrtić u
pedagoškoj 2022./2023. godini a nisu mogla biti upisana iako su oba roditelja zaposlena,

kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću,
prema kojoj je prijašnji iznos
od 1000 dobiven za tu namjenu smanjen na 500 kuna.
Usvojena je i odluka o smanjenju subvencije poduzetnicima,
obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i
građanima s 5000 na 2500 kuna za novozaposlenu osobu.
Nakon iznesenog Financijskog
plana Dječjeg vrtića Maslačak
Belišće za 2022. godinu gradski su vijećnici od dotadašnjeg
ravnatelja ustanove Zdenka
Glasovca primili na znanje da
je, sukladno sa Zaključkom o
imenovanju ravnateljice, a na
temelju prijedloga Upravnog
vijeća Vrtića, na dužnost ravnatelja Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za sljedeće četiri
godine imenovana Ivana Belcar, odgojiteljica predškolske
djece iz Bistrinaca, koja je formalno na dužnost ravnatelja
stupila 24. lipnja. Zdenko Glasovac tom je prilikom zahvalio svim prisutnima, kao i svim
ostalim suradnicima na dugoj i uspješnoj suradnji, a veliku zahvalu za odličnu suradnju i njegov velik trud i rad u
tri mandata, poželjevši mu puno zdravlja, Zdenku Glasovcu
uputili su gradonačelnik Dinko Burić i predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Varžić.
Na sjednici, na kojoj je bilo ukupno 20 točaka dnevnog
reda, doneseni su i Odluka o
sklapanju ugovora o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Zagreb,
zaključci o ukidanju odluka o
obračunu i naplati naknade za
razvoj na vodoopskrbnom području grada Belišća i za razvoj
na području aglomeracije grada Belišća i pripadajuće odluke o njihovim izmjenama i dopunama, kao i ostale odluke iz
nadležnosti gradskih upravnih
odjela, gradskih poduzeća i institucija.
Dajana Petovari
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Na temelju članka 109. stavka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/2019), Uredbe
o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne
novine broj 112/2010) i članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge,
direktorica društva Hidrobel d.o.o., Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. donosi dana 26.5.2022. godine

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE - JAVNE
VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE
I.
(1) Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje korisnicima/potrošačima isporučuje javni isporučitelj vodnih usluga trgovačko društvo Hidrobel d.o.o. (u daljnjem
tekstu - Isporučitelj), visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja cijene
vodne usluge i iskaz javnih davanja koja se
obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.
II.
(1) Na vodoopskrbnom području Isporučitelja vodne usluge kojeg čine grad Belišće i općina Marijanci, pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.
(2) Na području aglomeracije Isporučitelja
vodne usluge kojeg čine grad Belišće i općina Marijanci, pružaju se vodne usluge javne
odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda.
(3) Grad Belišće obuhvaća naselja: grad Belišće i prigradska naselja grada Belišća: Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka,
Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci.
(4) Općina Marijanci obuhvaća naselja: Bočkinci, Brezovica, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci i Marijanci.
III.
(1) Tarifa vodnih usluga određuje se kako slijedi:
Za stambene prostore u
naseljima s kanalizacijom:
1. Fiksni dio osnovne cijene
22,47 kn/mj
vodnih usluga
2. Osnovna cijena vodne usluge javne
8,26 kn/m3
vodoopskrbe (varijabilna)
3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja
otpadnih voda (varijabilna)
3,61 kn/m3
4. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,65 kn/m3
5. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe
koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
količinu isporučene vode nužne za osnovne
potrebe kućanstva:
- Fiksni dio 60 % osnovne cijene13,48 kn/m3
- Varijabilni dio 60 % cijene
8,12 kn/m3
Za stambene prostore u
naseljima bez kanalizacije:
1. Fiksni dio osnovne cijene
15,57 kn/mj
vodnih usluga
2. Osnovna cijena vodne usluge javne
8,26 kn/m3
vodoopskrbe (varijabilna)
3. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe
koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
količinu isporučene vode nužne za osnovne
potrebe kućanstva:
- Fiksni dio 60 % osnovne cijene 9,34 kn/m3
- Varijabilni dio 60 % cijene
4,96 kn/m3
Za poslovne prostore u
naseljima s kanalizacijom:
1. Fiksni dio osnovne cijene
22,47 kn/mj
vodnih usluga

2. Osnovna cijena vodne usluge javne
12,39 kn/m3
vodoopskrbe (varijabilna)
3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja
otpadnih voda (varijabilna)
5,42 kn/m3
4. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,65 kn/m3
Za poslovne prostore u
naseljima bez kanalizacije:
1. Fiksni dio osnovne
15,57 kn/mj
cijene vodnih usluga
2. Osnovna cijena vodne usluge javne
12,39 kn/m3
vodoopskrbe (varijabilna)
IV.
(1) U skupinu socijalno ugroženih građana ulaze korisnici stalne socijalne pomoći
koji su ujedno i korisnici socijalnog programa Grada Belišća.
(2) Pod socijalno ugroženim stanovnicima - korisnicima vodne usluge smatraju
se osobe koje sukladno propisima kojima
se utvrđuje socijalna skrb imaju pravo na
naknadu troškova stanovanja, a čiji popis jedinica lokalne samouprave dostavlja lsporučitelju usluge, najkasnije do 10.
prosinca tekuće godine za iduću godinu. Popis se redovito mijenja i dopunjuje, prema vremenu stjecanja statusa socijalno ugroženih stanovnika i dostavlja
Isporučitelju usluge do 15.-og dana u tekućem mjesecu za idući mjesec.
(3) Cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe
kućanstva utvrđuje se u iznosu od 60 %
cijene vodne usluge koju plaćaju korisnici vodnih usluga koji nisu socijalno ugroženi.
(4) Razlika do pune cijene podmiruje se iz
proračuna jedinica lokalne samouprave.
(5) Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva socijalno ugroženih stanovnika, bez ugrađenog vodomjera,
utvrđuje se u paušalnom iznosu sukladno Odluci Gradskog vijeća o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća,
Klasa: 550-01/14-02/02, Ur.broj: 2185/022-14-2 do iznosa mjesečne potrošnje kako slijedi:
- za jednog člana kućanstva - 5 m3 / mjesečno
- dvočlano kućanstvo - 8 m3 / mjesečno
- tročlano kućanstvo - 10 m3 / mjesečno
- četveročlano kućanstvo - 12 m3 / mjesečno
- peteročlano kućanstvo - 14 m3 / mjesečno
(6) Pod kućanstvom se podrazumijevaju
sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni
prostor.
V.
(1) Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno: porez na dodanu vrijednost, na-

knada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj sustava
javne vodoopskrbe i naknada za razvoj
sustava javne odvodnje, sve sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima i odlukama Skupštine društva Isporučitelja.
VI.
(1) Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema količini vode očitanoj na vodomjeru korisnika usluge
mjesečno po cijenama iz članka Ill. ove Odluke.
(2) Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje i pročišćavanja voda, cijena vodnih
usluga također se obračunava po cijenama
iz članka Ill. ove Odluke, onim korisnicima
kojima se ta usluga pruža.
VII.
(1) Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Belišća, Klasa: 325-07/22-01/01 Ur.broj: 21583-7/2-22-5, od 26.5.2022. godine, kao
većinskog osnivača lsporučitelja vodnih
usluga i načelnika Općine Marijanci, Klasa:
325-01/22-01/1, Ur.broj: 2158-27-02-22-7
od 26.5.2022., kao suosnivača lsporučitelja
vodnih usluga.
VIII.
(1) Ova Odluka objavljuje se u “Županijskom glasniku” Osječko-baranjske županije,
“Belišćanskom listu”, internetskoj stranici Isporučitelja vodnih usluga www.hidrobel.hr
i oglasnoj ploči Društva kako bi se na prikladan način učinila javno dostupnom za sve
vrijeme njezinog važenja.
(2) Odluka o cijeni vodnih usluga ne smije
stupiti na snagu prije osmog dana od objave u službenom listu jedinice područne
(regionalne) samouprave, budući je riječ o
općem aktu s općim učinkom na korisnike
vodnih usluga.
IX.
(1) Ovu Odluku lsporučitelj vodne usluge
dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od
5 dana od objave u “Županijskom glasniku”
Osječko-baranjske županije.
X.
(1) Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana 1.7.2022. godine.
XI.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Urbroj: 01-13/22-1 od 17.1.2022..
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Raznovrsne aktivnosti projekta "Matica-uMirovljenička društvenA akTIvaCijA "

Društvene igre, vježbe i informatičke radionice
Kao sastavni dio projekta
"Matica -uMirovljenička društvenA akTIvaCijA" i u lipnju
su održane razne aktivnosti
namijenjene našim umirovljenicima. U sklopu poludnevnog boravka u prostoru Matice umirovljenika u Belišću
svakodnevno smo se družili uz
društvene igre, gledali smo serije, rješavali križaljke uz grickalice i osvježavajuće napitke,
a redovito smo mjerili i tlak
i šećer našim umirovljenicima. Kako bismo našu virtualnu kuharicu obogatili novim
sadržajem, naš umirovljenik
Srećko Vučetić u utorak, 7.
lipnja, na terasi Matice kuhao
je grah s mesom, koji smo poslije imali prilike ručati zajedno s našim korisnicima i svi
smo se oduševili prefinim grahom. Inače, naše virtualne kuharice svi zaineresirani mogu
pogledati, lajkati i komentirati na kanalu YouTube Matica
Aktivni. U četvrtak, 23. lipnja, na terasi Matice umirovljenika družila su se djeca 3. d
razreda Osnovne škole Ivana
Kukuljevića i učiteljica Karmen Soldo s našim umirovljenicima. Svi sudionici počastili
su se finim domaćim kiflicama od jogurta koje je napravila naša Ana Šikić, a djeca
AHOL A FOLYÓK
ÖSSZEKÖTNEK
GDJE RIJEKE SPAJAJU

su se oduševila sladoledom,
grickalicama, finim slatkišima
i okrijepila sokovima. U okviru međugeneracijske suradnje
u petak, 24. lipnja, voditeljica programa Barbara Potočki u društvenom domu u Gatu
s umirovljenicima je iz Gata i
djecom iz područne škole Veliškovci organizirala i provela društvenu igru „Čovječe, ne
glupiraj se“. Prema Programu
očuvanja zdravlja i prevencije
bolesti, tjelesne i psihičke aktivnosti, započeli smo novi ciklus vježbi za istezanje i izometričnih vježbi. Vježbe se
održavaju pod stručnim vodstvom profesora Slavka Golika, utorkom i četvrtkom od 17
do 18 sati u Matici umirovljenika grada Belišća. Svi su umirovljenici dobrodošli. Sve informacije mogu se dobiti na
broj mobitela 095-390-5599
svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 7 do 15
sati. U ponedjeljak, 20. lipnja,
u prostoru Matice počeli smo
i novi ciklus informatičkih radionica za pet umirovljenika.
Informatički tečaj održava se
dva ponedjeljka mjesečno, u
trajanju od 90 minuta, a vodi
ga Davor Sabljak.
Tihana Kovačević

Gutmannov parni vlak
„Ćiro“ vratio se u Belišće
Legendarni „Ćiro“, spomenvlak nekadašnje uskotračne
Slavonsko-podravske željeznice, vratio se u Belišće nakon restauracije provedene
projektom VICINaD – Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava
between Hungary and Croatia, HUHR/1901/2.1.2/0120.
Kompozicija obuhvaća lokomotivu, tender, putnički vagon, zatvoreni teretni vagon i
dva otvorena teretna vagona,
zaštićeno je kulturno dobro
pod nazivom Gutmannov
parni vlak, oznake Z-6803.
Restauraciju vlaka uz stalni
nadzor Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u
Osijeku proveo je Strojobravarski obrt Metal iz Oriovca.
Nakon dovršetka izgradnje

perona (nadstrešnice) pristupit će se instalaciji opreme u samom vlaku koja će
služiti multimedijskom predstavljanju baštine Belišća,
prekograničnog područja s
naglaskom na mađarski grad
Barcs, te na prirodnu baštinu koja povezuje dva grada
na rijeci Dravi, a za što je zadužen partner Lučka uprava
Osijek.
Ukupna vrijednost projekta
iznosi 1,6 milijuna eura, a vrijednost projekta za Grad Belišće iznosi 447.084,00 eura,
od čega 85 % financira Europska unija.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Grada Belišća i ni pod kojim
uvjetima ne odražava stav
EU-a i/ili Upravljačkog tijela.
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Naš grad sudjeluje u još jednom značajnom međunarodnom projektu

Prezentacija projekta prijateljstva,
volonterizma i solidarnosti

U

Velikoj vijećnici Gradske
uprave grada
Belišća, u petak, 24. lipnja,
u organizaciji Grada Belišća, održano je
predstavljanje novog projekta EQUAL, još jednog u nizu
vrijednih i značajnih europskih projekata u kojem kao
partner sudjeluje i Grad Belišće. EQUAL je međunarodni
projekt nastao s ciljem promicanja volontiranja, društvenog
angažmana, solidarnosti, ravnopravnosti, podrške ženama
te razmjene volonterskih praksi. Nositelj projekta je općina
Borriana iz Italije, a osim grada Belišća, kao jedinog hrvatskog predstavnika, kao partneri u projektu sudjeluju i općina
Sandigliano iz Italije, grad Tahanovce iz Slovačke i grad Cesis iz Latvije. Ovaj put riječ je
o europskom projektu sufinanciranom iz Programa "Građani, jednakost, prava i vrijednosti CERV-a koji traje ukupno
10 mjeseci. Njegova provedba
započela je 1. veljače, a trajat
će do 30. studenoga 2022. godine.
Inače, grad Belišće bio je organizator i domaćin prvog od dva
projektom predviđena twinninga, odnosno prvog trodnevnog
susreta nositelja i partnera koji se održavao u okviru projekta, a koji je bio bogat sadržajnim aktivnostima i druženjima
u razdoblju od petka, 24. lipnja, do nedjelje, 26. lipnja. Prvog dana, uz domaćine i organizatore, predstavnike Grada
Belišća, zamjenicu gradonačelnika Ljerku Vučković i pročelnicu Upravnog odjela za
društvene djelatnosti Grada
Belišća Antoniju Andrašek Barić i njihove suradnike - Leu
Kozinu, Branimira Kolarića i
Marka Anića te predsjednicu
belišćanske udruge PUKS Vanesu Šerić, na predstavljanju
projekta u Gradskoj upravi sudjelovalo je ukupno dvadesetak gostiju, među kojima su bili
predstavnica glavnog partnera
i nositelja projekta, načelnica
općine Borriane iz Italije Francesca Guerriero i predstavnici

ostalih partnera, načelnik općine Sandigliano Mauro Masiero
kao i gradonačelnik grada Tahanovce (Košice) iz Slovačke
Jan Nigut.
Nakon uvodnog obraćanja moderatorice susreta, Lee Kozine, prisutne sudionike prigodno je pozdravila i dobrodošlicu
im poželjela zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
koja je istaknula osobito zadovoljstvo zbog ostvarene zajedničke suradnje i petogodišnjeg prijateljstva kao i zbog
toga što je grad Belišće organizator i domaćin prvog trodnevnog događanja koje će se provesti u sklopu projekta.
- Cjelokupni projekt Equal
odvija se kroz program EUa kojim se potiče prijateljstvo,
druženje, volonterizam, solidarnost svih članica EU-a, svih
naroda kako bi se na taj način
promovirale vrijednosti EU-a.
Tako se i ovaj projekt posebno
osvrće na ravnopravnost spolova, na solidarnost prema onima
kojima je pomoć potrebna, posebice prema starijim osobama
i djeci. Ovaj put smo u posebnoj situaciji, a to je da pokazujemo solidarnost prema ljudima koji trebaju našu pomoć, a
to su raseljene osobe iz Ukrajine, kojima mi ovdje nastojimo
pružiti osjećaj doma, kao što to
čine naši prijatelji i u Slovačkoj

i u Italiji. Ovo nisu projekti koji su velike novčane vrijednosti,
oni nose drugu vrijednost, a to
je vrijednost povezivanja ljudi,
suradnje, druželjubivosti i gostoprimstva gdje zapravo jedni
o drugima učimo i učimo jedni od drugih – zaključila je zamjenica gradonačelnika Ljerka
Vučković.

Radionica
Dan nakon predstavljanja međunarodnog projekta EQUAL
u belišćanskoj Gradskoj upravi, u subotu, 25. lipnja, u Centru za kulturu Sigmund Romberg u Belišću, kao još jedna
aktivnost u sklopu spomenutog projekta, održana je i javna
radionica "Naša živa knjižnica
o solidarnosti". Nakon poznate skladbe „Oda radosti“, himne Europske unije, koju je na
početku susreta na trubi odsvirao Frane Šerić, predstavnike
partnera u projektu EQUAL i
ostale pridružene sudionike radionice, u ime Grada Belišća,
pozdravili su zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
i predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić. Prisutnima se
obratila i predsjednica Skupštine Osječko-baranjske županije
Ivana Bagarić, koja je predstavila projekte na temu solidarnosti i ravnopravnosti koje

provodi Županija.
Nakon završetka radionice sudionici su se istog dana uputili i u Poduzetničko-razvojni
centar Općine Erdut - u Lokalnu razvojnu agenciju d.o.o. ,
a zatim i u obilazak Kulturnog
i znanstvenog centra Milutin
Milanković, gdje su sudjelovali
na prezentaciji ženskog poduzetništva. Uslijedio je odlazak
u Aljmaš i jednosatni posjet
Svetištu Gospe od Utočišta.
Posljednjeg dana belišćanskog druženja partnera projekta EQUAL, u nedjelju, 26.
lipnja, zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, pročelnica Antonija Andrašek Barić
i njihovi suradnici s partnerima iz Italije i Slovačke posjetili
su i Maticu umirovljenika grada Belišća u prostoru u Domu
umirovljenika u Belišću, gdje
ih je srdačno dočekala tajnica Matice Dobrila Peroković.
Ona je goste upoznala s radom
i aktivnostima Matice umirovljenika, a zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković i suradnice Matice, gostima su
prezentirale socijalne projekte
i aktivnosti koje Matica provodi u partnerstvu s Gradom Belišćem na korist i za dobrobit
svojih sugrađana starije životne dobi.
Dajana Petovari
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G

rad Belišće jedan je od 16 hrvatskih gradova
koji su se prošle, 2021. godine uključili u 3.
ciklus projekta „Europe Goes
Local – Supporting Youth
Work at the Municipal Level“. Riječ je o najvećem europskom projektu u području
rada s mladima koji predstavlja strateško partnerstvo u području mladih i provodi se uz
financijsku potporu programa
Erasmus+. Novo programsko razdoblje projekta traje od
2021. godine pa sve do 2027.
godine, a Grad Belišće u projekt se uključio na prijedlog
Udruge gradova u RH i to s ciljem još većeg unaprjeđenja životnih uvjeta mladih na svome
području. To se planira postići
kreiranjem i donošenjem kvalitetnog gradskog programa
za mlade, prilagođenog njihovim potrebama, do kojeg će
se doći istraživanjem njihovih
potreba kao i uključivanjem
mladih u definiranje mjera i
aktivnosti.
Tako je, u okviru projekta Europe goes local, u Maloj vijećnici Gradske uprave, u utorak,
14. lipnja, održan produktivan
radni sastanak na kojemu su,
uz Branimiru Penić, članicu
hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u projektu Europe Goes Local i mentoricu za
Belišće, sudjelovali i predsjednik Gradskog vijeća Domagoj
Varžić, pročelnica Upravnog
odjela za društvene djelatnosti
Antonija Andrašek Barić, viša
stručna suradnica za društvene
djelatnosti Lea Kozina, predsjednik Savjeta mladih grada
Belišća Matej Šimić, projekt
asistent u LRA Grada Belišća i
bivši predsjednik belišćanskog
Savjeta mladih Igor Paloh, ravnateljica belišćanskog Centra
za kulturu Sigmund Romberg
Tea Glavica kao i dopredsjednica Društva " Naša djeca" Belišće Monika Đogaš.

Aktivnosti Grada Belišća u okviru
projekta „Europe Goes Local“

Radni sastanak i
razgovori o projektu
Pozdravne riječi, ukratko predstavljajući projekt, početkom
je susreta sudionicima uputila
pročelnica Antonija Andrašek
Barić, a potom je predsjednik
GV-a Domagoj Varžić gošću
i mentoricu Branimiru Penić
upoznao sa značajnim projektima kao i s nizom kvalitetnih
i nadaleko poznatih i vrijednih
socijalno-demografskih mjera koje Grad Belišće provodi
na korist i zadovoljstvo svojih
mladih sugrađana, djece i njihovih mladih obitelji.
- Projekt "Europa goes local"
gradu Belišću pruža potporu
u tome da sve ono što u gradu već postoji za mlade u smislu politike za mlade i podrške razvoju rada s mladima,
da se to usustavi, bolje vidi i
da sve to što se radi bude na
jednom mjestu. Podrška je to
i u obliku dodatnog educiranja predstavnika Grada Belišća i Savjeta mladih. Predstavnici su prošli već jedan trening
o radu s mladima, a imat ćemo i evaluacijski sastanak - rekla je belišćanska mentorica
Branimira Panić, čija je uloga u projektu, nakon razvoja
plana djelovanja u suradnji s
predstavnicima Grada, pratiti aktivnosti koje se u Belišću
prema tom planu ostvaruju te
pružati podršku i pomoć kod
njihove realizacije. Inače, prema belišćanskom planu djelovanja planirana je provedba
četiri projektne aktivnosti, a
ono što predstoji jest istraživanje potreba mladih, a do kraja
godine i priprema i donošenje
gradskog programa za mlade.

Igor Paloh osvrnuo se na djelovanje i značaj belišćanskog
Savjeta mladih i ulogu koju je
imao u razmjeni znanja i iskustva te primjera dobre prakse s drugim savjetima mladih
u županiji i u cijeloj RH kao
bivši predsjednik Savjeta mladih Grada Belišća, član Savjeta mladih OBŽ-a te član
Predsjedništva Koordinacije
gradskih savjeta mladih RH.
Ravnateljica Tea Glavica iznesenim je podacima potkrijepila da postoji veliki interes
mladih za scenski nastup te
sadržaje i programe Amaterskog kazališta Belišće, konkretno za sudjelovanje u njegovim dramskim i glazbenim
sekcijama. Monika Đogaš rekla je kako naše dugovječno
Društvo „Naša djeca“, postoji više od 70 godina, kao udruga namijenjena djeci udara
temelje kasnijem radu s mladima te je posebno značajnim
naglasila to što DND Belišće,
kao i ostale belišćanske udruge, u svom radu ima veliku podršku Grada Belišća kao i što
ostvaruje odličnu suradnju i s
ostalim gradskim udrugama,
ustanovama i s belišćanskim
Savjetom.
Kao posebno značajna i vrijedna, istaknuta je i odlična
suradnja između Grada Belišća i gradskih udruga i institucija te ustrajna podrška,
otvorenost i raspoloživost belišćanske Gradske uprave za
dijalog i suradnju prema svima, a u ovom slučaju osobito
prema mladima, što je svojim
riječima u izjavi za medije po-

tvrdio i predsjednik GV-a Domagoj Varžić.
- Projekti i inicijative za mlade uvijek su dobro došli, kako za grad Belišće tako i za sve
ostale jedinice lokalne samouprave, a pogotovo kada dolaze inicijative od samih mladih.
Puno se toga u našem gradu čini upravo za populaciju mladih
i djece, brojne su to poticajne mjere. Spomenut ću samo
projekt " Zalogaj" gdje svaki
srednjoškolac mjesečno dobiva po 200 kuna, tu su i stipendije za naše redovne studente
od 500, 800 i 1200 kuna. Projekt "Europe goes local" samo
je jedan od projekata koji će i
u našem gradu iznjedriti jedan
dokument, gradski program za
mlade koji će biti smjernica,
odnosno sažeti prikaz svega
onoga što već radimo i onoga
što želimo raditi u budućnosti
za populaciju mladih na našem
području – zaključio je predsjednik GV-a Domagoj Varžić.
Dan prije, u ponedjeljak,
13. lipnja, također u sklopu
spomenutog projekta, pročelnica Upravnog odjela za
društvene djelatnosti Antonija Andrašek Barić i viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Lea Kozina održale su
sastanak s članovima Savjeta
mladih Grada Belišća. Glavne teme sastanka bile su djelokrug rada savjeta mladih te
izrada gradskog programa za
mlade, u čiju će se pripremu i
izradu uključiti i članovi belišćanskog Savjeta mladih.
Dajana Petovari
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U Belišću i Veliškovcima svečano
proslavljena svetkovina Tijelova

Sveta misa i
tijelovska procesija

N

a blagdan Tijelova,
koji
se slavi deveti četvrtak nakon Uskrsa,
Katolička Crkva slavi ustanovljenje euharistije na Veliki četvrtak i naglašava vjersku istinu da je
Isus pravi Bog, ujedno i pravi
čovjek. Toga dana osim na svetom misnom slavlju narod sudjeluje i u tijelovskoj procesiji,
koja je javno očitovanje vjere

u trajnu prisutnost Krista pod
prilikama posvećenog Kruha.
Tijelovo, blagdan Presvetog
Tijela i Krvi Kristove, baš kao i
u brojnim crkvama i svetištima
gradova i mjesta diljem Lijepe
Naše, u četvrtak je, 16. lipnja,
svečano proslavljeno i u našoj
župi i u našem gradu. Proslava
Tijelova počela je svetim misnim slavljem u 8 sati u župnoj
crkvi sv. Josipa Radnika u Belišću koje je, pred okupljenim
mnoštvom župljana i vjernika i

u nazočnosti brojnih ministranata, predslavio belišćanski
župnik, fra Marko Neretljak.
Nakon svete pričesti sudionici sv. misnog slavlja okupljeni
u tijelovsku procesiju, koju je
također predvodio fra Marko
Neretljak, dostojanstveno su i
svečano, prateći Presveti Oltarski Sakrament, iz župne crkve krenuli prema trima postajama, zgradi Grada Belišća,
Parku hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata i na kraju

župnom dvorištu, gdje su na
svakoj postaji zastali i pomolili se. Župnik fra Marko Neretljak belišćanskim je ulicama
svečano koračao pod svečanim
pokrovom, baldahinom, pronoseći Presveti Oltarski Sakrament. Baldahin (nebo) nad
Presvetim i ovaj su put u svojim odorama dostojanstveno
nosili belišćanski vatrogasci,
koje su kroz ulice našeg grada
pjesmom pratili članovi ujedinjenog župnog zbora, kao i veliko mnoštvo župljana i vjernika. Sudionici procesije su se
nakon molitve kod sve tri postaje uputili i do župne crkve,
gdje je nakon proslave održana završna molitva.
Osim u gradu Belišću u četvrtak, 16. lipnja, Tijelovo je svečano proslavljeno i u Župi sv.
Roka u Veliškovcima. Tijelovsku je procesiju i misu predvodio veliškovački župnik, vlč.
Vjekoslav Lulić, a u procesiji
su baldahin nad Presvetim nosili predstavnici DVD-a Veliškovaca, Gata i Tiborjanaca. U
ulici Kralja Tomislava bile su
postavljene tri sjenice koje su
prigodno ukrasili vjernici Veliškovaca, Gata i Tiborjanaca.
Dajana Petovari
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Svečanom svetom misom i
ugodnim susretima i druženjima

Kitišanci
proslavili
crkveni god

Održana izvještajno-izborna skupština
Crkvenog pjevačkog društva MIR Belišće

Jelena Čolaković
– nova predsjednica MIR-a
Crkveno pjevačko društvo
MIR u srijedu, 1. lipnja, u svome je prostoru u župnoj crkvi
svetog Josipa Radnika u Belišću održalo izvještajno-izbornu godišnju skupštinu. Tom
prigodom izabrano je novo
vodstvo zbora - predsjednica Jelena Čolaković i tajnica
Ana Coha, koje će uz zborovođu Želimira Sušića dalje voditi zbor u nove pobjede. Jelena i Ana dugogodišnje su
članice zbora, spremne svoju
marljivost, ideje i entuzijazam
uložiti u belišćanski zbor. Dosadašnja predsjednica Višnja
Mihaljević i tajnica Tea Glavica, nakon osam godina, odlučile su palicu predati dalje.
Obje su ponosne na svoj rad

i suradnju s dirigentom i svim
članovima, što je na skupštini
na mnoge načine bilo i izrečeno. Crkveno pjevačko društvo
MIR ukorijenjeno je u životu Belišću, a njegovo djelovanje puno znači i članovima,
ali i lokalnoj i župnoj zajednici. Zbor zahvaljuje na podršci Župi svetog Josipa Radnika
Belišće i župniku fra Marku
Neretljku, koji je također nazočio skupštini, kao i Gradskoj upravi Grada Belišća na
neizostavnoj potpori. Nakon
ovog službenog dijela, zbor i
dalje čekaju probe, nastupi i
aktivnosti kojima se svi iznimno raduju.
Tea Glavica

S

večanim svetim
misnim
slavljem i prigodnim susretima i
druženjima župljani i mještani
Kitišanaca u petak, 24. lipnja,
proslavili su svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja, svoj
crkveni god i tradicionalni kirvaj u selu. Tom prigodom svečano misno slavlje u filijalnoj
crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Kitišancima pred brojnim je okupljenim vjernicima,
mještanima i njihovim gostima iz drugih mjesta predslavio belišćanski župnik, fra
Marko Neretljak. Poslije svete mise svi su njezini sudionici kao i ostali posjetitelji i gosti proveli ugodne zajedničke
trenutke u druženju i razgovoru pod sjenicom koja se nalazi
u blizini crkve, a za tu su priliku mještani, kao odlični domaćini, donijeli kolače i piće
te počastili sve sudionike misnog slavlja i susreta. Prema
tradiciji, mještani Kitišanaca
i ovaj su put široka srca otvorili vrata i primili sve goste i
sve ljude dobre volje koji su
toga dana pošli putem njihova mjesta i njihova doma te su
se pobrinuli da nitko od njih
ne ostane ni gladan ni žedan.
Osim za svečanu svetu misu i
druženje u sjenici, u kućama i
dvorištima kao i na terasama
domaćina, našlo se vremena i
za ona nezaobilazna druženja
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i susrete u mjesnim ugostiteljskim objektima.
Kako je poznato, Kitišanci
su kao filijala pripadali Župi
Valpovo sve do osnutka Župe Belišće 1966. godine, kada su upravljanje župom preuzeli franjevci trećoredci. Na
svečanoj sv. misi održanoj 4.
listopada 1992. godine biskup
đakovački, msgr. Marin Srakić blagoslovio je gradilište
i postavljeni temeljni kamen
buduće kapelice. Zahvaljujući Ivanu Svrtanu, koji je vodio
organizaciju i izgradnju crkve te se zajedno s obitelji posebno istaknuo u gostoprimstvu kao i velikom zauzimanju
mještana i građevinskog odbora te iskazanoj pomoći od
strane Belišća d.d., Valpova
d.d., Zadruge iz Veliškovaca
i privatnog poduzetnika Vjekoslava Mađarevića iz Satnice, završeni su svi radovi na
njezinoj izgradnji i kapelica je
naposljetku 12. prosinca 1993.
blagoslovljena i posvećena sv.
Ivanu Krstitelju.
Dajana Petovari
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Svečanim skupom uz polaganje vijenca i paljenje svijeća

Dostojanstveno obilježen
Dan antifašističke borbe

K

omemorativnim skupom
kod Spomenika palim borcima, u Parku
Fausta Lackovića, iza palače Gutmann, u
Belišću je u srijedu, 22. lipnja, uz državnu himnu i minutu šutnje te polaganjem
vijenca i paljenjem svijeća dostojanstveno obilježen Dan
antifašističke borbe. Dužno
poštovanje i počast svim palim borcima i žrtvama fašizma
i svim hrvatskim građanima
koji su sudjelovanjem u antifašističkom pokretu pridonijeli izgradnji mira, razvitku tolerancije i poštovanju sloboda te
tako postavili temelje državne suverenosti na kojima je izgrađena današnja suvremena
i demokratska Hrvatska, polaganjem vijenca i paljenjem
svijeća, uime Grada Belišća,
odali su zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković, potpredsjednici
Gradskog vijeća Dario Fletko i Bojan Vuksanić te ostali
gradski vijećnici. Palim borcima i žrtvama fašizma pijetet
su odali i predstavnici Policijske postaje Belišće - načelnik Vlado Krznarić i njegov
zamjenik Nikola Pepić, predstavnici Udruge umirovljenika
unutarnjih poslova Podružnice Belišće, gradskih poduzeća
i ustanova, političkih stranaka
i ostali sugrađani. Podsjećamo, Dan antifašističke borbe

državni je praznik i u čitavoj
se zemlji slavi i obilježava svake godine, u spomen na 22.
lipnja 1941., kada je u šumi
Brezovica, kod Siska, osnovan
Prvi sisački partizanski odred,
kao prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj
Europi. To je bio i početak organizirane narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata.
- Kako je bilo rečeno danas
ovdje kod spomenika svim
borcima koji su pali u borbi za
slobodnu Hrvatsku u ono vrijeme, znači koji su sudjelovali u narodnooslobodilačkom
ratu, mi zapravo s današnjim
danom obilježavamo borbu
hrvatskog naroda protiv totalitarnih sustava kakav je bio i
fašizam, i svega onoga što je
slijedilo poslije. Iz toga se vidi
da je naša domovina, moderna Hrvatska koja je suverena,
samostalna i neovisna, nastala
na onom duhu hrvatskog naroda koji je želio slobodu, koji se borio protiv nepravde, totalitarnih sustava kroz cijelu
svoju povijest. Obilježavajući
ovaj dan, mi se sjećamo i onih
koji su, da tako kažemo, u pravo vrijeme, na pravom mjestu,
daleke 1941., digli svoj glas
protiv nepravde, protiv totalitarizma i na taj način stvarali
temelje naše Domovine - rekla je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković.
Dajana Petovari
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Slavko Golić

Franjo Špoljarić

Jasenko Kardum

Branko Habus
Dobitnici visokih odlikovanja

Na svečanosti u Uredu predsjednika Republike Zorana Milanovića

Visoka odlikovanja za naše
rekordere humanosti

V

eć poseban
dan postao je
još posebniji! Dana 14.
lipnja 2022.
godine,
na
Svjetski dan darivatelja krvi,
predsjednik Zoran Milanović u Zagrebu je uručio odlikovanja Red Danice hrvatske
s likom Katarine Zrinske za
plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi. Odlikovanja su primili svi muškarci koji su dali krvi 100 ili više
puta te žene koje su dale krvi
75 ili više puta. Ukupno je primilo 77 dobrovoljnih darivatelja krvi od 195 odlikovanih u
2019. godini, a među njima su
šest darivatelja krvi s područja
djelovanja Gradskog društva

Crvenog križa Valpova.
GDCK Valpovo neizmjerno
je ponosno na darivatelje koji svakim davanjem krvi prikazuju svoju humanost i ljubav. Učestalim davanjem krvi
svaki od njih je spasio oko 300
života, jer samo s jednom dozom se spasi do tri života! Cijenimo Vašu plemenitost i od
srca zahvaljujemo i čestitamo!
Odlikovanja su primili:
Slavko Golić, Jasenko Kardum, i Franjo Špoljarić iz Belišća, Darko Vinogradac i Josip
Pavlić iz Valpova i Branko
Habus iz Veliškovaca.
Na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su
predsjednik Hrvatskog Crvenog križa prim. Josip Jelić,
dr. med., izvršni predsjednik

Robert Markt i ravnateljica
Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prim. dr. sc.
Irena Jukić. Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa rekao
je upečatljive rečenice: „Akt
u kojem vi potpuno nepristrano vršite najviši mogući akt
čovjekoljublja. Smisao života
svakog darivatelja krvi je čovjekoljublje, jer on ne zna kome daje krv“, poručio je prim.
Jelić.
Predsjednik Zoran Milanović
pozdravio je s nekoliko riječi:
- Dame i gospodo, dragi darivatelji i darivateljice, dobro
došli u Ured predsjednika!
Danas će mi biti osobita čast
i zadovoljstvo uime hrvatske
države, Republike Hrvatske,
nagraditi i odlikovati jednu

grupu nesebičnih ljudi koji doslovce daju sebe, otkidaju od sebe, da bi netko nepoznat bio izliječen, ili da bi mu
bio spašen život. To je najplemenitija vrsta davanja i darivanja, jer uz nju ne ide pompa, ne ide slava, ne idu vijesti,
ne ide ništa što je javno, samo
privatno, i osjećaj da si učinio
dobro djelo. Još jednom od srca zahvaljujem što ste ovdje, a
moja je čast da vas mogu odlikovati u ovom razdoblju u
kojem sam predsjednik Republike i s obzirom na to da je
danas 14. lipnja, Svjetski dan
dobrovoljnih darivatelji krvi,
čestitam vam i želim vam još
uvijek mnogo ovakvih dana.
Martina Mađarić
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Nakon više od dvije godine pauze zbog epidemiološke situacije

Održano Gradsko vatrogasno
natjecanje VZG Belišće

N

a radost i zadovoljstvo
više od stotinu sudionika,
osobito djece i
vatrogasne mladeži, koji su
se ponovno okupili, a nakon
dvogodišnje pauze zbog poznatih epidemioloških prilika, na prostoru ispred vatrogasnog doma u Belišću u
subotu, 11. lipnja, u primjernoj je organizaciji i uz domaćinstvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće,
prema pripadajućem pravilniku i programu, održano Gradsko vatrogasno natjecanje VZG Belišće 2022.
Nakon svečanog postrojavanja, himne RH i vatrogasne himne sve je prisutne, u
ime gradonačelnika Dinka
Burića, predsjednika Gradskog vijeća Grada Belišća
Domagoja Varžića i u osobno ime pozdravio gradski vijećnik Milan Strahinec. On
je uz zahvale na dolasku i sudjelovanju i službeno otvorio natjecanje poželjevši svim
sudionicima i fer i korektno nadmetanje, a prigodne
je pozdrave i riječi uputio i

Na Državnom natjecanju vatrogasne mladeži RH

Uspješan nastup ženske
mladeži DVD-a Veliškovci

Četrnaesto Državno natjecanje vatrogasne mladeži Republike Hrvatske održano
je 4. lipnja na stadionu Sportsko-rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu. U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice,
a uz domaćinstvo Vatrogasne zajednice
Međimurske županije, natjecanje je okupilo 1200 pripadnika vatrogasne mladeži,
voditelja i vatrogasnih sudaca iz Hrvatske,
raspoređenih u 94 odjeljenja, te goste iz
Slovenije i Mađarske. Na državnom natjecanju mladeži, među ostalim sudionicima,
nastupilo je i pet natjecateljskih odjeljenja iz Osječko-baranjske županije, a jedno od njih bila je i ekipa ženske mladeži
DVD-a Veliškovci, predstavnica Vatrogasne zajednica grada Belišća, koja je ostvarila 26 mjesto od 48 ekipa u svojoj kate-

goriji. Svečanom zatvaranju natjecanja
nazočili su izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednik Predsjedništva
HVZ-a Ante Sanader i glavni vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković.
- Bitan segment u radu hrvatskih vatrogasaca su natjecanja vatrogasne mladeži, od
lokalne do državne razine - kazao je zapovjednik Tucaković i dodao kako vatrogasci na taj način osiguravaju budući kadar te je čestitao na odličnoj organizaciji i
svim ekipama na postignutim rezultatima.
Na temelju postignutih rezultata najbolje
ekipe stekle su pravo nastupa na međunarodnom natjecanju vatrogasaca, koje će se
održati u srpnju ove godine u Celju.
Dubravko Čovčić

predsjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća Nikica Mužević. Potom je slijedio
natjecateljski dio u kojem se
devet vatrogasnih ekipa okušalo u brojnim kategorijama
i disciplinama. Nakon natjecanja predsjednik VZG-a
Belišće Nikica Mužević i zapovjednik Dubravko Čovčić
uz čestitke su podijelili pehare i diplome za osvojena
mjesta te majice s logom natjecanja za svakog sudionika.
Na natjecanju su ostvareni
sljedeći rezultati: djeca (m)
- natjecanje s vatrogasnom
brentačom: 1. DVD Bocanjevci, 2. DVD Veliškovci, 3.
DVD Belišće i 4. DVD Vinogradci; djeca (ž) - natjecanje
s vatrogasnom brentačom: 1.
DVD Bocanjevci; mladež (ž)
- natjecanje s preprekama za
vatrogasnu mladež: 1. DVD
Veliškovci; članovi “A” – natjecanje u vježbi 3/1a s vatrogasnim agregatom: 1. DVD
Belišće; članovi “B” – natjecanje u vježbi 3/1a s vatrogasnim agregatom: 1. DVD Belišće i 2. DVD Bistrinci – 417
bodova.
Dajana Petovari
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Prigodnim svečanostima i skupovima sjećanja

U Valpovu obilježena obljetnica
formiranja 107. brigade

U

utorak, 28. lipnja, na Gradskom groblju
u Valpovu, u
Centru kulture
“Matija Petar
Katančić“ u Valpovu, na prostoru kod Spomen-obilježja
107. brigade kod Doma zdravlja i na kraju u župnoj crkvi u
Valpovu na svečan i dostojanstven način obilježana je 31.
obljetnica osnutka 107. brigade Zbora narodne garde. Bila
je to prilika da se oda počast
svim ljudima dobre volje koji
su tih presudnih dana, prije 31
godinu, dali svoj nesebičan doprinos u obrani i stvaranju Republike Hrvatske.
Svečanost je počela kod središnjeg križa na gradskom gro-

blju u Valpovu, gdje su položila vijence i zapalila svijeće
izaslanstva predsjednika RH,
predsjednika Vlade, ministra obrane, ministra hrvatskih branitelja, Ministarstva
unutarnjih poslova i Policijske
uprave Osječko-baranjske županije, te izaslanstva i gradonačalenici gradova i načelnici
općina iz zone odgovornosti
107. brigade. U ime grada Belišća vijenac je kod središnjeg
križa podignitog u spomen na
poginule hrvatske banitelje u
Domovinskom ratu položio
predsjednik Gradskog vijeća
Grada Belišća Domagoj Varžić. Nakon polaganja vijenaca
u Valpovu je održana svečana akademija u velikoj dvorani
Centra kulture „Matija Petar

Katančić“. Tom prilikom, nakon što je Valentina Pavlović
otpjevala Lijepu našu, voditelj
programa je u kraćem sažetku
prezentirao ratni put „107.“,
od njezina osnivanja 28. lipnja
1991. pa sve do sredine 1992.
godine, kada se novim ustrojem brigada rasformirala. Vrijedno je spomenuti da je u tih
nepunih godinu dana djelovanja 107. brigade Hrvatske vojske život položilo 40 njezinih
pripadnika i 4 pripadnika samostalne bojne, uz dvjestotinjak ranjenih boraca. Ukupno
je kroz 107. brigadu u tih nepunih godinu dana ratnog djelovanja prošlo oko 4700 pripadnka. Na samom početku
107. brigadu činilo je oko 2700
boraca.

O ustroju 107. brigade, o njezinim zadatcima i borbenim djelovanjima, o brojnom stanju
te o ratnom putu same brigade nazočnima su u kraćim govorima govorili gradonačelnik
Valpova Matko Šutalo, prvi
zapovjednik brigade Miroslav
Štargl, dožupan Osječko-baranjske županije Mato Lukić i
saborski zastupnik Goran Ivanović.
Nakon svečane akademije nazočni su se uputili do spomenobilježja kod Doma zdravlja
u Valpovu, gdje su u tišini i
na dostojanstven način položili lovorov vijenac. Na kraju
manifestacije održana je sveta
misa u župnoj crkvi u Valpovu.
D.Slivar

U spomen na hrvatskog branitelja i dragovoljca poginulog u VRO akciji Baranja

Održan Memorijal „Darko Strugačevac“
U okviru obilježavanja Dana
neovisnosti Republike Hrvatske, u subotu, 25. lipnja, na
odmorištu "Drava" u Bistrincima udruga HVIDR-a Belišće organizirala je Memorijal
„Darko Strugačevac“ u spomen i sjećanje na Darka Strugačevca, hrvatskog branitelja i
dragovoljca Domovinskog rata
koji je poginuo u VRO akciji
Baranja 3. travnja 1992. spašavajući svoja dva teško ranjena
suborca.
Prisutne je sudionike ispred
spomen-biste u Bocanjevcima,
u ime organizatora pozdravio
predsjednik udruge HVIDRa Belišće Pavo Milekić, koji je
upozorio na ulogu, značenje i
doprinos hrvatskih branitelja u
Domovinskom ratu te istaknuo

kako ime Darka Strugačevca i
imena svih poginulih, nestalih i
umrlih hrvatskih branitelja nikada ne smijemo zaboraviti.
Svečanost je u nazočnosti majke Marije i obitelji Strugačevac
nastavljena polaganjem vijenca, paljenjem svijeća te prigodom molitvom, koju je predvodio vlč. Luka Ćosić, župni

vikar Župe Bezgrešnog začeća
Blažene Djevice Marije Valpovo. Uz obitelj i rodbinu počast Darku Strugačevcu odali
su i predstavnici braniteljskih
udruga Valpovštine, Miholjštine i Osječko-baranjske županije te predstavnici grada Belišća
i mještani Bocanjevaca. Memorijal „Darko Strugačevac“

nastavljen je na odmorištu
„Drava“ u Bistrincima prigodnim druženjem svih sudionika
i svečanim otvaranjem sportsko-rekreativnih
aktivnosti,
koje je službeno otvorila sestra
poginulog Darka, Pavica Strugačevac.
Pavo Milekić
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Nastavljena tradicija održavanja dječjih
manifestacija u organizaciji DND-a Belišće

Šarenilo boja, pjesma
i ples na Cvjetnom
korzu u Belišću

N

lipanj 2022.

akon prisilne i
duže stanke koja
je uslijedila zbog
poznatih okolnosti u lipnju je, u
našem gradu, koji
gotovo cijelo desetljeće nosi prestižni naslov grada prijatelja djece,
nastavljena vrijedna tradicija održavanja Cvjetnog korza. Cvjetni
korzo jedna je od najdugovječnijih,
najveselijih i najšarenijih belišćanskih manifestacija namijenjenih
djeci i jedna od brojnih aktivnosti i sadržaja koje već godinama
za svu belišćansku djecu tradicionalno organiziraju, pripremaju
i s njima provode članice Društva
"Naša djeca" Belišće, uz podršku
Grada Belišća i Turističke zajednice. Tako se u subotu, 11. lipnja, na
prostoru ispred poslovnice banke,
na Vijencu S.H.Gutmanna, okupilo mnoštvo nasmijane i vesele
djece i mališana odgojnih skupina
belišćanskog Dječjeg vrtića Maslačak - Bombončići, Balončići, Limači, Kikići, Ježići, polaznici odgojne
skupine Štrumfovi Dječjeg vrtića
Moj bambi iz Valpova i naši novi i
mali sugrađani, Ukrajinski suncokreti. Oni su u povorci, predvođeni predsjednicom DND-a Emmom
Torjanac i ostalim predstavnicima
DND-a, obučeni u šarene, atraktivne i lepršave kostime kao razni
cvjetovi, suncokreti, leptiri, bubamare, pčelice i bumbari, u pratnji
odgojiteljica, roditelja i ostalih članova obitelji, ponosno prodefilirali
centrom Belišća kako bi se na kraju
prigodnim programom ispunjenim
veselim pjesmama i plesom oprostili od ove pedagoške godine i poželjeli dobrodošlicu ljetu i ljetnim
praznicima. Šarena cvjetna povorka krenula je preko belišćanskog
Tržnog centra sve do zgrade Gradske uprave, da bi se potom, prolazeći pokraj restauriranog i nedavno postavljenog spomen-vlaka
"Guce" i niza Zelenih kuća, vratila do Parka hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, na prostor
kod dječjeg igrališta gdje su djeca,
prema tradiciji, uz podršku odgojiteljica, svojim sugrađanima priredila simpatičan i zanimljiv program pun pjesme, plesnih točaka i
veselja. Početkom programa mnogobrojnu je djecu i goste srdačno
pozdravila dopredsjednica DNDa i voditeljica programa Monika
Đogaš. Prvi su čast imali nastupiti
simpatični Bombončići, a zatim su
uslijedili zapaženi nastupi Balončića, Limača, Kikića, Ježića i valpovačkih Štrumfova. Na samom kraju
programa svojom tradicionalnom
pjesmom, prvi su se put uspješno
predstavili i naši novi, mali sugrađani - Ukrajinski suncokreti.
Dajana Petovari
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Belišćanski slikari sudjelovali na
međunarodnim kolonijama "Panon 2022."

Panonska priča u
Mađarskoj i Srbiji

Č

lanice i članovi likovne udruge Bel-art još su
jednom potvrdili
koliko su dobri
promotori svog
grada i umjetničkog izričaja,
a koji su u lipnju prezentirali i
publici u Mađarskoj i Srbiji na
Međunarodnim likovnim kolonijama "Panon 2022.".
Ovogodišnja panonska priča počela je u Republici Mađarskoj, 11. i 12. lipnja, na 5.
sazivu “Panon Dušnok”, koji
je okupio slikare iz Hrvatske
(Bel-art), Srbije (CroArta) i
Mađarske ("HUB-arta"). Belišćansku Likovnu udrugu Belart na "Panonu" su predstavlja-

li Melita Bajt, Jadranka Berak,
Ivan Vajda i Tin Lacković, koji su naslikali šest slika u tehnikama ulja na platnu, akrila
i akvarela. U sklopu boravka
organiziran je obilazak grada
Kaloče, koncert na gradskom

trgu, kao i posjet Gradskoj
galeriji, u kojoj je postavljena
izložba slikara Karolya Rokka.
Idućeg vikenda, 18. i 19. lipnja, slikarsko druženje nastavilo se u Srbiji, i to već deveti
put. Radni dio "Panona Subo-

tica" održan je u novootvorenom studentskom odmaralištu
na Paliću, a sudjelovalo je tridesetak likovnih stvaratelja iz
Bel-arta, HUB-arta, domaćina iz CroArta te nekoliko slikara iz Kozarca. Drugi dan tog
slikarskog druženja iskorišten
je za razmjenu iskustava, obilazak Palića i poznatog zoovrta, a nakon obilaska slijedilo je
fotografiranje autora i nastalih
djela.
Dogovorilo se i iduće panonsko okupljanje, koje se planira za jesen u Belišću, u sklopu manifestacije "Belišćanska
zlatna jesen".

Lipanjske aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

Tin Lacković

Književni susret s Innom Moore
U organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, u Velikoj vijećnici gradske uprave
2. je lipnja održan književni
susret na kojemu su svi koji došli imali priliku upoznati popularnu spisateljicu Innu
Moore. Pravim imenom Ina
Špiček, autorica devetnaest tiskanih naslova, a više od trideset napisanih djela, aktivna na
brojnim društvenim mrežama
i popularna diljem regije, svojim je humorom i simpatičnošću osvojila srca posjetitelja.

Ina je na književnom susretu
sa svojim čitateljima u Belišću
predstavila vlastite knjige te
u opuštenom druženju i razgovoru s ravnateljicom knjižnice ispričala mnoge detalje
iz svog života i života brojnih likova koji žive u njezinim knjigama te zašto je gotovo baš svaka knjiga drukčija
od one prije i treba li svaki
ljubavni roman imati sretan
kraj. Za sve koji nisu uspjeli doći, knjižnica u svom fondu ima Innine knjige, a nove

su već naručene. Innine knjige toliko su čitane da svaka
bolja knjižara nudi bar nekoliko naslova iz kolekcije izdavačke kuće Innamorata, koja
promovira mlade i kvalitetne
autore te moderne i povijesne ljubavne romane, a koju
je osnovala upravo Ina. Baveći se godinama samoizdavaštvom, odlučila je svoje znanje i strast podijeliti s drugim
domaćim autorima te im dati
priliku da svoju vlastitu knjigu
imaju u rukama.

16

lipanj 2022.

Nastavljena je vrijedna tradicija susreta, nastupa i sadržajnih dr

Užitak u bogatstvu, ras
hrvatskih običaja, noš

N

akon tri godine
stanke izazvane
pandemijom,
ponovno
s
ponosom
možemo reći da je trodnevna manifestacija u Etnoselu
Bocanjevcima zaista bila milina, u svakom smislu te riječi. Ipak, krenimo redom. Tijekom trećeg vikenda u lipnju,
od petka, 17., do nedjelje, 19.
lipnja, održana je 14. po redu
manifestacija
„Bocanjevci,
alaj ste milina“, u organizaciji KUD-a "Šokadija" Bocanjevci. Prvu večer, po tradiciji, održana je Čobanijada
na kojoj su se između 30 majstora kotlića tražili oni najvještiji u pripremi ove delicije.
Stručni žiri u sastavu Branimir Čolaković, Davor Vuksanić i Damir Vučetić, donio je
odluku da je prvi među jednakima bio Siniša Turk iz Marijančaca, dok ga je na drugom
mjestu slijedio Velimir Babić
iz Zelčina, odnosno Tihana
Majdenić iz Črnkovaca, na

trećem mjestu. Puno važnije
od samog sudjelovanja bila je
činjenica da je svaki natjecatelj, uza sve potrebne sastojke
za dobar čobanac, sa sobom
imao i pravu ekipu za dobar
provod, za koji su se, uz zvuke
tamburice, pobrinuli članovi
TS Panonia. Podršku svim natjecateljima tom je prigodom
pružio i predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća Domagoj Varžić.
Druga večer obilježena je
Natjecateljskim
festivalom
ženskih vokalnih skupina i
klapa pod nazivom „Kad zapjevam ja i moja druga“, na
kojemu su i ove godine nastupile skupine koje pripadaju samom vrhu ženskog „a
capella“ pjevanja i nikoga ne
ostavljaju ravnodušnim. Festival, koji je kao takav jedinstven u Slavoniji otvorila
je zamjenica gradonačelnika
Belišća Ljerka Vučković, a za
naslov najbolje natjecalo se
devet skupina: Klapa „Stentoria“ (Đakovo), ŽVS „Lira“
(Vinkovci), ŽVS „Erato“ (Pe-

trijanec), Klapa „Lađarice“
(Sisak), ŽVS „Zipka“ (Novi Marof), ŽVA „Stridone“
(Štrigova), VS „Mursella“
(Petrijevci), VA „Contesse“
(Suhopolje), ŽVS „Kušlec“
(Kušlec). U revijalnom dijelu
nastupili su „GemJams i ŽVS
„Bocanjevčanke“ kao i članice i članovi HKUD-a "Sv.
Marko" iz Vionice. Stručni
ocjenjivački sud u sastavu Želimir Sušić, Vesna Svalina i

Marijana Matijević za najbolje je odabrao članice Klape
„Lađarice“ (Sisak), drugo su
mjesto zauzele članice ŽVSa „Kušlec“ (Kušlec), a treće
ŽVA „Stridone“ (Štrigova).
Nagradu za najbolju izvedbu
tradicijske glazbe osvojile su
članice ŽVS-a „Zipka“ (Novi Marof), dok su nagradu publike ponijele članice ŽVS-a
„Kušlec“. Za nastavak dobrog
raspolženja zaduženi su bili

17

lipanj 2022.

ruženja u Etnoselu Bocanjevcima

skoši i ljepoti
šnji i pjesme
članovi TS Traženi.
Kruna trodnevne manifestacije uslijedila je u nedjelju,
kada je održana Međunarodna smotra folklora na kojoj su
redom nastupili : dječja skupina KUD-a "Šokadija" Bocanjevci, MPD "Bocanjevački
pajdaši" Bocanjevci, HKUD
"Sv. Marko" Vionica (BiH),
HKUD "Valpovo 1905", KUD
"Slavonska vila" MarijanciKunišinci , KUD "Cret", KUD
"Repušnica" i domaćini, odrasla skupina KUD-a "Šokadija" Bocanjevci, koja je prvi
put nastupila u novim nošnjama za koje je financijska
sredstva osigurao Grad Belišće. Ova večer je svim posjetiteljima pokazala svu raskoš
i bogatstvo hrvatske narodne
nošnje i običaja, budući da je
svaka skupina izvela drukčiju koreografiju, pa su se tako
u Bocanjevcima mogli vidjeti plesovi Like i Hercegovine preko brodske Posavine
i Moslavine, sve do plesova
ogulinskog kraja i Slavonije.
Svi nastupi bili su popraće-

ni pljeskom oduševljenih posjetitelja, među kojima su bili i zamjenica gradonačelnika
grada Belišća Ljerka Vučković, podpredsjednik Gradskog
vijeća Dario Fletko i župnik
vlč. Zvonko Mrak. Zadatak
da svi izvođači i posjetitelji
ostanu što duže u Etnoselu,
uspješno su odradili članovi
TS Fijaker, koji su sve prisutne zabavljali do ranih jutarnjih sati. Kolika je uistinu milina biti dio ove manifestacije,
najbolje su pokazali emotivni
trenutci gostujućih skupina i
društava, kada su teška srca
napuštali domaćine, i upravo
ta nova prijateljstva, zajedno s
onim dosadašnjim iskustvima
i odličnom organizacijom, koja ne bi bila moguća bez potpore Grada Belišća i Turističke zajednice grada Belišća,
daje nam za pravo reći i kako
će se i dogodine u Bocanjevcima zapjevati i zaplesati na
15. manifestaciji – Bocanjevci, alaj ste milina.
Bojan Vuksanić
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Sve je spremno za ovogodišnju
tradicionalnu bizovačku manifestaciju

O

vogodišnje 17.
po redu Bizovačke ljetne večeri održat će se u
od
terminu
15. -do17. srpnja 2022. O programskim događanjima i tehničkim detaljima cjelokupne
realizacije ovog zahtjevnog
kulturno sportskog događaja razgovaralo se i na nedavno
održanom sastanku sudionika,
organizatora i suorganizatora.
U priopćenju Općine Bizovac,
kao glavnog pokrovitelja i općinskog načelnika Srećka Vukovića, navodi se da će program
17. Bizovačkih ljetnih večeri započeti u petak, 15. Srpnja, i to
u predvorju bizovačke osnovne
škole izložbom starih fotografija „Uspomene iz prošlog vremena“. Istoga dana u dvorištu kurije Normann kulinarsko
umijeće odmjerit će najbolji

Utvrđen program
Bizovačkih ljetnih večeri
majstori u pripremanju fiš-paprikaša. Tijekom subotnje večeri na velikoj ljetnoj pozornici
publici će se predstaviti domaći tamburaški sastav „Panonia“
i KUD „Bizovac“.
U subotu u večernjim satima
samostalni koncert održati će
Sandi Cenov, dok će u nedjelju
posjetitelje zabavljati „Sinovi
ravnice“ i Nives Celzijus.
U okviru posebnih događa-

Poziv majstorima
fiš-paprikaša
Poštovani majstori u pripremanju fiš-paprikaša u kotliću,
pozivamo vas da svoje kuharsko umijeće pokažete i dokažete na "7. BIZOVAČKOJ FIŠIJADI“, koja će se u sklopu
17. Bizovačkih ljetnih večeri održati u Bizovcu u petak,
15. srpnja 2022., na prostoru dvorišta bizovačke kurije
Normann u središtu Bizovca.
l Okupljanje natjecatelja
do 17:30

l Početak kuhanja u 18 sati
l Završetak kuhanja u 19 sati
l Organizator je za svakog
natjecatelja osigurao:
posude za jelo, žlice, kruh,
drva i 3 kg očišćene ribe
l KOTIZACIJA PO EKIPI
najviše 8 osoba 200 kn.
Sve ostale pojedinosti o natjecanju možete dobiti od
glavnog organizatora fišijade
Dragana Deaka preko mobitela: 098 1845 818.

nja, Udruga pčelara Valpovština organizira 14. Regionalnu manifestaciju "Dani meda
u Valpovštini" u sklopu koje će
15. srpnja u 18 u Edukativnom
centru Bizovac biti Međunarodni pčelarski skup i 16. srpnja ispred osnovne škole Izložba pčelinjih proizvoda.
Osim spomenutog, 17. Bizovačke ljetne večeri obogatit će Festival „54 plus“ izložbom ra-

dova s kulturno-umjetničkih
radionica nastalih u sklopu EU
projekta
„Međugeneracijska
solidarnost kroz kulturu i sport“
(likovni radovi, slama art).
I ljubitelji nogometa doći će na
svoje, jer će se i ove godine nastaviti turnir bizovačkih ulica u
malom nogometu, koji se u Bizovcu igra već gotovo 50 godina.
Srećlo Vuković

U Bizovačkim toplicama posebna atrakcija

Najveći bazen s
valovima u Hrvatskoj

Početak lipnja označio je i
početak kupališne sezone na
vanjskom dijelu kupališta u
Bizovačkim toplicama. U novoj kupališnoj sezoni gostima
je na raspolaganju 4000 m2
vodenih površina, 11 bazena
(rekreacijski, dječji, neplivački, poluolimpijski, 3 masažna,
2 termalna, vanjski obiteljski
i bazen s valovima), 3 ugostiteljska objekta, saune, polivalentno igralište i besplatni
parking.
Uz najveći bazen s valovima u
Hrvatskoj i 1200 ležaljki, Bizovačke toplice se u ljetnim
mjesecima pretvaraju u najveću plažu u Slavoniji. Kao
i do sada, posjetitelje Aquapolisa očekuje noćno kupanje subotom. U prvih 15 dana Slavonsko more posjetilo
je 15.000 kupača, što je dobar
pokazatelj da možemo očeki-

vati odličnu sezonu, na razini one iz 2019. godine, kada
je Aquapolis u tri ljetna mjeseca posjetilo gotovo 120.000
kupača.
Već na početku sezone, osjetan je porast dolazaka gostiju
iz susjednih zemalja, ponajprije Bosne i Hercegovine. S
krajem školske godine očekujemo povratak gostiju i iz Mađarske te Srbije kao i turista
iz drugih zemalja koji sve više
posjećuju Slavoniju.
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Mali folkloraši
nastupili na Ljetu
valpovačkom

Održani Ljetni susreti
u Samatovcima
U organizaciji NK-a „Sloga
1958.“ Samatovci i uz pokroviteljstvo Općine Bizovac od
24. do 26. lipnja u Samatovcima su održani „Ljetni susreti u Samatovcima“ – manifestacija koja je tijekom tri
dana okupila zapažen broj sudionika i posjetitelja u Sportskom centru u Samatovcima.
Uz pozdravni govor općin-

skog načelnika Srećka Vukovića u ime pokrovitelja, prvi
dan manifestacije obilježila
je nogometna utakmica Stari – Mladi, u kojoj su mlade
snage nadigrale ekipu Starih
i pobijedile ju rezultatom 3:1.
Odigrana utakmica bila je tek
uvertira u večer u kojoj se za
dobru zabavu brinuo Tamburaški sastav Zlatni klas. Or-

ganizatori su za subotu pripremili Folklornu radionicu
za djecu KUD-a Valpovo i
KUD-a Cret. Nakon toga nastup je imala Dramska sekcija Satnica poslije koje su se
predstavili KUD Josipovac i
Tamburaški sastav Panonia.
Nedjelja je protekla u znaku
Malonogometnog turnira na
travi.

Ekipa nogometne škole
na turniru u Crikvenici
Škola nogometa pod nazivom Nogometni centar djece
i mladeži BSK Bizovac, osnovana prije 4 godine, predstavljala je našu regiju na prestižnom turniru Crikvenica Cup
u Crikvenici. Na ovom nogometnom natjecanju sudjelovale su 233 ekipe iz 6 država.
Turnir se održavao od petka
do nedjelje, 10. – 12. lipnja.
Pod vodstvom dvaju bizovačkih trenera Filipa Rimca i Ivana Kordića mali nogometaši
iz Bizovca ostavili su vrlo dobar dojam, s obzirom na to da
im je ovo prvi put da sudjeluju
na tako velikom i jakom turniru. Djecu su, osim uprave i
ostalih članova stručnog i lo-

gističkog stožera, pratili i njihovi roditelji. Ovo je bilo lijepo i nezaboravno iskustvo za
kompletnu ekspediciju iz Bizovca, pa je za očekivati da
ovo postane tradicija. Iz škole nogometa upućuju veliko

hvala Općini Bizovac na čelu
s načelnikom Srećkom Vukovićem i ostalim sponzorima,
koji su prepoznali rad i trud
te pomogli nogometnoj školi odlazak na takav prestižan
turnir.

Da se Kulturno-umjetničko
društvo „Bizovac“ ne mora brinuti za svoju budućnost i opstojnost, potvrdili su i njegovi
najmlađi članovi, koji su se u
sklopu programa ovogodišnjeg
„Ljeta valpovačkog“, u srijedu,
22. lipnja, predvečer na pozornici dvorca Normann Prandau
predstavili na dječjoj smotri
folklora. Predvođeni svojim
voditeljima Petrom Cvetković i Ivanom Bobinac, uz pratnju tamburaša, mali simpatični
folkloraši odjeveni u tradicionalno ruvo premijerno su izveli vrlo zanimljiv program, i to
staru dječju igru Došla majka
s kolodvora te izvorne plesove:
Siroticu, Hajd na lijevo i Ćiru,
za što su nagrađeni burnim pljeskom publike.

Žene u
Samatovcima
uredile središnji
dio u naselju
Vrijedne i uporne članice nedavno utemeljene Udruge žena
iz Samatovaca sa svojim stručnim pomagačima, a uz potporu
Općine Bizovac, u srijedu, 22.
lipnja, organizirale su hvalevrijednu radnu akciju. Složnim radom, uspješno i lijepo uređen je
prostor u samom središtu mjesta, gdje je posađeno cvijeće,
obojena ograda oko starog spomenika, izbetorina okolna staza i ugrađene klupe za sjedenje.
Žene iz Udruge poručuju da će
s ovakvim i sličnim aktivnostima u Samatovcima nastaviti i
dalje, na što im je prilikom posjeta tijekom akcije općinski načelnik Srećko Vuković uzvratio
kako će njegovu potporu imati
uvijek.
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Održana još jedna tradicionalna manifestacija u Bistrincima

13. Romska čobanijada

U

petak, 26. lipnja
poslijepodne,
na prostorima
rekreacijskog
centra u Romskom naselju
u Bistrincima, održana je 13.
Romska čobanijada. Riječ je
o rekreacijskom natjecanju na
kome su ove godine nastupile 22 ekipe koje su se prijavile
za sudjelovanje i koje su spravljale čobanac za članove obitelji i prijatelje. Načelno, riječ je
o tradicionalnoj manifestaciji

na kojoj se ne gledaju i ne ocjenjuju rezultati i na kojoj nema
pobjednika, nego je središnji
cilj druženje, uz spravljanje čobanca.
Mario Balog, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine
grada Belišća, naglašava kako
je riječ o tradicionalnoj manifestaciji na kojoj se, uz vrsne
kuhare, okupljaju članovi obitelji, prijatelji, gosti i svi ostali mještani gdje se uz kušanje
čobanca razgovara o svakodnevnim sitnicama. Dakako, tu

je riječ o pomaganju romskim
obiteljima koje su u potrebi, o
stambenom zbrinjavanju Roma, o zapošljavanju, o školovanju darovite djece te o ostalim brojnim pitanjima. Mario
Balog je još dodao kako Romi
na području grada Belišća imaju odličnu suradnju s gradonačelnikom i članovima Gradskog vijeća, koji više nego u
bilo kojoj jedinici lokalne samouprave pomažu Romima
kako bi se osjećali kao svi ostali građani Belišća. To je i vid-

ljivo s prekrasnim domom koji im služi za redovite sastanke
i za edukaciju, te jako lijepim
dječjim igralištem, i rukometnim i košarkaškim igralištem,
na kome romska djeca provode niz sportskih aktivnosti gotovo svakoga dana, posebno u
večernjim satima.
Tradicionalnu čobanijadu obišli su te se upoznali i kušali napravljeni čobanac i predstavnici
grada Beliščća, na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća
Domagojem Varžićem, te čelni
ljudi tvrtke Kombel iz Belišća.
Bilježimo i riječi Domagoja
Varžića: "Izražavam svoje i zadovoljstvo svojih suradnika što
smo odvojili vrijeme i uvjerili
se u ljepote ove manifestacije.
Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje se odvijaju na području grada, a iznimno je važna za romsku zajednicu. Mi se
i cijele godine skrbimo kako o
projektima i boljim uvjetima za
život svih mještana grada Belišća i prigradskih naselja, tako i
o boljim uvjetima za život Roma. I dalje ćemo veliku pozornost poklanjati samim Romima
kao i svim građanima Belišća i
prigradskih naselja."
Nakon što su skuhali čobanac,
brojni akteri, posjetitelji i naravno gosti kušali su taj specijalitet u prekrasnim prostorima Doma.
D.Slivar

Održana 15. Ravnokotarska fišijada u Benkovcu

Romano Klanjšček pripremio najbolji fiš
Dana 18. lipnja, u prijateljskom gradu
Benkovcu, u organizaciji Grada i Turističke zajednice Ravnih kotara, na Trgu Domovinske zahvalnosti održana je 15. Ravnokotarska fišijada. Ova tradicionalna
gastronomska manifestacija odavno je prerasla okvire Zadarske županije. Nastupila
je 31 ekipa iz svih krajeva Hrvatske, a tako i brojne ekipe s područja našega grada.
Brojni posjetitelji i turisti mogli su uživati u
specijalitetima iskusnih fiš-majstora.
Kao i svake godine, i ovaj put ocjenjivačkim žirijem predsjedao je Arpad Šipec,
vlasnik popularnog restorana ribljih
specijaliteta iz Suze u Baranji, a sve posjetitelje u glazbenom dijelu programa
zabavljao je glazbeni sastav Berde Band

iz Slavonskog Broda.
Slavodobitnik ovogodišnje fišijade i majstor najboljeg fiša je Romano Klanjšček,
predstavnik Turističke zajednice grada Belišća. Nagradu i zasluženo priznanje uručio mu je gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Drugo mjesto također je pripalo
Belišćanima, ovaj put ekipi veterana NK
''Belišća'' i glavnom kuharu Dubravku Habusu. Nagradu im je uručio zamjenik gradonačelnika Benkovca Tomislav Klarica.
Trećeplasirana ekipa bili su ''Morski vuci''
iz Karina Gornjeg, kojima je nagradu uručio predsjednik Turističke zajednice Ravnih kotara Vanja Čvrljak.
D. Varžić
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Grad Belišće prvi put domaćin
sudionicima međunarodne Utrke mira

Međunarodna baklja
mira bila je i u Belišću

G

rad Belišće u
lipnju je ove
godine prvi put
imao iznimnu
čast i privilegij biti domaćin sudionicima poznate međunarodne Utrke mira (Peace
Run) pri njihovu prolasku Belišćem. Utrka mira najveća je
mirovna štafetna utrka na svijetu. Njezini sudionici, trkači,
u proteklih su 30 godina, od
kada se utrka održava, proputovali više od 150 zemalja svijeta promičući prijateljstvo,
mir, toleranciju i razumijevanje među narodima, predajući
baklju iz ruke u ruku stanovnicima tisuća gradova i mjesta kroz koje prolaze. Dolazeći iz smjera Belog Manastira,
12 trkača međunarodne Utrke mira (Peace Run) u srijedu,
22. lipnja, stiglo je i do svog
privremenog odredišta, Sportskog trga, kod Gradskog bazena u Belišću. Suorganizatori njihova dočeka bili su Grad
Belišće, Zajednica športskih
udruga i Turistička zajednica grada Belišća kao i Centar
za kulturu Sigmund Romberg,
pa su tako trkače iz Hrvatske,
Austrije, Ukrajine, Mađarske,
Brazila i Portugala uz mnogobrojne predstavnike belišćanskih sportskih klubova, udruga i mnoge naše sugrađane i
gostije svih dobnih skupina,
kao primjerni domaćini dočekali predsjednik Gradskog
vijeća grada Belišća Domagoj Varžić, tajnik ZŠU-a grada Belišća Damir Horvat, direktorica TZ-a Mirjana Klen i
ravnateljica Centra za kulturu
Tea Glavica, koji su se pobrinuli za srdačan prijem i okrepu gostiju. Predsjednik GV-a
Domagoj Varžić u ime je gradonačelnika Dinka Burića,
Gradskog vijeća i u osobno
ime svim sportašima, sudionicima Utrke mira poželio dobrodošlicu u Grad Belišće i u
Osječko- baranjsku županiju,
uz poruku da se ugodno osjećaju u našem gradu i da mir

prenesu diljem Europe, osobito u Ukrajinu i u ostale dijelove svijeta gdje se odvija rat.
Povodom dolaska trkača na
Sportskom je trgu priređen i
prigodan program koji je svojim vokalnim izvedbama Himne RH i skladbe "Neka cijeli
ovaj svijet" obogatila Katarina
Bošnjak, predstavnica Centra za kulturu, kao i Romsko
kulturno-umjetničko društvo
"Crvena jagoda" koje se predstavilo se nekoliko plesnih koreografija. I trkači Utrke mira
dali su vrijedan doprinos programu s nekoliko zanimljivih
igara koje su priredili i uspješno realizirali s djecom, predstavnicima belišćanskih sportskih klubova. 		

- Svjetska Utrka mira (Peace Run), prvi je put u našemu gradu, prvi put u Belišću,
u Europskom gradu sporta i
Europskoj regiji sporta. Izuzetno smo ponosni što su i
naš grad izabrali za jednu od
svojih dionica. Posebno smo
ponosni na to što je ovaj dio
utrke koji se tiče europskog
dijela 1989. upravo krenuo iz
naše zemlje, krenuo je iz Zagreba. Utrka se trči svake godine i u nju su uključeni razni
sportaši koji nose baklju mira.
Baklja mira ujedno je i simbol
zajedništva, prijateljstva, multikulturalnosti i multietičnosti, a poznato je da je grad Belišće upravo sve to. Njegujući
našu tradiciju, tradiciju naših

nacionalnih manjina, ali i većinskog naroda, nadamo se da
ćemo biti dobri domaćini svim
trkačima koji će pristići u naš
grad - uoči samog susreta poručio je predsjednik GV-a Domagoj Varžić. Utrku mira utemeljio je Sri Chinmoy 1987.
godine. Prva baklja iz europskog dijela utrke krenula je
upravo iz naše zemlje, 1989.
godine iz Zagreba, a kroz sve
ove godine podržali su ju brojni istaknuti pojedinci i sportaši: kardinal Franjo Kuharić,
Matija Ljubek, Andro Knego,
Stojko Vranković, Antun Vrdoljak, Željko Mavrović, Veljko Rogošić i mnogi drugi.
Dajana Petovari
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Belišćanski nogometaši izborili
su mjesto u drugoligaškom društvu

Ostvareni najavljeni ciljevi

N

a kraju ovogodišnjeg natjecanja u III.
nogometnoj
ligi Hrvatske skupina istok
u konkurenciji 18 ekipa nogometaši Belišća plasirali su se na
3. mjesto sa 75 osvojenih bodova. Belišćani su u 34 odigrana
susreta ostvarili 23 pobjede, 6
neriješenih rezultata i doživjeli su samo 5 poraza, što je bilo
više nego dovoljno za osvjanje 3. mjesta i samo 7 bodova manje od osvajanja prvog
mjesta. Prvo su mjesto osvojili nogometaši Vukovara s 82
boda, a drugo ekipa Zrinskog
iz Jurjevca s 81 bodom. U kvalifikacijama za ulazak u I. nogometnu ligu Vukovar je bio
uspješniji i izborili su ulazak u
prvoligaško natjecanje, u kome
će nastupati 12 ekipa. Plasmanom Vukovara u I. ligu i nogometaši Belišća izborili su direktan plasman u II. nogometnu
ligu Hrvatske i stoga kao trećeplasirani nisu morali igrati kvalifikacije. Kako Belišćani ispunjavaju sve uvjete propisane od
HNS-a za natjecanje u drugoligaškom društvu, igrači su na
zasluženom odmoru do početka priprema 9. srpnja za novu
sezonu koja starta 20. kolovoza, dok je stručni stožer kluba
svakodnevno maksimalno angažiran, vezano uz igrački ka-

brzo dogvorena suradnja i za
novo razdoblje. Davor je prilikom potpisivanja novog ugovora istaknuo odlične uvjete
za rad, vrlo dobru organizaciju kluba i to mu daje vjeru da
će ekipa u novoformiranoj ligi
prikazati kvalitetnu igru i rezultate, koji su na razini kluba
i koji se očekuju.

Lijepa budućnost
dar koji će braniti boje kluba
sljedeće sezone. Prema sadašnjim dostupnim informacijama. tajnik kluba Darko Novoselnik naglašava:
- Kako smo i prije početka
trećeligaškog natjecanja javno
najavljivali, na kraju smo to i
ostvarili. Izborili smo direktan
plasman u novoformiranu II.
ligu. To je bio i cilj prije ovogodišnjeg natjecanja u III. ligi.
Sada su pred nama novi izazovi, a to je formiranje ekipe
za novo natjecanje. Od igrača koji su branili boje kluba u
protekloj sezoni gotovo 70 posto ostaje u klubu i igrat će u
drugoligaškom natjecanju. Za
sada je definitivno klub napustio vratar Stanić, koji odlazi u
BSK iz Bijelog Brda. Ono što
je bitno, u klubu ostaje gotovo
70 posto igrača koji su igrali

za Belišće u protekloj sezoni,
a među njima je Silvio Anočić,
koji će u novom prvenstvu biti
i kapetan ekipe. Inače, nakon
zasluženog odmora novi/stari trener Davor Rupnik je početak priprema zakazao za 9.
srpnja, dok prvenstvo započinje 20. kolovoza. Prema našim
očekivanjima i zadanim ciljevima, do tada ćemo zasigurno formirati konkurentnu ekipu, koja će kvalitetnim igrama
braniti boje grada i u novoosnovanoj II. nogometnoj ligi.

Davor Rupnik
i dalje trener
Nakon kraćih razgovora i pregovora, klub će u novoj sezoni voditi stari/novi trener Davor Rupnik, s kojim je vrlo

U kraćem sažetku vrijedi naglasiti da su nogometaši Belišća čvrsto stali uz 36 ekipa
koje se natječu u I. HNL, I.
i II. nogometnoj ligi na razini Hrvatske. To je izniman
uspjeh za grad Belišće. Također, značajno je istaknuti
da su Belišćani i ove godine
uspješno nastupali u županijskom KUP-u gdje su izborili plasman u finale, a time su osigurali i plasman u 1.
kolo Hrvatskog nogometnog
KUP-a.
Kada govorimo o mlađim selekcijama, recimo da u klubu aktivno radi 7 selekcija. To
znači da je u rad ovih 7 selekcija koje redovito treniraju,
od najmlađeg uzrasta pa sve
do juniora, uključeno gotovo
180 djece što je zalog za lijepu budućnost ovog sportskog
kolektiva.
Darko Slivar
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Na županijskim prvenstvima održanima u Osijeku

Novi sportski uspjesi
belišćanskih strijelaca

N

a
streljani Pampas u
Osijeku u subotu, 4. Lipnja, održano
je Prvenstvo
županije za seniore i seniorke iz MK oružja u disciplini
3×20 trostav i 40 metaka ležeći. Ekipno je Belišće nastupilo u sastavu Igor i Saša Brezovec te Željko Tijan, a Fran
Sinković predstavljao je Belišće u pojedinačnoj konkurenciji. Ekipa Belišća je u obje
discipline otpucala odlično te
uzela naslov dvostrukoga prvaka županije. Pojedinačno je
u disciplini 3×20 metaka najuspješniji bio Igor zauzevši 3.
mjesto, a u disciplini 40 metaka ležeći za 30 minuta Igor je
odlično otpucao 256 krugova

te postao prvak županije. Saša
je istim rezultatom, ali nešto
slabijom zadnjom, serijom zauzeo 2. mjesto, Željko je s pogođenih 246 krugova završio
na 7. mjestu, a Fran s pogođena 233 kruga na 12. mjestu.
Strijelci Belišća su u obje discipline ostvarili normu za pravo nastupa na Prvenstvu Hrvatske .
Fran Sinković dvostruki prvak
U nedjelju, 8. Svibnja, na streljani Pampas održano je Prvenstvo OBŽ-a iz zračne puške u konkurenciji senior/ke i
junior/ke. Streljačko društvo
,,Belišće,” u sastavu Fran Sinković, Luka Kraljik i Damjan
Belcar, nastupilo je za juniore. Najbolji rezultat otpucao
je Fran, 361 krug, i tim rezultatom osvojio naslov prvaka

OBŽ-a za juniore. Damjan je
otpucao 338 krugova i zauzeo
11. mjesto, a Luka s otpucanih
335 krugova zauzima 14. mjesto. U seniorskoj konkurenciji
nastupa samo Fran Sinković.
Fran s još boljim rezultatom i
otpucanih 366 krugova osvaja
naslov prvaka OBŽ-a za seniore i normu za odlazak na Prvenstvo Hrvatske, gdje će mu
se pridružiti i Luka Kraljik i
Damjan Belcar u juniorskoj
kategoriji.
Damjan Belcar najbolji kadet
U subotu, 30. travnja, na streljani Pampas održano je Prvenstvo
Osječko-baranjske
županije za kadete i kadetkinje iz zračne puške u nacionalnom i međunarodnom
programu. Za Belišće su u
kadetskom programu ISSF

nastupili Damjan Belcar i
Adrijan Živković. Damjan je
odlično otpucao 194,4 kruga,
te osvojio 2. mjesto pojedinačno, dok je Adrijan sa 174,1
krugom zauzeo 8. mjesto. U
disciplini SZP kadeti nastupili su također Damjan Belcar i Adrijan Živković. Odličnim nastupom Damjan sa 181
krugom osvaja naslov prvaka
županije, dok Adrijan sa 170
krugova zauzima 5. mjesto.
Za kadetkinje su nastupile
Tara Šošić, Lana Mihaljević
i Karmen Verner, te odličnim
ekipnim nastupom osvajaju
naslov viceprvakinja OBŽ-a,
dok je Lana Šikić pojedinačno zauzela 8. mjesto. Kadeti
i ekipa kadetkinja ostvarili su
norme za odlazak na Prvenstvo Hrvatske u Solin.
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NK Mladost Tiborjanci - prvaci 3. ŽNL Valpovo
Nakon 31 godine seniorska
ekipa Nogometnog kluba
Mladost Tiborjanci postala je
prvak 3. Županijske nogometne lige, Nogometnog središta
Valpovo. Kada se u nogometnim krugovima spomene NK
Mladost Tiborjanci, kao prva
asocijacija nametne se Filip
Mihaljević Fibo. Dugogodišnji predsjednik i zaljubljenik u nogomet, kao i najveći radnik u klubu, Fibo je
bio najzaslužniji za neke ve-

će uspjehe kluba. Nisu to bili
pretjerano veliki uspjesi, ali
za Mladost i za amaterski nogomet dovoljni da se mještani mogu ponositi. Kada nas
je Fibo napustio, smjenjivali su se predsjednici i igrači
i svi zajedno htjeli su pomoći da se klub održi i da se nastavi s natjecanjima. Nije to
bilo loše, ali nije bilo ni tako
dobro kao prijašnjih godina.
Došlo je do smjene generacija, neki stariji igrači presta-

li su aktivno igrati, kao što je
to bilo s Draganom Šikićem,
još jednom legendom kluba,
a došli su oni mlađi, koji su
jedva imali mogućnost nastupa zbog svojih godina.
Godine 2008. klub ispada
u najniži rang natjecanja, a
2012. dolazi do promjene u
upravi te poziciju predsjednika preuzima Marijan Sever. Stvorivši momčad od domaćih i ponekog igrača sa
strane, trener Kruno Vučić

uspio je stvoriti respektabilnu ekipu, koja je u prijateljskim utakmicama znala iznenaditi i puno snažnije ekipe,
poput NK Belišće.
U
protekloj
sezoni,
2021./2022., prijateljstvo i zajedništvo te podrška vjernih
navijača Tibosa rezultirali su
osvajanjem prvoga mjesta i
prilike za povratak u viši rang
natjecanja.
Marijan Sever

Nastavljena tradicija održavanja malonogometnog turnira u Bocanjevcima

Odigran turnir Memorijal „Marin Mandić – Šerif“
Na igralištu u Bocanjevcima
u srijedu, 22. lipnja, u organizaciji NK Hrvatski sokol
Bocanjevci odigran je 40. malonogometni turnir, koji protekle četiri godine nosi naziv
Memorijal „Marin Mandić
– Šerif“, u spomen na dugogodišnjeg igrača, trenera i
predsjednika kluba. Nakon
minute šutnje početni udarac, koji je označio i početak turnira, izveli su Šerifova
unuka Mila i sin Žarko Mandić, koji su zajedno s ostalim
članovima obitelji pratili sve
utakmice. Na turniru je ukupno nastupilo devet malonogometnih ekipa, među kojima se kao najbolja pokazala
ekipa Gorice Valpovačke, koja je u finalu pobijedila ekipu
GMK Petrijevci. U utakmici
za treće mjesto u izvođenju

sedmeraca spretnijim se pokazala ekipa AZ Promet Čepin od ekipe 3. poluvrijeme iz
Marijanaca. Kako bi sve proteklo u fair playu, pobrinuo se
sudački kvartet Tomislav Vukasović, Danijel Pleša, Davor
Cvenić i Boris Kujek. Nakon
završetka turnira sin pokojnog
Marina Mandića - Šerifa, Žarko, dodijelio je nagrade najuspješnijim ekipama, a svakako
je vrijedna spomena i činjenica da je dodatnim financijskim
iznosom u ime obitelji Mandić
darovana i pobjednička ekipa
Gorice. Da sve ekipe i brojni
posjetitelji ne ostanu gladni i
žedni, pobrinuo se organizator bogatom ponudom osvježavajućih pića i pečenih kobasica.
Bojan Vuksanić
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rvenstvo Slavonije i Baranje za
najmlađe kategorije košarkaša
održano je 28. i
29. svibnja . Naš
je klub bio organizator Prvenstva Slavonije i Baranje
za U9 i U11 selekcije, koje
je ove godine, nažalost, ostalo bez daljnjeg plasmana, točnije bez Državnog prvenstva,
a oba su se prvenstva održala u dvorani srednje škole u
Valpovu.
Prvi su na teren u subotu izašli dječaci U11 selekcije, podijeljeni u dvije grupe.
Naša je ekipa u prve dvije utakmice po skupinama ostvarila
dvije uvjerljive pobjede. Prvo
su pobijedili Vinkovce rezultatom 74:8, a u drugom susretu Čepin 60:10. U trećem,
odlučujućem susretu protiv
ekipe Đakova, naši su momci,
nažalost, upisali poraz 31:24,
koji ih je koštao prolaska u finale.
Nakon odigranih utakmica po
skupinama, dobili smo finaliste koji su bez poraza osvojili
svoje skupine, bili su to ĐAKOVO I i VRIJEDNOSNICE, dok su utakmicu za treće mjesto igrali naši momci,
VALPOVO te BROD.
Utakmica za 3. mjesto nije bila previše neizvjesna, naši su
momci vrlo brzo zaboravili
poraz od Đakova u odlučujućoj utakmici za plasman u

Na Prvenstvu Slavonije i Baranje
novi uspjesi najmlađih košarkaša

U9 prvaci regije, U11
osvojili 3. mjesto!
finale te su odličnom igrom
ostvarili uvjerljivu pobjedu
37:22 i okitili se broncom.
Našu ekipu, koja je igrala pod
KK Valpovo, pod vodstvom
trenera Vlade Čamagajevca i
Zvonimira Blaževića te koordinatora Gorana Vidakovića,
činili su: Petar Lukačević, Vid
Crnogaj, Matej Kuna, Bartol
Romić, Luka Vukobratović,
Andrija Stanković, Damjan
Živković, Ivano Varžić, Ivano
Zbanatski, Jona Vidaković i
Dorijan Brkić.

Uvjerljive pobjede
i zlatna medalja

U ovoj kategoriji U9 trebalo je
nastupiti pet različitih momčadi, no u posljednji trenutak, dvije ekipe iz Slavonskog Broda su,
nažalost, odustale i u konkurenciji su ostale tri momčadi: KK
VINKOVCI, KK ĐAKOVO te
KK BELIŠĆE, kao domaćin.
Nakon tri odigrana susreta, naši
su momci upisali dvije uvjerljive
pobjede protiv Vinkovaca 44:7
i protiv Đakova 30:6 i okitili se

zlatnom medaljom.
Našu ekipu, KK Belišće, koja
je igrala pod vodstvom trenera Vlade Čamagajevca i Zvonimira Blaževića te koordinatora Gorana Vidakovića, činili su
sljedeći igrači: Ivano Zbanatski,
Jona Vidaković, Stjepan Čamagajevac, Mislav Anočić, Mihovil Pavin, Lovro Skelac, Dorijan
Brkić, Fabijan Salajić, Marko
Sudar, Vilim Slamek i Toma
Vinković.
Goran Vidaković

Na Gradskom bazenu u Belišću

Započela kupališna sezona i škola plivanja
Samo nekoliko dana uoči kalendarskog ljeta, a na zadovoljstvo Belišćana i svih gostiju iz
Valpovštine i šire koji u njemu
svake godine tijekom ljetnih
mjeseci i visokih temperatura
traže i nalaze osvježenje i dobru zabavu, započela je nova
kupališna sezona 2022. godine
na Gradskom bazenu u Belišću. Kroz ljetne mjesece belišćanski će bazen raditi svakodnevno od 10 do 20 sati. Na sam
dan otvorenja, u subotu, 18.
lipnja, ulaz na bazen za sve je
posjetitelje prema tradiciji bio
besplatan. Ove godine cijene
ulaznica su nešto promijenjene u odnosu na prethodne kupališne sezone. Tako sada cijena dnevne ulaznice za učenike
i studente do 17 sati iznosi 10

sezonsku ulaznicu plaćaju 300
kuna. Djeca do 7 godina ne
plaćaju ulaz i obavezan je njihov dolazak u pratnji roditelja.
I ovoga puta umirovljenici s
područja Belišća i prigradskih
naselja imaju mogućnost besplatnog kupanja na belišćanskom bazenu, i to od 18 do 20
sati,

Škola plivanja
kuna, a nakon 17 sati plaćaju 7
kuna. Odrasli dnevnu ulaznicu
kupljenu do 17 sati plaćaju 20
kuna, a ako dolaze na kupanje
poslije 17 sati, ulaznicu će platiti 12 kuna. Sezonska ulaznica
za učenike i studente ovog ljeta košta 150 kuna, dok odrasli

Prema dugogodišnjoj i vrijednoj tradiciji, Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove
godine nastavlja provoditi program obuke neplivača. Upis
polaznika (djece) neplivača u
dobi od 6 do 10 godina i starijih kao posebne skupine vrši
se osobno kod tajnika Zajedni-

ce športskih udruga grada Belišće na adresi Željeznička 20,
Belišće, na kontakt-telefon:
099 3622 370 ili preko e-maila: zsugbelisce@gmail.com i to
od ponedjeljka do petka u terminu od 9 do 14 sati, a kada se
bazen otvori i na ulazu bazena.
Grad Belišće je za polaznike s
prebivalištem na području grada Belišća osigurao besplatno pohađanje škole plivanja, a
za polaznike s područja grada
Valpova polaznici participiraju
s 50 kuna, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 200 kuna. Ove godine
obuku neplivača provode četiri instruktora: Vladimir Đurović, Vladimir Lakat, Ivan
Orešković i Slavko Golik.

l AUTORI FOTOGRAFIJA U OVOM BROJU: TIN LACKOVIĆ, DAJANA PETOVARI, MATEJ ŠIMIĆ I KREŠIMIR ŠARČEVIĆl
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drastao sam na osječkoj
Donjodravskoj obali gdje
je pedesetih i šezdesetih
godina radila tvornica tutkala, kako smo zvali ljepilo koje je proizvodila
mahom za drvnu industriju. Kako su tih godina proleteri (svih zemalja), bili u modi i
tvornica se, prigodno, zvala Proleterka. Nalazila se 30-ak metara od kuće u kojoj sam
stanovao i cijeloj je ulici godinama zagorčavala život.
Tutkalo, kako smo zvali ljepilo iz njenih
primitivnih pogona, dobivalo se kuhanjem
bjelančevina otpadnih kostiju, hrskavica,
tetiva i sirove kože životinja. Dovezli bi sirovinu u otvorenim traktorskim prikolicama, istovarili je na betonski plato do metalnih vrata, a onda je radnici vilama bacali u
donji dio zgrade. Širio se nesnosan smrad,
tisuće muha skupljalo se na gomili životinjskih ostataka, a mi smo zatvarali prozore i
gušili se u smradu. Trajalo je to godinama.
Gunđali smo i jadali se jedni drugima, a jedan od pismenijih susjeda požalio se gradskim vlastima. Nisu ni odgovorili, žalio bi
nam se kad bismo onih rijetkih dana bez
odvratnog smrada iz tvornice sjeli uz obalu Drave.
Potpuno razumijem kako je građanima Belišća koje guši vonj iz obližnje tvornice i koji
udišu zagađeni zrak. Vraćajući se u davne
dane djetinjstva, znam kako smo mi, stanovnici Donjodravske obale, mislili da je
naša nesreća, naša muka najveća, kao što
danas, s pravom, vjerojatno i Belišćani misle isto. Znam da ih ovo što ću napisati neće utješiti, kao što ni nas s Donjodravske,
zbog one nesretne Proleterke, ništa i nitko
nije mogao umiriti. Trpjeli smo Proleterku,
proklinjali je, premda su neki naši susjedi u
njoj radili, i živjeli smo iza zatvorenih prozora sve dok nije propala, pa su je, nerentabilnu i tehnološki zastarjelu, zauvijek zatvorili, a mi žalili susjede koji su ostali bez
kruha.

Zvona katedrale
Prije desetak godina, doslovno, na ramenu
mi je plakao znanac iz osječkog predgrađa Višnjevca, mjesta naslonjenog na moju
Retfalu. Jednog su jutra došli s motornim
pilama i posjekli stoljetne platane, zauvijek
uklonivši debeli hlad kojim su štitile njegovu ulicu, pa su počeli kopati i rovati, postavljati stupove za električni vod i tračnice, da
bi njima ubrzo krenuli tramvaji. ''Nikada
neću prežaliti taj hlad i taj mir i očajan sam
što mi tramvaji gotovo idu kroz dnevni boravak'', kukao je i istu priču govori već deset godina. Ponekad mi, svejedno, mahne iz
tramvaja kad se iz Višnjevca uputi u centar

Hedlov rukopis

Svakome
je njegova
muka najveća
llRazumijem kad
gradonačelnik kaže kako je
interes građana na prvom
mjestu i da je zdravlje prioritet.
Ali i kad dodaje kako je visoko
na listi prioriteta, uz zdravlje, i
osiguranje radnih mjesta
Osijeka, dok ja sjedim u mom kafiću, tik uz
tramvajsku prugu u Strossmayerovoj.
Kad sam u Londonu 1993. nekoliko mjeseci živo u ulici Malden Road, prvih sam
dana bio zbunjen osjećajući svako malo laganu vibraciju mog iznajmljenog stana. Susjed mi je rekao kako je to zbog podzemne
željeznice, jer ispod te ulice dijelom prozi
sjeverna linija, Northen Line, na kojoj sam
svakog jutra, na stanici Chalk Farm, čekao zahuktali vlak da me, uz dva presjedanja, odbaci do drugog kraja Londona. Pitao
sam susjeda kako može živjeti u stanu koji
neprestano vibrira i je li se na to naviknuo.
Reče da nije i bio sam siguran da je mislio
kako je njegova muka ponajveća, ali dok bismo zajedno na stanici podzemne željeznice čekali svaki svoj vlak, ipak to nije rekao.
Jedan znanac s osječkog Trga Ante Starčevića, kad god ga sretnem, požali se na preglasna zvona s katedrale. Najgore mu je,
veli, kad su u proljeće, ljeto i jesen prozori
njegova stana nadomak katedrale otvoreni
pa kad zaspi, probudi ga 11 pa 12 otkucaja
zvona, pa po jedan u četvrt sata, dva u pola,
tri u tričetvrt i četiri u puni sat. Žali se i misli kako je njegova muka najveća, ali ga ponekad znam vidjeti kako poslije nedjeljne
mise izlazi iz katedrale.
Kad je izgrađena nova zagrebačka zračna luka nešto istočnije od stare, slušao sam na nekoj od televizija ''muku najveću'' jednog od
stanovnika čija je kuća, sjećam se, bila nadomak Velike Gorice. Jadao se kako su mu
zrakoplovi uništili život i kako njihovo rulanje po uzletno-sletnoj stazi stvara nepodnošljivu buku. Kasnije, čuo sam, zaposlio se u
zračnoj luci i ondje zarađuje svoj kruh.
A kada za dvije godine počne gradnja spremišta za skladištenje nuklearnog otpada
koje Hrvatska mora preuzeti iz Nuklearne elektrane Krško, naslušat ćemo se mu-

ka najvećih, stanovnika koji će smatrati kako je preblizu njihovim domovima. Dok
sam nekoliko godina živio na relaciji Osijek
– Zagreb, moji susjedi na Savici, bojeći se
zračenja, napravili su pravu pobunu i pisali peticije, kada je jedan operater mobilne
telefonske mreže najavio podizanje antene na krov naše osmerokatnice. Njihova je
muka, dijelom i moja, bila najveća, premda
smo svi, naravno, u džepu imali mobitele,
kao što će i oni stanovnici kraj budućeg odlagališta nuklearnog otpada smatrati najnormalnijim da doma imaju struju.
I za kraj, opet se vraćam svom slučaju. Već
dvadesetak godina živim u osječkoj Retfali;
za one koji ne znaju, to je zapadni dio grada. Ali kad kažem da ondje, na Pampasu,
već dvije godine grade novi stadion, a gradit će ga možda još godinu, mnogima će biti jasnije. Kad sam početkom dvijetisućitih
kupio stan dvadesetak metara od moje lođe
bila je šuma. Često sam ondje, na rubu šume, znao viđati srne. Orkestar ptica uljepšavao je svaku zoru, a uvečer njihov bi se
pjev miješao s kreketanjem žaba u barama
s druge strane dravske obale.

Stadion umjesto srna
Onda su šumu posjekli, iskrčili pa navezli tisuće i tisuće kamiona kamena, podigli
betonski kostur stadiona, gradili natkrivene tribine, sedam pomoćnih terena za školu nogometa, postavili stupove za rasvjetu,
napravili ogromno parkiralište. Dvije godine buke građevinskih strojeva i svakodnevnih oblaka prašine. A buka neće prestati ni
kada dođu navijači i budući polaznici nogometne škole. Vika, sudačke zviždaljke, bodrenje navijača, povici igrača, šišanje trave,
rasvjeta snažnih reflektora. Sve to manje
od stotinu metara od lođe mog stana, odakle sam nekoć gledao plahe srne. Hoću li,
kad jednom stadion bude završen, onamo
na utakmice još ne znam, ali ne bih stavio
ruku u vatru da neću.
Ne uspoređujem to s patnjama Belišćana,
ne, nipošto, jer znam da nije isto. Ali pišem
sve ovo nadajući se kako će im možda, bar
za trunku, biti lakše. I kako će možda shvatiti da je svakom, baš svakom, u svijetu koji
se brzo razvija, krči, lomi i kida sve pred sobom, njegova muka ponajveća.
I znam kako je muka najveća i gradonačelniku Belišća kada nakon onoga :''Belišće je
industrijski grad, interesi građana su na prvom mjestu, a zdravlje je prioritet svih prioriteta'', mora dodati i ono: ''U svim našim
postupanjima vodimo računa i o tome da
je visoko na listi prioriteta, uz javni interes
zdravlja, i osiguranje radnih mjesta.'.
Drago Hedl

IMPRESSUM
l Izdavač: Bel-Press d.o.o,Trg Ante Starčevića 2, 31551 Belišće l Tel: 098 554 537 l Za izdavača: Mato Jerkić, direktor
l Glavni urednik: Mato Jerkić l Marketing: Renato Lukić, tel: 095 720 34 44 l Grafičko uređenje: Glas Slavonije d.d.
l Tisak: Glas Slavonije d.d. Osijek l Naklada: 4000 primjeraka
l Ukupno ostvareni prihod nakladnika od prodane naklade u protekloj godini iznosi 0 kuna l ISSN 1849-7403
l List izlazi mjesečno i besplatno se dostavlja u sva domaćinstva na području grada Belišća te gradovima i općinama partnerima.

32

lipanj 2022.

