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NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI IZ GOSPODARSKOG, KULTURNOG I
POLITIČKOG ŽIVOTA U NAŠOJ OPĆINI ZADNJIH GODINU DANA

Stećci na Ričini

Poštovani,
pred vama je novo izdanje brošure Općine Posušje, u kojoj
smo izdvojili najznačajnije događaje iz gospodarstva,
kulture i sporta u proteklih godinu dana, kao i turističke
potencijale naše općine, koje ponosno predstavljamo.
Unatoč krizi u kojoj se cijelo društvo nalazi, Općina Posušje
intenzivno ulaže u izgradnju poslovnih i školskih objekata,
ulaže sve veće napore u poljoprivredi, organizira velike
kulturne i športske događaje koji su značajni za cijelu
Hercegovinu pa i šire, nastoji da sve kako treba funkcionira,
a u tome većinom i uspijeva.

Grb općine Posušje

U ovoj brošuri može se barem djelomično vidjeti što
je napravljeno u Posušju proteklih godinu dana, čime
smo dokazali kako se u pozitivnom ozračju, u suradnji s
udrugama, vlastima, pojedincima koji su voljni raditi i u
zdravoj atmosferi, može jako puno postići.
Ulažemo u gospodarstvo, kulturu, sport, turizam. Ulažemo
u mlade, dajući im prostora za napredovanje. Pomažemo im
da ih ne obeshrabri teška situacija kakva danas vlada, nego
da nauče kako je važno stvarati i ulagati u zajednicu, kako
nikada ne bismo dopuštali da nam odlaze naši potencijali.
Napravili smo brojne pomake vezane za naše Posušje.
Kontinuirano radimo na uređenju Posušja i izgradnji novih
objekata, primjenjujemo novi način upravljanja javnim
poduzećima radi podizanja radne učinkovitosti. Pred
nama je vrijeme novih radova i novih ulaganja, s ciljem
otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja naših mladih,
perspektivnih ljudi na svojim ognjištima.

Općinski načelnik općine Posušje
Branko Bago

Zastava općine Posušje

Općina Posušje: +387 39 681 035
Hitni telefonski brojevi
Vatrogasci: 123
Policijska postaja: 122
Hitna medicinska služba: 124
Važniji telefonski brojevi
Dom Zdravlja: +387 39 681 017
Centar za socijalni rad: +387 39 681 053
Crveni Križ: +387 39 681 790
Župni ured Posušje: +387 39 681 052
EPHZHB - posl. Posušje: +387 39 681 004
HT Centar Posušje: +387 39 685 060
HP Posušje: +387 39 681 134
Radio Posušje: +387 39 681 661
Radio Plus: +387 39 682 981
Smještaj u Posušju:
Motel Bagušić: +387 63 381 122
Motel Viktorija: +387 63 879 555
Motel Penava: +387 63 580 580
Motel CMA: +387 39 682 421

Gospodarstvo
Radovi u zgradi Općine:
ulaže se u tehnologiju,
ali i zaštitu jedne od
najljepših posuških
građevina
Svjedoci smo svakodnevnih radova na održavanju gradskih ulica
i mjesnih puteva, rasvjete i zelenih površina. Unatoč ozbiljnoj financijskoj krizi s kojom se bori i
općina Posušje, pronašlo se načina
i za dogradnju općinske zgrade i
ureda te tehničko osuvremenjivanje, kako bi pored reprezentativne
vizure, ponudila što učinkovitiju i
jednostavniju uslugu stanovništvu.
Nabavljena je i instalirana informatička oprema kako bi se pojednostavio postupak izdavanja izvadaka iz matične knjige rođenih.
Također, u suterenskom dijelu
zgrade, izvršena je potpuna obnova derutnog podrumskog prostora
kako bi se prilagodio potrebama
općinskog arhiva.
Na drugom katu Općine Posušje,
izrađeno je i namješteno nekoliko novih ureda, uključujući i onaj
općinskog pravobranitelja, čiji je
ured prethodno bio van zgrade
općine. Ovime se poboljšava komunikacija s ostalim općinskim
službama, a samim time i uvjeti za
kvalitetniji rad pravobraniteljstva.
Pored novopostavljene rasvjete u
krugu Općine, izvodili su se i radovi
na hidroizolaciji koji su i završeni prošle godine, a njima će se ova
jedna od starijih posuških kamenih
građevina na duže razdoblje sačuvati od eventualne devastacije nastale atmosferskim prilikama.

Formirana braniteljska
zadruga Eko
Hercegovina
U skladu sa svojim nastojanjima da
pokrene i potencijale po svojim ruralnim područjima, kao što je već
pokrenut otkup mlijeka, Općina Posušje nastavlja s naporima u oživljavanju poljoprivrede na području
općine.
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U prostorijama Općine Posušje, a
na inicijativu općinskog odjela za
razvoj, 19. rujna 2014. održana je osnivačka skupština braniteljske zadruge Eko Hercegovina, nakon čega
su izabrana izvršna tijela Zadruge.
Za predsjednika Zadruge izabran je
Martin Soldo iz Broćanca.
Braniteljska zadruga Eko Hercegovina je u suradnji s Općinom
Posušje koja je putem razvojnog
programa UNDP-a, razvojne agencije Ujedinjenih naroda i razvojne
agencije Švicarske vlade, osigurala nabavu tehnološke opreme za
daljnji poljoprivredni razvoj u području pčelarstva i ljekovitog bilja
i dobila potrebnu početnu opremu
za ozbiljniji rad u poljoprivrednom
sektoru, koji će biti glavno područje
djelovanja ove Zadruge. Braniteljska zadruga Eko Hercegovina potiče
i razvija sve oblike poljoprivredne
proizvodnje za koje Općina Posušje
posjeduje prirodne uvjete kako bi
se na taj način postigao održivi razvoj poljoprivrede u našoj općini, a
također i u užem području zapadne
Hercegovine. Zadruga pomaže poljoprivrednim proizvođačima u
procesu odabira ciljanih kultura za
sadnju i obradu, odnosno pomaže u
odabiru onih kultura za kojima vlada potražnja i na domaćem tržištu
i na tržištima u okruženju, npr. Europske unije.

Otvoreno novo krilo
Doma zdravlja
U Posušju je u listopadu prošle godine svečanim presijecanjem vrpce
otvoreno novo suvremeno krilo
Doma zdravlja. To je ujedno i prva
kapitalnija investicija realizirana u ovoj zdravstvenoj ustanovi u
proteklih četrdeset godina. Sredstva u iznosu većem od 2 milijuna
KM za realizaciju ovog, za Posušje,
iznimno važnog projekta osigurana
su s viših razina vlasti. Dio iznosa
sufinancirao je županijski Zavod za
zdravstveno osiguranje i Županija
Zapadnohercegovačka.
Obraćajući se nazočnima, ravnatelj
ove ustanove, Damir Bešlić, precizirao je kako se u novoj građevini

pored službe hitne medicinske pomoći smjestila i radiološka služba s
novim digitalnim RTG uređajem te
služba obiteljske medicine.
Općinski načelnik općine Posušje
Branko Bago, čestitao je svim djelatnicima Doma zdravlja i žiteljima
općine Posušje jer je, kako ističe, ovo
jedan od najvažnijih dana za njih.
„Otvaranjem novog krila, usudio bih
se reći i najljepšega u Hercegovini,
stvoreni su uvjeti za bolju medicinsku skrb za sve stanovnike posuškoga kraja“, rekao je načelnik.
U nastavku svečanosti uslijedilo je
presijecanje vrpce, čime je objekt i
službeno otvoren. Čast presijecanja pripala je Općinskom načelniku
i najmlađem zaposlenom liječniku
posuškog Doma zdravlja Stipi Rezi.
Na koncu je uslijedila molitva i blagoslov kojeg je predvodio posuški
župnik i dekan posuškog Dekanata
fra Mladen Vukšić.
Otvaranjem novog krila, posuški
Dom zdravlja dobio je novih 750
kvadratnih metara uređenog i
opremljenog prostora za pružanje
medicinskih usluga. Također, uređeno je i novo parkiralište s pristupnim putem, što je znatno olakšalo
prometnu komunikaciju unutar
Doma zdravlja.

Uređenje gradskih
površina
Javna ustanova za komunalne
djelatnosti Urbikom intenzivno je
radila na uređenju gradskih površina i asfaltiranju puteva u Posušju,
kako bi građani živjeli u ljepšem i
uređenijem okruženju.
U sklopu svojih aktivnosti, prošle
godine je izvršeno asfaltiranje sljedećih ulica u Posušju: Ruđera
Boškovića, Petra Zoranića, Ante
Kovačića, Andrije Hebranga i Kneza
Mislava. Također se pristupilo asfaltiranju i sanaciji puteva u Osoju, Zagorju, Rakitnu i Vinjanima, kako bi
mještanima olakšali svakodnevno
kretanje.
Djelatnici Urbikoma ulažu veliki

Gospodarstvo

Radovi u zgradi Općine

Radovi u zgradi Općine, arhiva

U Posušju formirana braniteljska zadruga Eko
Hercegovina

napor u održavanje javnih gradskih
površina, što se može vidjeti po
obnovljenim pločnicima, hortikulturi u gradskom parku, uređenim
kružnim tokovima i ostalim javnim
površinama.

Na međunarodnom
sajmu u Trilju, Posušje
dobilo 6 nagrada
U Trilju je prošle godine održan 8.
međunarodni sajam inovacija u
poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji
AGRO ARCA, na kojem je sudjelovala
i općina Posušje.
Sajam je trajao tri dana, a uz brojne
posjetitelje, sajmu je nazočio i načelnik općine Posušje Branko Bago, s
djelatnicima Službe za razvoj. Na
trodnevnom sajmu Agro Arca predstavljeno je tristotinjak inovacija,
proizvoda i projekata iz područja
poljoprivrede i prehrambene industrije, domaćih i inozemnih izlagača,
poljoprivrednika, poduzetnika i inovatora. Štand općine Posušje, na kojem su bili izloženi proizvodi smilja,
pčelinji proizvodi, kava, sir, kao i
drugi promotivni i investicijski materijali općine Posušje, privukao je
brojne posjetitelje koji su uživali u
degustaciji posuških proizvoda.
Sajam je svečano zatvoren dodjelom
nagrada najuspješnijim izlagačima
sajma, i to velike nagrade AGRO
ARCA te zlatne, srebrne i brončane
medalje koje je dodijelio stručni ocjenjivački sud, u čijem su sastavu
sveučilišni profesori i stručnjaci iz
gotovo svih područja djelovanja.

Otvoreno novo krilo Doma zdravlja

Posušju 6 nagrada u Trilju

Sajam Agro Arca u Trilju

Općinski načelnik Branko Bago u Trilju s kulturno-umjetničkim društvima
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Gospodarstvo
Općini Posušje pripalo je 6 nagrada:
• Mljekari Rakitno za kravlji sir srebrna plaketa;
• Vinku Dumančiću za kozji sir –
srebrna plaketa;
• Mladenu Markoti za sir iz mijeha
– srebrna plaketa;
• Ivanu Landeki za pčelarski proizvod med i propolis – brončana
plaketa.
Ispred udruge inovatora Her Patent,
osvojene su dvije nagrade:
• Branku Milićeviću za Eko-termo
plastenik promjenjive visine –
zlatna plaketa;
• Ivanu Milićeviću za Trajnu satnu
osnovu – zlatna plaketa.
Posušje je još jednom dokazalo
izuzetnu kvalitetu i vrijednost posuških proizvoda, čemu svjedoče i
ove osvojene nagrade na međunarodnom sajmu.

Završen projekt Općine
Posušje u suradnji
s udrugom građana
Nešto više i DVV
International
U okviru procesa obrazovanja
odraslih, namijenjenog održavanju kreiranja novih radnih mjesta
i projekta „Unaprjeđenje vještina
mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje“, izvršen je odabir 15 poslovnih
planova koji su jednim dijelom podržani kroz ovaj projekt.
Kroz projekt je organiziran po
jedan seminar i terenska nastava iz
uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja i bavljenja pčelarstvom. Svi sudionici projekta prošli su kroz obuku
o načinu izrade poslovnih planova s
ciljem izgradnje kapaciteta sudionika za samostalno prijavljivanje na
buduće javne pozive iz poljoprivrede.
Ukupno je pristiglo 16 prijava iz
obrade ljekovitog i aromatičnog
bilja i 15 prijava za pčelarstvo. U
proces odabira bili su uključeni predstavnici Općine i Udruge
građana „Nešto Više“. Bitno je napomenuti da su skoro svi pristigli
poslovni planovi dobro i detaljno
urađeni. Očigledno je da postoji
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želja i interes stanovnika Posušja
za unapređenjem i pokretanjem
proizvodnje u poljoprivrednom sektoru. Zbog ograničenog fonda od 10
000 KM, od čega su 5 000 KM sredstva donatora DVV International, a
5 000 KM sredstva Općine Posušje,
svi poslovni planovi nisu mogli biti
odabrani za financiranje. Prilikom
odabira poslovnih planova uzeli su
više kriterija u razmatranje. Nastojalo se odabrati približan broj žena i
muškaraca, a uz to morali su se ispuniti sljedeći uvjeti: jasno napisan i
realan financijski plan, izvodljivost,
zastupljenost mladih kao i nezaposlenih osoba, vlastito sudjelovanje,
geografska komponenta – korisnici
s područja cijele općine.
Na ovaj način, Općina Posušje želi
potaknuti mlade i one nezaposlene
za bavljenje povljoprivredom te
poticati na stvaranje i širenje poljoprivrednih proizvoda, ponajprije u
svrhu stvaranja radnih mjesta.

Izgradnja novog
kružnog toka u Posušju
U Posušju je konačno u tijeku izgradnja novog kružnog toka na južnoj
obilaznici, nakon dugogodišnjeg
planiranja. Ovaj kružni tok izgradit
će se na križanju magistralne ceste
M6 Posušje – Široki Brijeg – Mostar
i regionalne prometnice Posušje –
Grude. Postojeće prometno rješenje na ovom križanju bilo je uzrok
brojnih prometnih nesreća, od kojih neke i sa smrtnim posljedicama
zbog izrazito loše preglednosti za
sudionike u prometu.
Općina Posušje realizacijom ovog
infrastrukturnog projekta podiže
sigurnost prometa i putnika u prometu na visoku razinu. Ujedno će
se ovim kružnim tokom olakšati
svakodnevna prometna komunikacija građana općine Posušje prema
središtu naše Općine.

Rekonstrukcija
Osnovne škole Ante
Brune Bušića u Rakitnu
Općina Posušje je uspješno kandidirala Osnovnu školu Ante Brune
Bušića u Rakitnu za program en-

ergetske učinkovitosti kojeg zajedno provode UNDP BiH i Županija
Zapadnohercegovačka kroz Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša. Projektom će se ugraditi termofasada,
zamijeniti postojeći otvori i obaviti
završni radovi na novoj kotlovnici.
Završetkom ovih aktivnosti, ovaj
školski objekt će u budućnosti ostvarivati značajne uštede u pogledu
potrošnje energenata.

Nova autobusna
stajališta u suradnji
s UNDP BiH i Vladom
Švicarske
Realizacijom Projekta Integriranog
lokalnog razvoja, Izgradnja autobusnih stajališta u općini Posušje,
postavljeno je 18 autobusnih stajališta, od čega 10 u ruralnim dijelovima općine Posušje te 8 stajališta u urbanom dijelu općine.
Projektni partner Općine Posušje
je Razvojni program Ujedinjenih
naroda (UNDP BiH). Projekt je realiziran od 14. srpnja 2014. do 1. lipnja
2015. Ovim stajalištima riješen je
dugogodišnji problem nepostojanja autobusnog kolodvora u Posušju. Lokacije za stajališta nalaze se
u blizini srednjih i osnovnih škola,
tako da će učenici na jednom mjestu
čekati autobuse, sve do trajnog
rješenja – autobusnog kolodvora.

Uređenje srednje škole
u Posušju i postavljanje
novog stepeništa
Završena je obnova sanitarnih čvorova u zgradi pod čijim se krovom
nalaze Srednja strukovna škola i
Gimnazija fra Grge Martića Posušje. Izvođenje radova je organizirala Općina Posušje u suradnji s JP
Vodovod, i Srednjom strukovnom
školom dok je sanitarni materijal
osigurala tvrtka Vokel d.o.o. iz Posušja.
Uz to, posuška srednja škola dobila
je i nove stepenice kojima se olakšao
pristup školi. Za financiranje betonskih radova pobrinuli su se Općina
Posušje i JP Vodovod, a svoj doprinos
za cijeli projekt dali su i srednjoškol-

Gospodarstvo
ci koji su zajedno s profesorima kroz
prigodne akcije prikupljali novac za
ovu svrhu.
Nakon rušenja postojećeg stepeništa, koje je otežavalo pristup invalidima, kao i pristup školi u zimskim
uvjetima, postavljanjem novog stepeništa povećala se sigurnost i pristupačnost školi u zimskim uvjetima.

Zeleni otoci u Općini
Posušje
Na Dan planeta Zemlje, 22. travnja
2015., u Općini Posušje održala se
svečana primopredaja infrastrukture za uspostavu 6 eko otoka te
je dodijeljeno i 12 setova kanti za
vrtiće i škole. Kroz ovaj projekt, na
području općine formirat će se šest
zelenih otoka sa po tri kontejnera
za različite vrste otpada koji će se
po prikupljanju plasirati u proces
reciklaže.
Za postavljanje eko otoka predviđene su lokacije za koje je Općina Posušje dala suglasnost. Primopredaji su nazočili predstavnici
Općine Posušje te predstavnici
tvrtke Ladanušić čistoće, koji će
ujedno vršiti proces prikupljanja i
recikliranja otpada te predstavnici
Ekopaka. Ovo je ujedno i prva faza
uvođenja Općine Posušje u Ekopakov sustav zelenih točki.

Izgradnja kružnog toka na južnoj obilaznici

Rekonstrukcija Osnovne škole Ante Brune Bušića

Općina Posušje
ponudila nove usluge i
sadržaje za građane
Od 1. lipnja ove godine, svakog utorka šalteri ovjere i matičara Općine
Posušje radit će u produženom
radnom vremenu od 7:30 do 17:00.
Općinska uprava, prateći potrebe
žitelja, odlučila se na ovo rješenje
kako bi se prvenstveno omogućilo osobama čije se radno vrijeme
podudara s radom Centra za pružanje usluga građanima nesmetano korištenje usluga na spomenutim šalterima u zgradi Općine Posušje.
Odnedavno se na internetskoj
stranici Općine Posušje nalazi rubrika Invest in Posušje kojom se nastoji
približiti svim domaćim i stranim
ulagačima mogućnost ulaganja u

Autobusna stajališta kod stadiona Mokri Dolac

Završena obnova sanitarnih čvorova u srednjoj školi

Za vrijeme radova na stepeništu srednje škole
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Gospodarstvo, kultura
Upravom za neizravno oporezivanje
BiH radimo na proširenju graničnog
prijelaza“, izjavio je Općinski načelnik Branko Bago.

Članovi LEV-a, s Općinskim načelnikom Brankom Bagom

općinu Posušje kroz Investicijski
vodič na hrvatskom i engleskom
jeziku i pregled slobodnih parcela
za ulaganja u poslovnim zonama
Osrdak i Vlake. Također, objavljeni
su vodiči za registraciju raznih vrsta poslovnih subjekata, kako onih u
nadležnosti općine, tako i viših razina vlasti.

Osnovano Lokalno
ekonomskog vijeće
Općine Posušje
LEV Posušje formiran je na temelju
Odluke Općinskog načelnika Branka Bage, sa svrhom vođenja kontinuiranog procesa javno-privatnog dijaloga i poboljšanja lokalnog
poslovnog okruženja i implementiranja lokalnih inicijativa za povećanje konkurentnosti posuškog
gospodarstva. LEV Posušje je osnovan uz podršku međunarodne razvojne agencije UNDP kroz projekt
lokalnog ekonomskog razvoja ILDP.
Vijeće čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora

Koncert Opće opasnosti u Posušju
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Osnovni ciljevi ovog vijeća je: redovno međusobno informiranje javnog
i privatnog sektora, razmatranje
značajnih razvojnih pitanja i pitanja unaprjeđenja poslovnog okruženja, predlaganje mjera za razvoj
zajednice i unaprjeđenje općinske
poslovne klime i konkurentnosti,
rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora koje se
tiču viših razina vlasti, razmatranje
inicijativa za partnerske projekte i
njihove implementacije.

Izgradnja poslovnih
zona i sadnja smilja,
kao izvrsna investicija
Općina Posušje uredila je dvije
poslovne zone, koje se dobro razvijaju, u kojima je niz tvrtki koji grade
svoje poslovne objekte. „Zemljište
dajemo po simboličnoj naknadi od 1
euro po četvornom metru samo kako
bi privukli ljude. Veliki pomak je i
naš granični prijelaz koji je prekategoriziran u viši rang tako da se preko njega u budućnosti može odvijati
promet putnika i roba. Zajedno s

Osim izgradnje poslovnih zona u
općini Posušje u trendu je sadnja smilja koja se pokazalo kao jako
dobra investicija. Ove godine Posušje ima više od 250 duluma zemlje
pod smiljem, a očekuje se kako će
iduće godine imati oko 500 duluma
posađenih površina smilja. Ekonomska isplativost je velika i Općina
nastoji usmjeravati ljude u tome
smjeru, pomoći im i ohrabriti ih.
.....................................

Opća opasnost priredila
pravi rock spektakl za
5 000 obožavatelja u
Posušju
Opća opasnost, jedna od najpopularnijih hrvatskih grupa, priredila
je pravi rock spektakl u Posušju, 13.
kolovoza 2014.
Na Trgu hrvatskih branitelja okupilo se oko 5 000 posjetitelja koji
su mogli uživati u legendarnim hitovima ovog popularnog slavonskog
rock kolektiva. Publika je uživala,
plesala i pjevala u jedan glas i tako
pokazala da je itekako živa rock
scena u Posušju. ”Prošli smo jako,
jako puno, ali ovakvu atmosferu ne
sjećam se da smo doživjeli. Odlična atmosfera, odlični ljudi, odlična
publika, apsolutno odlično”, izjavio
je Pero Galić, pjevač Opće opasnosti.
Glavni „krivac“ za rock eksploziju
u Posušju je udruga PAUK (Posuš-

5 000 ljudi na Trgu hrvatskih branitelja

Kultura

Svečani čin otkrivanja spomenika skupini fenix 72

ki aktivisti za umjetnost i kulturu)
koja je i ovim koncertom proslavila
još jedno ljeto svoga djelovanja. Na
isti datum ove godine, održat će se
i koncert Prljavog kazališta na Trgu
hrvatskih branitelja.

U Posušju otkriven
spomenik skupini Fenix
72
U Posušju je 27. rujna 2014. na Trgu
Ivana Pavla II. otkriven spomenik
skupini Fenix 72, u spomen na pogibiju njenih 19 pripadnika.
Samom činu otkrivanja spomenika
prethodila je sveta misa, a po završetku mise nazočni su se uputili prema Trgu Ivana Pavla II. gdje
je intoniranjem himne hrvatskog
naroda i minutom šutnje započeo
svečani program. Potom je uslijedilo obraćanje Općinskog načelnika
Branka Bage, a zatim i obraćanje
gospodina Ante Sarića, predstavnika hrvatskih iseljenika iz Australije.
Ideja gradnje spomenika krenula je
od Jerke Kovača i njegovih prijatelja
iz Australije koji su, kako bi oživili
sjećanje na žrtve pripadnika skupine Fenix 72, prikupili sredstva za
njegovu izgradnju. Općina Posušje
je sa zadovoljstvom prihvatila ovu
ideju te je sudjelovala u realizaciji
kako se nikad ne bi zaboravili oni
koji su svjesno žrtvovali svoje živote
za našu slobodu.
„Dičimo se svojim, a cijenimo tuđe“,
istaknuo je načelnik Branko Bago u
svom govoru te je dodao, „konačno
se ostvarila ideja naših iseljenika, a
velika želja svih nas u Posušju da se
odužimo našem Filipu i Petru, kao

Otkriven spomenik skupini fenix 72

i svim ostalim pripadnicima Fenix
grupe, na prigodan način, tj. podizanjem spomen obilježja.“
Riječi zahvale načelniku Bagi uputio
je Ante Sarić, predstavnik hrvatskih
iseljenika iz Australije i izrazio zadovoljstvo podizanju spomenika
poginulim pripadnicima skupine
Fenix 72.

Šutra.

Nakon prigodnih govora, spomenik su otkrili braća poginulih posuških vitezova Petra Bakule i Filipa
Bešlića zajedno s Općinskim načelnikom općine Posušje, dok je spomenik blagoslovio fra Mladen Vukšić,
župnik i dekan posuške župe.
Svečanom otkrivanju spomenika
nazočili su izaslanici stranaka okupljenih u krovnu organizaciju hrvatskog naroda u BiH – HNS, predsjednik kluba utemeljitelja HDZ-a
Dr. Franjo Tuđman i predsjednik
odbora za Hrvate u BiH Milan Kovač,
predstavnici iseljeničkih udruga,
crkveni vjerodostojnici i drugi.
Program otkrivanja spomenika
pjesmom i recitalima uveličali su
klapa Zvizdan, Tomislav Bašić, Pero
Eranović i Ante Nadomir Tadić –

Održana premijera
filma Trebižat – priča
o jednoj vodi i jednom
narodu

U posušju održana premijera filma Trebižat

Spomenik je izradio akademski
kipar Zdenko Galić s još 7 klesara.
Simbolično, na njemu se nalazi 19
okvira na kojima su reljefi Petra Bakule i Filipa Bešlića, Posušana koji
su bili dio ove grupe, dok su imena
drugih pripadnika ispisana na zidu.

U Posušju je prošle godine u prepunoj
kinodvorani održana premijera dokumentarnog filma Trebižat – priča
o jednoj vodi i jednom narodu, autora i scenarista Mire Andrića.
Uvodnim govorom, autor Miro Andrić je rekao kako je najviše emocija
doživio upravo u Posušju. Zahvalio
je svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji dokumentarnog
filma, posebice HKUD-u Fra Petar
Bakula, članovima HGSS-a stanice
Posušje, kao i Općinskom načelni-

KUD fra Petar Bakula na premijeri Trebižata

Posušje info 9

Kultura
okolnosti bila umiješana u otmicu i
ubojstvo Stjepana Crnogorca.

Predstavljena knjiga HRB, FENIX I UDBA, slučaj Stjepana Crnogorca

ku općine Posušje Branku Bagi, nakon čega je HKUD fra Petar Bakula
na pozornici pokazao vještine hercegovačkog kraja i tradicije poput
klesanja kamena, igranja kola i sl.,
potom je uslijedilo prikazivanje filma Trebižat – priča o jednoj vodi i
jednom narodu.
Andrićev dokumentarac je nježna priča o jednom narodu koji je
podijeljen ljudskom granicom na
Hercegovinu i Dalmaciju, ali kojeg povezuju vode sliva Trebižata.
Voda svoje putovanje započinje u
Roškom polju i Zavelimu. Potom se
ono nastavlja kroz Vučipolje i Tribistovo, gdje su gledatelji imali prilike
vidjeti i ljepote atraktivnog kanjona Ričine. Nastavak priče vodi u
Imotsku krajinu i prikazuje Zeleno
jezero, Suvaju, Prološko blato, Siju,
Vrljiku i Maticu. Potom se ponovno
prikazuju prirodne ljepote rijeka i
krajolika Hercegovine do Tihaljine,
Mlade i na kraju Trebižata i ušća u
Neretvu. Film je sniman četiri godine, a, kako sam autor kaže, poruka filma je to da rijeka ne priznaje
ljudske granice i da će one, koliko
god nekima bile predugo tu, jednoga dana nestati.

je istaknuo da se i danas borimo
protiv ostataka UDBE koji nikako
nisu mogli prihvatiti hrvatsku slobodu i neovisnost.
Knjigu je predstavio njezin autor
Igor Omerza koji je održao i kratku prezentaciju o životu Stjepana
Crnogorca. Istaknuo je važnost na
radu i otkrivanju zločina koje je
počinila jugoslovenska tajna služba
UDBA, a posebno je stavio naglasak
na utjecaj i rad slovenske UDBE koja
je iz različitih razloga i stjecajem

Veliko dvodnevno humanitarno druženje Božić u Posušju

Predstavljena knjiga
HRB, FENIX I UDBA,
slučaj Stjepana
Crnogorca
Prošle godine je u posuškoj kinodvorani održano predstavljanje
knjige HRB, FENIX i UDBA, slučaj
Stjepana Crnogorca. Na samom početku okupljene je pozdravio načelnik općine Posušje Branko Bago koji
10 Posušje info

Spuštanje Djeda Božićnjaka niz zgradu za Božić u Posušju

Stjepan je završio gimnaziju u sjemeništu, a njegov otac je htio da
se školuje za trgovca i da naslijedi
obiteljski posao. Nakon sinova nestanka, otac je zatvorio trgovinu.
„Brat mi je bio iznimno nadaren,
govorio je pet, šest jezika, svirao orgulje i gitaru. Bio je poseban u svemu. Bio je povezan i sa skupinom
Fenix (Bugojanska skupina 1972.,
op.a.), ali nije s njima ušao u Hrvatsku. Ipak, 2. srpnja 1972. gubi mu se
svaki trag i otada ništa o njemu nismo čuli“, kazala je sestra Bernardina
Crnogorac.

Veliko humanitarno
druženje Božić u
Posušju
Pred Božić je na Trgu hrvatskih
branitelja u Posušju održano veliko humanitarno druženje Božić u
Posušju. Prisutni su mogli uživati u
domaćim specijalitetima, kuhanom

Kultura
vinu te božićnim pjesmama muške
i ženske klape Zvizdan, vokalnog
sastava BelCanto, KUD-a Rakitno i
Fra Petar Bakula sa svojim sugrađanima.
No, to nije sve. U park se na saonicama spustio i Djed Božićnjak, zahvaljujući GSS-u Posušje, i one najmlađe
razveselio darovima.
Drugi dan, na Badnjak, druženje se
nastavilo uz bakalar, kojeg su dijelile članice Zajednice žena “Kraljica
Katarina Kosača”, pjesme i folklorno
društvo Rakitno i Fra Petar Bakula, čiji su najmlađi članovi izvodili trusu. Večer je dodatno začinio i
vilenjak Zvonko koji je bio uz Djeda
Božićnjaka i darivao najmlađe.
Ova Manifestacija je bila humanitarnog karaktera, a prikupljeno je 1
451 KM. Prikupljena sredstva donirala su se obiteljima kojima je to najpotrebnije u općini Posušje.
Ovu manifestaciju organizirale su
posuške udruge: PAUK, Dnevni boravak, Turistička zajednica općine
Posušje, Vijeće mladih i Sportski
savez, u suradnji s Općinom Posušje.

Festival religiozne drame

turni i društveni sadržaj, i ove godine, 28. lipnja, otvorena je biciklijadom „Posuški đir“, u organizaciji
Biciklističkog kluba Pony.
Trg hrvatskih branitelja bio je
prepun biciklista koji su se okupili
i skupa napravili đir kroz Posušje, a
natjecatelji koji su sudjelovali nisu
bili samo iz Posušja, nego i iz susjednih općina i gradova.

nog karaktera. Prikupljeni prilozi
namijenjeni su liječenju Mati Šarića
iz Rakitna, za kojeg se organizirao
humanitarni kulturno-sportski program u sportskoj dvorani, u organizaciji Vijeća maldih, na kojem je
prikupljeno 50,407 KM.

Hvalevrijedno je spomenuti kako
je ovaj događaj bio i humanitar-

7. Festival religiozne
drame
Župa Bezgrješnog Začeća BDM u
Posušju, organizirala je u ožujku
7. Festival religiozne drame – Posušje 2015. Ovim Festivalom župa
se uključila u novu evangelizaciju.
Naime, Crkva poziva da se Kristovo
Evanđelje naviješta na nove načine.
Dosadašnji Festivali potvrdili su da
ovaj način evangelizacije, donosi
velike plodove.

Otvaranje Posuškog lita biciklijadom

Predstave su se održavale svaki
tjedan u kripti nove crkve u Posušju,
s raznim vjerskim sadržajem, pred
mnogobrojnim vjernicima.

Posuškim đirom
službeno otvoreno
Posuško lito 2015.
Manifestacija Posuško lito, na kojoj
nas svakog ljeta očekuje bogat kul-

Humanitarna akcija u organizaciji vijeća mladih “Prijatelji za prijatelja”
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Otkrivanje biste fra Petra Bakule

Svečano otkrivena bista
fra Petra Bakule
29. lipnja u Batinu svečano je otkrivena bista najvećem i najsvestranijem prosvjetitelju Hrvata u
BiH, fra Petru Bakuli, u organizaciji
Mjesne zajednice Batin, a na inicijativu predsjednika Mjesne zajednice
Petra Penave, koja se želi barem
djelomično odužiti fra Petru te da
se nikada ne zaboravi kako je jedno
malo posuško mjesto dalo najvećeg
prosvjetitelja Hrvata u BiH.
Bistu, autorskog djela vrsnog kipara Marija Mihalja, otkrili su zajedno
rektorica Ljerka Ostojić i provincijal
fra Miljenko Šteko, a blagoslovio ju
je posuški župnik fra Mladen Vukšić.
Otkrivanju biste nazočili su: rektorica Sveučilišta u Mostaru i predsjednica Matice hrvatske Mostar prof. dr.
sc. Ljerka Ostojić, provincijal Hercegovačko-franjevačke provincije
fra Miljenko Šteko, generalni vikar
Mostarsko-duvanjske
biskupije
don Željko Majić, vikar Hercegovačko-franjevačke provincije fra Ivan

Polaganje vrijenaca na grobu Darka Ćurde
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Otkrivanje biste fra Petra Bakule

Ševo, posuški župnik fra Mladen
Vukšić, predstavnici općinske vlasti
predvođeni Općinskim načelnikom
Brankom Bagom te ostali predstavnici crkve, kulturnih institucija
kao i mještani Batina te ostali mnogobrojni gosti.

cvijeće i svijeće na njegovom grobu, gdje se pozdravnim govorom
nazočnima obratila predsjednica
udruge PAUK Franka Vican, nakon
čega je autor i redatelj predstave
Ajmo na fuka, Dragan Komadina,
održao prigodni govor.

Posušje ima i Ulicu fra Petra Bakule
te će nova osnovna škola nositi ime
po njemu. Dogodine, za dvjestotu
godišnjicu fra Petra, sadašnja vlast
planira napraviti i spomenik u gradu kojim će odati počast našem najvećem prosvjetitelju.

„Na nadgrobnom spomeniku jednog glumca iz etrurskog doba stoji:
‘Umirao sam mnogo puta, a ovako
nikada.’ Na spomeniku Darka Ćurde
nevidljivom tintom ostat će upisana gostovanja raznih kazališta. Kao
i da mrtav nastavlja darivati svoj
grad“, između ostalog je rekao redatelj Dragan Komadina na Ćurdinom grobu.

U sjećanje na Darka
Ćurdu, odigrana hit
predstava Ajmo na fuka
U posuškoj kinodvorani je, u znak
sjećanja na posuškog glumca Darka
Ćurdu, 8. srpnja odigrana hit predstava Ajmo na fuka, u organizaciji
udruge PAUK.
Prije početka predstave, rodbina i
prijatelji Darka Ćurde položili su

Predstava Ajmo na fuka

Nakon prigodnih govora u znak
sjećanja na Darka Ćurdu na njegovom grobu, program se nastavio u
kinodvorani, gdje se odigrala predstava Ajmo na fuka, u kojoj su igrali
Robert Pehar (HNK Mostar) i Saša
Oručević (Narodno pozorište Mostar).

Kultura

Večernja projekcija filmova na otvorenom

Izložba fotografija kamene baštine Posušja na Kamendanima

Večernja projekcija
filmova na otvorenom

Od 30. srpnja počeli 5.
Posuški kamendani

U sklopu Posuškog lita, u srpnju je
udruga PAUK u suradnji sa Sarajevo film festivalom, a pod pokroviteljstvom tvrtke Meggle iz Posušja,
organizirala večernje projekcije
filmova svjetske produkcije na Trgu
hrvatskih branitelja.

Kraj srpnja i narednih deset dana,
manifestacija koju svakako treba
posjetiti su „5. Posuški kamendani“.
Ove godine traju od 30. srpnja do 8.
kolovoza, a posjetitelji su ponovno
mogli uživati u bogatom programu.
Nastavlja se suradnja između organizatora ove jedinstvene manifestacije Turističke zajednice ŽZH
– podružnica Posušje i općine Posušje te njihovih partnera Akademije
likovnih umjetnosti Široki Brijeg
Sveučilišta u Mostaru, klesarske
škole Posušje i Razvojne agencije
ŽZH – HERAG, a novi partner u projektu je i Hrvatsko kulturno društvo
Napredak – podružnica Posušje.

Prvu večer na Trgu je prikazan film
nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma, a prošle
godine je osvojio i nagradu publike
na Sarajevo Film Festivalu – film
„Divlje priče“, dok je druga večer
bila rezervirana za prošlogodišnjeg
dobitnika Zlatnog lava na filmskom
festivalu u Veneciji – film „Golub sjedi na grani razmišljajući o postojanju.“
Cilj ovakvog događaja je promicanje
sedme umjetnosti, u suradnji s najvećom manifestacijom u regiji.

Skulptura Pauka izgrađena na prošlogodišnjim
Kamendanima

Ponukani odličnom suradnjom,
iskustvom i velikim zanimanjem
posjetitelja za prošlogodišnju kiparsku koloniju, kojom je Posušje
dobilo trajnu kulturnu ostavštinu
i koja je prvi korak u nastajanju
galerije na otvorenom, i ove godine
u Posušje su došli studenti ALU Širo-

ki Brijeg, kao i studenti s Umjetničkih akademija iz Splita i Osijeka,
čime su Kamendani ponovno dobili
međunarodni predznak. Posjetitelji
su tako u prilici vidjeti kako nastaje umjetničko djelo, no to nije sve.
U sklopu Kamendana, uz klesanje
na Trgu, predavanja u kinodvorani
i večer ikavice, posjetitelji su mogli
vidjeti i izložbu fotografija kamene
baštine posuškog kraja u parku, a u
predvorju kinodvorane mogla se vidjeti i projekcija fotografija kamene
baštine, kao i izložene kamene
skulpture.
Kulturni i društveni program Posušja, svake godine sve je bogatiji,
ponajprije kada je riječ o manifestaciji Posuško lito, koja se održava svakog ljeta i nudi oko 30 različitih događaja. Posušje tada biva
središte kulturnih zbivanja u cijeloj
Hercegovini, a Posuško lito posjeti
desetke tisuća ljudi. Biciklijadom
Posuški đir, započelo je Posuško
lito 2015., koje se nastavilo malonogometnim turnirom. Ljubitelji predstava mogli su uživati u kazališnoj

Posuški kamendani
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Ženska klapa Zvizdan iz Posušja

predstavi HNK Mostar – Ajmo na
fuka, na Večeri kazališta u izvedbi
udruge Apollo, zatim na predstavi
posuških framaša – Pogledi se susreli i mnogim drugim izvedbama na
daskama koje život znače, a koje sve
više i više obogaćuju kulturni život
Posušja.
Javna tribina na temu glazbe, s eminentnim stručnjacima s područja
glazbe, uvertira je za veliki koncert Prljavog kazališta na Trgu hrvatskih branitelja. Promocije knjiga
naših pisaca, kao i onih mladih pisaca i pjesnika, dokaz su kako naše Posušje posjeduje izvrsne talentirane
ljude i potencijale na čijoj promociji
nikada ne smijemo stati.
A onda i umjetničke ruke naših
klesara, čija djela nam ukrašavaju
Posušje, proizišla su iz manifestacije
Posuški kamendani, jedine ovakvog
tipa u BiH. Ponosno predstavljamo i
tjedan golfa, smotre folklora i mnogobrojne događaje koji su iza nas te
one koji tek slijede.

Muška klapa Zvizdan iz Posušja
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Održan Festival klapske
pisme u Posušju
1. I 2. kolovoza 2015. održan je drugi
Festival klapske pisme na posuškom
Trgu hrvatskih branitelja, u organizaciji Općine Posušje, Turističke
zajednice ZŽH – podružnica Posušje, udruge PAUK, HKUD Napredak i
klape Zvizdan.
Dvije klapske večeri ponudile su
spektakularan program pred mnogobrojnom publikom. Prvu večer
natjecale su se muške klape, a u revijalnom dijelu nastupila je klapa
Cambi, dok su se drugu večer natjecale ženske i mješovite klape, a u
revijalnom dijelu nastupila je klapa
Zvizdan.
U konkurenciji muških klapa, drugi put zaredom, pobjedu je odnijela Klapa Kožino. Zadrani su za
prvo mjesto dobili nagradu Posuški stećak, a uručio im ga je posuški
načelnik Branko Bago.

Nagradu publike, Buru, dobila je
klapa Sv. Mihovil iz Prološca koju im
je uručila zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Borjana
Krišto koja je ujedno i otvorila ovaj
jedinstveni festival u BiH.
Čapljinska mješovita klapa Signum
pobjednik je Festivala klapske pisme
Posušje 2015. u kategoriji ženskih
i mješovitih klapa. S pjesmama
„Žuta ruža“ i „Znaš neviro“ pokorili
su konkurenciju u utrci za Posuški
stećak i nagradu od 1 500 KM. Nagradu im je uručio Predsjedatelj Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović.
Nagradu publike Bura, kao i prošle
godine, dobila je ženska klapa
Zvizdan iz Posušja. Nagradu im je
uručio gradonačelnik Mostara Ljubo
Bešlić.
Tisuću ljudi posjetilo je ovaj događaj
i nisu krili oduševljenje ovogodišnjim Festivalom klapa na kojem su se
natjecale 22 klape iz BiH, Hrvatske,
Crne Gore.

Sport
Rekreativnom utrkom
u Posušju obilježen Dan
zdravlja

Državni prvaci na
prijemu u Općini
Posušje

SK GROM na državnom
prvenstvu BiH osvojio 7
medalja

Rekreativnom utrkom, u organizaciji Gimnazije fra Grge Martića
i Srednje strukovne škole Posušje,
obilježen je Svjetski dan zdravlja.
Svi ljubitelji sporta, ali i oni željni
druženja, veliki i mali, stari i mladi, okupili su se na Trgu hrvatskih
branitelja kako bi zadanom rutom,
trčeći ili hodajući, stigli do cilja.
Start i cilj je bio na Trgu hrvatskih
branitelja, a natjecatelji su prešli
krug od 4 km.

Titula državnog ekipnog prvaka u
taekwondou prošle godine pripala je posuškom Taekwondo klubu
Poskok. Na Državnom prvenstvu
BiH, koje se ove godine održavalo
u Posušju, osvojili su čak 30 medalja. To je bila i prigoda za prijem
zaslužnih natjecatelja i trenera kluba Petra Bobana u Općini Posušje.

Sportski klub mješovitih borilačkih
vještina GROM Posušje na prošlogodišnjem Državnom prvenstvu BiH u
Vitezu osvojio je 7 medalja. Na natjecanju su nastupili Ante Čutura,
Marija Šarić i Martin Soldo, koji su
postali prvaci Bosne i Hercegovine
te Jozo Sabljo s osvojenim srebrom.
Broncu su s osvojenim trećim mjestima odnijeli Robert Sabljo, Ivan
Romić i Mario Sabljo. Na natjecanju je nastupio i Josip Knezović, koji
trenira tek 3 mjeseca, ali je odradio
jako dobar meč, nažalost izgubljen
od puno iskusnijeg protivnika u
tijesnoj borbi.

Nakon utrke, uslijedilo je druženje sugrađana na Trgu, a volonteri su dijelili mnoštvo zdravih napitaka i slastica
bez šećera, koje su donirale posuške
tvrtke. Partner ovog događaja bila je
Općina Posušje, kao i Dom zdravlja
Posušje, čiji su djelatnici besplatno
mjerili krvni tlak i razinu šećera u
krvi. Ovo je još jedna od aktivnosti u
sklopu projekta Poduzetničko učenje
u Gimnaziji fra Grge Martića, koje su
organizirali sa svojim kolegama iz
Srednje strukovne škole.

Domaćini, Općinski načelnik Branko Bago i bivša ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Županije Zapadnohercegovačke Helena Lončar, tom prigodom izjavili su
kako su ponosni na rezultate ovog
Kluba te su im zaželjeli uspješan
nastavak djelovanja.
Pored navedenog uspjeha na Prvenstvu, za istaknuti je podatak kako su
Poskoci samo pretprošle godine na
klupskim natjecanjima osvojili čak
105 medalja.

„Ovo je ogroman uspjeh za Posušje i
naš klub koji postoji svega dvije i pol
godine i koji ima samo dva termina
tjedno za trening. Ponosno i ravnopravno se nosimo i konkuriramo puno
starijim klubovima u državi koji imaju treninge čak po dva puta dnevno
kroz cijeli tjedan i savršene uvjete za
treniranje“, priopćeno je iz Kluba.

Utrka za Dan zdravlja

Bivša ministrica Helena Lončar, Općinski načelnik Branko Bago i predsjednik kluba
Poskok Petar Bobran, uručenje priznanja

Državni prvaci na prijemu u Općini Posušje

SK GROM, državni prvaci
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Sport
Ovo je još jedan dokaz kako Posušje
ima velike potencijale i izvrsne rezultate na svim sportskim natjecanjima.

Održan Memorijalni
skup planinara ‘Ivica
Plazonić’ 2015.
U organizaciji HPD Pločno iz Posušja
i HPD Malačka iz Kaštela, a u sklopu
Posuškog lita”2015., prošli mjesec je
održan Memorijalni skup planinara Ivica Plazonić 2015.. Ovaj susret
tradicionalno se organizira svake
godine u spomen na Kaštelanskog
planinara koji je preminuo 1999. godine.
I ove godine odazvao se velik broj
kampera i planinara iz raznih
planinarskih društava, ukupno prijavljenih društava ove godine je 51.
Nakon uspona na vrhove najljepših
planina Čvrsnice i Vrana, nekoliko
stotina planinara osvojilo je vrhove:
Pločno (2228 m/nv), Veliki Vilinac
(2118 m/nv), Hajdučka vrata (2000
m/nv) i Vran planinu (2074 m/nv).

Lijepo i sunčano vrijeme omogućilo
je svim planinarima veličanstvene
poglede s planina.
Nedjelja je bila rezervirana za svetu
misu u crkvi sv. Ilije u Masnoj Luci
koju je predvodio fra Petar Krasić,
skupa s fra Ljubom Krasićem. Nakon svete mise, kojoj je nazočio velik broj vjernika, uslijedio je ručak i
rastanak.
„I ove godine skup planinara ispunio
je sva očekivanja, nadamo se da svi
sudionici ovogodišnjeg susreta na
Blidinju nose samo lijepe uspomene.
Vidimo se i sljedeće godine”, poručili
su organizatori Memorijala.

Održane 6. Posuške igre
bez granica
Najveselija zabava u sklopu Posuškog lita, Posuške igre bez granica,
održane su 25. i 26. srpnja na Trgu
hrvatskih branitelja, u organizaciji
Općine Posušje.
Dvodnevni zabavni program popratila je mnogobrojna publika i preko
600 natjecatelja, ne samo iz Posušja,
nego iz susjednih općina i gradova.
U 12 različitih disciplina mogli su
sudjelovati svi, od onih najmlađih
pa sve do najstarijih. Zabave, smijeha i veselja ni ove godine nije
nedostajalo, a druženje je trajalo
satima, uz osvježenje za sve goste i
natjecatelje, za koje su se pobrinuli
ovogodišnji sponzori.
Općinski načelnik Branko Bago
rekao je kako se radi o zabavnom
programu koji već 6. godinu za re-

dom okuplja mnogobrojnu publiku željnu zabave i igara. „Ovo je
događaj koji se održava već 6. godinu, a publika i mnogobrojni natjecatelji, pokazuju značaj Posuških
igara bez granica, na kojima ne
nedostaje veselja i zabave“, rekao
Općinski načelnik Branko Bago.

Durmišuša pobjednik
ovogodišnjeg turnira
mjesnih zajednica, sela,
zaselaka i gradskih
četvrti
Hakleri Durmišuše pobjednici su
Malonogometnog turnira mjesnih
zajednica, sela, zaselaka i gradskih
četvrti općine Posušje. Finalna utakmica odigrana je pred više od 2500
gledatelja, a navijači obje ekipe
bile su primjer kako se bodre svoje
momčadi.
Najboljim igračem turnira proglašen
je Ivan Petric (Durmišuša), najboljim
vratarem Ante Marić (Durmišuša),
dok je najbolji strijelac bio Ivan
Mandurić (Čitluk). Najboljima su
nagrade podijelili načelnik općine
Posušje Branko Bago, predsjednik
OV-a Ivan Lončar, tajnik Športskog saveza općine Posušje Tomislav
Bašić, predsjednik Športskog saveza Zvonimir Širić i novinar Pero
Crnogorac.
Dodajmo ovome da je u utakmici za treće mjesto Gradac sa 3:1 bio
bolji od Meljakuše. Program su svojim nastupima uveličale posuške
mažoretkinje i Hrvatski plesni klub
Posušje.

Posuške igre bez granica

Načelnik Branko Bago uručio nagrade pobjednicima na Posuškim igrama
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Igrači i navijači malonogometne ekipe Durmišuša

Ostalo

Polaganje vijenaca na Trgu hrvatskih branitelja za Dan općine

Obilježen Dan općine
Posušje
Prošle godine, 11. kolovoza, obilježen je Dan općine Posušje.
Svečanost je započela molitvom za
poginule i nestale hrvatske branitelje koju je predvodio posuški župnik i dekan Posuškog dekanata fra
Mladen Vukšić. Potom je uslijedilo
polaganje vijenaca na spomen obilježje hrvatskim braniteljima. Njih
su zajedno s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata
položili Općinski načelnik Branko
Bago i predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Lončar, potom visoko izaslanstvo HDZ-a BiH, predvođeno predsjednikom dr. Draganom Čovićem,
Milan Kovač, predsjednik Kluba
utemeljitelja HDZ-a Republike Hrvatske te ostali predstavnici iz stranačkog života Posušja i Bosne i Hercegovine.
U nastavku programa obilježavanja Dana općine Posušje održana
je svečana Sjednica Općinskog vijeća općine Posušje koju je otvorio
predsjednik Vijeća Ivan Lončar. Nakon uvodnog pozdrava, Lončar ih je
kratko upoznao s radom Općinskog
vijeća u proteklih godinu dana.
Općinski načelnik Branko Bago, u
svom obraćanju, kazao je da su se
poduzeli konkretni koraci kako bi se
poboljšala kvaliteta života u Posušju. Spomenimo samo neke: obnova
nogostupa u centru Posušja, potpuna rekonstrukcija javne rasvjete,
čime se postigla ušteda potrošnje
energije od 60 %, a s druge strane
proširenje na gotovo sve ulice u
urbanom dijelu mjesta, uređenje gradskog parka, sanacija loka-

Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović sa
suradnicima

Svečano obilježen Dan općine

lnih cesta, obnova male sportske
dvorane, rekonstrukcija kotlovnica
u osnovnim školama s ciljem uštede
energije, obnova objekta u sklopu
nogometnog stadiona i nastavak
rada na vodoopskrbnoj mreži prema mjesnim zajednicama.
Po završetku svečanog govora
Općinskog načelnika općine Posušje, nazočnima se obratio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine dr.
Dragan Čović: „Ono što danas Posušje jeste vi ste najbolje pokazali
u ovim insertima (video materijal
predstavljen na sjednici o.p.a.). „Pošli vi u Posušje obilaznicom s lijeva ili
desna nitko više ne može zanijekati
onu svježinu koju ste vi kao vodstvo
općinske strukture unijeli u Posušje,
u razvoj posuškog kraja. Vi morate
biti ponosni na ono što ste uradili“,
kazao je dr.Čović. U nastavku je uslijedilo obraćanje i gosta iz Republike
Hrvatske Milana Kovača, predsjednika Kluba utemeljitelja HDZ-a
Republike Hrvatske koji je naglasio potrebu postojanja čvrste veze
između Hrvata u RH i BiH.

Već tradicionalno, na svečanim sjednicama Općinskog vijeća dodjeljuju
se priznanja najzaslužnijim pojedincima i udrugama za doprinos posuškom kraju.
Prošle godine, titula Počasnog
građanina općine Posušje uručena je dr. fra Marinku Leki, javno
priznanje Zlatna plaketa Grb općine
Posušje prof. Ljubi Kovaču i poduzetniku Iliji Tokiću, dok je javno
priznanje Zahvalnica općine Posušje otišla u ruke posuškoj Udruzi gospodarstvenika.

Prisjećanje na poginule
hrvatske branitelje
općine Posušje
U spomen na žrtvu svih hrvatskih
branitelja, a posebno onih s područja općine Posušje, na Trgu hrvatskih branitelja položeni su vijenci i zapaljene su svijeće.
Tom činu, prošle godine nazočila su
dva izaslanstva: Općine Posušje i
udruga proisteklih iz Domovinskog
rata s područja općine Posušje, koje
su predvodili Općinski načelnik
Posušje info 17

Ostalo
na uvjerljivo drži broj jedan u državi
kada je u pitanju broj dobrovoljnih
darivatelja krvi – Posušje se može
pohvaliti da ih ima čak preko 1 200.

Pokusna arheološka
iskopavanja u Rakitnu
U pećini Vilinka na brdu Gradina u
Sutini provedena su probna arheološka iskopavanja od 9. 4. do 11. 4.
2015.
Prisjećanje na poginule branitelje općine posušje

Branko Bago i predsjednik Općinskog vijeća Ivan Lončar te po prvi put
u ovom svojstvu visoko izaslanstvo
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje je, uz prigodnu glazbenu
intonaciju i pratnju počasnog voda,
predvodio načelnik zajedničkog
stožera, stožerni general Ante Jeleč.

Večer sjećanja na
Vukovar
Župa Posušje prisjetila se branitelja,
prošle godine na 18.11., osobito onih
iz Posušja te onih vukovarskih. Ponajprije se molila krunica u kripti, zatim je slavljena sveta misa. Molilo se
i za pokojnog fra Ljubu Čuturu koji je
umro prije dvije godine. Kripta je bila
dupkom ispunjena. Nakon svete mise
prikazan je kratki uradak fra Marija
Knezovića o životu i djelu pokojnog
fra Ljube.
Potom su se framaši, trećari, ali i brojni ostali vjernici uputili niz dvije
glavne posuške ulice do Trga branitelja. Putem su postavili preko 450
svijeća, a na samom Trgu od svijeća je

Prelijepa večer sjećanja na vukovar
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oblikovana velika krunica s križem.
To su načinili mali posuški framaši.
Krunica je mnogima u ratu bila štit i
obrana. Izrečene su molitve za branitelje koji su svoje živote žrtvovali za
našu slobodu i mir.

Posušje još jednom
dokazalo zašto je prvo u
BiH po broju darivatelja
krvi
Tradicionalno božićno dobrovoljno
darivanje krvi, koje je organizirao
Crveni križ Posušje u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu SKB
Mostar, održano je i prošle godine.
Krv je dobrovoljno darovalo 45 građana, a ukupna brojka prikupljenih
doza dragocjene tekućine za prosinac
prošle godine iznosi 91, s obzirom na
to da je Crveni križ Posušje imao dvije izvanredne akcije darivanja krvi
u SKB Mostaru zbog operacija teško
oboljelih sugrađana.
Posušje je u Bosni i Hercegovini
poznato po tome što je najmlađa
općina u državi, a isto tako ova opći-

Općinski načelnik Branko Bago na darivanju krvi

Na projektu je sudjelovalo sedam
arheologa iz BiH i Hrvatske, koji su
svojim volonterskim radom omogućili ovo istraživanje. Zahvaljujući
ovoj akciji, pećinu Vilinku su posjetili
i članovi HGSS Posušje, s ciljem utvrđivanja njezine veličine.
Arheološkom iskopavanju je prethodio terenski pregled, koji je obavljen
prošle godine, te su tom prilikom u
ulaznoj dvorani nađeni površinski
nalazi keramike, koji su bili ključni
indikator o potencijalu arheološkog
nalazišta. Potaknuti time, ali i zbog
izrazito povoljnog položaja same
pećine, ekipa je upravo na ovom lokalitetu provela pokusna arheološka
istraživanja. Ovo su ujedno i prva istraživanja na području Rakitna u 21.
st., koja su neopravdano izostala u
proteklih nekoliko desetljeća. Potrebno je naglasiti kako je upravo Rakitno, jedno od najslabije arheoloških
istraženih područja u BiH. Važno je
napomenuti, kako je ovu pećinu kao
i čitavu Gradinu prvi put spomenuo
i opisao rudarski satnik Vaclav Radimsky daleke 1891. god., u članku
izdanom u časopisu Glasnik Zemaljskog muzeja pod nazivom „Visoravan Rakitno u Hercegovini” i tako je

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Lončar na darivanju
krvi

Ostalo

Arheolozi na iskopavanju u Rakitnu

uveo u arheološku literaturu.
Cilj ovog iskopavanja bio je utvrditi
opći vremenski raspon naseljenosti
pećine. Zbog financijske ograničenosti, pokusnim iskopavanjem otvorena je relativno mala sonda od 2 m2.
Unatoč tome, pronađena je velika
količina pokretnog arheološkog materijala i dobiveni su osnovni podatci
o nalazištu.

Izradom adventskog
vijenca upotpunjeno
blagdansko ukrašavanje
Posušja
Kraj studenog obično je obilježen
intenzivnim pripremama, kao i početkom blagdanskog ukrašavanja
Posušja. Tako je gradski park krasio
adventski vijenac, za čiju izradu su
prošle godine bili zaduženi općinski
pripravnici.
Pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje postavili
su obnovljene svijetleće dekoracije
dužinom glavnih mjesnih ulica, ali
i na kružnim tokovima. Na Trgu hr-

Izrada adventskog vijenca

Pokusna arheološka iskopavanja u Rakitnu

vatskih branitelja zasjala je okićena
jelka koju su, uz pomoć djelatnika JP
Vodovod, Šumarije i posuške Elektroprivrede, ukrašavali i općinski pripravnici.
Kako bi sve bilo u božićnom ozračju,
dva dana prije Božića, Općina Posušje u suradnji s posuškim udrugama, organizirala je i manifestaciju
Božić u Posušju, kojoj je cilj okupljati
građane kako bi uz pjesmu, kuhano
vino, bakalar i zajedništvo osjetili
čari Božića.

Gradski vrtić Bajka
ugostio djecu iz Dječjeg
vrtića Pčelica iz Širokog
Brijega
U svibnju je u Dječjem vrtiću Bajka
u Posušju bilo jako veselo. Mališanima su u posjetu došla djeca iz Dječjeg vrtića Pčelica iz Širokog Brijega,
u pratnji njihovih odgajateljica i
ravnateljice. Njihov dolazak razveselio je svu djecu gradskog vrtića,
tim više jer je ovo prvi put da im je
na druženje došlo 70 djece iz drugog

vrtića.
„Posjeta kolega i djece je prilika za
unaprjeđenje suradnje, a i djeci je
radost što će upoznati i drugu djecu.
Kada smo im rekli da će nam doći
dragi gosti, naši mališani su dočekali
svoje prijatelje s osmijehom na licu
i zastavicama koje su im pripremili,
na kojima je pisala dobrodošlica“, izjavila je ravnateljica vrtića Gordana
Vican.
Za djelatnike i svu djecu, organizirano je i osvježenje kako bi se mogli
odmoriti nakon puta. Mališani su se
odmah prepustili igri i druženju u
dvorištu gradskog vrtića, pod budnim okom svojih odgajateljica.
Dječji vrtić Bajka, kao odgojno-obrazovna ustanova, usmjeren je na djecu
i potiče njihov cjeloviti psihofizički,
emocionalni i socijalni razvoj. Omogućeno im je da se bave različitim
vrstama aktivnosti u kojima aktivno
sudjeluju i uče na prirodan način. Navedeno potvrđuje moto Vrtića: „Djeca su naš najsnažniji potencijal, naša
nada, naša budućnost!“

Dječji vrtić Bajka Posušje
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Ostalo

Defile posuških maturanata

Mimohod svih posuških postrojbi s ratnim stijegovima

Svečano ispraćena
još jedna generacija
maturanata

ijednog incidenta na posuškim ulicama, možemo slobodno reći kako smo
ponosni na naše maturante.

Nakon defilea kroz glavne ulice Posušja, popraćenog znatiželjnim pogledima prolaznika, vesela povorka
maturanata uputila se na tradicionalno fotografiranje pred spomenikom
fra Grge Martića. Potom su proslavu
povodom kraja srednjoškolskog
školovanja, uz prigodan program,
do sitnih jutarnjih sati nastavili u
jednom od posuških ugostiteljskih
objekata.

„Dragi maturanti, neka vam je sretno
i blagoslovljeno vaše životno putovanje. Budite uporni, marljivi i ne
dajte da vas išta pokoleba na putu do
željenog cilja. Vi ste naša budućnost“,
rekao je načelnik Bago.

Ovom događaju nazočio je i Općinski načelnik Branko Bago, koji je,
prije početka zabave, pozdravio sve
nazočne maturante, njihove nastavnike i ravnatelje te im čestitao na
uspješnom završetku godine i poželio
sreću i upornost u svemu što će raditi.
Ovi maturanti, svojim ponašanjem
na maturalnoj večeri i danima pred
kraj školske godine, pokazali su kako
se može odlično zabaviti uz pristojno ponašanje i mogu biti primjer
svim budućim maturantima. Bez

Polaganje vijenaca za Dan branitelja
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Obilježen Dan branitelja
općine Posušje
30. svibnja 2015. po prvi put je svečano obilježen Dan branitelja općine
Posušje
Program je započeo svetom misom
u crkvi Bezgrješnog začeća Blažene
Djevice Marije u Posušju, za sve
nestale, poginule, umrle i žive branitelje, koju je predvodio župnik Fra
Mladen Vukšić. Nakon svete mise,
uslijedio je mimohod svih posuških
postrojbi s ratnim stijegovima koje
su nosili učenici posuške Gimnazije
do Trga hrvatskih branitelja uz pratnju limene glazbe hrvatske komponente vojske u BiH.

Na Trgu je svečanost započela intoniranjem himne Lijepa naša te polaganjem vijenca u ime svih građana i
branitelja, kojeg su položili Općinski
načelnik Branko Bago, predsjednik
Općinskog vijeća Ivan Lončar te ratni
zapovjednik i predsjednik Odbora za
organizaciju ove manifestacije profesor Ante Kovač. Nakon toga je uslijedila minuta šutnje za sve branitelje
koji su dali živote za svoju Domovinu.
Kratku molitvu za branitelje izrekao
je posuški župnik i dekan fra Mladen
Vukšić.
Potom se nazočnima obratio Općinski
načelnik Branko Bago, koji je rekao,
između ostalog, izrazio iznimno zadovoljstvo i ponos radi održavanja
ovakvog događaja. Tijekom programa pročitana su i pisma potpore
hrvatskim braniteljima u Zagrebu
koje su uputili branitelji iz općine Posušje.
Ovom svečanom i iznimno važnom
događaju nazočio je i predsjednik
Vlade ŽZH Zdenko Ćosić koji se obratio u ime hrvatskog člana predsjedništva BiH Dr. Dragana Čovića te
uputio čestitku svim braniteljima uz

Predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić

Ostalo

Općinski načelnik Branko Bago na sastanku s predstavnicima Županijskog MUP-a i
Policijske uprave Posušje te Uprave za ceste ŽZH

davanje pune podrške ovom projektu. Osim njega nazočni su bili i ministri u Vladi ŽZH Dario Sesar, Miroslav
Ramljak i Mladen Begić.
Ovo je prva godina obilježavanja
Dana posuških branitelja kojeg je
posjetilo preko 1000 hrvatskih branitelja, njihovih obitelji i gostiju. S
njega je poslana snažna poruka zajedništva kako branitelja tako i hrvatskog življa uopće. Također, treba
naglasiti kako su posjetitelji, a posebno branitelji, ovaj događaj ocijenili
iznimno dobrim te su izrazili nadu
u njegovu dugovječnost. Događaj je
upotpunio i kulturno-umjetnički program, s glazbom i recitacijama.

Zajedno za sigurnije
Posušje
S obzirom na nedavne tragične
događaje u prometu na području
općine Posušje, ali i na početak Kulturno-športske manifestacije Posuško lito, kako bi se povećao stupanj
sigurnosti na prometnicama u općini, održan je radni sastanak kojem
su uz Općinskog načelnika Branka
Bagu i njegove suradnike nazočili
predstavnici Županijskog MUP-a i
Policijske uprave Posušje te Uprave
za ceste ŽZH.
Na sastanku je usuglašeno kako će se
žurno na kritičnim točkama na kojima se učestalo događaju prometne
nezgode postaviti kućišta za stacionirane radare, čime bi se trebala
povećati sigurnost svih sudionika u
prometu. Uz pomoć specijalizirane
postrojbe za sigurnost prometa i
specijalne policije, u svrhu sprječa-

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Lončar

vanja prekršajnih i kaznenih dijela iz područja sigurnosti cestovnog
prometa, pojačano se djeluje na području cijele općine Posušje. U istu
svrhu, posebno vikendom, pojačana
je suradnja i inspekcijskih službi s
razine županije i općine s djelatnicima MUP-a.
Upućen je i apel stanovnicima naše
općine da se ponašaju odgovorno,
poštuju prometna pravila o sigurnosti u prometu, suzdržavaju od brze
vožnje, vožnje u alkoholiziranom
stanju te u neregistriranim i neispravnim vozilima. Poseban apel je
upućen roditeljima da spriječe svoju
malodobnu djecu u namjeri upravljanju motornim vozilima.
Također s ciljem podizanja razine
sigurnosti, ali i učinkovitijeg rada
policijskih službenika, odaslana je
molba žiteljima ukoliko primijete
bilo kakva devijantna ponašanja
kako u prometu, tako i na javnim
mjestima da ne oklijevaju pozvati
Policijsku upravu Posušje na broj 122.

Proslava Dana
domovinske zahvalnosti
u Viru
5. kolovoza 2015. u Viru je svečano
obilježen 15. godinu zaredom Dan
domovinske zahvalnosti. Riječ je o
jedinom mjestu na prostoru Bosne i
Hercegovine gdje se obilježava ovaj
dan.
Program je počeo polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim
i nestalim braniteljima u Viru, a
vijence su položili predstavnici
općine Posušje zajedno s Udrugama

proisteklim iz Domovinskog rata
općine Posušje, predstavnici mjesne
zajednice Vir te predstavnici HDZ-a.
Nakon himne “Lijepa naša” i minute šutnje za sve poginule i nestale
branitelje, proslavu je otvorio predsjednik Općinskog Vijeća Ivan Lončar,
a nakon njega je voditeljica Marija
Budimir pročitala pismo upućeno
gradonačelnici Knina od organizacijskog Odbora za organizaciju Dana
zahvalnosti u Viru.
Nakon svečanog otvaranja počeo je
sportsko-zabavni program u okviru kojeg se bacao kamen, skakalo u
dalj i trčalo na 400 metara, a potom
su uslijedile uvijek atraktivne borbe
bikova.

Zabrana plakatiranja po
drvećima i postavljene
ploče za osmrtnice
Svjedoci smo intenzivnih radova na
uređenju javnih gradskih površina općine Posušje i uređenju hortikularnih radova, što naše Posušje čini
uređenijim i ljepšim. Uz institucije
koje sustavno vode brigu o okolišu, to
je dužnost i građana općine Posušje.
Plakati se mogu isticati samo na
oglasnim i reklamnim pločama,
oglasnim stupovima, ormarićima i
panoima. Isto tako vrijedi i za osmrtnice. Odnedavno su postavljene ploče
na kojima se lijepe osmrtnice, kako
se više ne bi lijepile po drveću te kako
bi se naš grad održao urednim.
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Turistički potencijali

Turistički potencijali - blidinje

Turistički potencijali
Općina Posušje bogata je prirodnim resursima za razvoj raznih oblika turizma, od kojih se ističe Park
prirode Blidinje. Blizina većih turističkih tržišta kao što su Međugorje i
Dalmacija omogućili su razvoj skijaškog, planinarskog i izletničkog
turizma.
• Park prirode Blidinje
Područje Blidinja se u pisanim
dokumentima prvi put spominje
1408. godine u povelji bosanskog
kralja Ostoje, mada je područje bilo
naseljeno još i prije prvih pisanih tragova. Park prirode Blidinje
nalazi se na prostoru općina Posušje, Tomislavgrad i Jablanica,
odnosno
Zapadnohercegovačke,
Herceg-Bosanske i Hercegovačkoneretvanske županije. Planinski
masivi Čvrsnice (Pločno 2 228 m)
i Vrana (Veliki Vran 2 074 m) te
Blidinjsko jezero i Polja čine najistaknutije dijelove ovog prostora.
Područje Blidinja jedinstvena je
prirodna pojava prekrasnih krajolika na kojem žive mnoge endemske
vrste biljnog i životinjskog svijeta
od kojih je najpoznatija bor Munika.
Blidinjsko jezero, površine 6 km2
smješteno je na nadmorskoj visini
od 1 184 m. Park prirode Blidinje
prvenstveno svatko doživljava kao
zimsko odredište, mjesto gdje mogu
rekreativno skijati, snowbordati,
sanjkati se, voziti skutere i sl.
U sklopu Parka je veliki skijaški
kompleks centar Blidinje ski and
Nature park koji se sastoji od žičare
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četverosjeda (Doppelmeyer, kapacitet 1 942 osobe/h) i ski lifta te više
skijaških staza, od onih za početnike do onih za vrhunske skijaše do
snowbordera, a tu je sanjkalište za
one najmlađe. U sklopu Parka je nekoliko restorana, motela i pansiona.
Za sve one željne zabave i adrenalina na prostoru Parka prirode
Blidinje postoji nekoliko staza za
ljubitelje Off Road Rally vožnje. Važno je napomenuti da staze nisu previše zahtjevne.
• Biciklizam i planinarenje
Na prostoru općine Posušje djeluje Hrvatsko planinarsko društvo
Pločno. Posuške planine su idealne
za svakoga tko misli planinariti, a
posebno se ističe planina Čvrsnica koja svojim geološkim oblicima
oduševljava svakoga tko se zaputi
planinariti po njoj. Mnoga planinarska društva, kojih u posljednje
vrijeme ima dosta kako s područja
BiH, tako i iz Hrvatske, Slovenije i
drugih zemalja, sve češće kao planinarsku rutu odabiru upravo ovaj
kraj.
NAZIV STAZE DULJINA
• Ričina – Oštrc 9,50
• Podzavelim – Zavelim 7,00
• Posušje (crkva) – Radovanj –
Snižnica – Tribistovo 11,00
• Masna Luka – Pločno 11,00
• Masna Luka – Lokve – Vilinac 14,50
• Risovac – V. Vilnac 12,00
• Bare – Pločno 8,50
• Blidinje jezero – Jelinak – Pločno –
V.Vilinac – Jezerce – Risovac 25,00
• Kedžera – V.Vran 5,50

• Blidinje jezero – Pećina – M.Tomića
– Hajdučki grob – V.Vran 11,00
• Rakitno – Korita – Bosiljina – Bijele stijene 16,00
UKUPNO 131,00
• Golf
Golf u Hercegovini jedan je od najmlađih sportova. Osim nekoliko
pojedinaca, zaljubljenih u svoj hobi,
malo tko je imao prilike u posljednjih nekoliko godina iskušati ovu
igru. Danas je situacija potpuno drugačija: krajem 2006. godine osnovan
je Golf klub Posušje – drugi u BiH, a
jedini na prostoru Hercegovine. Posjetitelji sa svih strana svijeta su više
nego zadovoljni igralištem i golferi
iz susjednih država svakodnevno
posjećuju igralište u Posušju.
• Kanjon Brine
Kanjon Brine je jedno od najatraktivnijih turističkih mikro lokaliteta
na području općine Posušje sa svojom izraženom avanturističkom
notom. Brina je tjesnac između
dvaju brda, koja povezuje naselje
Ričinu, koje se nalazi približno 1 km
zapadno od Posušja, s Tribistovom,
selom u sjevernom dijelu općine Posušje.
• Jezero Tribistovo
Tribistovo jezero je nastalo kao
akumulacija pitke vode za potrebe
Posušja. Napravljeno je 1989. godine. Nalazi se na putu za skijalište
Blidinje i Blidinje jezero, a između
Posušja i Rakitna. Dužina mu je oko
500 metara, širina oko 300 metara,
dok je najveća dubina oko 15 metara na najdubljim dijelovima.

Turistički potencijali

Turistički potencijali - blidinje

Turistički potenacijali - rally

Turistički potenacijali - planinarenje

Turistički potenacijali - kanjon brine

Turistički potencijali - skijalište

Turistički potenacijali - biciklizam

Turistički potencijali - golf

Turistički potencijali - jezero tribistovo
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Kamena baština

„Odlazin da ti se ponovo vratin. O tebi govorin ljudin. Govorin o tvojin stećcin, duhovin
strile na vičnin spomenicin u Rastovači di je tvoj fra Grga rođen, na livadi na Ričini
tvojoj, pod moston što je ko ruka koja gradi mozaik različitosti, ko zemlja što spaja
istok i zapad, ko nebo što spaja srca na najvećoj udaljenosti... Govorin o tvom kamenu,
najlipšen na planeti. S njin se rodiš, po njemu te znaju, stopan svojin po njemu hodiš i
ruke naši majstora po njemu klešu da zauvik ostave tragove na zemlji tvojoj. Na tebi,
kameni lipotane. Da dišeš, samo ti srce ne bi kameno bilo.
Bistri slapovi tvoje Žukovice što se kotrlja niz liticu i žubori melodijon što odzvanja u
nami na koji god kraj svita odemo, najlipša su razglednica u našen sićanju. A najbolje
od svega je tvoja tišina. Kad na Topali legneš i sklopiš oči na zelenilu, ositiš miris trave,
raširiš ruke pod zvizdanin nebon, duboko uzdahneš i ko da ništa drugo na svitu ne
postoji.
Nije tvoj fra Petar džaba prosio za te. ‘Gdi nisi sijan neniči: zašto nisi pitan ne odgovaraj.
Tko će zgode koje želi, iz svog doma nek ne seli - doma živem kako hoću, a u svitu kako
mogu’, tako je govorio. On je bio tvoj čovik.
Bogat li je čovik koj te ima. Bogata li san i ja dok na tebi gradin…“
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