View this email in your browser

DVODNEVNA MANIFESTACIJA U ZAGREBU

Održana manifestacija Kulturno-vjerska
baština Hrvata BiH
Pod geslom 'Vratimo nadu zavičaju' održana je dvodnevna manifestacija Kulturnovjerska baština Hrvata Bosne i Hercegovine 7. i 8. srpnja u Zagrebu u organizaciji
Hrvatske matice iseljenika, Udruge bosanskih Hrvata Prsten te Župe Svete Marije
Anđeoske-Sopnica i Zajednice Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Tim povodom u
Hrvatskoj matici iseljenika 7. srpnja priređen je susret s vrhbosanskim nadbiskupom,
kardinalom Vinkom Puljićem i hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom
Čovićem. Primio ih je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika i predsjednik UBH
Prsten Mijo Marić, a na manifestaciji je sudjelovao i gradonačelnik grada
Zagreba Milan Bandić. Pročitajte više

ODRŽANA PRVA SJEDNICA

INTERVJU SLOBODNA DALMACIJA

Održana sjednica UO i

Spajanje zelene i plave

izabrano Predsjedništvo

Hrvatske naša je realnost

UBHH Prsten

i nužnost

U središnjici Udruge UBHH Prsten u

Predsjednik Kluba znanstvenika UBH

Vitezu održana je prva sjednica

Prsten, prof. dr. sc. Ivo Grgić za

Upravnog odbora UBHH Prsten na

Slobodnu Dalmaciju podijelio je svoja

kojoj je izabrano 11 članova

razmišljanja o budućnosti i procesu

Predsjedništva, a za glavnog tajnika

prilagodbe hrvatske poljoprivrede

imenovan je Ivan Sajević iz Viteza.

novonastalim okolnostima koje

Na prvoj sjednici Predsjedništva

uzrokuju porast turističke potrošnje ali

definirani su ciljevi i postavljeni temelji

i potražnje domaćeg stanovništva.

za daljnji rad tog tijela upravljanja.

Osvrnuo se i na nedavno doneseni

Druga sjednica Predsjedništva

zakon o poljoprivrednom zemljištu,

najavljena je za 31. kolovoza u Orašju.

smanjenje PDV-a na hranu ali i na
utjecaj uvoznog lobija na domaće
proizvođače.
Pročitajte više

OBILJEŽENA VAŽNA OBLJETNICA

Obilježena 25. godišnjica utemeljenja Hrvatske
Republike Herceg-Bosne
Pred Spomenikom hrvatskim braniteljima ispred Hrvatskog doma 'Herceg Stjepan
Kosača' u Mostaru izaslanstvo Hrvatskoga narodnoga sabora BiH te izaslanstvo
Republike Hrvatske položilo je vijence i svijeće čime je obilježeno utemeljenje
Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Svečanosti su nazočili hrvatski član
Predsjedništva BiH, predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjednik
Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić, predsjednik
Federacije BiH Marinko Čavara te premijer Hercegovačko-neretvanske
županije Nevenko Herceg. U ime UBH Prsten obilježavanju obljetnice nazočio je
član Predsjedništva Upravnog odbora Ivica Nuić.
Pročitajte više

HUMANITARNI TURNIR

Riječka podružnica Prstena organizirala
malonogometni turnir
U Sportsko-rekreativnom centru Ronjgi u Viškovu pokraj Rijeke 4. i 5. kolovoza
2018. godine održan je humanitarni malonogometni turnir pod nazivom 'Spomenici
budućnosti'. Sredstava su prikupljana za izgradnju nove zavjetne kapele na brdu
Kondžilo, čuvenom marijanskom svetištu, kao i spomen-parka poginulim hrvatskim
braniteljima Komušine i Teslića. Na turniru je sudjelovalo 16 malonogometnih
ekipa koje je bodrilo oko 1500 gledatelja pristiglih iz cijele Hrvatske.
Pročitajte više

HODOČASTILI U SVETIŠTE

TRADICIONALNI SUSRET

Članovi Prstena Osječko-

Stotinjak prstenovaca na

baranjske županije

Haliću obilježilo početak

hodočastili u Jajce

ljeta

Drugu godinu zaredom članovi

U organizaciji Podružnice UBH Prsten

Podružnice Osječko-baranjske

Varaždin 1. srpnja održano je

županije UBH Prsten na blagdan

tradicionalno okupljanje prstenovaca

svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja

na Haliću u varaždinskim bregima.

2018., krenuli su iz Osijeka put Jajca

Već devet godina varaždinska

kako bi hodočastiti svetom Ivi u

podružnica organizira druženje na

Podmilačje. U sklopu cjelodnevnog

otvorenom za svoje članove i sve

programa i aktivnosti članice Kluba

prstenovce, kao i prijatelje Udruge.

žena osječke Podružnice donirale

Među stotinjak okupljenih bili su i

knjige Osnovnoj školi '13. rujna' u

članovi Udruge iz Zagreba i okolice.

Jajcu.

Pročitajte više

Pročitajte više

BLIC VIJESTI

Večer Hercegovine u Posavini
Večer Hercegovine u Posavini održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine s
početkom u 20:00 sati u Športsko rekreativnom centru Aqua Centar bazeni
Orašje. Bit će to šesta Večer Hercegovine u Posavini čime se nastavlja tradicija
održavanja ovakvih susreta kako bi se osnažili prijateljski odnosi i zajedništvo s
ciljem realizacije programa za opstojnost Hrvata na prostorima koja stoljećima
nastanjuju.

Dani hrvatskog filma u Orašju
Ovoga vikenda, točnije 1. rujna otvara se 23.
manifestacija 'Dani hrvatskog filma' u Orašju.
Glumac Ivo Gregurević inicijator je velikog
kulturnog događaja od regionalnog značenja dok je
domaćin manifestacije općina Orašje.
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