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Povodom obilježavanja Dana Općine Blato i blagdana Svete Vincence 27. travnja 2019. godine
u 20.00 sati u velikoj dvorani Doma kulture održana je svečana sjednica Općinskog vijeća
Općine Blato.

Sjednicu je u nazočnosti zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije Joška Cebala,
vijećnika Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, dekana Korčulanskog
dekanata, kanonika Stolnog Kaptola svete Marije u Dubrovniku i župnika Župe Svih Svetih Blato
don Željka Kovačevića, patera prof. Marijana Steinera, dr.sc. profesora na Filozofskom fakultetu
Družbe Isusove u Zagrebu, mons. Ivana Milovana, biskupa u miru, načelnika susjednih općina i
gradonačelnika Grada Korčule, zamjenika načelnika Općine Blato Perice Bačića, vijećnika
Općinskog vijeća Općine Blato, te ostalih uzvanika, mnogobrojnih mještana i prijatelja Blata
otvorila predsjednica Općinskog vijeća Marija Bačić.

Program svečane sjednice vodila je voditeljica Andrea Joković. Od mnogobrojnih brzojava i
čestitaka pristiglih povodom Dana Općine voditeljica je prisutnima pročitala čestitku saborskog
zastupnika Nikole Grmoje, gradonačelnice Grada Pakraca Anamarije Blažević i dubrovačkog
biskupa mons. Mate Uzinića. Nakon što je načelnik Ante Šeparović detaljno upoznao nazočne s
radom i značajnim razvojnim projektima u protekloj godini, te planovima Općine Blato uslijedili
su pozdravni govori i čestitke gostiju. Tako su se nazočnima obratili načelnica Općine Vela Luka
Katarina Gugić u ime svih načelnika Otoka Korčule i gradonačelnika Grada Korčule i zamjenik
župana Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo. Uslijedila je dodjela javnih priznanja
Općine Blato, koje je dobitnicima uručio načelnik Ante Šeparović.

Zlatni grb kao pojedinačno priznanje dodijeljen je Ivanu Vojvodiću, dipl. iur. iz Blata kao znak
zahvalnosti i priznanja za nesebičan dugogodišnji rad u svim segmentima života u Blatu, za
njegov doprinos u radu Narodne glazbe Blato gdje je ostavio neizbrisiv trag tijekom 36 godina
vođenja Glazbe kao predsjednik, za očuvanje opstojnosti glazbe, popularizacije glazbe,
ostvarivanja zavidnih organizacijskih nastupa i prezentacije Blata u zemlji i inozemstvu.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodijeljen je kao znak priznanja i zahvalnosti za
utemeljenje zbirke, skupljanje, čuvanje i prezentiranje etnografske građe i baštine Blata te za
obogaćivanje kulturne i turističke ponude. Etno zbirka Barilo svojim radom i vrijednostima
promiče ugled Blata i ostvarila je status kulturnog dobra Republike Hrvatske te postala
nezaobilazni dio blatskog identiteta i memorije.

1/2

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BLATO POVODOM DANA OPĆINE BLATO
Autor Branka Sardelić
Ponedjeljak, 29 Travanj 2019 08:48

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodijeljen je gosp. Ivanu Maruni kao
znak priznanja i zahvalnosti za uloženi trud u promicanju i valorizaciji života i djela akademske
slikarice Nataše Cetinić, koji je ostvario u producentskom radu na izdavanju Monografije Nataše
Cetinić, slikarice mediterana.

Srebrni grb kao skupno priznanje dodijeljen je doc. dr.sc. Igoru Borziću i Ani Mariji Eterović
Borzić, dipl. arheologinji kao znak priznanja i zahvalnosti za uloženi rad u istraživanju,
promicanju i predstavljanju starije baštine Općine Blato.

Svečanu sjednicu svojim nastupom uveličali su Mješoviti župni zbor Svih Svetih Blato,
učenik Osnovne glazbene škole Blato Ivan Dominik Sardelić i klapa Rikordo.
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