Obljetnice
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA U OSIJEKU
Središnje obilježavanje 22. ožujka,
Svjetskog dana voda o temi Voda za
život, ove je godine u Hrvatskoj održano u Osijeku. Svečanosti su bili
nazočni Davorin Androšić, dipl. ing.,
generalni direktor Hrvatskih voda,
Božo Galić, dipl. ing. građ., državni
tajnik Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva,
Krešimir Bubalo, župan osječko-baranjski, prof. dr. sc. Zlatko Kramarić,
gradonačelnik Osijeka te, između
ostalih, predstavnici komunalnih poduzeća i vodnogospodarskih tvrtki
iz tog područja.
Obilježavanje je započelo dan uoči
Svjetskog dana voda u Županijskoj
gospodarskoj komori promocijom
Hidrografskog atlasa rijeke Drave.
Atlas pokriva područje rijeke Drave
od km 70+200 do km 198+600 (ušće
potoka Dombo u rijeku Dravu) te
područje od km 226+700 (most u
Botovu) do km 236+700 (ušće rijeke Mure u rijeku Dravu). Te su dionice rijeke Drave od zajedničkog
značenja za Republiku Hrvatsku i
Republiku Mađarsku i obje su države bile uključene u izradu. S mađarske strane sudionici su bili: Direkcija za zaštitu okoliša i vode južnog
Prekodunavlja iz Pečuha, Srednja
škola Dolina Drave iz Barča i Hidrološki zavod znanstvenoistraživačkog instituta za vode Vituki d.d. iz
Budimpešte. S hrvatske strane bili
su uključeni: Hrvatske vode VGO
Osijek i Vodnogospodarski odsjek
iz Varaždina, Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geodetski zavod
d.d. iz Osijeka. Odluku o izradi atlasa donijela je stalna hrvatsko-mađarska komisija za vodno gospodarstvo
1997. jer su se u posljednjih trideset
godina (od izdanja Atlasa rijeke Drave iz 1972.) dogodile značajne promjene toka rijeke. Atlas će služiti za
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izvođenja radova u vodnom gospodarstvu, ali i za potrebe drugih djelatnosti (poljoprivreda, šumarstvo i
energetika).
Obilježavanje je počelo obilaskom
gradilišta nadogradnje Centra za obranu od poplava. Građevina je uz
postojeću zgradu Hrvatskih voda
veličine približno 950 m2, gradnja je

međunarodni plovni put od ušća Drave u Dunav do Osijeka i omogućiti
izgradnju putničkog pristaništa. Generalni direktor Hrvatskih voda ing.
Davorin Androšić i župan Krešimir
Bubalo simbolično su bacanjem kamenja u Dravu označili početak radova.
Program obilježavanja nastavljen je
u hotelu Osijek. Nazočnima su se

Saniranje i stabiliziranje obale Drave u Osijeku

počela u listopadu 2004., a završetak
je planiran u lipnju ove godine. Uzvanici su se potom ukrcali na brod
Hrvatskih voda i Vodogradnje-Osijek
d.d. i zaplovili Dravom nizvodno do
vojarne Vrbik, gdje su se priključila
plovila II. riječnog zdruga. Zajedno
su doplovili do željezničkog mosta i
gradilišta gdje će se sanirati i stabilizirati desna obale rijeke Drave. To
je osnovni uvjet za nastavak gradske
šetnice (tzv. Promenade) i spajanje
Gornjega i Donjega grada te gradnju
lučice za smještaj čamaca. Uz Hrvatske vode gradnju sufinancira i Osječko-baranjska županija. Izvedeni radovi osigurat će propisane uvjete za

prigodnim riječima obratili svi ugledni
gosti, a potom je uslijedio program
sa spletom slavonskih pjesama i
plesova HKUD-a Željezničar iz Osijeka. U nastavku su dodijeljene nagrade i zahvalnice za uspješnu suradnju osnovnim školama iz Osijeka
koje su bile uključene u poluzavršnicu kviza Drava-rijeka koja povezuje kulture i narode (OŠ Antuna
Mihanovića, OŠ Augusta Šenoe, OŠ
Dobriše Cesarića, OŠ Frana Krste
Frankopana, OŠ Franje Krežme i OŠ
Jagode Truhelke), Športsko-ribolovnom savezu Osječko-baranjske županije, udruzi Osječki zeleni, javnoj
ustanovi Park prirode Kopački rit,
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km, a nastojat će se da svi podaci
budu
uvijek
dostupni
svim
korisnicima. Obrađeni su nastavak
gradske šetnice, revitalizacija starih
rukavaca rijeke između Sarvaša i
Nemetina i Stare Drave kod Višnjevca, gradnja gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekonstrukcija nasipa Drava-Dunav dugog 1 km
kod naselja Podravlje i sl.
Na kraju je predstavljena knjiga Žeđ
na izvoru, koje je nakladnik Franjevački institut za kulturu mira, a govori
o vodi bitnoj za opstanak i razvoj
ljudskog društva. Ujedno su predstavljani mjesečnik Hrvatska vodoprivreda i časopis Hrvatske vode.
Predstavljanje Hidrografskog atlasa rijeke Drave

policijskoj upravi Osječko-baranjske
županije, 3. korpusu hrvatske kopnene
vojske te II. riječnom zdrugu. Zoran
Đuroković, dipl. ing. građ., direktor
Hrvatskih voda VGO Osijek, prikazao
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je potom Studiju vodnogospodarskog
uređenja rijeke Drave na području
grada Osijeka. Studija je polazna
osnova za upravljanje i uređenje
Drave kroz grad u duljini od 22,5

Obilježavanje Svjetskog dana voda
u Slavonije zaključeno je domjenkom i zajedničkim druženjem uz
tamburicu prema dobrim slavonskim
običajima.
B. N.
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