Brolanenses - društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana,
temeljem čl. 34. Statuta društva, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2009.
godine donosi

PROGRAM PROSLAVE
15 godina Društva Brolanenses i 100 godina školstva u Brelima Gornjim

Organizacijski odbor proslave godišnjica u sastavu: Ivan Tomaš, Marin
Tomaš Željkov, Marino Škrabić i Milan Ivanac, za proslavu 15 godina Društva
i 100 godina školstva u Brelima Gornjim sastavio je, a Predsjedništvo
donjelo sljedeći
Program
1. SVEČANA SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA BROLANENSES
- sjednica će se održati u prostorijama mjesnog doma na Subotišću;
- sjednica će biti popraćena malim prigodnim domjenkom, uz tradicionalnu
hranu i piće (vino, prošek, suhe smokve, oriji, bajame itd);
- pred početak sjednice intonirat će se Hrvatska himna i održati minuta
šutnje poginulim braniteljima, Breljanima i članovima Društva;
- sjednicom će predsjedati prof. Dražen Medić, predsjednik Društva;
- po otvaranju sjednice sljedi Izvješće o 15-godišnjem radu Društva, koje bi
podnio predsjednik Društva;

- sljedi rasprava po izvješću, koja bi započela prigodnim govorima načelnika
Općine Brela, ravnatelja Parka prirode Biokovo te direktorice TZO Brela;
- na samoj sjednici dodjelila bi se sljedeća priznanja:
a) Anti Cvitanoviću titula počasnog člana Društva
b) zahvalnice: Milanu Ivancu, Ozrenu Žamiću, Vinku Jakiru, Nediljki Balić,
Parku prirode Biokovo, Općini Brela.
- promocija 7. broja glasnika Vrela Brela;
- kratka promocija knjiga Vinka Jakira i Stipe Zubanovića;
- nakon sjednice mali koncert klape Berulija iz Brela.

2. IZLOŽBA "100 GODINA ŠKOLSTVA U BRELIMA GORNJIM"
- izložba dokumentacije, slika te razgovora sa:
a) učenicima pučke škole (Marko Škrabić, Filip Škrabić, Grgo Carević,
Milan Ivanac, Jozo Bekavac, Sveto Tomaš, Sveto Škrabić)
b) učiteljima (Tina Ursić, Mirjana Babić, Filomena Šodan, Ratko Čizmić)
c) učenicima (prvim i posljednjim učenikom u novoj zgradi škole)
- izložba će se održati u prostorima bivše Područne škole Brela Gornja.

U Brelima Gornjim, 26. rujna 2009. godine

PREDSJEDNIK DRUŠTVA:

Dražen Medić, prof.

