NASTAVNIČKI KOLEKTIV
(slijeva na desno)
1. red, sjede: V. Jezdić, A. Zrna, S. Slivar - knjižničarka, A. Štefić, I. Merčinac - defektologinja, D. Košutić
- ravnatelj, J. Mojić - tajnica, V. Rezo, B. Pantoš, I. Bušić, G. Kupčerić
2. red: J. Špiranović, S. Horvat, J. Lacković, J. Ivić, V. Bošnjak, B. Medved, S. Košutić, M. Huis, I. Pavić,
M. Schneider, S. Špoljarić, Lj. Vuksanić Puljek, N. Miličević, M. Glavaš, A. Balint Jelić, B. Peak, D.
Jančikić, S. Maletić
3. red: K. Berečić, I. Kuna, V. Slunjski, S. Kupčinovac, A. Šafranko, A. Ivanović, T. Maras, S. Čuljak, M.
Pintarić, S. Antolović Kurtović - psihologinja, V. Ausman, T. Ivanković, A. Bučanac Marković, L. Ruski,
V. Milošević, H. Nemec, I. Biuklija, S. Vidaković, D. Vukadin, B. Pepić
4. red: M. Zbiljski, Z. Vlajnić, I. Černošek, M. Bartolović, J. Bagarić, M. Birovljević, V. Reketi, M. Skelac

Dobrodošlica prvašićima
U petak, 8. rujna u Centru kulture Katančić, prigodnim programom dobrodošlicu našim dragim
prvašićima poželjeli su učenici naše škole, ravnatelj Dalibor Košutić i dogradonačelnica Ana
Brajnović. U polusatnom programu učenici su prvašićima pokazali samo djelić onoga što su
naučili tijekom školske godine; recitirali su, pjevali, glumili, svirali. Na kraju programa ravnatelj
i dogradonačelnica obradovali su prvašiće darovima, a sve je zabilježeno okom kamere kako
bi jednoga dana ostala draga uspomena.

Franjevci darivali našu glazbenu školu
U srijedu, 20. rujna 2017. godine, fra Branko Janjić, župnik Župe svetog Josipa Radnika Belišće,
u ime Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, uručio je veliku donaciju glazbenoj školi u
Belišću, koja djeluje pri Osnovnoj školi Matije Petra Katančića Valpovo. Svim učenicima i
njihovim profesorima uručio je više od 700 CD-a. Radi se o izuzetno vrijednoj kolekciji koju je
godinama skupljao pokojni fra Vice Blekić, zaljubljenik u klasičnu glazbu, dugogodišnji suradnik
Hrvatske radiotelevizije, Radio Sljemena te Hrvatskog radija, na kojem je uređivao emisiju
Duhovna misao.

Među ova 703 CD-a ima i velikih kolekcija Mozarta, Bacha i Beethovena, ali i drugih skladatelja.
Na ovoj vrijednoj donaciji, ponajprije pokojnom fra Vici, a zatim i Franjevačkoj provinciji, te fra
Branku, zahvalio se Dalibor Košutić, ravnatelj valpovačke osnovne škole pri kojoj djeluje
glazbena škola u Valpovu i Belišću, istaknuvši kako Glazbena škola u Belišću od samog svog
osnutka ima odličnu suradnju sa Župom u Belišću.

Projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“
18. i 19. rujna 2017. godine
u sklopu projekta “Posjet
učenika osmih razreda
Vukovaru” koji uključuje
sve učenike osmih razreda
osnovnih škola u Republici
Hrvatskoj, ove je školske
godine sudjelovalo i 64
učenika i učenica sva tri
osma razreda naše škole u
pratnji svojih razrednika
Ingrid Pavić, Darije Jančikić
i Stjepana Vidakovića.
Tijekom
dvodnevne
terenske
nastave
u
organizaciji Javne ustanove
“Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” učenici su učili o vukovarskoj tragediji i
Domovinskom ratu uopće te o značenju pojedinih akcija i operacija u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske.
Učenici su posebno bili puni dojmova posjetom Memorijalnom groblju žrtava Domovinskoga
rata, Masovnoj grobnici Ovčara te vukovarskom vodotornju, simbolu stradanja i otpora grada.

Energetska obnova škole
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog uređenja
Predrag Štromar i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić potpisali su čak 19 ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt Energetska
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju
djelatnost odgoja i obrazovanja za ustanove kojima je osnivač Osječko-baranjska županija.
Jedna od škola koje su prošle na projektu je i naša škola o čemu ćemo pisati nešto kasnije…

Prva jesenska biciklijada
Povodom proglašenja grada Belišća Europskim gradom sporta 2017. godine, prvoga dana
listopada Sportsko rekreacijski klub Baraber Extreme Team iz Belišća organizirao je sportskorekreativnu biciklijadu Baraber - jesensku biciklijadu. Biciklijada je nastala u cilju promocije
biciklizma, druženja i stvaranja prijateljstava uz sport i rekreaciju na području Valpovštine, a i
šire. Cijelu relaciju dugu 45 km, od Belišća, preko Vinogradaca, Veliškovaca, Marijanaca,
Harkanovaca i Valpova, odvozili su i biciklisti – rekreativci iz naše škole. Prekrasan jesenji dan,
dobra organizacija, dobra volja, dobro društvo i ugodno i korisno provedeno nedjeljno
prijepodne. Bravo!

Posjet sajmu LABUS
U petak, 22. rujna 2017. godine učenici 5. razreda, polaznici skupine za darovitu djecu, posjetili
su u pratnji učiteljice Biljane Pantoš i psihologinje Sanje Antolović Kurtović sajam LABUS.
LABUS (laboratorij za
učenike osnovnih i srednjih
škola)
je
jedan
od
programa popularizacije
znanosti i znanstvenog
obrazovanja
Fakultet
elektrotehnike računarstva
i informacijskih tehnologija
- FERIT čiji je cilj učenicima
kroz igru približiti znanost.
Tijekom LABUS sajma
učenici su imali prilike
vidjeti zanimljive pokuse iz
matematike i fizike i
primijenjenih inženjerskih
znanstvenih područja u
koje su se aktivno
uključivali.

Radionica orijentacijskog trčanja u našoj školi
U petak 13.10. naša škola zajedno s orijentacijskim klubom “Sova” organizirala je radionicu
koja je održana u okviru projekta CBC ORIENT koji je odobren putem prekogranične suradnje
Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
Stotinjak djece iz naše
škole naučilo je što je
orijentacijsko trčanje, što
su kontrolne točke, kako
izgleda
karta
za
orijentacijsko trčanje, kako
“usjeveriti” kartu prije
polaska na stazu, što su
čipovi
za
očitavanje
vremena…
Osim praktičnog dijela u
prirodi, učenici su imali
priliku pogledati nekoliko
kratkih
filmova
o
orijentacijskom trčanju i
tehnikama istog. Djeci je
ovo bilo zanimljivo i novo iskustvo te su rado istrčali tri staze orijentacijskog trčanja koje smo
pripremili za njih u našem školskom dvorištu.

Posjet čelnika Grada našoj Školi
Našu Školu danas su posjetili uvaženi gosti, gradonačelnik Valpova, Matko Šutalo i zamjenica
gradonačelnika, Ana Brajnović.
Drage goste ravnatelj je upoznao s aktualnostima u školi (obnova kuhinje i blagovaonice u
podrumu, termini realizacije projekta obnove matične škole) te ih upoznao s domaćinstvom
naše Škole Plenuma HDGPP-a (krovna organizacija glazbenih i plesnih škola Hrvatske) koja će
se održati od 24. do 26.04.2018. uz planiranu nazočnost 60-tak ravnatelja glazbenih škola iz
cijele Hrvatske.
Razgovaralo se i o projektu Glazbene škole u Valpovu uz zajednički zaključak da mali glazbenici
iz Valpova svakako zaslužuju bolji prostor i uvjete od ovih koje trenutno imaju te da će se po
tom pitanju uskoro tražiti ponajbolja rješenja.
Gosti su upoznati i s radom školske zadruge “Karašica” te planovima za izgradnju učionice u
prirodi i meteorološke stanice u dvorištu Škole. Veselimo se zajedničkoj suradnji i
zahvaljujemo na posjeti.

Plemenita kupovina
Učenici i djelatnici naše škole četvrtu godinu za redom aktivno sudjeluju u UNICEF-ovom
projektu Škole za Afriku – Škole za život s ciljem prikupljanja pomoći za osiguravanje
kvalitetnijeg života i obrazovanja djece u Africi koja žive u iznimno teškim uvjetima. U petak
10. studenoga u prostorima škole provedena je aktivnost pod nazivom Plemenita kupovina. U
želji da pomognu svi su kupovali rabljene igračke i razne donirane predmete (CD-e, knjige,
bilježnice, nakit …)
Zahvaljujem svima, koji su aktivno sudjelovali (posebno roditeljima u donaciji igračaka), a
također i onima koji su na bilo koji način podržali aktivnost pod nazivom Plemenita kupovina.
Svojom velikodušnošću djeci u Africi pružili ste priliku za sretnije odrastanje i bolji život istaknula je voditeljica aktivnosti i koordinator programa Škole za Afriku, naša učiteljica Stela
Horvat.

Nagrada glazbenim odjelima naše škole za organizaciju
glazbenog tjedna
U utorak 21. studenoga
2017. godine predstavnice
Grada Valpova sudjelovale
su
na
Godišnjem
savjetovanju koordinatora
akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“.
Grad
Valpovo
su
predstavljale
zamjenica
gradonačelnika
Ana
Brajnović,
pedagoginja
Jelena Lacković te odlične i
aktivne učenice 8.c razreda
naše škole Hana Župan i
Lucija Šimić.
Središnji
koordinacijski
odbor akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece“,
kojeg čine predstavnici
Saveza društava „Naša
djeca“ Hrvatske, ured Unicef-a, udruge gradova, udruge općina, Hrvatske zajednice županija
na ovogodišnjem je susretu dodijelilo Gradu Valpovu „POHVALU za Naj-akciju 2017.“. Naime,
„Naj-akcija“ dodijeljena je za uspješno provedenu aktivnost „Glazbeni tjedan“ organiziranu od
strane Glazbenih odjela pri Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo.

Novi glazbeni uspjeh malih Belišćanki
Nakon osvojene prve
nagrade na regionalnom
natjecanju
Hrvatskog
društva glazbenih i plesnih
pedagoga i izravni plasman
na državno natjecanje,
učenice Glazbene škole
Valpovo, Belišćanke, Leona
Ivanković i Mia Jelkić,
osvojile su drugu nagradu
na državnom natjecanju
održanom u Zagrebu na
Muzičkoj akademiji.
Čestitamo od srca našim
vrijednim natjecateljicama
i njihovoj profesorici Vesni
Rezo!

Dječja polnoćka u crkvi u Valpovu
Na Badnjak je u crkvi održana dječja polnoćka na kojoj je sudjelovao tamburaški orkestar
glazbene škole uz ravnanje profesora Hrvoja Nemeca. Ugođaj je bio zaista predivan i treba
naglasiti da je sudjelovanje tamburaša naše škole kao i župnog dječjeg zbora Mirjam kojeg vodi
časna Danijela Škoro, već desetogodišnja tradicija u našoj župnoj crkvi u Valpovu.

Božićni ceker party
Učenici razredne nastave A smjene zajedno sa svojim učiteljima i ove su godine doprinijeli
božićnoj atmosferi u našoj školi. Već tradicionalno, različitim projektima želi se spojiti stare
božićne običaje i suvremenu svakodnevicu. Među brojnim zanimljivim idejama najviše glasova
dobio je „Božićni ceker party“. S obzirom na to da u prošlosti nije bilo hrane i pića u izobilju,
ljudi su na zabave sami u „cekerima“ nosili što žele jesti i piti. Odatle i potječe naziv „Ceker
party“.

Sedamdesetak učenika zajedno je blagovalo
i uživalo u svim slatkim i slanim delicijama.
Nakon objeda učenici su zajedničkim
snagama ukrašavali božićno drvce što je
upotpunilo pjevanje veselih božićnih
pjesama.

Naše kumstvo s Cizom Lumiere
Već drugu godinu za redom učenici naše škole pomažu siročadi u Afričkoj državi Kongo. Naše
kumče je djevojčica Ciza Lumiere.
Radujemo se što možemo pomoći svojim sitnim prilozima i time omogućiti hranu, lijekove i
školovanje našoj dragoj Cizi.
Ona se nas sjeti prilikom obilježavanja blagdana Božića i Uskrsa te zahvaljuje iskrena srca
prigodnom čestitkom našim učenicima i učiteljima.

Uspjesi mladih glazbenika
Učenica naše škole Megi Vujnovac jučer se natjecala na državnom natjecanju HDGPP-a u
Zagrebu na svom glazbalu (francuski rog).
Sjajnim je nastupom osvojila 98,10 bodova i osvojila prvu nagradu!
Bravo za Megi i njenog učitelja Zorana Vlajnića!

Osim Megi i Tomislav Slačanac, učenik četvrtog razreda glazbenih odjela osvojio je prvu
nagradu na Državnom natjecanju HDGPP-a na svom instrumentu saksofonu pod vodstvom
svog učitelja Denisa Ravlića sa 98,74 boda. Učenike je pratio na klaviru prof. Branimir Pepić
bez koga ovi uspjesi ne bi bili mogući.
U velikoj konkurenciji na tom prestižnom natjecanju Tomislav i Megi postigli su velik uspjeh
koji mnogo znači za njihov glazbeni napredak, ali ima i izuzetno velik značaj za njihove
profesore i našu glazbenu školu.

Osvojene nove prve nagrade tamburaša na
međunarodnom natjecanju u Požegi
26. i 27. ožujka u Požegi se održalo prestižno Peto međunarodno natjecanje tamburaša.
Učenici našeg tamburaškog odjela su se natjecali i osvojili redom sljedeće nagrade:
Lana Šarčević učenica petog razreda gl. Škole - bisernica, (profesora Danijela Čehajića), osvojila
je prvu nagradu u drugoj folklornoj kategoriji sa 95,33 boda.
Luka Turk, učenik šestog razreda - brač, (profesora Hrvoja Nemeca), osvojio je prvu nagradu u
trećoj klasičnoj kategoriji sa 90,60 boda.
U kategoriji komornih sastava, naš tamburaški kvartet koji čine Lana Šarčević – bisernica, Ivan
Cimerman – brač, Ivan Čamagajevac – čelović i Luka Turk – čelo je pod ravnanjem profesora
Hrvoja Nemeca osvojio prvu nagradu u prvoj klasičnoj kategoriji sa 91,80 boda.

Zlato za školski dječji zbor i zbor glazbene škole
U subotu 21. travnja 2018.,
održano
je
peto
Međunarodno natjecanje
dječjih zborova Vallis
Aurea Cantat u Požegi na
kojem je sudjelovao i
pjevački zbor Osnovne
škole
Matije
Petra
Katančića.
Zbor
se
predstavio u kategoriji
popularne glazbe i osvojio
zlatnu
nagradu
pod
ravnanjem
profesorice
Maje Huis.
Našem uspjehu pridonijeli su Mislav Sušić na gitari te profesor Filip Šarić kao klavirski suradnik.

Na istom natjecanju u kategoriji dječjih mješovitih zborova natjecao se i zbor naših glazbenih
odjela pod dirigentskom palicom profesorice Sandre Lovrinčević. S ponosom se možemo
pohvaliti da je zbor osvojio zlato sa 25 od mogućih 30 bodova što je izniman uspjeh. Naša
profesorica Lovrinčević je također okrunjena dodatnom nagradom kao dirigentica za posebni
umjetnički dojam.

I ove godine uspješno smo organizirali Glazbeni tjedan. Evo događanja u kojem su se
predstavili ponajbolji učenici naše Škole ali i gostujućih glazbenih škola iz Belog manastira,
Đakova, Vukovara, Našica i Osijeka. Glazbeni tjedan završio se izvrsnim koncertom samih
učitelja…

Rukometaši brončani na državnom prvenstvu
Od 22. do 24. travnja 2018. godine u Poreču je u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog
saveza održana Završnica državnog prvenstva za djevojčice i dječake u konkurenciji 7. i 8.
razreda.
Nakon, više nego uspješno, odrađenih kvalifikacija i osvojenog prvog mjesta na općinskoj,
županijskoj i međužupanijskoj razini, plasman na završnicu ostvarila je rukometna ekipa naše
škole, Školskog sportskog društva “Jovalija”.
Prvog dana natjecanja po skupinama momci su ostvarili dvije pobjede nad vršnjacima iz
Osnovne škole Jelkovec iz Zagreba i Osnovne škole Kamen-Šine iz Splita. U polufinalnom
ranojutarnjem meču nes(p)retnim porazom od dječaka iz III. Osnovne škole Čakovec
rezultatom 23:22 nisu uspjeli ostvariti sanjani ulazak u finale.
Odlučnim nastupom u borbi za 3. mjesto naši dječaci su rezultatom 30:19 deklasirali Splićane
i bronca putuje u Valpovo. Ostvaren je velik uspjeh, kako za Valpovo i Osnovnu školu M.P.
Katančić, tako i za našu Osječko-baranjsku županiju, budući je to jedna od dvije medalje koje
su predstavnici škola naše Županije osvojili na Završnici.

117. Plenum ravnatelja glazbenih i plesnih škola
Hrvatske u Valpovu
Naša škola je bila domaćin 117. Plenumu HDGPP-a (Hrvatskog društva glazbenih i plesnih
pedagoga) – krovne organizacije koja okuplja glazbene i plesne škole u Hrvatskoj.
Na Plenumu smo ugostili ravnatelje i voditelje iz 45 škola iz svih krajeva lijepe naše, a među
njima i one iz Poreča, Imotskog i Dubrovnika. Plenum je trajao tri dana. Sudionici su bili
smješteni u hotelu Villa Valpovo.
Prvog dana, 24.04., održan je sastanak predsjedništva HDGPP-a (predsjedništvo broji šest
članova). Veliko priznanje na prošlom Plenumu u Bjelovaru dobio je i naš ravnatelj Dalibor
Košutić koji je jednoglasno izabran za člana predsjedništva. To je veliko priznanje za našu
mladu glazbenu školu koja postoji tek 14 godina.

Drugog dana, 25.05., Plenum je počeo u 9 sati kratkim programom u kojem su se predstavili
članovi HKUD-a 1905. s koreografijom plesova valpovačkog kraja u čuvenim bizovačkim
nošnjama. Svojim su nastupom oduševili prisutne goste ali i domaćine. Sudionicima Plenuma
prikazan je i film kojim smo predstavili naše Valpovo, Matiju Petra Katančića čije ime Škola
ponosno nosi i napose 14 godina glazbenih odjela u Valpovu i Belišću.

Zahtjevnu organizaciju trodnevnog skupa značajno su pomogli gradovi Valpovo i Belišće te
osnivač naše Škole Osječko-baranjska županija. Pozdravne riječi i podršku našoj Školi uputili
su u ime Osječko-baranjske županije zamjenik župana Goran Ivanović, zamjenik
gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić te zamjenica gradonačelnika Valpova Ana Brajnović.
Nakon radnog dijela Plenuma, uvažene goste upoznali smo s izvrsno uređenim glazbenim
odjelom u Belišću, muzejima u Valpovu i Belišću te naravno, dvorcem Prandau-Normann.
Dobili smo brojne pohvale za organizaciju a potrudili smo se da i gosti budu adekvatno
počašćeni i ugošćeni u Valpovu.
Trećeg dana, 26.04. održani su neformalni sastanci te smo goste ispratili uz želju: Dođite nam
opet nekom drugom prilikom.

Početak detaljne obnove naše matične škole
U Osijeku je 27.04. održana uvodna konferencija projekta „Energetska obnova zgrada i
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja“ za 19 škola na području Osječko-baranjske županije.
Među tih 19 odabranih je, napokon, i naša matična Škola. U planu je u potpunosti obnavljanje
fasada zgrade, sportske dvorane, svih dotrajalih prozora (neki su stari 60 godina!), izmjena
energenta (umjesto lož ulja, pelete) te postavljanje led rasvjete u cijeloj školi.

Ukupna vrijednost radova iznosi šest i po milijuna kuna (6 500 000,00 kn) i radovi moraju biti
završeni do travnja 2019.
Željno iščekujemo početak i naravno, novo ruho naše „stare dame“!

Naša zadruga sudjelovala na županijskoj smotri
Smotra učeničkih zadruga Osječko baranjske županije održana je 3. svibnja 2018. godine.
Manifestacija u organizaciji hrvatske udruge učeničkih zadruga održava se po 12. puta. Ove
godine domaćin manifestacije je bio grad Osijek. Smotra je održana na Trgu Ante Starčevića
na zadovoljstvo zadrugara i svih mještana grada.
Naša Zadruga je na smotri prezentirala proizvode nastale u suradnji prirode i naših vrijednih
malih i velikih učenika zadrugara. Veliki broj posjetitelja na našem štandu pronašao je sok od
bazge, med, med od maslačka, orahe i bosiljak nastale kod naših zadrugara iz PŠ Nard koju
vodi nastavnica Biserka Medved, ukrasne košarice za cvijeće izrađene od reciklažnog papira,
čaj od korijandera, čaj od koprive, već tradicionalna naša vegeta od prirodnih sastojaka nastala
kod naših malih vrtlara koje vodi naša nastavnica Marijana Schneider.

Učeničku zadrugu na smotri predstavljali su učenici sekcije „Pčelari“ David Solanjski, Patrik
Barić, Karlo Zorić pod vodstvom nastavnika i voditelja zadruge Matije Bartolovića.

Rukometaši opet prvaci
I ove školske godine naša škola je nastupila na državnom natjecanju iz rukometa za 5. i 6.
razrede u Vinkovcima. Samo prvenstvo je počelo 3.06. u nedjelju, i trajalo je do 5.06.2018.
Prvu utakmicu smo igrali protiv osnovne škole Trilj, koju pobjeđujemo 15:14 i osiguravamo
finale protiv osnovne škole Samobor. U teškoj i neizvjesnoj utakmici do samog kraja, u samom
završetku tri sekunde prije kraja utakmice Marko Kajunić zabija gol za izjednačeni rezultat
17:17. Prema propozicijama natjecanja nije bilo produžetaka već su se izvodili penali gdje smo
se pokazali kao uspješnija ekipa te utakmica završava službenim rezultatom 21:19.
Bravo dečki! Treću godinu zaredom našu školu činite sretnom i ponosnom osvojivši zlatnu
medalju u samoj završnici natjecanja školskih sportskih društava. Čestitamo nastavnici Miri
Glavaš na vodstvu ove ekipe kroz samo natjecanje. Zahvaljujemo se trenerima Matiji Fumiću i
Alenku Bajeru na treniranju i uigravanju ove ekipe.

Jednodnevni izlet za nagrađene učenike
U petak, 29. 6. naša Škola organizirala je odlazak u Bizovačke toplice za sve nagrađene učenike
u ovoj školskoj godini.
Ove godine imali smo velik broj nagrađenih učenika (pored pojedinačnih uspjeha tu su i
sportaši i zborovi osnovne i glazbene škole) njih oko 150.

Proveli smo prekrasan dan u Bizovcu, i još jednom čestitam svim našim nagrađenim učenicima
koji su uspješnim predstavljanjem Škole zaslužili ovakav dan posvećen samo njima!

Učitelji na izložbama Valpovački vlastelini PrandauNorman
U srijedu 20.06. učitelji naše Škole u sklopu vlastitog stručnog usavršavanja posjetili su
cjelovitu izložbu “Valpovački vlastelini Prandau-Norman” koja je ostvarena na tri lokacije u
Osijeku. Prvo smo posjetili Muzej likovnih umjetnosti, potom Muzej Slavonije i na kraju Državni
arhiv.

Riječ je o iznimnom projektu otkrivanja baštine slavonskoga plemstva, odnosno izlaganja
vrijedne muzejske i arhivske građe obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels,
a kojim Muzej likovnih umjetnosti, Muzej Slavonije, Državni arhiv i Muzej Valpovštine izlažu
građu valpovačkih vlastelina pohranjenu u brojnim zbirkama kroz tematske cjeline; Likovna
baština Prandau-Normann, Valpovački vlastelini Prandau-Normann – bibliofili, kolekcionari i
donatori, Arhivska baština Valpovačkog vlastelinstva te svakodnevni život.
Bogata građa valpovačkih vlastelina, umjetnička, arhivska, graditeljska, numizmatička,
kulturno-povijesna, knjižnična i glazbena, izložbom i katalogom, prvi je put na ovaj način
predstavljena javnosti, oslikavajući izniman segment naše kulturne baštine.
To je bila odlična prilika saznati nešto više o ovim obiteljima silno važnim za naš kraj u prošlosti
zbog vlastite kulture, ali i kako bi stečena nova saznanja mogli prenositi našim učenicima.

