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Догађаји
РАЗВОЈ ТУРИЗМА У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

Планина лисина туристички адут

Општина Мркоњић Град, а нарочито планина Лисина
имају извaнредне услове за развој еко и сеоског туризма,
који би могли да буду искориштени за промоцију цијеле
Крајине. Наглашено је ово током презентације резултата
истраживања за пројекат „Мркоњићка КОРПА - Кластер
одрживог развоја производа у туризму“, који je у Мркоњић
Граду организовала Организација за подршку одрживом
развоју „Грин тур“. Наиме, пројекат се реализује у оквиру
пројекта „Јачање локалне демократије-ЛОД“, који финасира
Европска унија и суфинасира општина Мркоњић Град,
а имплементира Развојни програм Уједињених нација
(UNDP)
Координатор пројекта, испред „Грин тура“, Ермин
Дервишевић наглашава да урађена анализа даје одговор
на карактер постојеће тржишне потражње туристичких
ресурса на подручју мркоњићке општине. Понуда
Мркоњић Града углавном се своди на чисту и лијепу
природу, на богато историјско-културно насиљеђе и са
неколико значајних културно-забавних манифестација.
,,Мркоњић Град има много онога што би могао да кандидује
као туристички производ. Међутим, ми у нашој анализи
нисмо могли да све кандидујемо као туристички производ,
јер смо морали разграничити шта је локалног, а шта ширег
значаја. Ја лично милим да је планина Лисина кључ за
развој туризма у Мркоњић Граду, а Крајина као шири
регион примарно подручје. Ми желимо да регионализујемо
„мркоњићки туристички производ“, да Мркоњић Град
представимо као „врата“ Крајине. То значи да обезбједимо
да гости бораве на подручју мркоњићке општине, да у
току једног дана могу да посјете занимљиве локације као
што су Унски бук, Хрустовачка пећина, планина Козара
и тамо осјете феноменале доживљаје, а потом се врате у
Мркоњић Град’’, рекао је Дервишевић.
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ПРОЉЕЋНА СЈЕТВА У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

БРАЗДА НА 2.800 ХЕКТАРА
Мркоњићки ратари искористили су повољне временске прилике последњих
дана да засију што више
ораница пољопривредним
културама. Oд планираних
2.800 хектара, сјетва је до
сада завршена на око 80
одсто површина, aко лијепо
вријеме потраје сви сјетвени
радови биће завршени до
половине маја.
Пољопривредник из Подбрда Живко Милановић
напомиње да је сјетва у овом
крају мркоњићке општине
почела са закашњењем од
дведесетак дана.
,,Зима је била дуга, а прољеће
кишно, па су радови на
сјетви почели тек у другој
половини априла. Али,
последњих дана временске
прилике су се стабилизовале,
што је омогућило да звршим
сјетву на петнаестак дулума
ораница у Подрашком пољу.
Раније сам засијао јари јечам,
а крајем априла и почетком
маја кромпир и кукуруз.
Преостало ми је да засијем
још један дулум поврћа’’,
рекао је Живко Милановић.
Слично прича и Војислав
Милановић, који каже да
је за првомајске празнике

имао пуне руке посла, јер
сјетву приводи крају.
,,Приводим крају радове
на сађењу кромпира на
површини од четри дулума.
Кромпир овдје код нас
у Подбрду и сусједним
селима Доњи и Горњи
Граци, Ораховљани, Рогољи
и
Подрашница
добро

Он напомиње да, и ако се
пронађе купац за кромпир,
његова цијена је изузетно
мала, док су сјеме и
репрометаријал скупи.
,,Цијена кромпира овога
прољећа је од 15 до 30
фенинга по килограму,
док је цијена сјемснеког
крпомпира тростуко виша

Повољним
кредитима
до фарми

ДИЗЕЛ ГОРИВО - За прољећну сјетву 152
пољопривредника у мркоњићкој општини добили
су 20.759 литара регресираног дизел горива и 70.500
килограма регресираног вјештачког ђубрива.
успјева. Међутим, проблем
предствља што свеке године
тешко продајемо вишак
кромпира.
Лани сам имао око четири
тоне кромпира за продају,
а нисам продао ни један
килограм. Тако кромпир
углавном
користим
за
исхрану свиња и
стоке.
То је велика шета јер је
наш кромпир изванредног
квалитета и еколошки чист,
зато што у производњи
не користимо вјешетачко
ђубриво и хербициде за
прскање’’, прича Војислав
Милановић.

и кретала се од марку до
1,30 марака. За овогодишњу
сјетву зантно је поскупило
дизел гориво и минерална
ђубрива, па је сјетва
поприлично скупа што
нама ратарима представља
велике проблеме. Срећна
је околност да сам на
вријеме добио регресирано
дизел гориво и вјештачко
ђубриво, тако да сам
на неки начин успио да
амортизујем велике трошкове
сјетве’’,
истиче
Војислав Милановић.
С. Дакић

Министар Братић у разговору са новинарима

Министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Републике Српске Радивоје
Братић истакао је приликом
посјете у Мркоњић Граду да
ће министарство помоћи
развоју ове општине, а
нарочито када је у питању
издвајање средстава за
развој руралних средина
и
пољопривреде,
јер
министарство
у
2010.
години располаже са 80
милиона КМ и ова средства
представљају реалну шансу
за развој сеоских средина и
пољопривреде.
,,Са руководством општине
разговарали смо о свим
питањима која се тичу
живота у овој локалној
заједници. Средства за
развој руралних заједница
су знатно већа, тако да смо
разговарали како и на који
начин ова локална заједница
учествује са пројектима када
је у питању инфраструктура
и све оно што се тиче развоја
руралне заједнице, кад је у
питању сеоски туризам, те
оно што су традициионални
производи, као и да допринесемо стварању услова
за бољи живот становника
на селу кроз заједничко
улагање средстава’’, рекао је
министар Братић.
Истичући да министарство
пласира један врло повољан
кредит из револвинг фонда

за развој сточарства, за
подизање
дугогодишњих
засада,
за
подизање
пластеника и стакленика.
,,То су кредитна средства
са врло малом каматном
стопом од 3,25 одсто и грејс
периодом од годину дана,
а отплата кредита је до 6
година. Износ кредитних
средстава је између 10.000
и 100.000 марака и ишли
смо циљано на што већи
број
пољопривредних
произвођача, а када је у
питању сточарство циљна
група министарства су
фарме између 30 и 60 грла и
управо тај износ средстава
може
да
представља
одређену
подршку,
јер
онај ко подигне кредит
има право на подстицајна
средства. Када су у питању
капиталне инвестиције ми
имамо и до 40 одсто поврата
средстава пољопривредним
произвођачима, што је
значајно повољније у односу
на прошлу годину’’, рекао је
министар Братић.
Начелник општине Мркоњић Град Зоран Тегелтија
каже да је са министром
разговарао шта би требало
инвестирати у области
пољопривреде
и
око
проблема који се појављају
везано за прикупљање и
откуп млијека као и око
откупних цијена.

,,Данас
смо
постигли
договор да заједничким
корацима утврдимо ко је у
том цијелом ланцу у праву,
произвођачи млијека или
мљекаре. Министру смо
представили и неке наше
пројекте везане за развој
пољопривреде и рурални
развој, јер без изградње
инфраструктуре у руралним
подручјима није могућ
ни развој пољопривреде.
Прије свега ради се о
путној
инфраструктури,
водоснабдијевању и свему
ономе што је неопходно
да
се нормално одвија
живот
на
подручју
општине. С друге стране
министар нас је упознао
са свим оним мјерама и
активностима које спроводи
министарство и обећао је
помоћ у реализацији неких
наших пројеката’’, истакао је
Тегелтија.

МЛИЈЕКО- Произвођачи
траже да цијена откупа
млијека буде већа, док они
који откупљују млијеко
сматрају да оно мора бити
бољег квалитета, односно
да мора имати већу
количину млијечне масти
С.Ћусо

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НЕЗАДОВОЉНИ САРАДЊОМ СА МЉЕКАРАМА

Проблеми са масним јединицама
Произвођачи млијека у мркоњићкој општини прошле године мљекарама у Козарској Дубици, Бихаћу и Шипову
испоручили су 4,07 милиона литара млијека и оставарили добит од 2,6 милиона марака. Тако је прошле године
откупљено милион литара млијека више него 2008. године.
Мада су прошле године испоручили рекордну количину млијека пољопривредници су незадовољни сарадњом
са мљекарама. Наиме, они замјерају мљекарама што није усклађено одређивање масне јединице и што је ниска
откупна цијена млијека. То истиче и Мара Томић из села Томићи чије домаћинство има 13 музних крава и у овом
селу испоручује највећу количину млијека.
,,Ја и моје домаћинство организовано се производњом млијека бавимо осам година, а исто толико времена код
нас се налази откупна станица „Млијекопродукта“. Све до прошле године били смо задовољни, међутим тренутно
стање је лоше и забрињавајуће. Премија од 20 пфенига по литру нередовно се исплаћује. Ипак, највећи проблем
представља одређивање масне јединице и квалитета млијека, пошто мљекаре са тим манипулишу како би
произвођачима плаћали што нижу цијену млијека’’, рекла је Мара Томић.
Шеф Сабирне станице „Млијекопродукта“ у Подрашници Бранко Џевер напомиње да је од почетка године на
снази нови правилник о класификацији млијека.
,,Примјеном новог правилника проблеме има велики број произвођача, јер је на овом подручју мали број
произвођача који имају фарме са већим бројем крава. Сви мали произвођачи имају проблем због квалитета и
хигијене млијека, па због тога имају ниску откупну цијену. То ће највјероватније успорити увећање сточног фонда
код пољопривредника, што дугорочно може имати негативне посљедице’’, рекао је Џевер.
Он напомиње да се од пољопривредника на подручју мркоњићке општине дневно откупи између 12 и 15 хиљада
литара млијека, односно од 300 до 350 хиљада литара на мјесечном нивоу. Највећа количина, 1,28 милиона литара
млијека прошле године откупљена је од произвођача у Подрашници, 496 хиљада у Грацима, Јасеновим Потоцима
233 хиљаде и 194 хиљаде литара млијека у Томићима.
Директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић истиче да и општина помаже произвођаче млијека.
,,Општина је у протекле двије године набавила 12 лактофриза за потребе откупа млијека који су дати на употребу
пољопривредницима.То је од великог значаја, јер се производњом млијека бави велики број домаћинстава’’, истиче
Тодоровић.
С.Дакић

ПРОЈЕКАТ
Европска унија обезбједила је 1,5 милиона евра за
реализацију пројекта из области туризма на подручју БиХ.
Наравно, планирано је да се развију и остали садражаји
на подручју мркоњићке општине који могу посјетиоцима
да пруже авантуристичке доживљаје боравка у чистој
природи. Акценат треба да буде стављен на планину
Лисину, која је јединствена на овим просторима и која
пружа велике могућности туристима за незаборавне
доживљаје
,,Овај пројекат се уклапа у наше планове о туризму, јер
као што је познато туризам је једна од стратешких грана
у средњорочном плану развоја наше општине. Сигурно је
да ће се његовом реализацијом допринијети унапређењу
туристичке понуде наше општине. Агенција за привредни
развој скупа са општином такође ради на реализацији
пројекта за развој сеоског и еко туризма. Планирали смо
да у Подршнициа до краја године саградимо једну етнокућу која би требала да „повуче“ активности на развоју
руралног туризма у овој средини’’, рекао је директор
Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић.
С. Дакић

Министар Радивоје Братић
посјетио општину
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Бранко Џевер испред сабирне станице
Млијекопродукта

ОТКУП - Прошле године „Млијекопродукт“ откупио је 3,2 милиона, “Мегле“ 417 хиљада и Мљекара из Шипова 311 хиљада литара млијека. Иначе,
мљекаре су 2007.године на подручју мркоњићке општине откупиле 2,61 милиона, 2008. 3,03 милиона и прошле године 4,07 милиона литара млијека.
Ратари приводе крају прољећну сјетву
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ЦЕНТAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Васкршњи пакети
за најугроженије

Поводом Ускршњих празника, Центар за социјални рад уручио је 25 пакета својим
корисницима. Од тога пет пакета подијељено је корисницима католичке вјероисповијести.
Пакети са храном и хигијеном, вриједни су од 120 до 160 КМ, у зависности од броја чланова
домаћинства. Радници мркоњићког Центра за социјални рад обишли су кориснике, међу
којима је и Стана Чигоја, која брине о својој кћерки Радмили.
85-годишња Стана Чигоја са кћерком Радмилом живи као подстанар у кући Мирка
Гавриловића, који им је бесплатно уступио приземље у кући. Радмила има 44 године и
није способна да води бригу сама о себи. Она је корисник туђе његе и помоћи и за то
прима мјесечну надокнаду. Све остале животне недаће пале су на плећа времешне јој
мајке Стане. «Имам још сина који са породицом живи у Србији. Године прођу да не дође
да обиђе сестру и мене. Жељна сам га видјети», прича Стана Чигоја која је прије рата
живјела у Бјелајцу. Кућа је изгорјела у рату и од тада она и њена кћерка Радмила живе као
подстанари. «Кућа у којој сад живимо, такође је била запаљена. Газда не буде у Мркоњић
Граду и дао нам је стан да нас склони са улице. Деверамо некако у овој мојој кухињици»,
испричала нам је Стана Чигоја чије здравље су нарушила два срчана напада али се она храбро
носи са животним проблемима. У овако тешкој ситуацији највише јој помажу комшије. Пред
Васкрс скромне просторије у којима живе Стана и њена кћерка Радмила, обишли су радници
Центра за социјални рад. «Захвална сам за ову помоћ. Биће нешто и за Васкрс, макар ћу обојити
Васкршњи пакет за Стану Чигоју које јаје, нека се и то обиљежи», сјетно се смјешка Стана Чигоја.
С.Милетић
НА ЗЕЛЕНКОВЦУ ОДРЖАН ,,ХАЈДУЧКИ САСТАНАК’’

Драган Убовић хајдучки
харамбаша

За харамбашу манифестације „Хајдучки састанак“, која је
одржана на излетешту Зеленковац, изабран је Драган Убовић,
звани Кеба. Јунаци су одмјерили снаге у бацању камена с
рамена, скоку у даљ, преласку преко брвна, ношењу брвна и у
рвању слободним стилом.
„Врло сам задовољан састанком и цијелом овом причом,
било је прилично спонтано и добро посјећено. Ових дана је
прошло око 500 људи кроз излетиште. Имали смо десетак
Холанђана на роштиљању, те човјека из Техерана, што говори
да је ово мјесто привлачно
људима из цијелог свијета“,
прича организатор Борислав
- Боро Јанковић. Објашњава
да је манифестација имала
два дијела, први дан, ложили су логорске ватре, а
други дан такмичили су се
у традиционалним дисциплинама и читали поезију.
„Почело је с логорским
ватрама, имали смо их
десетак, ложили смо старо
дрво, из шуме довучено,
и уз логорску ватру се
причало о модерном животу,
вези између прошлости и
Драган Убовић, Харамбаша
садашњости, вези између
природе и човјека, атмосфера је била опуштена. Други дан
су организоване такмичарске дисциплине у којим су се
надметали јунаци из БиХ, Хрватске и Србије. Међутим, треба
истаћи да су специјални гости били умјетници Гаврило
Миле Принцип и Крстан Петровић. Они су говорили своје
стихове. Стихове смо говорили у част Богдана Родића, који
је такође био диван стваралац, умјетник, а доживио је срчани
удар баш на „Хајдучком састанку“ 2000.године. Њему, смо у
помен дали и назив једне улице “, каже Јанковић.
За харамбашу је обезбијеђена новчана награда, а важно је
подсјетити да су ранијих година имали врло симпатичне,
симболичне награде, као што су живо јагње, младо ждријебе
и слично. Зеленковац, мјесто које окупља љубитеље природе
и умјетнике, биће и ове године препуно разних активности.
Организоваће концерт „ На бини-не брини“, слет планинара,
међународни ГО турнир, традиционални џез-рок фестивал
од 22. до 26. јула, те разне кампове, излете, школе сликања...
Д.Лекић

ОДРЖАН ВАСКРШЊИ САБОР

ОКУПИЛИ СЕ ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
У Дому културе у Мркоњић
Граду одржан је Васкршњи
сабор. Наступило је 100-тињак
такмичара узраста од 5 до 55
година. У културно-умјетничком
дијелу саборовања публици су
се представили: КУД „Петар I
Карађорђевић Мркоњић“, Градски
хор „Мали принц“ и Плесна група
„Пахуљице“. Ову манифестацију
од 2007. године организује ЈУ
Културни центар „Петар Кочић“.
Због лошег времена, Васкршњи
сабор није одржан на отвореном.
Упркос киши, они највјернији
чувари традиције окупили су се у
Дому културе. Iма и оних који су
специјално за ову прилику дошли
у посјету породици. Међу њима је
и Нађа Гвозденац из Новог Сада,
Млади чувари традиције Васкршњег сабора
која каже да оваквих окупљања
нема у мјесту гдје живи. „Ја волим да се такмичим па сам учествовала и ове године.
Сваки пут кад дођем чини ми се да је све љепше и љепше. Највише волим да гледам
како људи украшавају јаја. Побједила сам у конкуренцији за избор највећег јајета“,
каже десетогодишња Нађа која је награду подијелила са Миланом Субашићем. Њена
сестра Iвана Гвозденац и Дејан Ступар освојили су диплому и поклон у конкуренцији
за најмање јаје.
Iпак, највише пажње привукла је дисциплина у такмичењу за најтврђе јаје у којој
је побједнички пехар, диплому и поклон освојио Стефан Ђукић. „Узео сам у кући
двоје јаја, али ми је ово црвено донијело срећу и побједу. Мало сам још куцнуо у зуб
и посрећило ми се“, каже симпатични побједник IV Васкршњег сабора у Мркоњић
Граду.
Такмичење је одржано у још неколико дисциплина. Најпрецизнији стријелац у
дисциплини убацивање јајета у сепет био је Младен Тегелтија док је прво мјесто
у ношењу јајета у кашици освојио Крстан Кокеза. Највише труда за учешће на
Васкршњем сабору уложио је Милош Добријевић, који је на јајету насликао распеће
Iсуса Христа и лик мајке Богородице и освојио прво мјесто у конкуренцији за избор
најљепше украшеног васкршњег јајета. „Прошле године сам насликао анђела и
побједио. Ове године сам се одлучио да насликам двије слике и жирију се мој рад
највише допао. Изабрао сам мотив из уџбеника вјеронауке, а током сликања мама
ми је мало помагала“, прича кроз осмијех Милош Добријевић, власник „писанице“.
С. Милетић
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БОРИСЛАВ ЂУРИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ОО ‘’ЦЕНТАР’’

Лидер против предрасуда
Борислав – Бобан Ђурић (30) предсједник је Омладинске организације ,,Центар’’ већ
готово девет година. Када је преузео лидерску позицију, ова НВО је била пред распадом,
без простора за рад, идеја и пројеката. Данас је ,,Центар’’ једна од активнијих омладинских
организација у БиХ.
У то вријеме, Бобан је имао 21 годину и дуже вријеме се лијечио од тешке болести.
Због хемофилије и хепатитиса, оштећени су му зглобови, па се тешко креће. Али, без
обзира на ограничења, Бобан је прихватио изазов који су његови вршњаци у Мркоњићу
избјегавали.
,,Окупио сам неколико младих Мркоњићана и прихватили смо се посла. Знао сам какво
је стање у ОО ‘’Центар’’ јер сам у тој организацији волонтирао. У ствари, једино сам
могао да будем активан. Због болести сам, на неки начин, био хендикепиран јер нисам
добио прилику да се адекватно школујем и нађем посао. Нисам се могао помирити с тим
да организација која ми је пружила једину шансу, буде угашена’’, прича Бобан.
,,Центар’’ је већ тада имао бројно чланство, али само су ријетки вјеровали да организација
може да опстане. Бобан је за око пола године успио да ‘’консолидује редове’’ у ,,Центру’’.
,,Врло брзо смо почели кампању да нам се врати Омладински дом. Нажалост, нисмо
успјели, али смо од међународних донатора 2003.године добили паре и санирали дио
Дома културе, гдје су данас наше просторије’’, каже Бобан.
Данас ОО ,,Центар’’ има велики број волонтера, музичку секцију, организују курс
енглеског језика и пројекат посвећен здрављу младих. Након годину и по дана паузе,
ускоро поново почиње и курс рачунара.
,,Због болести, у последње двије-три године не могу довољно да се посветим организацији,
али срећом другари ми несебично помажу. Сада је већ створена таква енергија да
,,Центар’’ не може пропасти’’, додаје Бобан, који је за последњу годину дана, трећину
времена био везан за болеснички кревет.
,,Многи ме цијене, не само у Мркоњићу него и широм БиХ, али има и оних који потцјењују
моје способности, па ми због инвалидности не повјеравају одговорне послове’’, прича
лидер мркоњићке омладине.
Бобанов рецепт за успјех јесу оптимизам и солидарност. ,,Битно је да човјек не посустане и
да буде позитиван. А да бисмо били такви, много ће нам помоћи активизам и солидарност
са заједницом у којој живимо’’, прича Борислав – Бобан Ђурић.
С.Милетић

Борислав – Бобан Ђурић

СТАНИША ПАВЛОВИЋ ЈЕДИНИ МРКОЊИЋКИ ЧАСОВНИЧАР

Часовници имају душу
Једини часовничар или сајџија мркоњићке општине Станиша Павловић(61), каже да његовог
занат полако изумире, иако он никад, док је жив, неће заборавити како је тај посао некад
био цијењен. Чини се ипак да нова технологија руши и баца у запећак све што је било ручно,
старинско , а самим тим и драгоцјено. Руши оно у шта је вријеме уткало стрпљење,вјештину
и љубав. Иначе, сајџија је врстан мајстор, који поправља џепне, ручне, стоне, зидне и друге
сатове, а мркоњићки мајстор уз то још и кључеве нарезује. Павловић каже да је то некад био
изузетно уносан, скуп и вриједан посао.
,,Овим занатом се бавим од 1972.године, радио сам у Кључу, тамо сам држао радњу. Међутим,
стицајем околности, од избјеглиштва сам остао у Мркоњић Граду. Занат сам научио у Санском
Мосту, од 1969. године сам са мајстором Ирфаном Чекићем проучавао занат пуне три године.
Некада су са мајстором радила три помоћника, ученика, и сви смо имали посла, а посебно
пазарним данима“, присјећа се Павловић.
Он додаје да и сајџија има своје тајне и „цаке“ које су потребне за успјех у послу.
„Посао, као и сваки други, има своје трикове, који се морају савладати како би успјех био
загарантован. Мада, човјек се цијели живот учи и често наиђе на скроз нове и непознате
ствари. Сајџија, прије свега, треба да има добар вид, стрпљење и смиреност“, прича овај
часовничар.
Каже да млади нису данас заинтересовани за овакав посао јер је сад ситна зарада, а и код
Кинеза се могу купити сатови по пет и десет марака, што утиче на смањење обима овог посла.
„Занат је специфичан, само сам свога сина обучио, а нико ми досад није рекао да је
заинтересован да научи посао. Сина сам обучио, али углавном ја сам радим јер он има
други посао. Најчешће данас мијењамо батерије, стакло, иглице или каишеве. Деси се да ми
муштерије донесу сат и никад се више не појаве по њега, тако да имам сатова који стоје код
Станиша Павловић
мене и по три године“, говори Павловић.
У својој радњи има сав потребан прибор за поправку механичких сатова, има машине за чишћење, киселине, али посла недостаје.
„Имам што је потребно јер радим све врсте поправки. Потребан материјал углавном набављам од трговачких путника, а некад сам по њега ишао у
Београд, Загреб па чак се ишло и у Минхен “, прича Павловић.
Према његовом искуству најбољи је сат марке „патрик филе“. Још додаје да је у Кључу сакупљао старе сатове.
,,Сакупљао сам сатове док сам држао радњу у Кључу, имао сам их око пет хиљада, па цак сам имао и сат који је у Паризу добио награду „гран при“ “,
присјећа се часовничар.
Занатлија из Мркоњић Града планира држати радњу до пензије, односно још четири године, а онда ће и код куће „нешто ситно“ поправљати ако се
нечији сат поквари.
Д.Лекић
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ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

За санацију локалних путева 100.000 КМ

Дјечији вртић ,,Миља Ђукановић”

Више простора за
боравак дјеце у вртићу
До јесени, у Дјечијем вртићу ‘’Миља Ђукановић’’ биће
завршени радови на проширењу и опремању новог
простора. Радове у јединој предшколској установи у нашем
граду финансирају GAP и општина, а извођач радова је
предузеће ‘’Комотин’’ из Јајца. По заврштеку посла биће то
један од најфункционалнијих простора за дјецу на нашим
просторима.

Општина Мркоњић Град у овогодишњем буџету обезбиједила је 100.000 марака за
одржавање локалних и некатегорисаних путева. Програм одржавања локалне путне
мреже на посљедњој сједници усвојили су одборници Скупштине општине Мркоњић
Град.
Начелник општине Зоран Тегелтија рекао је да је за санацију оштећења на путевима
планирано да се уложи 20.000 марака, док је највише средстава, (52.000 марака) планирано
за санацију 54 километра макадамских категорисаних путева.
‘’Програмом одржавања локалне путне мреже планирано је да за санацију макадамских
некатегорисаних путева издвојимо 16.000 марака’’, рекао је Тегелтија и додао да ће бити
обезбијеђено и 3.000 марака за кошење траве и уклањање растиња уз путеве, те у набавку,
поправку и уградњу саобраћајне сигнализације. На подручју мркоњићке општине
има близу 122 километра локалних асфалтираних путева, што је око 80 одсто локалне
путне мреже. ‘’У мркоњићкој општини нема ниједне мјесне заједнице која није повезана
асфалтним путем са општинским центром’’, рекао је Тегелтија.
С.Дакић
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА

Тротоари за бебједност пјешака

Радови на проширењу дјечијег вртића

Зграда за најмлађе Мркоњићане саграђена је још 1974.
године. Прије неколико година урађен је простор за
јаслице, а ове године почели су радови на проширењу
зграде. ‘’Биће урађено око 350 квадрата. Планирали смо
да у проширеном дијелу буду распоређена два простора
за боравак дјеце, те канцеларија и зборница за васпитаче’’,
најављује Данијела Протић, в.д. директор Дјечијег вртића
‘’Миља Ђукановић’’.
У вртићу у граду тренутно се чује граја 144 дјеце, са којима
ради 12 васпитача и једна медицинска сестра. Дјеца су
распоређена у пет група, а мјесечна уплата за дијете је
свега 100 КМ, односно 120 КМ за дјецу чији су родитељи
приватни предузетници. Цијена боравка у вртићу уопште
не утиче на квалитет садржаја и услуга које дјеца користе,
јер се за вртић издвајају средства и из буџета општине. У
посљедњих неколико година све је више родитеља који
желе да упишу дјецу у вртић. ‘’Групе су нам, тренутно,
прекобројне, а 50-так дјеце чека на слободно мјесто у
вртићу. Зато и треба проширити вртић те примити нову
чету наших малишана’’, додаје са осмијехом Протићева.
Према њеним ријечима, проширењем вртића, ова
предшколска установа у Мркоњић Граду биће једна
од највећих у Републици Српској. ‘’Срећни смо што у
нашем граду имамо толико дјеце. Надам се да ће радови
бити завршени до краја јула и да ћемо од јесени моћи
да формирамо још двије групе’’, закључила је Данијела
Протић.
С. Милетић

Улица Цара Душана у нашем граду,
од Зборичког моста до улице Давида
Штрпца добиће до краја маја уређене
и освијетељене тротоаре. У овој
улици је прошле године завршена
градња око 800 метара тротоара, од
транзитног пута до Зборичко моста.
Наиме, радници и механизација
„Мркоњић путева“ радове на
изградњи тротоара у улици Цара
Душана, кроз насеље Ријека, почели
су крајем марта. У току су радови
на уређењу трасе и постављању
ивичњака за тротоаре.
,,Тротоари се граде уз обје стране
улице у дужини од по 350 матара,
од Зборичког до моста на Црној
ријеци у насељу Ријека. Радови
добро напредују и очекујемо да ћемо
изградњу тротоара у овом дијелу
Ријеке завршити до почетка маја’’,
рекао је шеф градилишта „Мркоњић
путева“ Дарко Михајловић.
Начелник Одјељења за изградњу
града и управљење имовином Ратко
Ђуза најављује да ће се по окончању
Нови тротоари у улици Цара Душана
градње тротоара у насељу Ријека,
наставити градња тротоара од моста на Црној ријеци до улице Давида Штрпца.
Градња тротоара у улици Цара Душана у насељу Ријека од великог је значаја за грађане у
том дијелу града, а нарочито за ђаке.
,,У нашем насељу је Основна школа „Иван Горан Ковачић“ коју похађа око 700 ученика.
Изградња тротоара у улици Цара Душана од великог је значаја за њихово безбједно
кретање до школе’’, рекао је Војин Бороја.
Слично прича и ученица четвртог разреда Машинске школе у Мркоњић Граду Николина
Јаслар.
,,Радујем се изградњи тротоара у улици Цара Душана, јер том улицом сваки дан одлазим
у школу. Ускоро ће улица имати тротоар и ми ђаци моћи ћемо безбједније да се крећемо
од куће до школе’’,рекла је Николина Јаслар.
С. Дaкић
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Реконструкција водоводне мреже

Нови цјевовод у Карађорђевој улици
Неколико стотина домаћинстава у централном дијелу града од краја априла имаће још
уредније снабдијевање водом за пиће. У току су радови на реконструкцији дијела водоводне
мреже у Карађорђевој улици, односно замјена старих азбестних са новим ПВЦ цијевима.
Вриједност пројекта је 15-так хиљада марака, а средства је обезбједила општина кроз програм
капиталних инвестиција.
Радници Комуналног предузећа „Парк“ врше реконструкцију стотињак метара старог
водовода који је изграђен прије 36 година. Они врше ископ канала и замјену постојећих
азбестних цијеви које се избацију из употребе, јер, наводно, имају карценогених састојака.
У канал се постављају нове ПВЦ цијеви, које се повезују са новом трасом водовода који је
изграђен прошле године у истој и улици Српске војске.
,,То је наставак радова на реконструкцији водоводне мреже у центру града који су започети
прошле године. У Карађорђевој улици уз нове цијеви поставићемо нове прикључке и водовод
повезати са новом трасом водоводне мреже у улици Српске војске. Завршетком радова у
овом дијелу града домаћинства и пословни објекти имаће још уредније снабдијевање водом
и дугорочно ријешено питање водоснабдијевања’’, рекао је технички директор Комуналног
предузећа „Парк“ Мирко Васић.
Радовима на реконструкцији водовода задовољни су становници у Карађорђевој и сусједним
улицама, јер се надају још уреднијем снабдијевању водом.
,,Морам бити искрена, ми ни до сада нисмо имали неких значајнијих проблема са
водоснабдијевањем. Вјерујем да ће снабдјевање водом по завршетку реконструкције водовода
бити још уредније, а вода због нових пластичних цијеви бити бољег квалитета. Мислим да
је за сваку похвалу што се у граду врши реконструкција водоводне мреже, која је у неким
дијеловима града у лошем стању’’, рекла је Милена Штрбац.
У Комуналном предузећу „Парк“ истичу да ће централни дио града сада имати комплетно
нову водоводну и канализациону мрежу. Међутим, проблем представља што у граду још
увијек има дотрајале водоводне мреже.
,,Ми на подручју града планирамо да реконструишемо десетак километара старе
водоводне мреже, која је стара педесет и више година и изграђена од азбестних цијеви.У
договору са општином те послове радимо паралелно са реконструкцијом улица, како не
бисмо прекопавањем оштетили коловозну подлогу на улицама. Планирамо у току године
реконструкцију водоводне мреже у још неколико улица’’, рекао је Васић.
С.Дакић

Санација оштећења на градским саобраћајницама

ПУТАРИ „КРПЕ“ УДАРНЕ РУПЕ
Дуга зима и употреба
великих количина соли
допринијели су да је
коловозна
подлога
на
већини улица у Мркоњић
Граду на многим мјестима
оштећена. Оштећења на
коловозу и ‘’ударне’’ рупе
угрожавају
безбједно
одвијање
саобраћаја
у
градским насељима.
Иначе, по налогу Одјељења
за изградњу града и
управљење
имовином,
половином априла почели
су радови на санацији
оштећења на коловозу на
градским улицама. Радници
предузећа „Мркоњић путеви“ специјалном машином
исјецају ударне рупе и
оштећења на коловозу и
стављају нови слој асфалтне
масе. Радови треба да се
окончају до краја априла, а
планирано је да се санирају
оштећења и „ударне“ рупе
на свим градским саобраћајницама.
Возачи и грађани поздрављају радове на са-

нацији
оштећења
на
коловозу на градским саобраћајницама, јер ће то
допринијети безбједнијем
одвијању
саобраћаја
у
градским насељима, гдје
је регистровано око 5.000
возила.
,,Поздрављам
одлуку
општинске
управе
да
ангажује раднике „Мркоњић
путева“ на санацији оштећења на коловозу, којих је
много. Коловозна подлога
је у улицама у центру града
у доста добром стању,
док је много оштећења у
улицама на периферији
града. Попрвка оштећења
на коловозу је од великог
значаја, јер ће сада услови
за вожњу бити бољи и
безбједнији. Још када би се
неки возачи придржавали
ограничења брзине, могли
би казати да је наш град
безбједан за саобраћај и
пјешаке’’, рекао је Синиша
Ђукановић. Слично прича
и Милан Каурин, који
наглашава важност добре

коловозне
подлоге
на
градским саобраћајницама.
,,У суштини стање није
лоше, јер је последњих
година доста улица добило
нову асфалтну подлогу.
Међутим, послије сваке
зиме, у улицама са старијом
подлогом, појављују се
оштећења на коловозу.
Послије протекле зиме, која
је трајала пет мјесеци, много
је оштећења на коловозу
на
улицама,
нарочито
на
периферији
града.
Поздрављам
активности
на поправци коловоза,
јер ће сада бити лакше и
безбједније
управљати
возилом’’, рекао је Каурин.
Општина Мркоњић Град,
кроз програм заједничке
комуналне
потрошње,
планирала је 31.000 марака
за одржавање градских
саобраћајница. У плану је,
ове године и постављање
нове асфалтне подлоге
у неколико улица, као и
изградња тротоара у улици
Цара Душана.
С.Дакић
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Вијести у слици
Развој туризма општине Мркоњић Град

Oбука туристичких водича
У нашем граду одржана је обука туристичких водича, као
дио пројекта Мркоњићка корпа – Кластер одрживог развоја
производа у туризму на подручју општине Мркоњић Град.
Пројекат реализује ,,Грин тур’’ из Бања Луке, а финансира
Европска унија.
Позиву за десетодневну обуку одазвало се 15-так учесника,
који су прошли теоријски и практични дио туристичке
приче. ,,Изненадили смо се бројем учесника који су се
јавили за обуку. Током обуке, будући туристички водичи
упознати су са културно-историјским и природним
насљеђем општине Мркоњић Град али и са методама
комуникације са туристима те визуелном идентификацијом
једног туристичког водича. Сви који су прошли овај
програм добиће сертификат и имаће могућност да остваре
додатни приход”, каже Данијела Марковић, пројект менаџер
,,Мркоњићке корпе”.
Полазници обуке обишли су добар дио општине. Са
лепезом занимљивих туристичких садржаја, полазнике су
упознали Радослав Гашић и Слободан Ћоћкало, који добро
познају завичај. ,,Као члан Удружења гљивара и љубитеља
природе, обишао сам природне љепоте наше општине.
Добро познајем планину Лисину, која је расадник великог
броја гљива”, каже Радослав Гашић, члан Удружења гљивара
и љубитеља природе Мркоњић Град и један од предавача
током обуке за туристичке водиче Мркоњић Града.
Иначе, у склопу пројекта ,,Мркоњићка корпа” урађена
је Анализа карактера постојеће тржишне потражње и
инвентар туристичких ресурса. Истраживање је базирано
на очекивањима туриста, а Лисина је означена као кључ
за развој туризма општине Мркоњић Град али и цијеле
Крајине.
,,Форсираћемо Мркоњић Град као врата Крајине, тако да
туристи који дођу могу посјетити и друга оближња мјеста,
попут Хрустовачке пећине или планине Козаре. Овдје
треба развити садржаје за авантуристички туризам’’, каже
Емир Дервишевић представник ,,Грин тура’’, и додаје да
традиционална манифестација, попут ,,Дана косидбе’’ може
привући туристе.
С. Милетић

планина Лисина- стаза за параглајдинг

поглед са Оругле

Сана - Палалића врело

стећак у Баљвинама

Плива

црква у Медној

стећак у Томићима

планински дом на Лисини

Кула - Бочац

извор Пливе

Горња Пецка - извор
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Догађаји
ВИШЕЧЛАНА ПОРОДИЦА КОЏО ИЗ БЈЕЛАЈЦА

ДЈЕЦА СУ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО

Вишечлана породица Коџо из Бјелајаца

У мркоњићкој општини,
а нарочито на селима, све
је мање породица које
имају четворо и више
дјеце. Такав је случај и у
селу Бјелајце гдје је једна
од најбројнијих, породица
четрдесетогодишњих супружника Станка и Радмиле
Коџо који имају четворо
дјеце. Они су одлични
ученици,
а
породица
Коџо важи за једну од
најузорнијих у селу.
Породица
Коџо
живи
од свога рада, бави се
пољпопривредом. Све послове на имању обавља
Радмила са дјецом, уз помоћ
свекрве Загорке, јер се муж
Станко тренутно налази на
привременом раду у Катару.

,,Станко се у Катару налази
седам мјесеци и много
му недостају породица и
дјеца. Ја и свекрва Загорка
смо са дјецом и обављамо
све послове на имању.
Много нам помажу дјеца
Дајана (13), Слободанка
(10) и дванаестогодишњи
близанци
Николина
и
Милорад. То су златна дјеца,
одлични су ђаци и срећна
сам што имам четворо дјеце.
Мислим да су породице са
више дјеце много „здравије“
од породица које имају
једно или двоје дјеце. Ја сам
жељела да имам више дјеце,
јер наш народ каже: “дјеце
и пара никада није доста“,
прича Радмила.Она истиче
да муж и она морају да раде

много да би обезбједили
егистенцију
породици
и дјеци безбрижно дјетињство. Управо због тога
очекује да друштво посвети
више пажње вишечланим
породицама.
,,Сви причају о потреби већег
наталитета, а нико ништа
конкретно у друштву не чини
на том плану. Невјероватно
је да немамо право на дјечији
додатак на прво и четврто
дијете. То је велики пропуст,
јер многи млади супружници
нису запослени и немају
средстава за живот па се
тешко одлучју за више дјеце’’,
наглашава Радмила.
Четворо
младих
Коџа
одлични су ученици у ОШ
„Бранко Ћопић“ у Бјелајцу. Уз
учење нађу времена да се баве
спортом и фолклором, али
и да помогну мајци и баки у
пословима на имању.
,,Ми смо једна сложна
дружина, добро се слажемо
и помажемо једни другима
у учењу’’, тврде близанци
Николина и Милорад.
Слично причају Слободанка
и Дајана, које нађу времена
да вјежбају фолклор у
културно-умјетничком друштву. Кажу да имају све
као остала дјеца, а највише
љубави и поштовања према
својој породици. С. Дакић
БАКА- Бака Загорка имала
је осморо дјеце, од којих
је живо четворо. Има
17 унучади и десеторо
праунучади које неизмјерно
воли.

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

Основци из Бараћа најбољи познаваоци прописа
На игралишту Основне школе “Вук Караџић” у Бараћима
у суботу 24. априла одржано је регионално такмичење
“Деца у саобраћају”, на коме је учествовало 48 такмичара
из 12 екипа основних школа Мркоњић Града, Језера,
Рибника и Шипова. У екипном поретку, најбоља су дјеца
Основне школе “Вук Караџић” из Бараћа, док су Данијел
Галић из Основне школе “Иван Горан Ковачић” Мркоњић
Град и Милица Арамбашић ученица Основне школе “Раде
Марјанац” из Шипова били најуспјешнији у појединачној
конкуренцији. Циљ овог саобраћајно-образовног
такмичења, које традиционално организује Ауто мото
савез Републике Српске, јесте да се припреми што већи
број дјеце за безбједно учешће у саобраћају. На такмичењу
у Бараћима нису наступила једино дјеца из Дринића.
Остали дјечаци и дјевојчице, узраста од 10 до 12 година,
показалли су завидно знање. “На часовима саобраћајних
секција у школама дјеца су се вриједно припремала за
такмичење. Оваква провјера знања је све популарнија код
дјеце. Тест о познавању саобраћајних знакова урађен је
прилично добро, а мало треме, углавном због навијања,
било је на полигону. Све у свему, такмичење је прошло
добро а најбоље сад очекује много рада јер је за мјесец
Детаљ са полигона
дана републичко такмичење”, каже Слободан Радић,
шеф Ауто мото друштва Балкана у Мркоњић Граду. У цијелој РС завршена су такмичења,
а најбољи појединци и екипе учествоваће на републичком такмичењу које ће 27. и 28. маја
бити одржано у Бањи Врућици код Теслића.
С.Милетић
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ТРЕЋА СМОТРА ДJЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРА “ЗВУЦИ ЕВРОПЕ”

’’Чајавец’’ освојио симпатије жирија
КУД „Чајавец“ из Бања Луке побједник је III Међународне
смотре дјечијег изворног стваралаштва у Мркоњић Граду
„Звуци Европе“. На смотри је учествовало шест друштава,
а награде су додjељене за квалитет кореографије,
оригиналност ношње и љепоту изражаја на сцени.
Организатор смотре изворног стваралаштва дјеце,
узраста до 12 година, је Јавна установа Културни центар
“Петар Кочић”, у сарадњи са КУД “Петар I Карађорђевић
Мркоњић”.
Манифестација „Звуци Европе“ оправдала је своје
постојање. Око 150 чувара народне традиције окупило
се 10. априла у Мркоњић Граду како би показали своје
умијеће у народном колу. У такмичарском дијелу
манифестације, са кореографијама од по десет минута,
наступила су Културно-умјетничка друштва: “Наша
Младост” Кључ, “Грмеч” Дринић, “Чајавец” Бањалука,
“Петар I Карађорђевић Мркоњић” Мркоњић Град те

ЕКОЛОШКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ‘’ЗЕЛЕНКОВАЦ’’

Инспирација сакривена испод крошњи

Са Зеленковца

У љето 1985. године Боро одлази у “одметнике” и започиње живот у малој очевој воденици,
коју претвара у Галерију занимљивог назива “Зашто није отишао Боро?!”. Од тада
до данас Борина галерија је мјесто гдје су долазили и долазе познати сликари, пјесници,
књижевници, глумци, али и љубитељи природе, туристи и гости из свих крајева свијета.

Млади фолклористи Мркоњић Града

Удружење „АБЦ Подзвизд“ Велика Кладуша. По мишљењу
петочланог жирија, којим је предсједавала Десанка
Ђорђевић, кореограф из Београда, прво мјесто припало
је “Чајавецу”, друго домаћину док је трећа била “Наша
Младост” из Кључа. „Прва три друштва аутоматски су
се пласирала на наредну смотру. Нису стигли сви које
смо позвали, али нисмо оскудијевали у игри, пјесми и
обичајним карактеристикама крајева из којих су нам
стигли гости. Иако је манифестација такмичарског
карактера, њен циљ је да анимирамо најмлађе да његују
и чувају изворно фолклорно насљеђе,“ рекао је Слободан
Ћоћкало, директор Културног центра „Петар Кочић“.
Најбољу реконструкцију народне ношње урадили су
чланови Удружења „АБЦ Подзвизд“ из Велике Кладуше.
У Дринић је отишла награда за најмлађи ансамбл, у
Мркоњић Град за најмлађи пар, док су Бањалучани добили
награду за најљепши пар у народној ношњи. “Представили
смо се једним од четири наша дјечија ансамбла, крајишким
играма, прилагођеним овом узрасту, који су урадили
стручни руководиоци Боса Граховац и Ивана Грил.
И ношња је посебно припремана. Дјеца су задовољна
наступом и успјехом у Мркоњић Граду”, рекао је Момчило
Весовић, директор фолклорног ансамбла ‘’Чајавец’’.
Чланови жирија нису имали нимало лак посао. Дјевојчице
и дјечаци, жељни награде и доказивања својски су се
потрудили да покажу оно што су научили. „Врло брзо
смо се сложили око награда у појединим категоријама.
Жири је имао слично мишљење о сваком ансамблу, тако
да није било много дилеме. Искрено да кажем, не волим
такмичења дјеце јер ми увек на крају буде жао. Дијете ради
оно што га је неко научио, да све од себе на сцени и онда
му није јасно гдје је погријешило и зашто је неко други
однио награду. Али, драго ми је што се још увијек ради са
дјецом, са најмлађима. Јер, одатле почиње упознавање са
традицијом и чување традиције, а то што науче остане им
за читав живот”, рекла је Десанка Ђорђевић, која је и сама
одиграла многобројне кореографије.
Док је жири оцјењивао виђене кореографије, публику су
у ревијалном дијелу игром и пјесмом са Косова забавили
чланови КУД-а Више туристичке школе из Београда, те
Фолклорна секција Дома културе “Никола Кокошар” из
Шипова.
С. Милетић
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Еколошко-т у рис тички
центар
“Зеленковац”,
“уклијештен” у кањону
истоимене рјечице, рај
је за сликаре, пјеснике,
умјетнике и ствараоце.
Јединствено и прелијепо
мјесто, у подножју планине
Лисине, на надморској
висини од 850 метара,
својим чарима, причом,
имиџом и могућностима
мами посјетиоце из цијелог
свијета, а годишње га
посјети више од 5000 људи
из Српске, земаља у региону
и иностранства. Природа
је овдје била издашна,
подарила је љепоту од које се
“леди” поглед, коју је својом
визијом и умјетничком
“жицом”
оплеменио
и
човјеку приближио сликар,
поета и умјетничка душа
Борислав Боро Јанковић.
У љето 1985. године Боро
одлази
у
“одметнике”
и започиње живот у
малој очевој воденици,
коју претвара у Галерију
занимљивог назива ,,Зашто
није отишао Боро?!”.
Од тада до данас Борина
галерија је мјесто гдје
су долазили и долазе
познати сликари, пјесници,
књижевници,
глумци,
али и љубитељи природе,
туристи и гости из свих
крајева свијета. Част да
отвори Галерију “Зашто
није
отишао
Боро?!”

припала је прије 22 године
једном од најпознатијих
српских пјесника Душку
Трифуновићу. ,,Он је на
Зеленковац
дошао
по
препоруци књижевнице
Даре Секулић, која је код нас
била у љето 1985. године.
Душко је дошао, видио и
заљубио се у Зеленковац,
у чисту рјечицу, њене
мале водопаде,
старе
воденице… Пресавио је
табак и своје надахнуће
претварао у стихове и дружење са
посјетиоцима
Зеленковца’’, сјећа се
Борислав Јанковић.
Прича о Зеленковцу,
његовим љепотама
и инспирацији за
стваралаштво испод
крошњи стољетних
стабала
јеле
и
смрче прочула се
преко општинских,
републичких и државних
атара до Беча, Париза,
Рима… ‘’ Било је то
вријеме када су сви
жељели да дођу и стварају
на Зеленковцу. У нашој
галерији и на Ликовној
колонији “Зеленковац” у
протеклих 25 година са
платном и кистом дружило
се више стотина сликара
из земље и иностранства.
Посебан печат колонији
дали су сликари Милић
од Мачве, Рајко Петковић,

Весо Совиљ, Миленко
Михајловић…
Наша
галерија има фундус од око
300 слика, које су насликане
у Зеленковцу и поклоњене
галерији. Наравно, већину
својих радова насталих у
Зеленковцу умјетници су
насликали за своје потребе
или
продају‘’,
прича
Јанковић. Он најављује
да ће и овог љета бити
одржана Ликовна колонија
,,Зеленковац”.
Међутим,

сликари из Републике
Српске,
Федерације
БиХ, Србије, Црне Горе
и осталих земаља на
Зеленковац долазе током
цијеле године да сликају и
стварају.
И док се сунчеве зраке
провлаче кроз крошње
стољетних
стабала
“купајући”
Зеленковац,
у
овом
прекрасном
амбијенту (природе) ужива
група
посјетилаца
из
Мркоњић Града. Дошли су,
кажу, да искористе лијепо
вријеме и да се одморе.
Менаџер у Еколошкотуристичком
центру
,,Зеленковац”
Љиљана
Цветковић прича да је
новина да су сви објекти за
посјетиоце били отворени
током цијеле зиме.
,,Ове године зима је овдје
била сибирска, а трајала
је готово пет мјесеци.
И поред тога, гостију је
било. Долазили су нам
планинари из Мркоњић
Града, Челинца, Српца,
Бање Луке. Организовали
смо зимску џипијаду, а
у плану је одржавање
џипијаде и на љето,
као и традиционалних,
али и нових културнозабавних и спортских
манифестација’’, истакла
је Цветковићева. Она је
додала да је у плану да се
на Зеленковцу опреми још
пет бунгалова за смјештај
гостију.

,,У тим објектима могло
би да се смјести од 50 до
60 гостију. То је веома
битно, јер желимо да
туристи долазе, али и да
се дуже задржавају на
Зеленковцу. Наше жеље
су да Зеленковац постане
истински
туристички
центар, уз све своје
природне
особености’’,
нагласила је Цветковићева.
Тренутно се на Зеленковцу,
уз мирис прољећа, врше
припреме и праве планови
за идућу сезону.
С.Дакић

Умјетници
Борислав Боро Јанковић
наглашава да је поента
Зеленковца да се ту
окупљају
и
бораве
умјетници.
,,Треба бити искрен
и признати да је
Зеленковац настао и
опстао
захваљујући
умјетницима. Они су
ти који су уложили
дио себе да Зеленковац
живи и опстаје. Ја
сам овдје дошао сам,
али да није било
пријатеља, умјетника,
књижевника,
новинара… питање је да
ли би Зеленковац био
ово што је сада’’, каже
Јанковић.
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Култура, образовање,
здравство

Трилогија
Сабахудин Хаџиалића

Дјечија представа „Плава птица“

Датум: 11.05.2010.године
Број: 04-04-7/10
На основу члана 53. Статута општине Мркоњић Града (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:06/05)
и на основу члана 3. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним
организацијама (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:10/05) Начелник општине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОД НАЗИВОМ „ШТА НАМ МОГУ СВЈЕТСКЕ ПАНДЕМИЈЕ“

Златни афоризам Миладину Берићу

Представом “Плава птица” најмлађи чланови Градског
позоришта Мркоњић Град, дјеца која су прошла школу
глуме, 18. априла представила су се, по први пут, домаћој
публици. Комад само дјелимично почива на тексту Мориса
Метерлинка, а адаптацију и режију је урадила Дубравка
Николић, предсједница Градског позоришта.
У разиграном комаду, у трајању од 40-так минута,
учествује 22 дјеце узраста од 7 до 14 година. Текст је доста
адаптиран, са много ефеката и разиграним дјечијим
костимима. „Суштина приче јесте да дјеца схвате појам
среће, а то је помоћ другима и како пронаћи срећу у
малим стварима, даривањима“, рекла је Николићева по
завршетку представе.
Маја Алексић има 8 година и представа јој се јако допала.
„Глумила сам мачку и добро смо се забавили. Ја сам имала
задатак да преварим остале ликове у њиховој потрази
за плавом птицом, тј. срећом. Све ми је изгледало добро
и добили смо много аплауза“, каже симпатична Маја
Алексић.
Представа „Плава птица“ дио је пројекта „Недјељом
у позориште“ мркоњићког Градског позоришта, којег
финансира Европска унија, а имплементира UNDP БиХ.
С. Милетић

Дјечија представа “Плава птица”

Признање младом
глумцу Мили Мићићу

Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1
70260 Мркоњић Град, Република Српска, Босна и Херцеговина
Жиро рачун: 5620990000344165 - НЛБ Развојна банка, Матични број: 1089358

Сабахудин Хаџиалић на промоцији књижевне трилогије

За додјелу средстава невладиним организацијама
из буџета општине Мркоњић Град за 2010. годину
Конкурс се расписује за додјелу средстава Буџета општине Мркоњић Град за 2010. годину и то за
пројекте од интереса за локалну заједницу који имају за циљ повећање учешћа невладиних
организација у активностима локалне заједнице.
Средства за финансирање пројеката обезбјеђена су са позиције осталих удружења, на основу Одлуке о
усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2010. годину.
Право учешћа на конкурсу имају невладине организације које су регистроване у складу са Законом о
удужењима и фондацијама РС (Сл. гласник РС број: 52/01), а имају сједиште на подручју општине
Мркоњић Град.
Вриједност појединачног пројекта не смије бити већа од 5.000КМ, док број пројеката није ограничен.
Теме које пројекти могу да обухватају су:
* Млади (Пројекти треба да буду у складу са стратегијом за младе општине Мркоњић Град 2009-2012)
* Култура
* Образовање
* Екологија и заштита животне средине
* И друге у складу са потребама заједнице.
Пријаве на Конкурс подносе се Комисији за сарадњу са невладиним организацијама
општине Мркоњић Град до 12.06.2010. године закључно са 15 часова.
Пријаве се подносе на шалтеру 2 Шaлтер сале Општине Мркоњић Град или могу бити послане поштом
на адресу Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град са
назнаком за Комисију за сарадњу са невладиним организацијама – не отварај! Уз пријаву обавезно
приложити потврду о регистрацији.
Пријаве се подносе на јединственим обрасцима Конкурса које можете добити на шалтеру број 2 у
Шалтер сали Општине Мркоњић Град и на званичном сајту општине www. mrkonjic-grad.rs.ba Валидним
ће бити сматране само Пријаве послате на овим обрасцима. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Миладин Берић
У Културном центру „Петар Кочић“, 31.марта одржана је промоција првонаграђених
радова који су пристигли на 9. конкурс хумора и сатире под називом „Шта нам могу
свјетске пандемије“. Конкурс је прије мјесец дана расписао мркоњићки Клуб умјетничких
душа поводом 1.априла, Дана шале и збиље. Пристигло је преко 250 радова из Србије,
Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ.
Награду Златни афоризам за најбоље афоризме добили су Миладин Берић из Бањалуке
и Ђура Шефер Сремац из Руме. Најизазовнији афоризам је написао Мићо Савановић
из Швајцарске, најбољу сатиричну причу је написао Слободан Јанковић из Бањалуке,
најбољу сатиричну пјесму Миладин Берић, најбољи епиграм Вељко Рајковић из Подгорице
и најбољи акростих Живко Вујић из Бањалуке.
„Конкурс је традиционалан и мислим да је ове године био најквалитетнији, а није ни
чудно имајући у виду да се на конкурс пријавила елита хумора и сатире са ових наших
простора. Сваке године пристижу све бољи радови, а то је доказ да је конкурс потребан и
значајан“, рекао је директор Културног центра Слободан Ћоћкало.
Покровитељи манифестације су општина Мркоњић Град и Јавна установа Културни
центар „Петар Кочић“.
Награђени афоризми „Толико ме препала птичија грипа да сам пустио голуба“(М.Берић)
„Господе, грип наш насушњи дај нам данас - ми ћемо га одмах дати дужницима
нашим“(Ђ.Ш.Сремац)
Д.Лекић.
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ФЕСТИВАЛ ДРАМСКОГ
СТВАРАЛАШТВА БИХ У
КОЊИЦУ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ’’

У Културном центру „Петар Кочић’’ 15.априла књижевник Сабахудин Хаџиалић промовисао
је своју књижевну трилогију, тј. збирку пјесама Неоткани Сизиф”, књигу афоризама и мисли
“Недовршене душе”, и прича “Земља без свијести”. О књигама су поред аутора говорили и
специјални гости вечери, књижевник и филмски редитељ Ратко Орозовић и пјесникиња из
Швајцарске Самира Бегман.
Хаџиалић каже да је неколико година припремао трилогију што је за наше подручје необична
појава.
„Необична је појава да се истовремено објаве три књиге. У питању је сатира и озбиљна
књижевност, а ови простори су идеални за сатиру. Реакције са промоције су до сада
задовољавајуће, истиче Хаџиалић
Орозовић каже за Хаџиалића да је у причама кратак, али концизно јасан.
„Рецимо, у поезији има увијек једну малу зачкољицу и већ на основу наслова знамо шта је
писац хтио рећи, а писац има шта рећи. Довољно је да се само окрене око себе и онда види,
и запажа. Данас је лако писати афоризме јер је стварност толико сатирична и афористична.
Сматрам да кад је неко у ситуацији да објави три књиге онда је то, рекао бих, зрео писац“,
каже Орозовић.
Треба рећи да је промоција у Мркоњић Граду само дио турнеје кроз коју Хаџиалић промовише
трилогију. Промоција иде градовима БиХ, Србије, Македоније, Хрватске.. Битно је истаћи и
да ће десет посто од цијене књига ићи за помоћ младима у БиХ са посебним потребама.
Д.Лекић.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тегелтија

Представе
«Злочестобија»
Градског казалишта младих
из Витеза у конкуренцији
позоришних група те «Моја
кума Јулија»
Медицинске
школе из Добоја, међу
представама средњих школа,
освојиле су прва мјеста на 8.
Фестивалу средњошколског
драмског стваралаштва БиХ,
који је од 16. до 23. априла
одржануКоњицу.НаФестивалу
су изведене 22 представе у
којима је учествовало преко
400 младих глумаца из 14
босанскохерцеговачких градова.
Стручни жири, ове године
у саставу Хамица Наметак,
Новица
Богдановић
и
Аднан Мујкић, додијелио је
прегршт награда за групни и
појединачни рад, од којих су
неке равномерно подјељене.
Међу наградама у категорији
позоришних група, награду за
глумачко остварење, освојио
је и Миле Мићић из Мркоњић
Града. Наш млади глумац,
ученик Гиманзије, разоружао
је жири улогом капетана у
представи «Капетан Џон
Пиплфокс». Ово је Милина
прва награда. «Био је ово јако
занимљив фестивал. Имао сам
неколико споредних улога у
представама које изводи наше
Градско позориште, али ми је
ово прва главна улога. Драго
ми је што сам добио награду,
која је стигла као резултат
нашег озбиљног рада. Ово ће
бити додатни мотив за све нас
да наставимо путем којим смо
пошли», каже кроз осмијех
симпатични Миле Мићић,
глумац Градског позоришта
Мркоњић Град.
Добој, Витез, Тузла, Мркоњић
Град, Сарајево, Завидовићи,
Мостар, Коњиц, Србац, Ливно,
Тешањ, Високо, Бугојно и
Бихаћ, на најбољи начин
представили су млади глумци.
Током седмодневног програма
у Коњицу, публика је уживала у
богатом позоришном животу,
а стручњаци оцијенили да
је будућност позоришта у
сигурним рукама. С.Милетић

ГОСТОВАЛО ‘’ДИС’’ ПОЗОРИШТЕ ИЗ БАЊЕ ЛУКЕ

Представа ‘’Кретање-Циркус еволуције’’
Глумци „ДИС“ позоришта из Бање Луке одиграли су у позоришној сали Културног центра ‘’Петар Кочић’’ 11. априла представу ‘’Кретање-Циркус
еволуције’’. Режију за представу, која користи минимално текста, урадио је Давиде Бонера из Италије.
Ријеч је о необицној причи о еволуцији која је задесила крхко људско
створење и симболичној игри о мучним и стрпљивим напорима човјечанства
помоћу којих је остварена цивилизација.
”Представа говори о еволуцији, о стварима које су људи током еволуције покварили, неке вриједности као што су љубав и сл. Представа је другачија од
осталих, има врло мало текста, углавном су ту покрети”, рекла је глумица Ања Кавић.
Д.Лекић
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Водич
кроз град
РОЂЕНИ У АПРИЛУ 2010. ГОДИНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВИДЕКАЊИЋ АНАСТАСИЈА,
кћи Драгослава и Драгане
ТИКВЕЏИЈА МАРИЈА,
кћи Драгана и Радмиле
МАЛИНОВИЋ ЂОРЂЕ,
син Срећка и Маријане
ГРАХОВАЦ ЂОРЂЕ,
син Миле и Драгане
КВРГИЋ МАРКО,
син Александра и Марине
ЈОКИЋ МИЛОШ,
син Зорана и Александре
ПИЉИЋ БОЖАНА,
кћи Мирка и Маре
ТОМИЋ ОЗРЕН,
син Војислава и Драгане
КВРГИЋ ПАВЛЕ,
син Станка и Стојанке
КНЕЖЕВИЋ ЂОРЂО,
син Раденка и Бојане

ВЈЕНЧАНИ У АПРИЛУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Радош Душко и Коњевић Славица
Вујановић Ратко и Џаја Милијана
Ступар Љубиша и Тодоровић Милијана
Ђуза Светозар и Чигоја Тања
Домузин Илија и Јоргановић Рада
Јотић Мирко и Кантар Дрена
Јарић Предраг и Дакић Бориславка
Бојић Никола и Поповић Мирјана
Малиновић Драган и Гајић Горјана
Шкрбић Јовица и Каурин Николина
Чигоја Недељко и Чигоја Драгана

ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала
220-920, факс 220-954
Општина Инфо ДЕСК
220-950
Kомунална полиција
220-940
Аутобуска станица
211-093
Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић
211-319
Хитна помоћ
211-030
Комунално предузеће ‘’Парк’’
211-506
Ватрогасно друштво
211-482
Станица јавне безбједности (централа) 211-042
,,Мркоњић путеви’’
централа 280-010
редовно одржавање 280-072
Електродистрибуција
211-249
Културни центар
221-170
Народна библиотека
220-271
Транзитни телеком
211-011
Радио Шик
220-140
Дописништво РТРС и ‘’Гласа српске’’
214-403
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ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

Нови успјех њабољег бх маратонца

ЂУРО КОЏО ЧЕТВРТИ НА РИЈЕЧКОМ ПОЛУМАРАТОНУ

ЖИВА СПАЉЕНА
Аутор: Суада
Категорија: биографски роман
Осjетила сам мирис бензина и потрчала, поруб на
дугачкој хаљини ми је сметао. Страх ме је одмах
одвео изван дворишта. Потрчала сам ка башти,
јер је то био једини излаз. Знам да трчим, да сам
запаљена и да вриштим. Али се након тога скоро
ничег више не сjећам. Како сам побjегла? Да ли
је потрчао за мном? Да ли ме је чекао да паднем,
да може гледати како ме пламен обухвата и како
у њему нестајем? У скорије вријеме појавило се
доста бестселера са тематиком “злочина из части”
у арапском свијету. У ту врсту литературе спада
и ова књига под једноставним називом “Суада”,
која садржи веома потресну причу дјевојке из
Палестине, објављене под псеудонимом. Она је
једна од ријетких која је преживјела стравични
чин кажњавања због сумње да је извршила
прељубу и једна од ријетких која је успјела да се
1979. године, преко хуманитарне организације,
спасе бијегом у Европу. Данас Суада живи под
другим именом у страху да је њена породица не
би открила и ипак извршила тај за њих частан,
а за цивилизовани свијет најтежи злочин. “Суада” је први забиљежени исказ жртве
“злочина из части” и представља једну сасвим аутентичну исповијест дјевојке, која је била
неписмена, злостављана, тучена и свакодневно понижавана од стране мушких чланова
породице. И када се једног дана, сва унакажена и физички и психички, нашла у свијету
који то може да разумије и да помогне, одлучила је да то своје искуство пренесе овом
књигом и другима како би се на овај начин сазнала истина и помогло другим дјевојкама
сличних судбина. Иако је ова књига писана врло једноставним и аматерским стилом,
то не умањује њену вриједност, јер она плијени својом аутентичношћу и разгољеном
истином.

ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК
Аутор:Ана Франк
Категорија: дјечији историјски роман
Потресна прича јеврејске дјевојчице Ане Франк. Дневник који је она водила из дана у
дан током више од двије године за вријеме Другог свијетског рата и мучних дана које је
провела у склоништу са својом породицом... “Ана Франк писала је свој дневник од 12.
јуна 1942. до 1. августа 1944. Све до прољећа 1944. писала је те записе за себе саму. А тада
је, слушајући Радио Лондон, чула како холандски министар образовања у избјеглиштву
говори о томе да би требало сакупљати и послије рата објавити све што је написано о
патњама становништва Холандије за вријеме њемачке окупације. Као на примјер навео
је, поред осталог, и дневнике. Под утиском овог говора Ана је одлучила да послије рата
објави књигу засновану на свом дневнику.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД

РЕПЕРТОАР ЗА МАЈ
16.05.2010. У 18 ЧАСОВА
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
,,ЦРВЕНКАПА И ЗБУЊЕНИ ВУК”
23.05.2010. У 20 ЧАСОВА
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ТРЕБИЊЕ
,,ШЕВА ИЛИ СЛАВУЈ’’
30.05.2010. У 20 ЧАСОВА
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
,,ФРАНЦУСКА СНАЈА’’
Градско позориште задржава право измјене репертоара

Члан Атлетског клуба „Петар Мркоњић“ Ђуро Коџо, освојио је четврто мјесто на ријечком
полумаратону који је одржан 18. априла у Ријеци и на којем је наступило око 400 атлетичара
из двадесетак европских и афричких држава. Он се са временом 1:06:33 пласирао иза
Мараканца Мокраји Лацхена, који је стазу (у полумаратону) претрчао у времену 1:05:26 и
такмичара из Етиопије Е.Асхенафија, вријеме 1:05:50 и М. Косеваља из Словеније, вријеме
1:06:05.
Коџо напомиње да је трка у полумаратону у Ријеци била динамична и изузетно квалитетна,
јер је на истој учестовало неколико изванредних полумаратонаца из Кеније и Етиопије,
Италије, Русије, Украјине, Словеније...
,,Вријеме за трку је било идеално, сунчано, а температура око 12 степени што је омогућило
да постигнемо добре резултате. Трка је имала јак темпо и у групи смо трчали првих десетак
километара. Тада су се од групе одвојили атлетичари из Африке, које смо у стопу пратили
Словенац и ја. Међутим, неколико километара прије циља они су нам побјегли и заслужено
побиједили’’, прича Коџо.

Са Ријечког маратона

Он је казао да је у цјелини задовољан својим наступом на Ријечком полумаратону, гдје је
три пута био први, а прошле године други.
,,На Ријечки полумаратон директно сам отпутовао са Јахорине, гдје сам се налазио на
десетодневним припремама.Тамо сам отишао да се припремам за трку у маратону која ће
се одржати у Скопљу 9.маја и гдје ћу јурити олимпијску норму од 2:18:00. Међутим, вријеме
на Јахорини је било лоше, са сталним падавинама кише и снијега, што ми је отежавало
тренинге,па сам одлучио да се вратим у Мркоњић Град, гдје ћу наставити са припремама.
Ако би се у међувремену побољшале временске прилике можда ћу прије одласка у Скопље
поново отићи на Јахорину још десетак дана и одатле директно идем на ‘’Скопски маратон’’,
рекао је Коџо.
Коџо у плану има да за првомјаске празнике, уколико буду повољне временске прилике,
трчи полумаратон у Сплиту или неком другом граду, као једну врсту теста пред наступ на
Скопском маратону.
,,Да бих остварио олимпијску норму од 2:18:00 потребно је да будем у топ-форми. Међутим,
немогуће је бити у врхунској форми без бар два мјесеца висинских припрема на некој од
планина. Лоше вријеме на Јахорини ми је покварило планове и сада морам сачинити нови
план припрема и покушати да остварим олимпијску норму на неком од маратона у овој или
до краја прољећа 2012.године. Ја сам увјерен да ћу норму испунити, јер сам претпрошле
године на Загребачком маратону имао вријеме 2:16:00, које је чак за два минута боље од
олимпијске норме’’, истиче Коџо.
Иначе, најбољи маратонац Републике Српске и БиХ 11.априла побиједио је у полумаратону
на Међународном атлетском митнгу у Сарајеву.
С. Дакић
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Акција МУП-а и АМС РС

Кацига главу мотоциклистима чува
Министарство унутрашњих послова и Ауто-мото друштво
РС 29. и 30. априла спровели су превентивну акцију
„Безбједно са мотоциклима и бициклом са мотором у
саобраћају“. Циљ акције јесте да се млади возачи, углавном
малољетници, упознају са саобраћајним прописима и да им
се скрене пажња на грешке које најчешће праве.
Најчешћи проблем код возача двоточкаша јесте што не
носе заштитну кацигу, на шта се већ годинама скреће
пажња током акције „Кацига главу чува“. На подручју
општине Мркоњић Град ова проблематика није изражена.
„Регистровано је 46 мотоцикла и бицикла са помоћним
мотором. До данас, у овој години, није било саобраћајних
несрећа у којима су учествовали возачи двоточкаша. На
нашем подручју најчешћи су возачи из Јајца, Шипова и
Кључа док су у граду, претежно, мотори мање кубикаже
и њихови возачи не праве веће проблеме у саобраћају“,
рекао нам је Горан Рољић, командир Полицијске станице за
безбједност саобраћаја у Мркоњић Граду.
У сарадњи са Ауто-мото савезом, који организује бесплатну
обуку за возаче двоточкаша узраста до 14 година, младим
возачима мотоцикла и бицикла, који се узорно понашају у
саобраћају, у цијелој РС подијељене су заштитне кациге.
С.Милетић
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Спорт

Славен Паштар предводи младе таленте

ДРУГА ФУДБАЛСКА ЛИГА РС, ГРУПА ЗАПАД, 25. КОЛО

Водећи двојац не попушта

У 25. колу Друге фудбалске лиге Републике Српске, група
запад, водећи двојац Црвена земља из Нове Веси и Слобода из
Мркоњић Града забиљежили су побједе на гостовању и тако
остале бодовно изједначене на врху табеле. Црвена земља је
у Добоју савладала Жељезничар са 2:0 головима С. Илића у
61. и Пилиповића у 90. минуту и тако остала на првом мјесту.
Фудбалери Слободе забиљежили су побједу у Дервенти,
гдје су били бољи од већ одавно отписаног Текстилца са 2:1.
Мркоњићани су се на путу до тријумфа прописно намучили.
Послије досадних 40 минута, у финишу првог полувремена
гледаоци су видјели два гола. Ударац Богуновића са 25 метара
завршио је у горњем десном углу, при чему је лопта ударила у
пречку, што је само уљепшало вођство гостију. Већ у сљедећем
нападу Текстилца, Сарајкић је, послије центаршута са десне
стране, готово из мртвог угла, прецизним ударцем главом,
донио свом тиму изједначење. Тек у 81. минуту Слобода
је теренску иницијативу крунисала побједоносним голом.
На убацивање Машића, најбоље је реаговао Травар, који је
послао лопту иза леђа Бобара за заслужен тријумф.
Резултати 25. кола
ПЕЛАГИЋЕВО: Пелагићево - Јединство (Ж) 1:0,
СРБАЦ: Слога - Слога ДИПО 2:2,
МЕЂЕЂА: Раван - Борац (Ш) 1:0,
КОТОР ВАРОШ: Младост - Гомионица 0:1,
ДЕРВЕНТА: Текстилац - Слобода (МГ) 1:2,
ПЕТРОВО: Озрен - Омарска 2:0,
МИЛОСАВЦИ: Жупа Милка - Крајина 1:2,
ДОБОЈ: Жељезничар - Црвена земља 0:2.
Пласман
1. Црвена земља 63, 2. Слобода (МГ) 63, 3. Јединство (Ж) 42, 4.
Слога (С) 40, 5. Гомионица 37, 6. Омарска 37, 7. Борац (Ш) 36,
8. Жупа Милка 36, 9. Пелагићево 35, 10. Озрен 34, 11. Раван
28, 12. Младост (КВ) 27, 13. Крајина 25, 14. Жељезничар 24,
15. Слога ДИПО (-3) 22, 16. Текстилац 13.
Л.Н.

Шаховски клуб ‘’Ан пасан’’ расадник је младих и талентованих шахиста. У овом клубу
годинама са великим успјехом ради школа шаха коју воде тренери, мајсторски кандидати,
Мирослав и Мирко Цвијић. Школа је изњедрила и једног од најбољих младих шахиста
у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Славена Паштара, који је учестовао на
европском и свјетском првенству за младе шахисте до шеснаест година.
Паштар је и не недавно одржаном Републичком првенству за кадете, за младе шахисте од
14 до 16 година заузео друго мјесто, са нешто слабијим скором од побједника Бјелића из
Дворова.
,,Уз Пашатара на Првенство БиХ, које треба да се одржи у мају у Дворовима код Бијељине
пласирали су се осмогодишњи Марко Попадић и Мирослав Рољић. На републичком
такмичењу у конкуренцији до 10 година Попадић је освојио четврто мјесто, мада је
био један од најмлађих такмичара.Такође, на истом такмичењу за шахисте од 12 до 14
година, Мирослав Рољић заузео је четврто мјесто и пласирао се и за првенство Босне и
Херцеговине. На истом првенству за дјечаке до 12 година Вук Чигоја заузео је осмо мјесто.
,,Ови резултати су велики успјех за наш клуб, јер ми првенствено пажњу поклањамо раду
са дјецом и младим талентованим шахистима. Они су наша циљна група, јер дугорочно
је најисплативије улагање у младе и талентоване шахисте’’, истиче предсједник и тренер у
Шаховском клубу ,,Ан пасан’’, мајсторски кандидат Мирослав Цвијић.
Он напомиње да су млади мркоњићки шахисти укључени у Регионалну кадетску лигу,
у којој још играју екипе ,,Каиса’’ из Бањалуке, ‘’Козара’’ из Градишке и ‘’Гамбита’’ из
Бањалуке. То је такмичење које се игра у трокружном систему и већ су одиграна два круга.
Последњи круг такмичење одиграће се 9.маја у Мркоњић Граду, а истог дана Шаховски
клубn ,,Ан пасан’’ биће и домаћин појединачног првенства за шахисте од првог до деветог
разреда основних школа.
У плану је да овај клуб у мају буде и домаћин првенства Друге шаховске лиге, у којем се
клуб такмичи већ неколико година. Треба рећи да су некада мркоњићки шахисти били
чланови Прве шаховске лиге Републик Српске, а у Мркоњић Граду 1993.године одржан је
први званични шампионат Републике Српске у шаху.
,,Наш клуб има максималну подршку и финасијску помоћ општине за рад, али и наступ
наших шахиста на разним такмичењима. На томе смо захвални руководству општине,
али и бројним другим колективима који нам помажу. Јер, захваљујући њиховој помоћи
успјели смо да ријешимо питање просторија за рад са шахистима, а нарочито полазницима
школе шаха. Ми тренутно имамо 47 регистрованих играча, од чега је 19 дјечака и четири
дјевојчице. Школу шаха нам тренутно похађа 11 полазника, седам дјечака и четири
дјевојчице узраста од првог до деветог разреда основне школе. Школу шаха похађа и Ђорђе
Томић, дјечак предшколског узраста који је велики таленат’’, рекао је Мирослав Цвијић.
Полазници школе шаха тренирају три пута седмично; сриједом, суботом и недјељом и
са њима раде тренери Мирослав и Мирко Цвијић. Ускоро ће са најмлађим полазницима
почети да ради један од најбољих младих бх шахиста Славен Паштар.
С. Дакић

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ’’СЛОБОДА’’

За Далибора Видовића сезона завршена
За Далибора Видовића, центарфора мркоњићке Слободе, сезона у Другој лиги-група запад највјероватније је завршена. Oвај изванредни нападач задобио
је у 24.колу, у утакмици Слобода-Озрен 3:0, тешку повреду кољена. Повреда се догодила у 60. минуту утакмице, када је Видовић на ивици казненог
простора гостију покушао да захвати лопту и шутира на гол голмана Николића. При шуту дошло је до контакта се једним одбрамбеним фудбалером
Озрена и искакања чашице на кољену ноге.
У том тренутку ситуација је на терену била мучна, јер се стекао дојам да је Видовић обновио ранију озљеду, лом ноге, због чега је са терена био одсутан
близу годину дана. Међутим, на срећу, није био у питању лом ноге већ повреда кољена.
,,Повријеђеног Видовића одмах смо одвезли у Клинички центар у Бањалуци, гдје му је урађен снимак кољена. Љекари су констатовали тежу повреду и
наш нападач мораће да мирује мјесец и по дана и за њега је ова сезона највјероватније завршена. Срећна је околност што је наш клупски љекар др Драган
Вођевић пружио прву стручну помоћ на терену па се повреда кољена није искомпликовала, што је охрабрења за Видовића и за се нас у клубу. Желим да
нагласим да је меч са Озреном био фер и без грубих стартова, али и у таквим утакмицама у жару борбе дешавају се теже повреде фудбалера’’, нагласио је
спортски директор Слободе Гојко Ђурић.Он је најавио да се у екипу за меч са Текстилцом враћа нападач Бојан Ђекановић, који је паузирао у прошлом
колу због жутик картона и он ће у тиму заузети Видовићево мјесто.
С.Дакић

