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НОВОГОДИШЊЕ РАДОСТИ НА ТРГУ

ПОКЛОНИ ОПШТИНЕ ЗА МАЛИШАНЕ

На главном мркоњићком тргу
уприличен је последњег дана одлазеће 2012. године дочек Дјечије нове
године за око хиљаду мркоњићких
малишана и њихових родитеља.
Програм су припремили и извели
чланови Дјечијег ансамбла Градског позоришта, Дјечијег вртића
„Миља Ђукановић“, КУД-а „Петар
Први Карађорђевић Мркоњић“,
Градског дјечијег хора „Мали принц“ и Плесне групе „Болеро“.
Малишанима су подијељени и
пригодни симболични новогодишњи
пакетићи, играчке и балони.
Нашим најмлађим суграђанима
Нову годину је честитала и начелница
општине Дивна Аничић. Она је дјеци
пожељела да Нову годину дочекају
са својим родитељима у здрављу,
срећи и весељу и да им цијела наредна година буде таква.
- Желим да вас родитељи боље
слушају него у овој години, као и да
ви њих слушате и више и боље, и
наравно да будете добри ђаци –
поручила је Аничићева.
ЕЛН

Дјечије
одушевљење
Дочеком Нове године и програмом била је одушевљана Дуња Лакић, која је са плесном групом учестовала у програму.
- Нашим плесом смо уљепшали дочек Дјечије нове године. Било
је супер и сви смо се лијепо провели, а на руку нам је ишло и лијепо
вријеме - рекла је Лакићева.
Њена другарица из Плесног
ансамбла „Болеро“ Ана Ђурђевић
је такође није крила велику срећу
због учешћа у овом програму.
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РУКОТВОРИНЕ: Изложени радови

Дочек у миру
и весељу

ЦРКВА:
Православни храмови
отворили су своје двери
на Мали Божић

На Мали Божић, уз поноћна
звона са православних храмова,
ватромет, звуке хармонике и пјесме Република Српска је закорачила у нову 2013. годину по
Јулијанском календару, који
поштује Српска православна
црква. Весеља су организована
на трговима, у двориштима храмова, угоститељским објектима, а
много је било и оних који су славили у кругу породице у својим домовима.
Становници мркоњићке општине су свечано и достојанствено дочекали и прославили
долазак нове 2013. годину. У
поноћ у цркви Рођења пресвете
Богородице служен је молебан и
дочекана Православна нова
година, а народно весеље настављено је уз игру и пјесму испред
божијег храма, гдје је велики број
вјерника прославило долазак
православне нове године.
Организованог дочека није
било на мркоњићким трговима,
али су зато млађи становници
Мркоњић Града најлуђу ноћ
дочекали и провели на градским
журкама, весело и са жељама за
добро здравље и много радости
и среће.
Дочек Православне нове године протекао је без саобраћајних несрећа, кривичних дјела и
нарушавања јавеног реда и мира, потврђено је у мркоњићкој
Станици јавне бeзбиједности.
ЕЛН

ОО "ЦЕНТАР"

ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Јулијански календар у свијету

Нова година по Јулијанском календару обиљежава се
поред Републике Серпске у Србији, Црној Гори, Македонији,
Русији, Украјини, Молдавији, Грузији, Бјелорусији и Казахстану. Традицију обиљежавања Нове године по Јулијанском
календару нису напустили неки њемачки кантони у Швајцарској, као и неки дијелови Галске заједнице у Шкотској.

ХУМАНОСТ НА ДЈЕЛУ

Пакетићи за 60 малишана

Шездесеторо дјеце из вишечланих породица и
дјеце с посебним потребама из Мркоњић Града
добило је поводом обиљежавања Православне
нове године пекетиће. Пакетиће је обезбиједила
Омладинска организација “Центар”, уз помоћ
Црвеног крста, дјеце из основних школа “Иван
Горан Ковачић” и “Петар Кочић”, те мркоњићких
радних колектива.
Предсједник Омладинске организације “Центар”
Борислав Ђурић истиче да је подјела пакетића организована с циљем да се обрадују малишани за Српску нову годину. Такође родитељи дјеце с посебним потребама као и родитељи са више дјеце требају
да спознају да њихова дјеца нису заборављена за
наше празнике и да о њима неко брине.
- Ја сам првачић и драго ми је што сам добила
пакетић. Слаткише и бомбоне подијелићу са сестрама, а играчку ћу задржати за себе - рекла је седмогодишња Вања Јоргановић (на слици), која има још
двије сестре.
- Радујем се пакетићу. Ово ми је други пакетић који

Изложба радова
штићеника Центра
У мркоњићком Дому здравља “Др Јован Рашковић”, у оквиру Центра за ментално здравље, отворена је изложба креативних радова корисника ове установе. Поводом новогодишњих празника они су припремили изложбу
рукотворина, умјетничких слика, честитки и разних предмета.
Психолог Дражена Вођевић
каже да Центар у Мркоњић Граду
ради годину и по дана и да је
оправдао своје постојање.
- Од оснивања Ценра за заштиту менталног здравља регистровано је 1.426 пацијената и овај
податак довољно говори о потреби једне овакве установе - рекла је
Вођевићева и додала да радне

Дневни
центар
При Центру за ментално
здравље отворен је и Дневни
центар у коjи свакодневно
долазе корисници на дружење. Ту се одржавају креативне радионице, соци-терапије
и друго.
терапије најбоље могу помоћи
штићеницима.
Изложба је продајног карактера, а прикупљена средстава иду у
фонд корисника за израду нових
умјетнина.
С. ЋУСО

Новогодишњи пријем
за пензионере општине

сам добила за божићне и новогодишње празнике рекла је ученица петог разреда основне школе
Марина Бошкан, која има два брата и сестру.
С. ДАКИЋ

Синдикална организација општине Мркоњић Град уприличила је пријем за 43 пензионера, који су свој радни вијек провели радећи у општинској управи.
Овим пригодним догађајем чува се традиција сусрета на крају
једне године, на којем се подсјећа на прошла времена и људе који су
радили у општини Мркоњић Град.
Ријечима добродошлице пензионере је поздравио предсједник
Скупштине општине Миленко Милекић, који им је упутио искрене
честитке и жеље поводом предстојећих празника и уручио пригодан
поклон.
ЕЛН
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САРАДЊА

РОЂЕНДАН: Свечана академија у Бањој Луци

ВАЖАН ГОСТ

Шеф Канцеларије
Амбасаде САД
у Мркоњић Граду
ДАН И КРСНА СЛАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Поштују нас и
уважавају
Република Српска је прославила
Дан Републике и крсну славу Светог
архиђакона Стефана. Централна
свечаност тим поводом је уприличена у Културном центру "Бански
двор", у Бањој
Луци, где је одржана академија под називом "Из Српске
с љубављу" и
додијељено
ордење заслужним грађанима.
Свечана академија
Свечаној академији у Бањој
Луци присуствовали су, између
осталих, предсједавајући Предсједништва БиХ Небојша Радмановић, министри у Влади и посланици у парламенту Српске, српски представници у институцијама БиХ, представници Српске
православне цркве, институција
из Србије, међународне заједнице
и дипломатског кора.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик је овом
приликом изјавио да је Република
Српска стабилна и јача него икад,
да је морамо чувати за наше потомке и никада не смијемо заборавити жртве поднесене у њеном
стварању.
- Република Српска је данас незаобилазан фактор у одлучивању
у БиХ, она има активан одговор на
сва актуелна питања, њен став се
поштује на регионалном и ширем
плану. Успоставили смо партнерске односе са свим државама у

Шеф Канцеларије Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у Бањалуци, господин
Арон Швебел, боравио je у радној посјети у Мркоњић Граду.
Њега је у свом кабинету примила
начелница општине Дивна Аничић.

- Највећи проблем је економија и наш припритет у овој
години је привлачење инвестиција и покретање призводње рекла је Аничићева и додала да
је општина Мркоњић Град на
добром путу да то и оствари.
С. ЋУСО

ПРИЈАТЕЉСКИ РАЗГОВОРИ: Аничић и Швебел

Милорад Додик

региону, одржавамо контакте, дијалог и сарадњу у капацитету који
нам је дат Уставом и Дејтонским
споразумом са свим кључним
свјетским факторима од Европске
Уније, САД, Русије до Кине, Израела и исламских земаља - навео
је Додик.

Свечана литургија
Обиљежавање Дана и крсне
славе почело је служењем свете
архијерејске литургије у Сабор-

Сјећање
на борце
Широм Републике Српске
су одржане бројне манифестације поводом ових прослава. Полагањем вијенаца
на гробове погинулих бораца
Дан и крсна слава Републике
Српске обиљежени су и у Мркоњић Граду.

ном храму Христа Спаситеља у
Бањој Луци, којој су присуствовали предсједник Српске, представници извршне и законодавне власти, као и српски представници у
институцијама БиХ.
Владика Василије је у обраћању нагласио да је Република Српска заливена крвљу њених најбољих синова и кћери и поручио да
Српску треба чувати као зеницу
ока.

Пријем код
предсједника
Предсједник Републике Српске
Милорад Додик је организовао и
пријем којем су присуствовали
многобројни гости.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Игор
Радојичић рекао је послије пријема да Српска слави 21 годину
постојања и да је прошла кроз различита искушења да би заокружила свој уставно-правни систем.
ЕЛН

Ријеч је о редовним посјетама представника америчке амбасаде општинама, а све у циљу
упознавања са тренутном политичком, економском и сигурносном ситуацијом.
У пријатељском разговору
начелница Аничић је упознала
Швебела са функционисањем
локалне заједнице, те стању у
привреди, култури и спорту.
Разговарало се и о напорима које
општина чини како би створила
што боље услове за живот и рад
грађана, али је било ријечи и о
проблемима грађана из свакодневног живота.

Мало жена
у БиХ
политици
Швебел је посебно исказао интересовање за економско и политичко стање у
општини, изражавајући задовољство што је имао
прилику да се састане са
начелницом, јер жена начелница има врло мало на
политичкој сцени у Босни и
Херцеговини.

ЗАХТJЕВ БИХ: ПОВЕЋАТИ
ИЗВОЗНЕ КВОТЕ У ЕУ
У првом кругу преговора са делегацијом Европске комисије у
Бриселу, БиХ је затражила повећање годишњих извозних квота
за рибу, и то на 5.000 тона за пастрмку, 1.000 тона за шарана
и 5.000 тона за конзервисану рибу. Тренутне дозвољене бесцаринске извозне квоте на европско тржиште су ограничене и
недовољне за могућност домаћих произвођача.
Када Хрватска 1. јула постане чланица ЕУ, извоз робе која
захтијева посебан инспекцијски надзор, као што су ветеринарско
увјерење и фито-санитарно увјерење за робу животињског и
биљног пријекла, у БиХ ће бити омогућен на граничним прелазима
ММ
Градишка и Бијача.
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Задатак повјерен
Партнерској групи
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РЕНОВИРАЊЕ ШУМАРИЈЕ

Управна зграда
у новом руху
Управна зграда Шумског
газдинства "Лисина" у Мркоњић Граду до љета добиће ново
рухо. Наиме, након што је прошле
године постављен нови кров у
току су радови на облагању објекта топлотном изолацијом и постављању нове фасаде. Грађевинске радове изводи предузеће
"Зидарт" из Мркоњић Града а
вриједност ове инвестиције је 70
хиљада марака.
Директор Шумског газдинства „Лисина“ Недељко Антић
истиче да су средства обезбјеђене
из властитих извора, јер је ово газ-

Инвестиције

Значајна средства ШГ "Лисина" уложило је у набавку
два шумска трактора и опрему
за рад дванаест радника на
сјечи и извозу обловине у шумским радилиштима. Инвестирано је 200 хиљада марака
у прошлој години у изградњу
шумских путева на локалитету
планине Лисине, а у плану је да
се и у овој години уложи толико средстава у изградњу пута
Котац-Сињаково.

Партнерска група, коју чине представници јавног, приватног и невладиног сектора, имаће кључну улогу у процесу
израде стратегије за наредни десетогодишњи период

И

зрада Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2014 - 2024. године повјерена је Партнерској групи, у коју
су укључени представници области из јавног, приватног и невладиног сектора, те
маргинализованих група и социјалних категорија.
Чланови Партнерске групе информисани су о
динамици и процесу израде Стратегије, те су упознати са начином и методологијом која ће бити кориштена. Потписане су и изјаве о партнерству између општине и чланова групе .
Партнерска група ће имати кључну улогу у процесу израде Стратегије развоја општине за наредни
десетогодишњи период и биће укључена у све фазе
процеса израде овог стратешког документа.
Начелница општине Дивна Аничић је позвале
све чланове групе да помогну у изради Стратегије.
- Желим да сви активно учествујете у изради
стратегије, у свим њеним фазама, како у фази прикупљања података и информација, битиних за
будући развој наше локалне заједнице, тако и у
наредним фазама дефинисања развојне визије,
стратешке платформе, секторских циљева и програма - рекла је Аничићева. Додајући да ће Стратегија бити усмјерена на развој економије, јавне и
комуналне инфраструктуре у корист свих становника општине Мркоњић Град.
Стратегија се ради уз техничку помоћ Развојног
програма УНДП, а у саставу пројекта интегрисаног
развоја (ИЛДП), по методологији за интегрално

Директор Шумског газдинства „Лисина“
Недељко Антић истиче да је у управну зграду у
задњих 5 година уложено преко 400.000 КМ из
властитих извора

Стратегија пред
одборницима
до краја године
- Задатак Партнерске група је да разматра,
анализира и даје своје примједбе и сугестије ка
успостављању што квалитетнијег коначног документа, а који се односи на развој наше локалне
заједнице - рекао је координатор Развојног
тима Томислав Тодоровић и додао да ће према
планираној динамици, до краја ове године Стратегију развоја усвојити Скупштина општине.
планирање локалног развоја (МИПРО), која подазумијева укљученост свих актера локалне заједнице.
С. ЋУСО

динство у 2011. години позитивно
пословало и остварило добит у
износу од 321.780 марака.
- Објекат наше управне зграде
саграђен је давно, а у поратном
периоду ништа није улагано у одржавање, па је спољашни дио оронуо, као и канцеларијски простор.
Већ смо замијенили кров, а тренутно постављамо топлотну излацију
и нову фасаду. Упоредо смо почели радове и на постављању нових
електро и осталих инсталација у
унутрашњости објекта. Када завршимо радове на спољашњем
уређењу објекта услиједиће и реновирање канцеларијског и другог простора на првом спрату

зграде - рекао је Антић и додао да
се планира и реновирање преосталих радних просторија
- Осим улагања од 70 хиљада
марака за постављење топлотне
изолације и фасаде уложено је и
80 хиљада марака у замјену крова
на управној згради, као и 150.000
марака за куповину канцеларијског простора на спрату ове зграде. Ове године ће у ову зграду бити уложено још 100 хиљада марака, тако да ће укупна инвестиција у
ову управну зграду у задњих 5
година износити преко 400 хиљада марака властитих средства наглашава Антић.
С . ДАКИЋ

СТАНОВНИШТВО БиХ ПРВО У ЕВРОПИ У КОНЗУМИРАЊУ АЛКОХОЛА
У Босни и Херцеговини
двије трећине
од оних који пију,
конзумира ракију

Због тешке материјалне ситуације око 7
одсто становништва у БиХ је зависно од
алкохола, а тај број се последњих година повећава. Процјењује се да сваки становник годишње попије 10 литара алкохола, али је та
количина нешто виша јер у ту статистику не
улази она количина алкохола која се код куће
производи.

Забрињавајуће је што највећу количину
алкохола пију млади, и то старости од 15 до
29 година. Последњих година је примјећено
да све више пију и жене, па се повећава и број
алкохоличарки. Раније је омјер жене - мушкарци алкохоличари био један према 15, а
сада је један према два!
По подацима Свјетске здравствене ор-

ганизације европски првак у конзумирању
алкохола је Босна и Херцеговина, гдје око 70
одсто грађана највише пије ракију.
У Удружењу алкохолога и стручњака
за друге болести овисности БИХ наводе да
је алкохол велики проблем, јер су болести јетре као посљедица дуготрајног пијења све виЕЛН (Извор: Независне новине)
ше присутне.
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ПЧЕЛАРИ У ВРТИЋУ

ДОМ ЗДРАВЉА

Јануар
годи
грипу
У другој половини јануара
повећан је број пацијената који
имају проблеме са повишеном
температуром, прехладом и
грипом. Начелник Одјела за
епидeмиологију др Дубравка
Анђелић истиче да још нема
епдемије, али да је очекивати
наредних дана повећан број
обољелих од грипа.

Увод у медени свијет
Чланови Удружења пчелара "Матичњак" из Мркоњић Града били су у посјети
Дјечијем вртићу "Миља Ђукановић" и даровали 300 малих паковања меда.
Предсједник Удружења Славко Савић је
истакао да је шездесетак чланова жељело
да дјецу упознају са значајем узимања пчелињих производа у исхрани, као и са свим тајнама
бављења пчеларством.
- Упознали смо дјецу са податком да једна
пчела мора да облети земљину орбиту у пречнику и да опраши око 4.000 цвјетова да би
произвела килограм меда. Конзумирање меда
и пчелињих производа је од велике важности
за правилну исхрану дјеце, али и одраслих нагласио је Савић.
Директорица вртића Данијела Протић за-

Б

езбиједност грађана је на задовољавајућем нивоу, криминалитет је у благом паду док
је безбиједност у саобраћају на нивоу прошлогодишњег, закључак
је састанка општинског Форума
за безбиједност грађана.
- Стање безбиједности саобраћаја је задовољавајуће, мада
имамо понекад проблема са вожњом у алкохолисаном стању. У
2012. години у саобраћајним несрећама су смртно страдала четири лица - каже командир саобраћајне полиције Горан Рољић и
додао да се од краја децембра и
током јануара спроводи кампања
под називом "Кад пијем – не
возим", која има за циљ да возачима укаже да је алкохол један
од најчешћих узрока саобраћајних незгода.
Начелница општине Дивна
Аничић истакла је да требамо
бити задовољни радом полиције,
као и да све друге институције на
подручју града добро обављају
свој посао.
Када је у питању безбиједност

Да пчела мора да лети колико да облети цијелу земаљску куглу и да опраши 4.000 цвјетова како би
произвела килограм меда, упознали су малишане
из вртића "Миља Ђукановић" чланови удружења
"Матичњак"
хвалила се пчеларима на посјети и поклонима
од меда, а малишани су са својим вапитачицама извели забавни програм за госте и показали
им шта су научили о пчеларству и важности
меда у исхрани.
- Дјеца су се обрадовала пчеларима и ово је
за њих био посебан доживљај - закључила је
Протићева.
С. ДАКИЋ

КОНТРОЛА

О вртићу

У вртићу тренутно борави 180 дјеце у
свим васпитно-узрасним групама, а
дјеца и запослени имају одличне услове
за боравак и рад. У подручном одјељењу
у Подрашници борави шеснаесторо
дјеце.

- Временске прилике су погодне за вирусна оболења, јер
су темепратуре неуобичајено
високе за ово доба године. Због
тога очекујемо повећан број пацијената због прехладе, повишене температуре и грипа, јер
је почело друго полугодиште у
школама. Иначе, међу обољелима је највише дјеце и старијих особа - рекла је Анђелићева
и додала да је вакцину против
грипа до сада примило више од
500 грађана.
У Дому здравља "Др
Јован Рашковић" има довољно вакцина против грипа, али
проблем представља што вакцинација ефекат има тек након
три седмице.
С. ДАКИЋ

ФОРУМ ЗА БЕЗБИЈЕДНОСТ ГРАЂАНА

Рад мркоњићке полиције на задовољавајућем нивоу

грађана током новогодишњих и
божићних празника закључено је
да су предузете све потребне
мјере како би се осигурала општа
безбиједност.
На састанку је разматрано и
стање у области противпожарне
заштите и закључено да је свијест
грађана, али и установа и предузећа на врло ниском нивоу.
- Акција подизања свијести

Задаци Форума
Форум има обавезу да редовно разматра стање безбиједности на подручју општине Мркоњић Град, с посебним нагласком
на заједничко дјеловање представника локалне власти, државних институција, јавних установа и невладиних организација на
превенцији и сузбијању криминалитета и других облика асоцијативног понашања. У раду Форума учествују представници
свих институција са подручја општине, од полиције, школа,
Центра за социјални рад, Ватрогасног друштва, Дома здравља,
до представника општине.

грађана о употреби и значају противпожарне опреме, као и опремање зграда, установа, предузећа и других субјеката за гашење
пожара треба да буде један од
приоритета у наредном периоду казао је старјешина Ватрогасне
јединице Жељко Лакетић и
нагласио да је Ватрогасна јединица у овој години имала 133 интервенције.
С. ЋУСО
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ДАМИР МИЛИЋ, ВЛАСНИК ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗИДАРТ"

Нова зграда за љепши
центар града

Г

рађевинска активност у Републици Српској је у сталном паду од 2009. године, а
по свој прилици мали су
изгледи за скори опоравак
овог сектора. Највећи пад грађевинске активности је на објектима
високоградње, и то стамбених и
нестамбених зграда, чија се вриједност од 2008. до 2011. године
смањила за више од 40 одсто.
Према подацима Завода за статистику РС вриједност извршених грађевинских радова у 2012.
години у односу на 2011. годину
мања је за 13,4 одсто.
Највећа инвестиција у области високоградње у последњих
20 година у Мркоњић Граду је изградња стамбено-пословног објекта у Улици Јована Рашковића, која је почела у 2012. години.
Инвеститор и извођач радова је
предузеће Зидарт из Мркоњић
Града, а власник овог предузећа
Дамир Милић је саговорник Локалних новости.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Када
су почеле активности око овог
великог инвестиционог подухвата?
ДАМИР МИЛИЋ: Скупштина
општине Мркоњић Град је 2001.
године усвојила измјену дијела
регулационог плана од Аутобуске
станице до Културног центра, гдје
је планирана изградња стамбено-пословних објеката у низу.
Прије неколико година смо донијели одлуку да градимо овај
објекат, па смо купили постојеће

О Зидарту

парцеле и објекте на њима, и припремили грађевинску парцелу.
Урадили смо пројекат, добили
разне сагласности и дозволе, и у
мају 2012. године почели са градњом овог стамбено-пословног
објекта.
Којом динамиком теку грађевински радови?
- Објекат је у прошлој години

Инвестиције у Мркоњић Граду

Грађевинска активност у Мркоњић Граду на објектима високоградње је у задњих неколико година у замаху. Након послијератне
обнове порушених објеката за колективно становање, индивидуалних стамбених објеката и објеката јавних установа, почиње инвестирање у изградњу нових пословних и стамбених објеката. Тако у
2001. години почиње изградња првог већег стамбено-пословног
објекта у центру града, који ни до данас није завршен због финансијских проблема инвеститора. У 2009. години у насељу Подоругли
је изграђен стамбени објекат са 24 стана за породице погинулих
бораца и ратних војних инвалида, а инвеститори су били Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Општина
Мркоњић Град.

Прва зграда с лифтом
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Овај објекат већ доминира окружењем. Каква
ће бити опремљеност станова и локала?
МИЛИЋ: Комплетан објекат ће бити опремљен са свим што је
потребно за конфорно живљење у њему. Објекат ће имати 12 подземних гаражних мјеста и 8 гаражних мјеста поред објекта. Ово ће
бити прва зграда у граду која ће имати уграђен лифт, а за централно гријање ће користити пелет. Поред квалитетне изолације,
столарије и паркета биће инсталисан и савремени систем противпожарне заштите.

Приземље и први спрат стамбенопословног објекта који подиже
"Зидарт" планирани су за
пословне просторе, а други
и трећи спрат и поткровље
за станове. Површина
пословног простора је
450 квадратних метара,
стамбеног простора
750, а гаражног
300 метара
квадратних

Грађевинско предузеће
Зидарт д. о. о. је основано
2000. године, запошљавало је
тада једног радника и бавило
се пројектовањем. Већ 2001.
године почиње са извођењем
грађевинских радова на обнови
у рату порушених објеката у
Грахову. У идућим годинама ово
предузеће гради многобројне
објекте, а 2007. године се пресељава у властити новоизграђени
пословни простор у Бјелајцу.
Водећи рачуна о сталном развоју ово предузеће набавља
нову грађевинску опрему и механизацију, а у прошлој години је
отворило погон за производњу
алуминијумске и ПВЦ столарије.
Предузеће Зидарт тренутно запошљава 35 радника а у љетној сезони и до 50 радника.
Референце Зидарта су: Трг
Краља Петра I Карађорђевића,
Борачка зграда у Подоругли,
Бензинска пумпа Гас-петрол у
Подбрду, реконструкција Дома
здравља у Мркоњић Граду, реконструкција бројних школа и
других објеката. Тренутно је ово
предузеће ангажовано на изградњи нове зграде општинске
администрације у Шипову.

озидан и покривен. У овој години
је већ уграђена столарија а комплетан завршетак свих радова је
планиран до краја јула ове године. Након тога ће сви станови и
пословни простори бити усељиви.
Колика ће бити корисна површина станова и локала?
- Овај објекат има подрум у којем су гараже и оставе. Приземље
и први спрат су планирани за
пословне просторе, други и трећи
спрат и поткровље су планирани
за станове. Површина пословног
простора је 450 квадратних метара, стамбеног простора 750 и гаражног простора 300 квадрата.
Колика је вриједност инвестиције и како долазите до
финансијских средстава?
- Тек након завршетка свих
радова знаћемо вриједност инвестиције која је у овим условима
сигурно велика. Свјетска економска криза угрожава и наше пословање па тешко долазимо до
повољних средстава за инвестирање. Али, како имамо завидне
референце, и све своје обавезе
уредно измирујемо, онда и домаће банке редовно кредитирају
М. МИЛЕКИЋ
наше инвестиције.
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СЕДМИ ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Мркоњићка шљивовица
за свјетске метрополе
Рекли су
о Фестивалу

НАЈБОЉИ: Награђени и домаћини након уручења признања

Дивна Аничић,
начелница општине
- Захваљујући овој манифестацији наша ракија шљивовица је постала препознатљива надалеко. Поред дружења и забаве овај фестивал
има и туристички и привредни
значај за нашу општину.

Горан Тодоровић,
директор Агенције
за привредни развој
- И поред хладног времена на ракијади је било много
излагача и посјетилаца. Осим
оцјењивања квалитета ракије на овој манифестацији приказујемо обичаје и културу
нашег народа и настојимо их
сачувати од заборава.

Боро Лакета
из Мркоњић Града,
вишеструки побједник
- Моја ракија је стигла на
све континенте и немам проблема са продајом. Мислим да
је наша шљивовица најбоља
у Европи, а као доказ су бројне
награде и признања за квалитет ракије на разним међународним сајмовима.

Маринко Рисовић
из Рибника,
овогодишњи побједник
- Ми ракију производимо
од квалитетне шљиве, добро
смо савладали технологију печења ракије, познајемо тајну
дозријевања у дрвеним бурадима, и испоручујемо ракију
врхунског квалитета. Побједничку ракију овог такмичења
продајем по 50 КМ у запечаћеној флаши од 0,7 литара.

П

ромоција ракије шљивовице као домаћег
бренда је основни циљ
традиционалне манифестације Фестивал
домаће ракије, која је
по седми пут одржана у
Мркоњић Граду, крајем децембра 2012. године, у организацији
Агенције за привредни развој.
Годинама произвођачи домаће ракије доносе своју ракију на
оцјењивање квалитета, убијеђени
да је шљивовица из наших крајева најбоља и да је треба пласира-

Шљивовица

Најзаступљенија сорта шљиве код нас је
Савка, чији су плодови ситни са повољним односом шећера и киселине. Од ње се производи
ракија шљивовица врхунског квалитета.
Шљивовица мора имати жуту боју, пријатан
укус и изражену специфичну арому по којој се
битно разликује од других ракија на тржишту.
Због тога се мора чувати и дозријевати у дрвеној буради, најбоље храстовој
Шљивовица се сматра нашим националним
пићем, иако на ино-тржишту немамо стандардну и признату ексклузивну шљивовицу.

Миле Ландека,
произвођач из Рибника
- Наш велики проблем је
пласман шљивовице врхунског квалитета на свјетско тржиште. Моја ракија шљивовица са аромом четинара добила је неколико златних медаља за квалитет у Русији, па
покушавам да је пласирам на
руско тржиште до идуће године и почетка Олимпијаде у
Сочију.

НАЈЉЕПШИ ШТАНД: Радановићи из Приједора

ти на тржиште као заштићени
домаћи производ.
Током трајања ове манифестације организују се стручна предавања о узгоју одговарајућих
сорти шљиве, технологији печења, његовању и чувању ракије. У
новије вријеме се чине велики
напори да се наша производња
шљиве и њена прерада у ракију
осмисли и презентује свијету као
висококвалитетан бренд.
Мркоњићка ракијада је постала препознатљива широм Босне и Херцеговине, а поред забаве и дружења овај фестивал има
велики туристички, привредни и
едукативни значај.
Поред изложбе воћних ракија
и такмичења у квалитету ракије,
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ДР НИНОСЛАВ НИКИЋЕВИЋ

Доктор за
шљивовицу
Начелница општине и Маринко Рисовић

ПОБЈЕДНИЦИ ФЕСТИВАЛА

Побједник фестивала је ракија шљивовица Маринка Рисовића из
Рибника са освојених 19,07 поена и великом златном медаљом. Друго
мјесто је припало ракији Зорана Радуља из Приједора са освојених
19,03 поена и великом златном медаљом, а треће мјесто је припало ракији Боре Лакете из Мркоњић Града са освојених 18,95 поена и великом златном медаљом.
Градимир Републике Српске је Ђуро Пећанац из Дрвара који је био
најбољи у градирању ракије. Најбољи у градирању ракије у Мркоњић
Граду је Мирослав Копуз. Награду за најљепше уређен штанд су подијелили Бране Радановић из Приједора и “Пчелица” из Добоја.
На Фестивалу су оцјењивана 93 узорка воћних ракија, сврстаних у
четири категорије: шљивовица, крушковача, дреновача и траварица.
Додијељена су следећа признања: 12 великих златних медаља, 15 златних медаља, 11 великих сребрних медаља, 34 сребрне медаље и 15 бронзаних медаља. Шест оцијењених узорака на основу укупног збира поена
нису добили медаље.

Жири

Званично оцјењивање сензорног квалитета воћних ракија је
обавио трочлани жири
- проф. др Нинослав
Никићевић са Пољопривредног факултета у Београду, проф.
др Нермина Спахо са
Пољопривредно-прехрамбеног факултета у Сарајеву и дипл. инж. технологије Вања
Пљуцо, технолог производње Вода Круна у Мркоњић Граду.

ИСТОРИЈА: Изложени стари ракијски казан

веома је богат пратећи програм
фестивала. На штандовима је изложено за свакога по нешто, од
разних ракија, воћних производа,
меда, љековитог биља, народних
рукотворина, ракијских казана,
дрвених буради, плоски, гусала и
бројних других занатских производа. На фестивал је пристигло
више од тридесет учесника из
Мркоњић Града, Бања Луке,
Приједора, Градишке, Прњавора, Добоја, Лакташа, Шипова,

Рибника, Јајца, Дрвара, Челинца, Инђије и Кањиже.
Програм манифестације је распоређен у четири дана, тако да је
било на претек дружења, пјесме и
дегустације шљивовице уз ракијски казан. Учесници ове манифестације су били и Етно-група
„Жар“, КУД „Петар Први Карађорђевић Мркоњић“, КУД „Рибник“ и гуслар Младен Рољић,
чији су наступи као и увијек радо
праћени.
МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ

Наш саговорник је професор
Пољопривредног факултета у Београду др Нинослав Никићевић, који
већ годинама долази у Мркоњић Град и
држи стручна предавања, а на ракијади учествује као предсједник комисије за оцјењивање квалитета ракије.
Важи за великог стручњака технологије производње јаких алкохолних
пића, а дегустацијом се бави тридесет
година. Професор каже да је дегустација алкохолних пића изузетно тежак и
одговоран посао, који захтијева активирање свих чула, дугогодишње искуство и стабилну личност, која након
сталних дегустација може да одоли да
се не навуче на алкохол.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Увјерили
смо се да посједујете велико знање о
алкохолним пићима, па вас као експерта питамо која су најбоља јака
пића на свијету?
НИНОСЛАВ НИКИЋЕВИЋ: Докторирао сам на шљиви пожегачи, шљивовици и препеченици, објавио сам
бројне стручне кљиге и радове, а већ 30
година учествујем у разним комисијама
на међународним сајмовима, оцјењујући квалитет
ракије. Годинама држим и курсеве обуке за произвођаче ракије, који се све више труде да савладају технологију производње врхунске ракије.
Технолошки гледано, стара домаћа шљивовица,
затим коњаци, калвадоси - јабукова ракија, те
шкотски малт виски најсавршенија су јака алкохолна пића на свијету. Французи су најбољи произвођачи јаких пића, они су прави умјетници.
Да ли је јачина ракије мјерило квалитета, и
коју јачину препоручујете за дегустацију?
- Произвођачима ракије увијек напомињем да
на оцјењивање никада не треба да иду са ракијом
јачине преко 45% v/v, пошто јачина није мјерило
квалитета ракије, баш као ни вијенац. Он је само
знак да је ракија јака, али и да је пуна и да има екстракта, па може да буде и кисела.
Како осјетите да је ракија добра и да ћете јој
дати добру оцјену?
- Добра ракија је она која остави утисак да сте
загризли воћку од које је направљена, која грије у
стомаку. Кад пробате стару квалитетну ракију,
имате утисак да сте ушли у цркву.
Како вршите дегустацију и оцјењивање
ракије?

Много посла да би
пласирали нашу
ракију у свијет
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Шта нам је чинити да
се појавимо на иностраном тржишту?
НИКИЋЕВИЋ: Пласман наше шљивовице на западноевропско тржиште биће могућ
кад стандардизујемо производњу ракије,
заштитимо њено име, паковање и амбалажу учинимо изазовним и привлачним, и кад
осмислимо добар маркетинг за наступ на
тржишту.

„Јачина није мјерило квалитета
ракије, баш као ни вијенац, он је
само знак да је ракија јака, али и
да је пуна и да има екстракта, па
може да буде и кисела, а добра
ракија је она која остави утисак да
сте загризли воћку од које је
направљена, која грије у стомаку.”
- Чим промуљам пиће у устима већ знам да ли
ћу дати злато, сребро или бронзу. Највећи дио гутљаја се после пробе испљуне. Прогутам тек ако
осјетим да нагиње великој златној медаљи, пошто
тада мора да ми изађе и на нос. Оцјењују се основна сензорна својства ракије: боја, бистрина, типичност, мирис и укус, и то по бод систему гдје је максимална оцјена 20 бодова. Интересантно је да ми ракијски дегустатори за испирање уста између узорака користимо млијеко и воду, док дегустатори млијека и млијечних производа користе ракију. Иначе,
не пијем алкохол и никад се не напијем, а уз јело
волим да попијем чашу доброг вина, које такође
дегустирам на винским сајмовима.
Какав је квалитет ракије која је произведена у нашим крајевима? Да ли наша шљивовица
може да буде конкурентна другим јаким алкохолним пићима?
- Мркоњићка шљивовица је врхунског квалитета,
и око седамдесет одсто ракије спада у категорију
велике и златне медаље. Међутим, због непостојања
стандардизације у производњи ракије сваки од произвођача има своју технологију справљања ракије,
па квалитет ракије варира. Проблем су и недовољне
количине, јер купац тражи да се обезбиједи са великим количинама квалитетне ракије.
МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ

21 LOKALNE NOVOSTI

BO@I]

РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО

MRKOWI] GRAD JANUAR 2013.

СВЕЧАНО И ВЕСЕЛО У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Радост
Божића

Звоњавом звона, поноћним и
јутарњим литургијама и читањем
Божићне посланице патријарха
српског Иринеја и свих архијереја Српске православне цркве
дочекан је најрадоснији хриш-

ћански празник Божић у свим
православним црквама. Свештенство и вјерници, који рођење
Христово славе према Јулијанском календару, прославили су
га у духу православне традиције.

БАДЊАК: Вjерници су “Свето дрво” донijели из Бјелајца, Копљевића, Рогоља, Новог насеља и Дубице

У свим божијим храмовима на
подручју наше општине служене
су литургије, а централна литургија служена је у цркви Рођења
Пресвете Богородице. Вјерници
су Божић славили код својих кућа
у кругу породице.
Као и сваке године било је ве-

село и на Бадњи дан испред храма Пресвете Богородице гдје је
традиционално организован дочек бадњака. Тако је ове године
бадњак (свето дрво) на коњским
колима у град довезен из више
праваца - Бјелајца, Копљевића,
Рогоља, Новог Насеља и Дуби-

це. Након молитве, свештеници
су бадњаке благословили и подијелили вјерницима, док је за
најмлађе организовано традиционално пијукање. Након паљења бадњака испред цркве небо
изнад града је украсио спектакуларан ватромет.
ЕЛН

О Божићу

За спомен рођења Христовог, 25. децембра по Јулијанском
календару односно 7. јануара по новом Грегоријанском календару, још од апостолских времена установљен је велики празник Божић.
Ни један празник нема више народних обичаја који се одржавају и дан данас. Два дана пред Божић је Туциндан када се припрема божићна печеница. На Бадњи дан се сијече бадњак а на
Бадњу вече се у кућу уносе печеница, бадњак и слама. Печеница
се чува до Божића, бадњак
се ложи а слама посипа по
поду. У сламу се стављају
ситни поклони које дјеца
траже и успут пијучу. Положајник је прва особа која
улази у кућу да честита
Божић, а чесницу ломе укућани на онолико дијелова
колико их има тражећи у
њој новчић као знак среће
цијеле те године.
РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО: Купање Богодjетета (Фреска из манастира Студеница)

БОЖИЋНИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЈЕЦУ
ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА

Пакетиће обизбиједило Удружење родитеља са четворо и више дјеце “Радост МГ”, уз
помоћ општине, организације Адра и ученика Машинске школе
Седамдесет малишана из вишечланих породица са подручја општине Мркоњић Град обрадовано је божићним пакетићима. Пакетиће је уз помоћ
општине Мркоњић Град, њемачке хуманитарне
организације Адра и ученика Машинске школе
обезбиједило Удружење родитеља са четворо и
више дјеце "Радост МГ". Они су такође у сарадњи
са Центром за социјални рад обезбиједили и 20

пакетића за дјесу са посебним потребама.
Предсједница удружења "Радост МГ" Миљка
Антић је истакла да ће пакетиће добити и дјеца вишечланих породица која живе на селу а која до сада
нису имала прилику да добију божићне пакетиће.
Удружење родитеља са четворо и више дјеце у
Мркоњић Граду тренутно броји око осамдесет породица са преко 350 дјеце различитог узраста. С.ЋУСО
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (1)

Листајући
пожутјеле
странице
Листајући пожутјеле странице “Врбаских новина” отворише се двери заборава и оне поново крочише на мркоњићку позорницу да кажу о прошлом времену, као што ће се и
о овом времену казивати на основу онога што је остало
записано.
“Врбаске новине” су Службени лист Врбаске бановине,
који је излазио од 1930. до 1941. године. У њима се често
спомиње Мркоњић Град и његова околина, његове политичке и привредне прилике, изградња нових банских путева, изградња прве електричне централе, поплаве и низ
других занимљивости.
Садашње прилике умногоме подсјећају на оно вријеме,
јер је и онда била велика свјетска криза. Мала група људи је

Захваљујући "Врбаским новинама" упознајемо свијет
између два свјетска рата, упознајемо живот градских
и сеоских породица, упознајемо друштвене прилике
у Краљевини и Бановини

МРКОЊИЋ ГРАД НЕКАД: Варцар Вакуф почетком 20. вијека
владала градом, истицали су се трговци и занатлије који су
оставили значајан траг у политичком и привредном животу
самог града.
Захваљујући овим новинама упознајемо свијет између
два свјетска рата, упознајемо живот градских и сеоских породица, упознајемо друштвене прилике у Краљевини и Бановини. Такође, листајући ове новине налазимо преписке
између политичких противника, говоре народних посланика,
телеграме Краљу и Бану, фељтоне о забрањеним љуба-

Заборављена хроника града
Из “Врбаских новина” сам сазнао да је Мркоњић Град између
два свјетска рата био срез са пет
општина, и то: Бјелајачка, Подрашка, Бараћка, Герзовачка и БареТријебово општина. Предсједници
тих општина заузимали су важна
мјеста као сенатори и бански вијећници при Банској управи у Бања
Луци. Два народна посланика, Симо Будимир и Перо Граић, заузимали су висока мјеста у Краљевској
скупштини у Београду. На страницама новина је писано о политич-

ким странкама које су знале да
привуку бираче, резултатима на
изборима као и о њиховим вођама.
Постојао је активан друштвени
живот кроз рад Српског црквеног
пјевачког друштва ''Николајевић''
(наступи у Бања Луци и Опленцу),
првог Хуманог друштва ''Беда'' у
Краљевини Југославији, Соколског
друштва у граду и селима, фудбалског клуба “Мркоњић”, прве
читаонице, грађанске и техничке
школе, светосавске бесједе и забаве, скупштине среских учитеља,

Постојао је активан друштвени живот кроз рад Српског
црквеног пјевачког друштва ''Николајевић'' (на слици),
првог Хуманог друштва ''Беда'' у Краљевини
Југославији, Соколског друштва, фудбалског клуба
''Мркоњић'', прве читаонице, грађанске и техничке
школе, Црвеног крста и Просвјете

Црвеног крста и Просвјете.
Сигурно не знате да је први сат
у Бањалучкој епархији постављен
1934. године на православни Храм
пресвете Богородице у Мркоњић
Граду. И тада смо били први у нечему.
Наши знаменити грађани одликовани су високим краљевским
одликовањима. Мркоњић Град је и
тада имао дописника Авале (претеча Танјуга) из Париза - Богдана
Будимира. И о томе постоје подаци.
Развијен туризам на Млиништима, приче о косама варцаркама,
први аеро-митинг у Бјелајцу, водопади и воденице на Црној Ријеци, црне хронике о убиствима из
љубоморе, све то гледа са пожутјелих страница “Врбаских новина”
и чека да се прочита.
Петар Кочић је за свој мотив
Мрачајског проте узео баш мотив
из села Подрашнице, засеок Мрачај. И то стоји записано.
Нови пут од Подбрда до Млиништа направљен је за годину и по
дана. Ту су и јавне набавке за изградњу и одржавање банских путева. Ту је и списак банских путева
првог и другог реда на територији
среза, огласи о продаји некретнина
и лицитације за оне који су заборавили да банкама треба вратити
дуг. Још много тога је записано и
чека да се прочита након толико
година.
Слободан Ћоћкало, публициста

вима, крсним славама породица у срезу. Ту су и записи о
излетима школске омладине, необични путописи, фотографије града и његових житеља.
Све ово је прикупио и сабрао у рукопису „Мркоњићке
новости у Врбаским новинама“ публициста Слободан Ћоћкало. У идућим бројевима “Локалних новости” пренијећемо
неке од текстова објављених у “Врбаским новинама” који су
везани за мркоњићки крај.
Миленко Милекић, главни уредник

(Објављено у новинама ''Застава'', број 5,
Нови Сад, 3. јануар 1893. год.)

СВЕТОСАВСКУ ВЕЧЕРЊУ СЛАВУ И ЗАБАВУ
приређује Oдбор за светосавску прославу у Варцар-Вакуфу
на дан Св. Саве 14 (26.) јануара 1893. године у српској народној школи.
Чист приход од забаве, употребиће се за градњу нове српске школе.

Распоред:
I део

1. О значају и важности светосавске забаве, говори г. С.
Тркуљић, учитељ.
2. “Ускликнимо с љубављу” од М. Топаловића, певају ученици
српске школе у II гласа.
3. “Сиротица” од Алексе Шантића, декламује Стака
Добрашева, ученица II разреда.
4. ”Ја сам млади занатлија”, певају ученици српске школе.
5. “Ко крсно име слави ономе и помаже”, народна песма
декламује Јово Ђурђевић, ученик IV разреда.
6. “Еј, да је мени лећи па умрети”, (бачки напеви), пева мушки
збор.

II део
7. “Лов Краљевића Марка”, народна песма, пева уз гусле Лазо
Кизић, тежак из Герзова.
8. ”Лаж” од Јове Јовановића, декламује Ђорђо Мачкић, ученик
III разреда.
9. “Застава се српска вије”, пева мушки збор.
10. ”Пред иконом св. Саве”, од Алексе Шантића, декламује
Васо Вареника ученик IV разреда.

III део
11. “Зла Жена”, позоришна игра у три дејства од Јована Стерије
Поповића.

IV део
12. Изигравање томболе.

Овај текст налази се у рукопису књиге ”Призирање'” - путописи,
репортаже, чланци и историјски записи о мркоњићком крају аутора
Слободана Ћоћкала
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ШКОЛА “БРАНКО ЋОПИЋ”

Креативни
наставници

Млади наставници увели су доста новина у
наставни процес, ученици и ротидељи су задовољни условима за рад, а највећи проблем је
што сала за фискултуру нема гријања
Одличне резултате у наставним и ваннаставним активностима
постиже 105 ученика Основне
школе „Бранко Ћопић“ у Бјелајцу. Они су задовољни условима за
одржавање наставе и организовањем разних манифестација, али
у зимском периоду часове физичког васпитања изводе у учионици
јер постојећа сала нема гријање.
- Имамо проблем у зимском периоду јер ученици не могу у хладној сали да изводе наставу физичког васпитања. Сала нема гријање
јер је одвојена од објекта школе објашњава директор школе Милан Стеванић и додаје да би се
проблем гријања ријешио инсталисањем нове пећи, потребно је
издвојити 20.000 марака.
- Урадили смо пројекат и очекујемо помоћ општине и Министарства просвјете и културе у рјешавању овог проблема. Надамо
се да ће ученици идуће зиме моћи
да тренирају у топлој сали, јер у
школи имамо доста талантованих

Радионице
за родитеље

Предсједница Савјета родитеља Драгана Вођевић
задовољна је сарадњом родитеља и школе.
- Имамо добру сарадњу и
заједно доносимо све важне
одлуке за рад школе. Увели смо
и једну новину, а то је да се
родитељски састанци одржавају као радионице. То је наишло на опште одушевљењерекла је Вођевићева.

спортиста - каже Стеванић и наглашава да школа нема проблема
са загријавањем учионица.
Ученица осмог зареда Зорана Јовановић задовољна је условима у школи и садржајима у
ваннаставним активностима.
- Вољела бих да можемо зими
да користимо салу за физичко
васпитање, али за културно-забавне манифестације. Волим да
пјевам и наступала сам на Ђурђевданском и фестивалу „Чаролија“ у
Београду, као и на фастивалу у
Мркоњић Граду. Имам планове да
наступим на неколико фестивала
у овој години - каже Јовановићева.
Слично прича и њена школска
другарица Јелена Еремија, која
истиче да би вољела да у школи
има више ђака и да школа има интернет.
Предагог Слађана Вулин као
јединственост ове школе истиче
млади кретиван тим наставника
који су увели доста новина у наставни процес. Она је додала да
наставници имају много енергије и
креативности, а у сарадњи са Основном школом „Вук Караџић“ из
Језера покренули су пројекат „Мој
таленат“.
- Кроз овај пројекат анимирали смо ученике да искажу свој скривени таленат који не могу да искажу кроз редовну наставу, као
што је ритмика, глума, плес, гимнастика.... Такмичење је одржано у
обе школе и имамо по пет финалиста који ће учествовати у
финалу у Језеру. Вјерујемо де ће
ова менифестација прерасти на
ниво наше општине, јер анимира
велики број ученика и наставника рекла је Вулинова.
С. ДАКИЋ

ПОЧЕЛА НАСТАВА У ШКОЛАМА

Запослени одустали од штрајка

Oко двије и по хиљаде ученика основних и средњих школа у мркоњићкој општини почелo је 21. јануара наставу у другом полугодишту, и
поред најављеног штрајка запослених радника у свим школама у Републици Српској.
Директор Основне школе „Иван Горан Ковачић“, Предраг Ђуза
потврдио је да у овој школи неће бити штрајка. Настава у другом полугодишту је почела према наставном плану и програму.
Директорица Основне школе „Петар Кочић“, Далиборка Видић
је такође потврдила да је настава почела и у овој школи према настваном плану и програму. На синдикалном састанку у овој школи већином
гласова је одлучено да неће бити штрајка и да ће час трајати 45 минута.
Директор мркоњићке Гимназије Предраг Кокеза је изјавио да се
настава у овој школи одвија према наставаном плану и програму. Запослени у овој школи су процијенили да би штрајк у овом тренутку био
нерационалан, а највише штете би имали ђаци
Запослени у школама у сусједним општинама су такође одлучили да
не штрајкују па су ђаци почели редовно похађати наставу.
(С. Д.)

ЗА ПРИМЈЕР: Ученици Основне школе “Бранко Ћопић” из Бјелајца

ПРАЗНИК

ОБИЉЕЖЕН ДАН СВЕТОГ САВЕ

У славу светитеља
и просветитеља
Светим архијерејским литургијама и ломљењем славских колача у свим православним храмовима, те организовањем свечаних
академија у школама у Републици Српској обиљежен је дан
светог Саве, светитеља и просветитеља.
Ученици су рецитовали пјесме
о светом Сави, о љубави и вјери,
али и бесједили о првом српском
светитељу и просветитељу.
Савиндан је обиљежен у Мркоњић Граду у храму Рођења
пресвете Богородице и у Горњим Грацима у храму Светог
Саве служењем свете литургије,
славским обредом, пригодним дјечијим програмом и подјелом пакетића.
Прослава Савиндана се обиљежава у свим школама на подручју општине у Мркоњић Граду.
Ученици и наставници Основне
школе „Бранко Ћопић“ у Бјелај-

Светосавска академија
Светосавску академију у Мркоњић
Граду традиционално организују заједно
све градске школе, још од 1990. године.
Међутим, овогодишњу Светосавску академију у Мркоњић Граду нису организовали директори градских школа из непознатих разлога.
Први пронађени писани трагови о организовању светосавске прославе, у тадашњем Варцар Вакуфу, потичу од прије
120 година. Тада су се плаћале улазнице,
а чист приход од прославе је употребљен
за градњу нове српске школе.

цу обиљежили су Дан школе и
крсну славу Светог Саву пригодним сценско-поетским програмом,
које су припремили и извели чланови школских секција у сарадњи
са својим наставницима. Овогодишњом приредбом ова школа је
показала да је једна од најуглед-

нијих школа на селу у цијелој регији. Након приредбе обављен је
славски обред и ломљење славског колача, а бројни гости из привредног и друштвеног живота општине су заједно са наставницима
здравили и благословили школску славу Савиндан.
ЕЛН
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СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО: “ВОДИЧ ЗА УПОЗНАВАЊЕ ГРАДА”

Мркоњићки милодар
Предсједник Клуба умјетничких душа у Мркоњић Граду Слободан Ћоћкало написао је и обја-

вио књигу под називом "Мркоњићки милодар" која представља
туристички водич, путоказ за лакше упознавање града.
Књига је кратка, сажета, садржи све битне информације о Мркоњић граду и представља сва
удружења која промовишу културно-историјско наслијеђе ове
општине.

- Циљ је да на једном мјесту
објединимо чуваре који промовишу културно-историјско природно
наслијеђе, занатске радње које
чувају ријетке занате, спортске и
манифестације културе - каже
Ћоћкало и додаје да је у плану и
енглеска верзија књиге.
"Мркоњићки милодар" је настао у оквиру пројекта под називом

"Торба-милоште", који је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Пројекат се односи на оснажење друштвеног положаја жене на
селу, а у књизи "Мркоњићки милодар" промовишу се и удружења
жена која активно дјелују у руралним подручјима. Д. ЛЕКИЋ

Слободан Ћоћкало: Кроз Мркоњићки милодар упознајемо планину Лисину, проткану мрежом планинарских, бициклистичких,
гљиварских и геолошких стаза, са параглајдинг узлетиштем.
Брдско-планински крај покривен питомим шумама и бистрим
ријекама отвара рајска врата сваком страственом ловцу и
риболовцу. Извори ријека Сане и Пљеве, смарагдног Зеленковца, заводљиве Балкане, тајанствених шпиља, јама и пећина, те деведесет три локалитета од антике до данас испуниће
жеље свим заљубљеницима у историју и природу.

Из рецензије

„Страствени колекционар
свега онога што је везано за
његов завичај, стрпљиво, годинама, аутор је направио својеврсни списак мркоњићких знаменитости које је желио да подијели са нама. За почетак из те
своје колекционарске торбе
''милоште'' извадио је нешто
необично упаковано у водич,
кроз који је представио лирску
хронику сачуваних фрагмената
мркоњићких необичности. Са
страница нас позивају вилинске
љепоте извора, ријека и планина, препознајемо
истинске
чуваре баштине, свега
онога што се
овдје налази
и што свакако
вриједи упознати“.
Радмило В.
Радовановић,
књижевник

КЊИГА: “ЖАЛ ЗА ЕУРИДИКОМ”

Радмилова суза сјећалица
Књига „Жал за Еуридиком“
је седамнаеста пјесничка збирка
нестишајног мркоњићког
пјесника, непресушног
сањалице љубави, Радмила В. Радовановића.
И овдје пјесник плете
густу мрежу хеленских,
углавном љубавних, митова, протканих локалном пјесниковом топоманијом и личним саобразом.
У рецензији др Милан Младеновић од
Лужнице наводи да је
Радовановићева књига позије у ствари „Суза сећалица! Љубичасте нежности!“.
- Пјесници ваљда и постоје зато, да свима власницима суза
љепотом поетског исказа ублажи
бол, да свим баштинцима минуле

љубави љубичастим преливом
обоје осјећања на њежност које су
размјењивали са вољеним бићем.
Зато ваљда постоји и Радмило
В. Радовановић,
да по ко зна који
пут „грло милогласним римама
испуни“ и у име
оних Најрјеђих
посвједочи о тој
чудесној алхемији
којом поезија Патњу преображава у
Љепоту, а Жал у
Жалопјев, па тиме
и животу, „варци
превараној“, испоручи најубојитије оружје за омеђавање смисла у
свијету у којем „узалуд понављају
се звијезде” - каже Младеновић.
С. ДАКИЋ

Мркоњићкој библиотеци на поклон
200 књига од Стојана Бјелајца
Народна библиотека је добила за Српску нову годину на поклон
200 књига од Стојана Бјелајца из Тења код Осијека у Хрватској. Ријеч
је о слијепом човјеку, чији су родитељи родом из Подрашнице, и који већ
седам година у контуитету прикупља и поклања књиге за мркоњићку
библиотеку, чији је комплетан књижни фонд уништен у рату.
- Поклоњене књиге су углавном школска лектира за ученике основних и средњих школа. Ријеч је о књигама које су спашене из локалне библиотеке у Тењу која је у рату оштећена, а сада је тај простор намијењен за
потребе рада спортских клубова. Ја сам уз помоћ својих пријатеља успио
да спасим дио књига и сваки пут када долазим у посјету у родни крај
поклоним одређен број књига мркоњићкој библиотеци - рекао је Бјелајац, који је до сада Народној библиотеци даровао око 1.500 књига које
је прикупио уз помоћ акције Радио Београда „Књига солидарности“ и
пријатеља са простора бивше Југославије.
(С. Д.)

ПРИЈЕМ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Признања најбољим читаоцима
Народна библиотека је у
прошлој години имала преко хиљаду редовних читалаца, што
је највећи број од када постоји
ова установа.
- Наша библиотекам је у прошлој години добила 5.247 књига,
тако да данас имамо више од 27
хиљада књига, што је највећи
број од оснивања библиотеке.
Најчитанија књига у одјељењу за
дјецу је популарно белетеристичко штиво Џеноримо и Теа Стилтон, а на одјељењу за одрасле
романи домаћих аутора Мире
Поповић и Љиљане Хабјановић
Ђуровић - рекла је Биљана Ће-

лић, директорица библиотеке.
За читаоце који су прочитали
нaјвећи број књига и донаторе
који су библиотеци поклањали
књиге уприличен је пријем и
подијељене захвалнице. Код
одраслих највише је прочитала
Бранка Рудић и то 120 књига, а
затим Јасминка Хрустановић
109 књига и Блаженка Црнчевић 70 књига. Код ученика највише је прочитала Јована Савић и
то 115 књига, а затим Мирјана
Клепић 96 књига и Дејан Банека са прочитаних 68 књига.
- Волим дружење с књигом и
уживам у читању. Осим лектире

читам и белетеристику, романе,
поезију и прозу - рекла је Јована
Савић, ученица петог разреда
основне школе.
Најмлађи читалац је четворогодишња Ева Рољић, а најстарији члан библиотеке је 76-годишња Јованка Црнчевић.
- Књига је најбољи човјеков
друг, па наравно и мој. С књигом
се редовно дружим шездесетак
година. Ни сама не знам колико
сам их прочитала, а највише сам
читала док сам као бабица радила у Дому здравља у дугим зимским ноћима - објаснила је Јованка Црнчевић.
С. ДАКИЋ
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ИГРАЧИ ЧЕКАЈУ ПЛАТЕ И ИЗБОР НОВОГ РУКОВОДСТВА

Припреме Слободе касне

Иако су фудбалери мркоњићке Слободе под уговором дошли на прозивку тренинг није одржан, па је почетак припрема помјерен за касније. Фудбалери су
због неисплаћених обавеза из јесењег дијела првенства одлучили да раде индивидуално, а након
избора новог руководства клуба и
измирења обавеза према њима
почеће заједничке припреме.
Играчки кадар Слободе остаје
исти као и у јесењем дијелу шампионата. Прозивци није присус-

твовао голман Никола Ђурић,
који треба да потпише уговор са
чешким прволигашем Буђевице.
Међутим, Слобода неће имати
проблема са квалитетним чуварима мреже, јер поред одличног
голмана Радована Илића у екипу се враћа голман Марко Рељић
који се опоравио од повреде.
- Због штедње за сада не размишљамо о довођењу неких
звучних појачања, јер ћемо у рад
са првим тимом укључити још пет
наших изузетно талентованих

Зоран Драгишић:
Бићемо приморани
да тренирамо два
пута дневно да
бисмо надокнадили
изгубљено

јуниора. Слобода има одличну
екипу и у прољећном дијелу шампионата ћемо се борити за сам врх
табеле - изјавио је спортски директор клуба Гојко Ђурић.
Шеф стручног штаба Зоран
Драгишић је истакао да ће комплетне припреме бити обављене
у граду - на стадиону, у спортској
дворани и у теретани. Уколико
временске прилике не буду ишле
на руку, сви контролни мечеви
играће се на терену са вјештачком
подлогом у Крупи на Врбасу.
- Фудбалере сам упознао са
планом припрема, али због помјерања почетка припрема бићемо
приморани да тренирамо два пута дневно да бисмо надокнадили
изгубљено. Првенство почиње 9.
марта и имаћемо на располагању
довољно времена да се добро
припремимо за наставак шампионата - рекао је Драгишић.

По ријечима потпредсједника
клуба Миленка Милекића, потребан новац за функционисање
клуба је обезбијеђен и обавезе
према фудбалерима биће извршене почетком фебруара. У
међувремену је планирано одржавање изборне Скупштине клуба на којој ће бити изабрано ново

руководство и та, нова управа
требало би да преузме бригу о
клубу и трошењу средстава.
- Очекујемо да ће фудбалери
својски радити у припремном циклусу, те спремно дочекати наставак шампионата - рекао је Миленко Милекић.
С. ДАКИЋ

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (1)

Клajнмajeрови тeмeљи
Аустријски геометар
на служби у нашем
граду, Јосип Клајнмајер, основао је
клуб 1925. године

Д

o писaних трaгoвa o шaхoвским збивaњимa у нaшeм грaду тoкoм дaлeкe
1925. гoдинe први je дoшao бaњaлучки мajстoр
ФИДE Зoрaн Maчкић. Он je дoнeдaвнo биo jeдaн oд нajбoљих шaхистa Рeпубликe Српскe, aли je
нaпустиo aктивнo игрaњe и пoслeдњих гoдинa пoсвeтиo сe искључивo струци (Aрхив РС) и публицистичкoм рaду.
Пoмeнутe гoдинe aустриjски
гeoмeтaр Joсип Клajнмajeр, кojи
je службoвao кoд нaс, пaрaлeлнo je

1976: Легендарни Глига је био прејак за Мркоњићане

Светозар Глигорић у нaшeм грaду
O нeкaквoj прeвeликoj eкспaнзиjи шaхa у Mркoњић Грaду тoкoм прoшлoг виjeкa свaкaкo нe мoжe
бити гoвoрa. Ипaк, дрeвнa игрa хвaтaлa je кoриjeн.
Свe вишe Mркoњићaнa улaзилo je у тajнe зaбaвe нa
64 пoљa, други су oпeт дизaли рукe и нaпуштaли
шaх. Низaли су сe успoни и пaдoви.
Teк сeдaмдeсeтих гoдинa зaбиљeжeнa je нajвeћa
мaсoвнoст. Члaнствo у лoкaлнoм клубу у jeднoм трeнутку билo je близу трoцифрeнoг брoja. Првeнствo
грaдa у шaху игрaлo сe свaкe гoдинe, a нajбoљи мркoњићки шaхисти нaступaли су кaкo у лигaшкoм, тaкo и у тaкмичeњу зa Куп нeкaдaшњe Jугoслaвиje.
Гoстoвaли су брojни врхунски шaхисти и игрaли

симултaнкe у Дoму културe, гдje су сe нaлaзилe
клупскe прoстoриje. Ипaк, дoлaзaк лeгeндe српскoг и
jугoслoвeнскoг шaхa, вeлeмajстoрa Свeтoзaрa
Глигoрићa, oстaћe упaмћeн зa свa врeмeнa.
Глигa je срeдинoм мaja 1976. гoдинe oдмjeриo
снaгу сa тридeсeт и jeдним шaхистoм из Mркoњић
Грaдa, и oствaриo импрeсивних 29:2, уз двaдeсeтсeдaм пoбjeдa и сaмo чeтири рeмиja. Чaст дa oстaну
нeпoрaжeни у дуeлу сa Глигoрићeм имaли су измeђу
oстaлих свeштeник Лaзo Ђукaнoвић и Илиja Mихaљицa, кojи у тo вриjeмe нису спaдaли у сaм врх
мркoњићкoг шaхa, aли свojoм eкстрaвaгaнциjoм дaвaли су му пoсeбaн шaрм.

рaдиo нa oснивaњу шaхoвскoг
клубa (зaбиљeшкa у Шaхoвскoм
глaснику oд 2. jaнуaрa 1925. гoдинe). Вeћ пoзнaти шaхoвски мajстoр из aустриjскoг Грaцa, Клajнмajeр нe сaмo штo je иницирao и
oснoвao клуб у Mркoњићу, вeћ je
биo и нajjaчи игрaч Врбaскe бaнoвинe.
Ниje oндa никaквo чудo штo je
у вишe нaврaтa oдлaзиo у Бaњa
Луку и сa тaмoшњим шaхистимa
игрao симултaнкe! Taкo je 7. сeптeмбрa 1928. гoдинe игрao прoтив бaњaлучкe шaхoвскe сeкциje
Бaлкaн нa jeдaнaeст плoчa и
пoбиjeдиo убjeдљивo 10:1. Истe

ПИШЕ: Живко Ђуза

Aљeхин - Клajнмajeр
рeми

(Кaрo-кaн oдбрaнa)
1. e4 ц6
2. ц4 д5
3. e:д5 ц:д5
4. д4 Сц6
5. Сф3 e6
6. Сц3 Сф6
7. Лг5 Дa5
8. Л:ф6 г:ф6
9. ц:д5 e:д5
10. Лб5 Лe6
11. Дд3 Лб4
12. O-O a6
13. Л:ц6 б:ц6
14. Сх4 O-O
15. Tфe1 Дц7
16. Дф3 Кг7
17. Te3 Дд7

18. Сa4 Taб8
19. Сц5 Лц5
20. д:ц5 Tб4
21. Дх5 Tг8
22. х3 Дц7
23. Tae1 Дф4
24. Tг3 Кх8
25. Te6 ф:e6
26. Tг8 Кг8
27. Дe8 Кг7
28. Дe7 Кг8
29. Дe6 Кф8
30. Дц8 Кф7
и рeми
вjeчитим
шaхoм.

гoдинe, 19. нoвeмбрa у Хoтeлу
Бoснa игрao je прoтив joш jaчeг
бaњaлучкoг сaстaвa нa дeсeт
тaбли, и oпeт je зaбиљeжиo висoку
пoбjeду oд 8:2.
Tри гoдинe кaсниje, oднoснo
1931. (тaд je Клajнмajeр вeћ службoвao у Нoвoм Грaду) нaступиo je
и нa чувeнoj симултaнци прoтив
свjeтскoг првaкa у шaху Aлeксaндрa Aљeхинa у Бaњa Луци. Први
je избoриo рeми и биo нaгрaђeн
грoмoглaсним aплaузoм. Дa je
риjeч o зaистa jaкoм шaхисти, свjeдoчи и пaртиja сa тe симултaнe
прoдукциje (види оквир).
Бaњaлучки шaх знaтнo сe бржe рaзвиjao, aли ни у Mркoњић
Грaду ниje бaш тaвoриo. Taкo je
1935. гoдинe Никицa Пaвлић, кojи
je вeћ биo изрaстao у нajjaчeг бaњaлучкoг шaхисту, oдигрao симултaнку у Mркoњић Грaду, aли je тo
искoристиo и у сврху ширeњa кoмунистичких идeja (биo члaн КПJ).
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МЛАДОСТ И ДАЉЕ ЛИДЕР ПРВЕНСТВА БИХ

Трка са Босном и Чапљином
УОБИЧАЈЕНА СЛИКА: Тренер Сладојевић и играчи Младости након побједе

Након новогодишњих празника
настављено је
првенство, а
Младост низом
побједа, уз један
пораз од Леотара,
задржала прво
мјесто у Лиги 12

У

првој овогодишњој утакмици Младост је увјерљиво савладала екипу
Зрињског са 15 поена
разлике, a побједа ни
једног тренутка није долазила у
питање.
Потом су у Бања Луци Мркоњићани побиједили екипу Борца
са 80:69. Тако је тим под управом
Горана Сладојевића везао три
побједе заредом и учврстио се на
челу табеле, док су Бањалучани
уписали трећи пораз у низу. Питање побједника ријешено је у
последњих пет минута.
Тренер Младости био је задовољан побједом.
- У првом полувремену два
пута смо отишли на десет поена
разлике, али због неких наших
грешака нисмо успјели да утакмицу раније ријешимо. У другом
полувремену утакмица је била у
егалу и Борац је чак имао предност, а ми смо искуством успјели
да преломимо меч у нашу корист
и заслужено добијемо – рекао је
Сладојевић.
Након серије побједа, у 14. ко-

лу је услиједио кикс - пораз на домаћем терену од Леотара. Гостујући кошаркаши су у завршници
меча имали више концентрације,
знања и забиљежили важну побједу у борби за опстанак у лиги
БиХ. Кључни тренутак, који је преломио меч, догодио се четири минуте прије краја када је судија досудио слободно бацање за госте и
техничку грешку домаћем тренеру. Кошаркаши из Требиња су то
зналачки искористили и преломили утакмицу у своју корист.
Младост је у следећем колу на

гостовању у Сарајеву убједљиво
савладала екипу Вогошће.
- Одиграли смо добар меч у
којем смо контролисали игру и
резултат током свих 40 минута.
Крајем првог полувремена остварили смо разлику од двадесетак
поена, коју смо добром и рационалном игром одржавали и на
крају славили са 13 поена резлике.
Ова побједа је веома значајна, јер
смо задржали лидерску позицију
на табели – закључио је тренер
Сладојевић.
С. ДАКИЋ

Младост поражена
у финалу купа Српске

Кошаркаши Младости нису успјели да освоје куп Српске јер су у
Бања Луци у финалу убједљиво поражени од лидера АБА лиге
Игокее резултатом 95:59. Млади састав Младости није успио адекватно да одговори јакој одбрани Игокее на старту меча, али су у другом полувремену показали зашто тренутно заузимају прво мјесто у
првенству БиХ.
- Надао сам се да ћемо пружити јачи отпор, али нисмо успјели.
Приоритет нам је такмичење у Првенству БиХ - рекао је тренер
Младости Горан Сладојевић.
13. коло (13.01.2013.)

ТАБЕЛА ЛИГЕ 12 БиХ
1.

Младост

2.

Босна

3.

Чапљина

15

БОРАЦ- МЛАДОСТ 69:80 (19:25, 22:17, 11:14, 17:24)

11

4

116

26

15

11

4

110

26

15

10

5

51

25

4.

Радник

15

8

7

26

23

5.

Борац

15

8

7

-7

23

6.

Леотар

15

7

8

29

22

7.

Варда ХЕ

15

7

8

-6

22

8.

Посушје

15

6

9

- 31

21

9.

Зрињски

15

6

9

- 44

21

15

6

9

- 82

21

10. Какањ
11. Вогошћа

15

5

10

- 49

20

12. Сервитиум (-1)

15

5

10

- 113

19

Дворана: ''Борик'' у Бањалуци. Гледалаца: 200. Судије:
Мирза Хатибовић, Нермин Никшић (Сарајево), Даворин
Скендерија (Бањалука).
БОРАЦ: Вукотић 6, Ивић 2, Ђурановић 6, Радујко,
Блануша 14, Мичић, Павловић 16, С.Лончар 12, Матић 13,
Башић, Леканић, Путник. Тренер: Драго Каралић.
МЛАДОСТ: Њ. Видовић, Милекић 5, Анђелић, Кнежевић
6, Милошевић 4, Томић, Бјелић 18, М.Видовић, Кежић 7,
Иванић 4, Велимировић 26, М.Радановић 10. Тренер:
Горан Сладојевић.
14. коло (18.01.2012.)

МЛАДОСТ- ЛЕОТАР 55:57 (18:10, 12:15, 14:15, 11:17)

Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 600.
Судије: Дамир Куносић (Тузла), Милан Адамовић
(Бањалука), Јелена Дејановић (Добој).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 8, С. Радановић, Кнежевић 4, Милошевић 4, Томић 2, Бјелић 10, М. Видовић,
Кежић 4, Иванић 5, Велимировић 17, М. Радановић.
Тренер: Горан Сладојевић.
ЛЕОТАР: Ковачевић 4, Рикало 7, Алексић 23, Милановић,
Мијовић, Суџум, М. Нинковић, Марковић 9, Стеничић 5, Ђ.
Нинковић 9. Тренер: Радослав Иванковић.

РЕЗУЛТАТИ МЛАДОСТИ
12. коло (05.01.2013.)

МЛАДОСТ – ЗРИЊСКИ 100:85 (25:19, 20:23, 26:17, 29:26)

Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 600.
Судије: Адeмир
Зураповић (Тузла), Саша Лакић
(Бијељина), Фарук Алишеховић(Тузла).
МЛАДОСТ: Куриџа, Милекић 9, С.Радановић, Кнежевић
16, Милошевић 12, Томић 4, Бјелић 17, М.Видовић, Кежић
10, Иванић 17, Велимировић 15, М.Радановић. Тренер:
Горан Сладојевић.
ЗРИЊСКИ: Новак, Брајковић , Синановић 7, Зовко 6,
М.Петрић 6, Микулић, Хасандић 11, Томић 16, Машић 2,
Бубало 7, И.Петрић 6, Лаловић 24. Тренер: Недељко
Зеленика.

15. коло (27.01.2013.)

ВОГОШЋА – МЛАДОСТ 60:73 (16:16, 12:23, 13:15, 19:19)

ДРАГАН ЂУРАНОВИЋ: Mлади центар Борца потиче из
мркоњићке школе кошарке

Дворана: ‘’Амел Бечковић’’ у Вогошћи. Гледалаца: 400.
Судије: Саша Лакић (Бијељина), Адемир Зураповић
(Тузла), Нермин Никшић (Сарајево).
ВОГОШЋА: Музур 3, Филиповић 14, Гуша 3, Кахриман,
Хот 9, Албиновић 9, Аљовић, Кесер 8, Каламујић 4, Алић,
Палата 6, Селимовић 4. Тренер: Муриз Хамидовић.
МЛАДОСТ: Алексић 2, Милекић 6, С.Радановић,
Кнежевић 8, Милошевић, Бјелић 24, М.Видовић, Кежић
4, Иванић 21, Велимировић 3, М.Радановић 5. Тренер:
Горан Сладојевић.

