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Драган Зељковић, главни и
одговорни уредник
У годинама које су пред
"Которварошким
новинама" надамо се још
већој интеракцији између
вас, цјењени читаоци, и нас
који те новине стварамо за
наш град али и за наше
читаоце у сусједним
општинама и градовима. И
то је оно због чега наше "Которварошке" кроче
полако и сигурно, без штапа, унаточ худом
времену које нас све скупа притишће и брине, и
које не слути добро. Поред прича из окружења,
ступци наших новина проткани су актуелним
политичким дешавањима у нашој општини,
темама из привреде, религије, културе и
спорта. У овом броју доносимо вам и интервју
са Душком Керезовићем који је један од
најстаријих активних новинара у Републици
Српској. Штампа је некада била главно
поприште јавног живота, а данас се медијски
простор драстично промијенио и увећао. Но,
без обзира на невјероватан развој технологије,
наш саговорник вјерује да ће и будући читаоци
тражити ред више исписан, као и да се
п р е т j е р у ј е у п от ц j е њ и в а њ у а у т о р с к о г
новинарства, али ће оно опстати, кроз неке
будуће медијске великане као што је и он сам. A
ми, његови близанци по души, настављамо
писати и засипати вас причама са душом. За
вас. За сутра. За будућа покољења.
Срдачни поздрави!
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Милан Товиловић

Амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским
Емиратима Зоран Милићевић посјетио
нашу општину

КОТОР ВАРОШ ОПШТИНА
ПРИВРЕДНОГ УСПЈЕХА

А

начелник општине Далибор Вучановић приликом ове
посјете обишли су производне погоне фабрике обуће
„Дермал“, која производи намјенску обућу интересантну
за арапско тржиште.
Пише: Весна Бунић

мбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима

Зоран Милићевић посјетио је нашу општину и том

Свечано обиљежен Свети Апостол и
Јованђелиста Лука

приликом разговарао са начелником општине Далибором
В у ч а н о в и ћ е м о п р и в р ед н и м и и н в е с т и ц и о н и м

ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
ПРОСЛАВИЛА КРСНУ СЛАВУ

потенцијалима ове локалне заједнице и могућностима

П

оводом Крсне славе

свештенство бањалучке

епархије, на челу са архијерејским намјесником

которварошким Миленком Нарићем уз саслужење више
свештеника, у присуству великог броја вјерника служило
је свету архијерејску литургију у храму Рођења пресвете
Богородице.
Након литургије у ресторану Средњошколског центра

пласмана производа на арапско тржиште.
Милићевић је рекао да је пријатно изненађен пословним
амбијентом у Котор Варошу и чињеницом да су готово сви
радно споспобни људи запослени, што је одличан
предуслов за сарадњу са потенцијалним инвеститорима
из УАЕ.
„У овој локалној заједници европска предузећа праве
свјетске брендове, сви производи се извозе и
слободно могу рећи да кључ успјеха привлачења
инвеститора у Котор Варошу треба да пронађу и друге
општине у БиХ“, истакао је Милићевић и напоменуо да се
сви производи у обућарској и машинској индустрији раде
на високом технолошком нивоу. По његовим ријечима
амбасада БиХ у УАЕ је спремна да угости све привреднике
из Котор Вароша, који желе остварити сарадњу са
арапским привредницима, а сајмови су идеална прилика
за размјену мишљења и успостављање пословне
сарадње. Начелник општине Котор Варош Далибор
Вучановић рекао је да све которварошке фабрике могу
задовољити високе стандарде производње и испоруке
роба на свјетска тржишта, а обућарска и дрвна индустрија
су области које су најразвијеније у овој локалној
заједници.„Наши природни ресурси су интересантни
за арапско тржиште, а ловни туризам је грана коју
требамо развијати и учинити још привлачнијом за
потенцијаалне инвеститоре“, поручио је Вучановић.
Састанку је присуствовао и будући начелник општине
Котор Варош Зденко Сакан, који је изразио спремност да
настави континуитет развоја и привлачења страних
инвестиција. Амбасадор БиХ у УАЕ Зоран Милићевић и

„Никола Тесла“, на челу са начелником општине
Далибором Вучановићем и будућим начелником Зденком
Саканом, обављен је славски обред и уприличен свечани
ручак којем су присуствовали представници братске
општине Параћин, као и званице и гости из сусједних
општина и иностранства али и представници републичких
институција и установа.
Општинска управа Котор Вароша успјела је да обезбиједи
повољан амбијент за домаће и стране инвеститоре уз
константно повећање броја запослених у привреди,
изјавио је начелник ове општине Далибор Вучановић на
свечаности поводом крсне славе општине. Он је истакао
да је у току и реализација једног од најзначајнијих
пројеката „Санација и реконструкција градске водоводне
мреже и проширење канализационе мреже“, који ће бити
реализован до краја ове године.
Вучановић је захвалио свим сарадницима на сарадњи у
протеклих пет година и пожелио новоизабраном
начелнику општине Котор Варош Зденку Сакану да
настави са развојем ове локалне заједнице и стварању
још бољих услова за живот грађана.
Пише: Весна Бунић
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АКТУЕЛНОСТИ
Потврђени резултати избора

БРОЈ ОБРАЂЕНИХ ЛИСТИЋА 12.175
ВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 11.655

П

рема потврђеним резултатима избора које је

објавила Централна изборна комисија БиХ,

кандидат Савеза за промјене, Зденко Сакан, нови је

СДС-СРПСКАДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РС 2.546
Младен Тривуновић 1199

начелник општине Котoр Варош. Скупштина општине

Бојан Ђекановић 735

Котор Варош од овог сазива биће проширена за два

Драган Зељковић 725

одборника и имаћеих 27. Највише одборника добили су

Обренко Пуцаревић723

СДС (6) и ПДП (5), слиједе СНСД (4), ДНС (3) и коалиција

Сњежана Јурић 702

СДА-СББ (3), а осим њих у парламент ће ући и СП (2),

Бојан Ђекановић 635

листа СРС (2) и Хрватска коалиција Котор Варош ХДЗ
БиХ-ХНС БиХ (2). У овом издању Которварошких новина
доносимо вам и детаљан приказ резултата

Локаних

избора које је објавила Централна изборна комисија БиХ.

ПДП-ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ
ПРОГРЕСА-НДП 2.395
Владимир Бибић 734
Невен Теиновић 717
Раденко Чупић 582
Драгана Петрушић 572
Јеленко Васиљевић 548
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД 1.605
Далибор Вучановић 628
Бранко Понорац 520
Станимир Ђекановић 342
Љубинко Трифковић 323
ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 1.484
Далиборка Керезовић 954
Ненад Пезеровић 505
Тамара Купрешак 468
СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ
АКАЦИЈЕ/СББ 1.134
Ибрахим Палић 371
Абид Ковачић 293
Мирудин Дугоњић 246
СП-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 816
Ениса Божичковић 301
Младен Жупљанин 202
ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА
ХДЗ БИХ-ХНСБИХ 716
Ивица Марчинковић 353
Недељко Перић 338
СРС-СРПСКА У СИГУРНЕ РУКЕ 686
Славко Ђукић 336
Драган Мијић 213
К.Н.
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АКТУЕЛНОСТИ
Дом здравља “Свети Пантелејмон” Котор Варош

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА

У

Дому здравља „Свети Пантелејмон“ почела је

симптоме болести. Вакцинација се препоручује свим

вакцинација против сезонског грипа за све категорије

особама и дјеци старијој од шест мјесеци, а посебно

становништва. Директор которварошког Дома здравља,

хроничним болесницима, особама старијим од 65 година,

Владимир Бибић, рекао је да је набављено 350 вакцина и

дјеци, здравственим радницима и запосленима у

да Хигијенско-епидемиолошка служба поступа у складу са

секторима и службама од јавног значаја као што су

инструкцијама из Института за јавно здравство Републике

полиција, просвјета, комунална предузећа и слично.

Српске.
Цијена вакцине за категорије које немају право на
бесплатну вакцину је 20 КМ. Право на бесплатну вакцину
против сезонског грипа имају пацијенти на хемодијализи,
пацијенти који болују од инсулин-зависног дијабетеса и
пацијенти који су имали неку од компликованих операција
на срцу. Вакцина је бесплатна и за дјецу лијечену од
реуматске грознице са промјенама на срцу, дјецу обољелу
од цистичне фиброзе, особе које болују од мишићне
дистрофије и мултипла склерозе, као и особе које су
завршиле са пријемом хемотерапије, а тренутно немају

Радосни Которварошки малишани

ТЕТА ЈЕСЕН СТИГЛА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЛАРИСА ШУГИЋ”

У

оквиру јесењих свечаности, малишани из Дјечијег
вртића „Лариса Шугић“ , заједно са својим тетама,

образовни рад, Славица Лујић.
Након завршене свечаности која је одржана у дворишту

дочекали су тета Јесен, прерушену у јесење боје са

Дјечијег вртића „Лариса Шугић“, малишани су у бојама

слатким плодовима домаћег воћа.

јесени заједно са својим тетама прошетали нашим

„Током ове седмице организовали смо радионице за

градом.

родитеље, гдје су они заједно са васпитачима и дјецом
израђивали крунице и огрлице за наше малишане које
су они носили на данашњој свечаности. У знак
захвалности Јесени и мајци природи, дјеца су кроз
игроказе, пјесме и рецитације показали захвалност и
своју способност, односно својим активностима
оправдали боравак у вртићу и рад радника ове
Установе“, истакла је помоћник директора за Васпитно-

Поклон Владе Јапана

НОВО ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

В

лада Јапана је у оквиру донације од 120 јапанских

возила, додјелила 40 возила установама социјалне

заштите у БиХ, међу којима је и општина Котор Варош.

Јапана у БиХ Каzuya Ogawa. Једном годишње корисници
гранта ће извјештавати Владу Јапана о кориштењу
возила.

Ово ће у знатној мјери побољшати мобилност установа
социјалне заштите и подићи квалитет њихових услуга, те
олакшати приступ социјалним услугама најугроженијим
групама грађана у БиХ. „Циљ гранта је набавка 40
возила која користе еколошки чист дизел и 80
хибридних возила. У Сарајево је стигло 40 возила, а
остала ће доћи идуће године“, истакао је амбасадор

Пише: Весна Бунић
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АКТУЕЛНОСТИ
Служба цивилне заштите

Новембарска акција добровољног
давања крви

ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ ЗА
ЗИМСКУ СЕЗОНУ

КОТОРВАРОШКА ХУМАНОСТ
БЕЗ ГРАНИЦА

О

У

које доноси Влада Републике Српске, проводи припреме

успјешна акција добровољног давања крви у сарадњи са

дјељење за општу управу, Служба цивилне заштите

Котор Варош, и ове године према Плану активности

просторијама которварошког Црвеног крста
почетком новембра организована је још једна

у циљу информисања становништва општине, посебно

Заводом за трансфузијску медицину Републике Српске.

учесника у саобраћају како да се понашају у случају

Ово је била трећа акција ове године коју је спровела

сњежних падавина

општинска организација Црвеног крста Котор Варош на

Општа упуства и упуства везана за општу безбједност:

коју се одазвало 248 грађана, а њих 187 је дало крв, што је

- пратити временску прогнозу, обавјештења и упозорења

до сада рекордан број добровољних даваоца крви који су

која дају надлежне институције,

се одазвали у једној акцији.

- припремити транзисторе са резервним батеријама
уколико дође до прекида у снабдјевању електричном
енергијом,
- у просторијама које се не загријавају испустити воду из
водоводних цијеви и система за гријање,
- редовно правовремено одржавати чистим од снијега и
поледице површине испред стамбених објеката,
- ако лед не можете очистити са тротоара, посипајте га
сољу, пепелом, пијеском,
- не излазите на лед на залеђеним воденим површинама
због опасности од пуцања леда и утапања,
- будите опрезни ходајући уз зграде или испод дрвећа због
опасности од обрушавања снијега и леда,
- не чистите неизоловане електричне водове – опасност
по живот.
Упутства појединцима:

„Сматрaмо да је добровољно давалаштво крви у

- набавите довољне количине намирница и огрева, као и

Котор Варошу у успону сваке године, јер смо у

довољну количину воде за пиће,

претходним акцијима у марту прикупили 173 дозе, а у

- набавите довољне количине лијекова,

јулу по веома тешком времену 132 дозе. Ово радимо

- користите топлу

одјећу и обућу и одјевајте се

вишеслојно,

да би Которварошани у сваком моменту имали
обезбијеђену крв за сигурно лијечење, поготово када

Упутства везана за саобраћај:

су у питању хитне операције. У бањалучком

- не крећите на пут ако то није сасвим неопходно,

трансфузиолошком заводу смо за 50 наших грађана

- прије путовања распитајте се о проходности путева,

од почетка године обезбједили крв. Ово је најбољи

- поштујте упутства саобраћајне полиције,

начин да се направи наша банка крви и да увијек чека

- уколико морате путовати путујте дању и понесите са

наше пацијенте. На нашој евиденцији се води 500

собом одређену количину хране, воде за пиће, ћебе,

добровољних даваоца крви, с тим да већ данас имамо

лопату и слично,

прилив младих даваоца крви из Средњошколског

- возило детаљно очистите од снијега и леда, уз обавезно

центра, и њих око 30 је данас дало крв. Стално

кориштење зимске опреме,

занављамо тај наш кадар, јер старији добровољни

- возило не паркирајте испод високих конструкција,

даваоци ради болести и година већ престају

кровова, дрвећа,

давати крв“, рекао је Боро Брборовић,

- за помоћ на цести, позовите Службу помоћи на цести

секретар которварошког Црвеног Крста.

Ауто-мото савеза Републике Српске на број 1285.

Општина Котор Варош броји око 20 000 становника, а на

У свакој ситуацији у којој је вама или људима у вашој

акције прикупљања драгоцјене течности до сада се

околини потребна хитна помоћ, назовите Центар за

одазивало и преко 200 људи, што говори о великој

осматрање и обавјештавање Републичке управе

хуманости и високом нивоу свијести Которварошана о

Цивилне заштите на број 121. Позив на овај број је

значају оваквих акција.

бесплатан.
Пише: Весна Бунић
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наставак на следећој страни----->>>

ПРИВРЕДА
„Сљедећа редовна акција прикупљања крви се
организује у марту, с тим да сад имамо велики број
даваоца крви који се одазивају, тако да ћемо

Сим техник путем партнера из
иностранства ради за аутоиндустрију

највјероватније увести и четврту акцију. Ако буде

НОВИ ИЗАЗОВ ФОЛКСВАГЕН

овако велики прилив младих даваоца крви који пуне
18 година, а долазе из средњошколског центра,
покушаћемо из практичних разлога акцију одржати у
ш к о л и “ ,

и с т а к а о

ј е

Е

вропски лидер у производњи аутомобила и један од

три највећа произвођача аутомобила у свијету

Б р б о р о в и ћ .

“Фолксваген” настоји да на овим просторима пронађе

Добровољно давање крви у Котор Варошу има већ дугу

квалитетне кооперанте. Домаћи „Сим Техник“ једна је од

традицију организовања успјешних акција, којима се

девет потенцијалних фирми које због модерне технологије

одазива све више хуманих Котоварошана.

и квалитетног кадра имају шансу да сарађују са овим

„Добровољни даваоц крви сам од 2009. године, до

свјетским произвођачем.

сада сам крв дао 14 пута. Желим да помогнем људима,
мени да дам крв не значи ништа, а неком може да спаси
живот. Крв ћу наставити давати све док ме здравље
буде служило“, рекао је Анкас Кајкут, добровољни
даваоц крви.
Из Црвеног крста су изразили захвалност свима који су на
било који начин помогли да се ова акција овако успјешно
заврши, а посебно се захваљују волонтерима Црвеног
крста, Општини Котор Варош, локалним предузећима и
привредницима.
Пише: Владан Ђурђевић

У „Сим Технику“ сматрају да без проблема могу

АДИКО БАНКА ПОЧЕЛА СА
ПОСЛОВАЊЕМ У КОТОР ВАРОШУ

У

процесу реприватизације Хипо банку од аустријске
државе купио је амерички инвестициони фонд

“Адвентинтернешнел” и Европска банка за обнову и
развој. 73 пословнице и широка мрежа банкомата и ПОС
уређаја, обезбиједила је Адико банци велику предност и
присутност у свим дијеловима БиХ.
“Данас завршавамо процес ребрендирања и у
потпуности послујемо као Адико мрежа банака у БиХ,
Словенији, Хрватској, Србији и Црној Гори. Завршетак
ребрендирања је први дан наше будућности”, – рекао
је предсједник Управе Адико банке – Улрих Кисинг.
Нови идентитет банке представља и нову пословну
стратегију усмјерену на услуге становништву и малим и
средњим предузећима уз јаку подршку великим фирмама
и јавном сектору.
Адико банка је на дизајну новог бренда, позиционирању и
визуелном идентитету сарађивала са креативном
а ге н ц и ј о м и з З а г р е ба и м е ђ у н а р од н о м б р е н д
консултантском компанијом из Лондона.

удовољитии најстрожим захтјевима Фолксвагена.
Директор Сектора гранских удружења при Привредној
комори РС Перо Ћорић потврдио је да је “Фолксваген”
заинтересован за сарадњу са домаћим предузећима.
“Они морају задовољити високе захтјеве, које
“Фолксваген” поставља пред произвођаче аутодијелова. Привредна комора РС је до сада одредила
девет предузећа која би својим капацитетом и
искуствима могла да сарађују са “Фолксвагеном”. Те
фирме спремне су да производњу прилагоде
конкретним захтјевима купца и то им је јак адут у
будућим преговорима”, казао је Ћорић.
Нагласио је да су представници Привредне коморе РС са
представником Владе ФБиХ, који има јаке везе у
“Фолксвагену”, обишли предузећа у РС која имају
к апаците те за производњу ауто-дијел ова.
Посао са “Фолксвагеном” био би веома значајан за домаће
произвођаче, јер њемачка компанија углавном тражи
д у г о р о ч н е

п а р т н е р е .

“Послови са “Фолксвагеном” нису од данас до сутра,
већ се ради о дугорочном партнерству. У РС имамо
фирме које су запале за око лидерима у аутоиндустрији и заочекивати је да ће неке од њих почети

Весна Нарић

да производе дијелове за “Фолксваген”, рекао је
Ћорић.
Пише: Весна Нарић
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КУЛТУРА
Чланови Културно-умјетничког друштва “Брио-Рудар”
ИЗ Масловара на међународном фестивалу фолклора у Прагу

Ч

ланови Културно-умјетничког друштва „Брио-Рудар“

наступили су на на 21. Међународном фестивалу

фолклора одржаном у Прагу. На овом фестивалу
фолклора учествовало је 37 фолклорних ансамбала из
Србије, Македоније, Грчке, Хрватске, Словеније, Италије,
Русије, Бјелорусије, Словачке, Њемачке, Бугарске,
Румуније, Летоније, Литваније и Индије.

П о р ед н а с т у п а н а ф е с т и ва л у, ф ол к л о р а ш и с у
искористили ово путовање да посјете и знаменитости
чешке престонице задивљујуће архитектуре. Обишли су
Карлов мост, вјерске знаменитости, а имали су прилику да
Праг погледају и са Влтаве, возећи се бродом.

КУД „Брио-Рудар „ у Прагу се представио Играма из
Шума ди ј е . Њ и хо в н а с т у п ј е н а и ш а о н а вели к о
одушевљење публике али и колега из других културноумјетничких друштава, каже координатор КУД-а “БриоРудар” Милена Богданић.

У КУД-у „Брио-Рудар“ напомињу да су њихови чланови
изузетно задовољни наступом на фестивалу али и
излетима који су им организовани у оквиру путовања,
наглашавајући да посебну захвалност дугују господину
Среди Богданићу и да без његове помоћи не би успјели
организовати ово путовање.
Пише:Весна Нарић
"Учешће на фестивалу оваквог реномеа је велико
искуство и једнако велико задовољство. Наша
омладина је и овај пут била сјајна, имали су врхунски
наступ, а једнако добро су се показали и лијепим
понашањем. Наш наступ је заиста био поздрављен од
публике а наишли смо на најбоља реаговања код
колега када су у питању наше кореографије.
Разговарали смо са руководиоцима других ансамбала
из региона, и то је била прилика да се склопе нова
пријатељства и уговоре нова путовања и наступи.“,
изјавила је координатор КУД-а “Брио-Рудар”, Милена
Богданић.
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НВО
Одржана II Скупштина СРД “Голубић” Шипраге

РИБАРИМА ПРИОРИТЕТ ОБОГАЋИВАЊЕ
И ЧУВАЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА

К

рајем октобра чланови СРД „Голубић“ Шипраге

активностима, чишћењем водотокова, чувању и даљем

одржали су II. Скупштину друштва на којој је

обогаћивању рибљег фонда. Од прољетос па закључно са

члановима Скупштине поднесен финансијски извјештај,

октобром на шипрашкој регији ово друштво је у

као и извјештај о реализованим активностима у 2016.

водотокове убацило велике количине рибље млађи о којој

години и план рада за 2017. годину. Скупштином је

се сада мора водити брига. У овом друштву улажу велики

предсједавао Петко Крчић, предсједник друштва, који је по

труд да се путем спортског риболова нашим риболовцима

завршетк у засједања подијелио захвалнице

укаже на то да се риба може уловити и вратити у воду, да

најзаслужнијим члановима, донаторима и људима који су

она може живјети и наставити са мријестом, што би као

помогли рад друштва у његовим пионирским корацима. Из

резултат дало у блиској будућности изобиље поточне

СРД „Голубић“ Шипраге су изразили велику захвалност ЈУ

пастрмке а вјероватно и липљена у горњем а наредних

„Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош

година и цијелим током которварошке ријечне љепотице

за подршку у раду, промоцији друштва и праћењу свих

Врбање.

његових активности у протеклом периоду.

У плану је интезивирање активности око сарадње са
„Ја сам презадовољан радом друштва од оснивања
па до данас. Прошли смо кроз низ потешкоћа у
протеклом периоду, јер ми смо младо друштво и још
нисмо стекли потпуно повјерење заједнице, али
ствари иду у позитивном правцу. Направили смо
запажене резултате уз велику подршку пријатеља и
симпатизера. Обогатили смо и почистили ријеке,
много смо ојачали саму организацију друштва и све
више чланова нам се прикључује. Наредне године
надамо се добијању риболовне зоне на потезу од
Ободника и ушћа Крушевице до извора Врбање са
њеним притокама. Планови су нам амбициозни, и
надамо се да ће Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС уважити наш апел и
молбу да сачувамо горњи ток Врбање. Дозволу за
добијање риболовне зоне очекујемо до прољећа
наредне године. Надлежном министарству ћемо
приложити извјештаје о проведеним мјерама заштите
вода, еколошким мјерама и акцијама порибљавања
Врбање и њених притока што је по нашим анализама
веома квалитетно урађено“, истакао је Крчић.
Из друштва поручују да ће након добијања риболовне
зоне којом ће друштво газдовати, наставити са еколошким

другим спортско – риболовним друштвима који помно
прате рад друштва и дају им велику подршку у настојању
да СРД „Голубић“ Шипраге почне дјеловати у свом пуном
капацитету. Риболовци из окружења су упознати са
красним крајоликом кроз који протиче Врбања и желе да
дођу на такмичења у флај фишингу које ће
Которварошани у будућности организовати, јер има јако
пуно заљубљеника у ову врсту рибарења. У плану је и
школа мушичарења за младе јер је овдје та врста
риболова још увијек непознаница. То је прилика да се
путем једног таквог такмичења обогати и туристичка
понуда которварошке општине на подручју Шипрага. У
протеклом периоду друштво је било активно и узело
учешће на низ такмичења и манифестација као што су
„Дани липљена“ на Пливи, „Добојска фишијада“,
Которварошка и Челиначка котлићијада, „Гастро
манифестација“ у оквиру Которварошког културног љета
и Прва которварошка моторијада, а били су и гости рибари
из Српца. Наредна година ће протећи у знаку чишћења
корита Врбање у дијелу који протиче кроз Шипраге, као и у
близини школа и болничких амбуланти, а посебна пажња
ће се обратити на јачање чуварске службе уз подијелу
волонтерских дозвола, како би се криволов смањио на
најмању могућу мјеру.
Пише: Владан Ђурђевић
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НВО
Планинари обиљежили свој дан

АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА У ЛИПЉУ

У

склопу акције „Let's Do It – милион садница за један
дан”, чланови Планинарског друштва „Механизам“ у

сарадњи са Шумским газдинством „Врбања“ Котор Варош,
обиљежили су свој дан акцијом пошумљавања на
подручју Липља гдје су засадили 700 садница. Окупљање
осам волонтера и неколико шумара који су учествовали у
овој акцији било је рано недјељно јутро испред Радничког
универзитета, гдје су се затим упутили ка рејону Узломца у
близини Липља.

испунили за упола краће вријеме, па су слободно вријеме

„Природа нам даје много благодети, а један од начина

искористили за фотографисање дивних предијела овог

да јој вратимо бар дио тог дара јесте да покушамо

краја. На крају акције пошумљавања волонтери су

обогатити шуме које људска рука и уништава“, рекла је

дру жење поводом дана Планинарск ог друштва

Санела Поповић, једна од волонтерки која је дала свој

„Механизам“ наставили уз ручак у Планинарском дому

допринос у акцији пошумљавања. Иако је норма сађења

„Грабовачка ријека“.

90 садница осам часова, ови вриједни млади људи су је

Пише: Весна Бунић

ОСНОВАНО ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРУШЕВО БРДО

О

завичају не мисле, не пјевају и не јадикују само људи

увеличају Скупштину али и да им се придруже у

који су га насилно морали напустити. У скоро свакој

остваривању циљева. Циљ удружења је очување и

земљи постоји неки "домаћи" завичајни клуб или

његовање народних обичаја Крушева Брда и Републике

удружење које окупља оне који држе до родбине,

Српске. Вечерња молитва одржана је у цркви Вазнесења

сродства, гена и племићког поријекла, оне које сматрају да

господњег у Ђурђеву, молитву су одржали свештеници из

су њихови преци најважније личности у васцјелом свијету,

Крушева Брда, Котор Вароша, и Ђурђева.

оне који сматрају да у животу требају знати више о свом

З а в и ч а ј н а уд ру ж е њ а год и н а м а ус п и ј е ва ј у д а

поријеклу, о етимологији или семантици свога презимена.

функционишу и окупе велики број људи најчешће

Са сличним циљем

захваљујући томе што су њихови истакнути чланови или

почетк ом ок тобра

предсједници особе од положаја и имена, које личним

донесена је одлука о

залагањем имају намјеру да помогну својим земљацима.

регистровању

На тај начин, поред истицаног рада на очувању традиције

завичајног удружења

и културе завичаја, разним завичајним везама и

"Крушево Брдо" која

познанствима праве се својеврсни мали кругови моћи и

је спроведена у

самопомоћи. У том смислу удружења изгледају као врло

дјело. Прикупљена је

широка мрежа људи који се друже, помажу и савјетују

сва потребна

према оном нашем народном рецепту и принципу: „ко ће

документација и

коме него свој своме". Државе настају и нестају- народи

приступило се регистрацији а Скупштина удружења

трају и опстају! И наша је судбина да трајемо и опстајемо

одржана је 19.11.2016. године, у ресторану Бачка у

на овим суровим балканским просторима. А трајаћемо:

Ђурђеву. Скупштини су присуствовали и представници

ако знамо ко смо, одакле смо, куда идемо. Ако сачувамо

МЗ Крушево Брдо, Општине Котор Варош, Општине

језик, традицију, културу... Завичајна удружења, поред

Жабаљ, Општине Тител. Удружење су и основали махом

осталог, због тога и постоје, да његују и афирмишу оно што

људи који су поријеклом из Крушева Брда а који су прије

је највриједније, најтрајније, најпрепознатљивије у једном

рата и за вријеме отишли у Војводину (Ђурђево, Шајкаш и

крају и да тако јачају снагу и увећавају богатство народа.

Мосорин). Тренутно Удружење броји пар стотина чланова,

Зато сви ми требамо имати исте задатке као што си имали

предсједник Удружења је Јерко Марић а Миле Станковић

и наши преци: служити завичају, служити народу, борити

је секретар. Из Удружења су позвали све људе који желе

се за срећнију будућност генерација које долазe.

да одрже традицију и обичаје да својим присуством
Пише:Сања Благојевић
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Одржан Други фестивал омладинских позоришта у Котор Варошу

ВАРОШ ФЕСТ ОСВОЈИО СРЦА КОТОРВАРОШАНА

У

организацији

ЈУ „Центар за културу, спорт и

информисање“ и УГ Дом културе “Мирослав Миро

Пејовић” из Котор Вароша уз подршку Фондације “Шулер
Хелфен Лебен”, од 21 до 28. октобра у которварошкој
кино-сали одржан је Други фестивал омладинских
позоришта “Варош фест”, у оквиру којег је приказано 11
представа.

стичу навику одласка у позориште, те тако настојимо
стварати и нову позоришну публику у нашем граду“,
рекао је Драгољевић.
У оквиру програма фестивала домаће Аматерско
позориште “Јован Стерија Поповић” одиграло је двије
представе, “Ах, та љубав” и “Успавана љепотица. У
наредном периоду УГ Дом културе ,,Мирослав Миро
Фестивал је отворен наступом Бањалучког тамбурашког

Пејовић" у оквиру којег дјелује ово аматерско позориште

оркестра и настављен са представом за дјецу “Бајка о

планира да организује програм дјечијих представа, уз

бајци” у извођењу глумаца драмске сцене СПКД

неопходност побољшања техничких услова, како би било

“Просвјета” из Прњавора, док је позориште “Дуга” из

могуће угостити и захтјевније позоришне представе. До

Лопара наступило са комедијом “Аутошовинисти.

краја новембра планирана су и гостовања у Прњавору и

Бањалучки “ДИС театар” наступио је са представом
“Језгро напетости”, који је ауторски пројекат Стевана
Шербеџије, а млади глумци овог театра представили су се
и са сценском фантазијом “Са оне стране улице”. Глумци
Бањалучког студенстског позоришта извели су едукативну
драму “Страдалници”. Которварошки љубитељи
позоришта могли су да уживају и у хит комедији
“Свастике”, коју су извели глумци Градског позоришта
младих из Витеза.“Мостарски тетар младих 1974” се
представио са сценском баладом “Фатима, невјеста од
боли”, а посљедњи дан фестивала сјајном представом
“Аплауз молим” обиљежио је драмски студио “М.А.С.К.Е”
из Костајнице. Током трајања фестивала публика је била у
прилици да сваку представу посебно оцијени, тако да су
награду публике добиле двије представе, „Страдалници“
и „Са оне стране улице“. Координатор “Варош феста”
Велимир Драгољевић истакао је да је на овогодишњем
фестивалу наступило више од стотину музичара и младих
глумаца из седам босанско –херцеговачких градова.
“Приказано је 11 представа, а поред класичних
комедија и представа које се баве актуелним
проблемима савременог друштва новитет на овом
фестивалу су биле и двије дјечије представе на
радост најмлађих Которварошана, који на овај начин

Витезу са награђеном дјечијом представом за најбољу
костимографију ,,Успавана љепотица".
Из организационог одбора фестивала истичу да су
реализоване све планиране активности. „У име
организатора захвалио бих се волонтерима и свим
људима који су на било који начин дали свој допринос да
Варош фест и даље траје. Одзив публике је био велики,
што показује да су Котор Варошу потребне овакве и
сличне манифестације“, истакао је Драгољевић.
Пише: Владан Ђурђевић
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ПОЗНАТИ КОТОРВАРОШАНИ
Шест деценија новинарског рада Душка Керезовића

ПРИЧЕ СА ДУШОМ ИЗ ПЕРА ЧИКА ДУШКА

З

а новинарство кажу да је "хљеб са седам кора", и да то

Отац ми је у дјетињству поред "Политике" коју је он

занимање захтијева дебелу кожу и јаке живце.

свакодневно читао, куповао хрпу новина и часописа

Новинарство је занимање одбијања, поклапања

тако да сам се овим занатом "заразио" готово на

слушалица, стреса, задовољавања рокова и успијевања

почетку свог живота", признаје Душко.

немогућег. Ко се почне њим бавити, врло брзо или
одустане или се "заљуби" за читав живот. Мој данашњи
саговорник је заљубљеник у новинарство, неко ко је један
од препознатљивих симбола Котор Вароша, неко ко
пулсира с људима которварошког краја као да је њихово
властито било – биљежи успоне и падове, побједе и
поразе свог вољеног краја.
Да, погодили сте, ријеч је о Душку Керезовићу, познатом
хроничару которварошког краја који више од шест
деценија пише приче са душом о Котор Варошу и његовим
суграђанима. Душко је рођен у Врбањцима 1938. године
од оца Илије и мајке Љубице, рођене Бијелић у Товладићу.
Основну школу и нижу реалку завршио је у родном граду, а
средњу и вишу пољопривредну у Бањој Луци. Чика Дуле је

Чак и у времену кад нове технологије смјењују старе,

веома емотиван и породичан човјек који енергију црпи

Душков једрењак од папира броди унаточ паробродима

управо из породичних сусрета.

којих је све више. Иако су, портали бржи (додуше ријетко
бржи на мјесту догађаја), јефтинији и шаренији због
жутила које нуде, пловидба страницама "Которварошких
новина" исписана Душковим извјештајима је угоднија –
листање новина има своју чар којем ни најмодернији гаџет
не може парирати. Перфектна дикција, префињени
манири, веома сведена гестикулација чине га правим
узором за будуће новинарске генерације. Душко је свој
први текст објавио у "Крајишким новинама", односно
бањалучком "Гласу" давне 1958. године, од 1966. године
редовни је сарадник "Вечерњих новости", деценијама је
био сарадник которварошког радија, агенције СРНА и
бројних других медија.

Са супругом Миленом стекао је двије кћери Лидију и
Виолету, и има два унука Луку и Леа.
Радио је у земљорадничкој задрузи у Основној школи у
Врбањцима, затим је дужи временски период био
предсједник омладине у Котор Варошу, два мандата био је
директор Комуналног предузећа, потпредсједник
Скупштине општине и предсједник Извршног одбора
општине, а пензију је 1989. године дочекао на мјесту
начелника Штаба цивилне заштите са чином резервног
мајора.
"Мој отац је био угоститељ и самоук човјек, али веома
проницљив. Породица ми је била многобројна, сјећам
се кад нас је било 23 чељади, а ја сам први из куће
упућен на школовање и то захваљујући очевој
подршци. Он је уз мог професора Ђорђа Вулетића и
"Најкривљи" што сам се опредијелио за новинарство.

Почео је у вријеме када је телевизијски пријемник
представљао луксуз и када су се новинари сматрали
интелектуалном елитом, а свака написана ријеч имала је
велики значај. Такав кредибилитет и значај и данас се
подразумијева на помен Душковог имена, које ће
засигурно ући у легенду которварошког новинарства.
"Своје прилоге почео сам сакупљати тек 1971. године.
Може се рећи да сам забиљежио готово сваки имало
важнији догађај. Писао сам уз петролејку, а мој унук у
другој години живота добио је рачунар. То је живот.
Према мојој евиденцији за последњих 10 година
објавио сам преко 7.100 разних прилога. Најдраже ми
је било радити с младима и помагати младим
колегама. Био сам на истакнутим политичким и
привредним функцијама, али све вријеме сам
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представљао луксуз и када су се новинари сматрали
интелектуалном елитом, а свака написана ријеч имала је
велики значај. Такав кредибилитет и значај и данас се
подразумијева на помен Душковог имена, које ће
засигурно ући у легенду которварошког новинарства.
"Своје прилоге почео сам сакупљати тек 1971. године.
Може се рећи да сам забиљежио готово сваки имало
важнији догађај. Писао сам уз петролејку, а мој унук у
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"Најкривљи" што сам се опредијелио за новинарство.

судбине су оно што ме увијек посебно занимало.

Отац ми је у дјетињству поред "Политике" коју је он

Судбине јунака мојих прича су ме преокупирале, тако

свакодневно читао, куповао хрпу новина и часописа

да сам им се враћао, пратио их кроз живот, заједно с

тако да сам се овим занатом "заразио" готово на

њима се радовао и туговао. И данас се сјећам Стане

почетку свог живота", признаје Душко.

Павловић из Ћорковића коју сам 1974. године срео у
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РЕЛИГИЈА
Почела “сезона” слава

БЛАГОСЛОВ КРИЖА
НА ОТАРИШЋУ

ВЈЕРНИЦИ ОБИЉЕЖИЛИ ПРАЗНИК
ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

М

У

су Томиндан, затим Покров Пресвете Богородице, Свету

“свједочанство Јуре Топаловића званог Бабо, да је на

ихољданом је отпочела „сезона слава“ а само

седмицу касније православни вјерници обиљежили

своме дјелу “Католици у Которварошком крају”
пок.Анто Славко Ковачић у опису села Забрђе доноси

Петку, Светог Луку, па Митровдан… Крсна слава,

његовој њиви, чији се један дио зове “Отаришће”, некоћ

јединствени, православни, породични обичај Срба, а од

био олтар” и да су се двије даске тога олтара чувале дуго

2014. године уписан је у Регистар нематеријалног

код Мацана Топаловића. Уз канонске слике Исусова лика

културног насљеђа Унеска.

и Срца Маријина на једној је била урезана година 1772.
Историјски је утемељено
схватање да су српске
породице, у прелазном
периоду прихватања
хришћанства, свака за
себе, узимале одређеног
заштитника. Временом
то се преносило са
кољена на кољено, па
с ва к а по р одица има

своју крсну славу по свом презимену, по мјесту одакле
потиче. Крсна слава је специфичност везана само за Србе
и не може се посматрати издвојено од цркве, наводи
архијерејски намјесник,которварошки, протојереј
Миленко Нарић “У данашње вријеме имамо проблем
номиналних хришћана, односно оних који се декларишу
као православци, а који нису успоставили конкретан однос
и везу са својом црквом. Није могуће да породица
обиљежава светитеља, а да укућани нису крштени, а уз то
обавезно је придржавање основних црквених постулата
као што су постови, односно да се испоштује то да ли је
дан посни или мрсни,” напомиње Нарић. Наш народ
обиљежава више од 80 крсних слава. Свети Никола “чува”
највише српских православних породица, а најчешће се
славе још Аранђеловдан, Јовањдан, Ђурђевдан,
Стевањдан…
Пише:Весна Нарић

Исти “Бабо”свједочи да су се ове даске као знамење
износиле у вријеме невремена на мјесту Отаришћа дијелу
који се зове Бриг, неколико младих ентузијаста, тачније
синови Томе Топаловића– Рокинога уз помоћ Иве
Топаловића – Иће (Мијата Дининога) подигоше лијепи
знамен – Криж. Наравно, акцији су се прикључивали
појединци својим новчаним прилозима и на други начин.И
онда, након можда и стољећа, 13. коловоза 2016. Криж је
благословљен и на “отаришћу” је слављена св. миса уз
назочност пристиглих вјерника, а послије је настављено
истинско народно весеље. Све су уљепшале три
генерације жена у народним ношњама нашега краја.
Вјерујем да је уз сјетну радост нас овоземљана била и
радост на небу од оних који су се некоћ на Бригу дружили,
вијећали и коло играли. Хвала свима који нису жалили
труда и средстава за овај уистину лијепи дар своме
родном крају.
Пише: Фра Анто Шимуновић

ПОЧЕТАК ОБНОВЕ АРНАУДИЈЕ ЏАМИЈЕ У БАЊАЛУЦИ
У ПРОЉЕЋЕ 2017. ГОДИНЕ

М

ухедин еф. Спахић, главни имам Меџлиса Исламске

камен темељац ако Бог да и почетак њене градње Колико

заједнице Бања Лука изјавио је за медије да су

располажемо информацијама да је овај локалитет заједно

Сенаид Зајимовић, директор Вакуфске дирекције

са џамијом проглашен националним спомеником Босне и

Исламске заједнице у Босне и Херцеговине, и Аднан

Херцеговине. Наравно наша је жеља да то буде и

Ертем, директор Генералне дирекције вакуфа Турске,

споменик културе на листи Унеска, истакао је Спахић.

потписали Протокол о реализацији пројекта поновне

Каже да је обнова ове џамије јако важна и у културном и у

изградње Арнаудије. "Ми смо у фази прибављања понуда

историјском погледу јер је Арнадудија поред Ферхат-

за њену градњу. Та процедура иде својим током и уколико

пашине џамије у Бањалуци била својеврсни драгуљ.

би се предвиђене активности завршиле у планираном
временском периоду ми би смо овдје на прољеће имали

Пише: Весна Нарић
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ИЗ ОКРУЖЕЊА
ОДРЖАНА ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА
М РЕСУРС-А, УЧЕНИЦИ ПОСЈЕТИЛИ
И НАРОДНУ СКУПШТИНУ РС

У

периоду од 1 до 4. новембра, одржана је десета
Конференција Мреже Савјета ученика Републике

ЂАЦИ ПОСЛИЈЕ НАСТАВЕ
У ИМЉАНИМА ЖУРЕ ДА КОПАЈУ
И САДЕ

Ђ

аци Основне школе “Петар Кочић” из Имљана код

Кнежева примјер су упорне и вриједне дјеце, која

Српске на Бардачи. Конференцији су присуствовали

након завршетка наставе засучу рукаве и одлазе у

представници савјета ученика средњих школа из читаве

школски пластеник да узгајају поврће и воће.

Републике Српске. Током четири дана боравка на
Бардачи, средњошколци су дискутовали о начину
побољшања радног односа, како са локалном влашћу
тако и са управом школе и члановима Савјета ученика,
затим о начину унапријеђења практичне наставе, о чему је
било говора и прошле године, о могућности стипендирања
средњошколаца и прилагођавања термина поласка
аутобуса.
Директор ове школе Душан Радулић каже да им највећу
препреку представља недостатак воде.
“Имали смо губитке у приносима због појаве биљних
болести, племењаче и биљних ваши, с којима нисмо
знали како да се носимо. Недостатак воде у љетном
периоду такође нам је задавао главобоље”, признаје
Радулић.
Према његовим ријечима, управа школе ће у наредном
периоду радити на рјешавању проблема наводњавања и
прикључивања на оближњи школски извор.
“Имамо два школска извора, а један смо недавно
очистили и оспособили, па нам сада треба пумпа да би
вода стигла до школе и пластеника. За пумпу нам је
У петак, 4. новембра, средњошколци су имали прилику да

потребно око 1.000 КМ и трaжићемо помоћ општине и

посјете и да се упознају са радом Народне скупштине

ресорног министарства да бисмо је набавили”, рекао

Републике Српске, гдје су такође презентовали план рада

је Радулић и апеловао на друге организације да им се јаве

м Р Е С У Р С А - а з а т е к у ћ у ш к о л с к у г о д и н у.

ако могу помоћи у набавци пумпе.

Из године у годину развој савјета ученика средњих школа

Управа школе је прошле јесени дошла на идеју да оснује

Републике Српске се постиже захваљујући Омладинско-

секцију “Мали задругари” и покрене пољопривредну

комуникативном центру Бањалука и Агенцији за сарадњу,

производњу поврћа у пластенику који им је донирала

едукацију и развој. ”Радити са овим људима није посао

организација “Wоrld Vision “. Циљ оснивања задруге је био

и обавеза него привилегија и част. Радити с овим

да се ђацима, наставницима и становништву прикаже

људима је учење од тренутка када уђемо у просторију

начин узгоја поврћа у оквиру пластеничке производње,

па док нам не заврши дан. Радити с овим људима је

које не успијева на отвореном у њиховом крају, због

прилика какву човјек никада не смије пропустити.

надморске висине од 1.100 метара.

Десета конференција мРЕСУРС-а је на мене оставила

“Зарађени новац ћемо трошити за награде

јак утисак, док сам гледао средњошколце из свих

учесницима, одлазак на излете, представе, посјету

дијелова Српске и њихове госте из Федерације БиХ, а

биоскопима и слично. Ове године од продатог поврћа

то је да ова земља не треба да се брине за своју

је било нешто мало новца, који смо утрошили у

садашњост, јер су они најбољи сада, а ни за будућност

набавку репроматеријала”, рекао је Радулић.

јер ће они одгајати најбоље. Само заслужују шансу”,

Школска задруга у Имљанима под палицом је учитеља

каже Исмет Болић, студент Факултета политичких наука и

Радована Келемана, који истиче да је презадовољан

тренер мреСВУБиХ-а.

радом ђака који се утркују да копају у пластенику и
воћњаку.
Пише: Весна Нарић
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Извор:“Глас Српске“

НВО
Успјешне ловне активности
ловачке групе “Слатки грех”

ЛОВЦИ ЗАУСТАВИЛИ НАЈЕЗДУ
ДИВЉИХ СВИЊА

Д

Ескићем и ловочуваром Бурчом на лавеж кера Жуће
"дигли" око 30 дивљих свиња на подручју ловног рејона
Глог, а на нишан је пало чак осам дивљих свиња. Добар
поглед, оштро око и мирна рука у одстрељиваче су
уписали сљедећа имена: Веле Антонић (3), Синиша

ивља свиња је дивљач која је прилично бројна у
нашим ловиштима. Бар је тако у ловиштима која се

налазе у близини водотокова. Веома је популарна за лов,
прије свега због доступности, а исто тако због своје
величине. Дивље свиње најчешће живе у чопорима и то
крмача и њена прасад као и назимад. Чопори су
састављани од једне и више дивљих свиња са прасадима
које се удружују ради лакше заједничке заштите прасади у

Тркуља (2), Мићо Ескић (1), Драган Богданић (1) и Рашо
Ескић (1) који ће своју ризницу трофеја обогатити и овим
фантастичним уловом. Потребно је посебно нагласити да
приликом групног лова дивљих свиња ловац никада не би
требао да остријели водећу крмачу, јер она је носилац
прираста у ловишту а и стуб опстанка читавог чопора јер
без њеног искуства током зиме цијело легло прасади и
назимади може страдати од глади и од предатора.

најмлађем узрасту - мјешовити чопори различитих легла
животиња. Мужијаци вепрови самци живе усамљени ван

Пише: Сања Благојевић

чопора изузев у периоду парења.

Црвени крст Котор Варош

ПОЧЕЛА ОБУКА ЗА ВИШЕНАМЈЕНСКЕ
ТЕРЕНСКЕ ЕКИПЕ

П

рије два дана у просторијама которварошког

Црвеног крста одржан је састанак на ком се

разговарало о почетку обуке припадника Вишенамјенске
теренске екипе Црвеног крста Котор Варош. На састанку је
презентован план обуке и потреба обнове рада
Вишенамјенске теренске екипе у наредном периоду. Ради
Остарјеле, болесне, рањене јединке се такође крећу ван

се о волонтерима Црвеног крста Котор Варош који су

чопора. Чопори дивљих свиња су најбројнији у зимском

добровољно приступили Вишенамјенској теренској екипи,

периоду. Дивље свиње у чопорима захваљујући својој

одлучни да уче и активно учествују на ублажавању

тјелесној снази штите себе и своје младунце од природних

посљедица насталих услијед природних катастрофа и

непријатеља, рецимо вука и медвједа. Један "чопор"

кризних ситуација. Састанку су поред начелника ОШЦЗ

дивљих свиња био је на нишану ловаца Ловачког

Котор Варош Гостимира Милића присуствовали и

удружења "Узломац" Котор Варош.

припадници новоформиране Горске службе спашавања
Котор Варош који ће заједно са припадницима ВТЕ
учествовати у појединим дијеловима обуке.

Једна од најактивнијих и најтрофејнијих екипа у Ловачком
удружењу ”Узломац” Котор Варош, ловачка група ”Слатки
грех” одстријелила је осам дивљих свиња међу којима је и
неколико капиталаца. Ловци су предвођени Небојшом

Пише: Весна Нарић
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СПОРТ
Шаховска прича Драгана Станковића и Нове Борића из Масловара

СТАНКОВИЋ МАСЛОВАРСКИ ШАХОВСКИ ШАМПИОН

Ж

ивимо у рачунарском добу, са обиљем друштвених

Један од најзаслужнијих људи за Станковићеве шаховске

мрежа на интернету и сијасет друштвених игара,

успјехе је Ново Борић наставник у ОШ „Петар Петровић

али је интересантно истаћи да је по посљедњим

Његош“ Масловаре и водитељ школске шаховске секције

истраживањима неупоредиво најпопуларнија и уједно

још од давне 1981. године.

најстарија игра, шах! А због испреданих бројних легенди

„Драган је дошао и пријавио се у шаховску секцију већ

вјековима уназад, шах са правом носи и назив „древна

у првом разреду и од тада креће негов успјешан

игра”, што је и нашег шаховског шампиона из Масловара

шаховски пут. Најбитнија ствар код Драгана је та

Драгана Станковића већ са четири године нагнало да

његова велика љубав према шаховској игри која је

завири на таблу са 64 магична поља, и од тада па све до

наслијеђена из породице, гдје поред Драгана и два

данас Станковић се не одваја од шаховских фигура.

његова брата играју шах, те његова посвећеност
тренинзима, што је крунисано и његовим добрим
резултатима. У складу са својим познавањем шаха, ја
сам у почетку његовог бављења шахом утицао на
њега колико сам могао и знао, али ме је Драган нешто
касније почео у међусобним партијама побјеђивати,
па са поносом могу да кажем да је „ученик превазишао
учитеља“, што је ваљда и циљ сваког тренера, без
обзира који је спорт у питању“, рекао је Борић.
Овај доброћудни просвјетар и шаховски заљубљеник
убрзо одлази у заслужену пензију, док његов ученик и
љубимац Станковић креће сљедеће године у средњу
школу, али ће они иза себе оставити неколико веома
перспективних младих шахиста као што су: Никола
Јовановић, Никола Поповић, Александар Божичковић и
Давид Ђаковић, тако да ће Масловаре наставити да

Драган Станковић је ученик деветог разреда ОШ „Петар

његују своју богату шаховску историју, коју је још далеке

Петровић Његош“ Масловара, има 14 година, а већ 10

1972 започео легендарни Миленко Билбија који је и довео

година се бави шахом.

шах у Масловаре на велика врата.

„Шах сам научио играти са четири године захваљујући
стрицу, а послије сам најчешће играо са својим братом

Најважнији успјеси Драгана Станковића:

Дарком и тако сам кроз игру са њим заволио овај
спорт и уз њега напредовао. Од првог разреда члан
сам школске шаховске секције коју води мој наставник
и шаховски учитељ Ново Борић, и од тада се активно
бавим шаховским спортом. Мој учитељ Борић је имао
највише утицаја на мој шаховски развој кроз
вишегодишњи рад ушаховској секцији, а много сам
научио и од мог тренера из ШК „Котор Варош“, Сергеја
Молчанова.До сада сам са различитих такмичења
донио 40 диплома, 15 медаља и 6 пехара. У
стандардном шаху имам 1730 рејтинг бодова, док у
убрзаном шаху рејтинг ми износи 1863 бода.Моја
најважнија и најзначајнија побједа у каријери је
против мог учитеља Нове Борића који има рејтинг
преко 2000 бодова“, истиче Станковић.
У наредном периоду га очекује сениорско Првенство ШК
„Котор Варош“, потом ће узети учешће на турниру у Бања
Луци, а након тога слиједи серија викенд турнира у Котор
Варошу.

Новембар 2016. године

Пише: Владан Ђурђевић

СПОРТ

Н

Младосташи се вратили из Бихаћа
са девет медаља

Одржано појединачно првенство ученика
основних школа у шаху

КОТОРВАРОШКИ ЏУДИСТИ
НАСТАВЉАЈУ СА УСПЈЕСИМА

СТАНКОВИЋУ ШАМПИОНСКИ ПЕХАР

акон одличног наступа на престижном џудо турниру
„BiH and Nippon“ у Вогошћи, са којег су се вратили са

седам медаља, наступ на 5. Међународном џудо турниру

Н

акон одржаног екипног, Шаховски клуб „Котор

Варош“ организовао је друго појединачно првенство

ученика основних школа у шаху.

„Куп Уна Бихаћ 2016“, који је одржан крајем октобра у
Бихаћу, џудисти Џудо клуба „Младост“ обиљежили су са
освајањем укупно 9 медаља.

На првенству које је одржано у просторијама ШК „Котор
Варош“, учествовало је 16 ученика из основних школа
„Свети Сава“ Котор Варош, Подручне школе “Свети Сава“
Забрђе, Петар Петровић Његош“ Масловаре и „Петар
Кочић“ Шипраге. На првенству је играно шест кола по
Сребрене медаље освојили су: Дарија Даниловић,

Швајцарском систему, уз темпо игре од 30 минута. Прво

Драго Славнић, Стефан Пејаковић и Селена Варошић, док

мјесто је са 6 поена освојио Драган Станковић, ученик ОШ

су се за бронзана одличја изборили: Анастасија Милић,

„Петар Петровић Његош“ Масловаре, без иједне

Сара Марић, Сара Ђукић, Милан Тешић и Павле Поповић.

изгубљене партије. Друго мјесто је освојио са 5,5 поена
Андреј Трифуновић ученик ОШ „Свети Сава“ Котор
Варош, а треће са 5 поена Никола Јовановић из
Масловара.

На овом међународном турниру ове године учествовало је
укупно 405 тачмичара и такмичарки из 44 клуба.

Најуспјешнијим учесницима од првог до трећег мјеста

Такмичили су се клубови из Аустрије, Словеније,

предсједник ШК „Котор Варош“ Сергеј Молчанов уручио је

Мађарске, Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине.

дипломе, а побједнику и пехар.

Пише: Владан Ђурђевић

Пише: Душко Керезовић
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Стонотенисери били активни у Новембру

Кошаркаши Младости почели нову сезону

НИКОЛИЋ ПРЕДВОДНИК НОВОГ ТАЛАСА
КОТОРВАРОШКИХ СТОНОТЕНИСЕРА

МЛАДОСТ И ИСКУСТВО ДОБИТНА
КОМБИНАЦИЈА МЛАДОСТАША

С

тонотенисери Котор Вароша су почетком новембра
узели учешће на два првенствена такмичења у

различитим категоријама. Сениори су имали запажен

K

ошаркашки клуб Младост започео је нову сезону у

првенству Друге лиге Републике Српске побједом и

поразом. У првом колу Младост је на домаћем терену

наступ показавши одличне игре на другом такмичарском

савладала бањалучко Ушће са 71:69, док је на гостовању у

турнусу у оквиру Прве лиге РС који је одржан у

Градишци у оквиру другог кола забиљежен пораз од екипе

бијељинској сали Пољопривредно-медицинске школе у

К К И го к е а 2 , р езул тато м 8 0 : 7 2 . У о бе п а рт и ј е

организацији СТК „Радник“ из Бијељине. Екипа у саставу

феноменалне игре пружио је осамнаестогодишњи Дени

Младен Николић, Оливер Ђурић и Стефан Марковић

Варошић који је у ове двије утакмице постигао укупно 51

остварила је скор од два тријумфа и једног пораза.
Побијеђене су екипе

поен и имао учинак од преко 20 скокова, и на тај начин
најавио блиставу сезону.

ОСТК „Спин“ Бања
Лука и СТК „Славуј“
Брчко са 4:1 и 3:2, а
пораз је доживљен од
екипе СТК „Борац“
резултатом 2:3.
„Kапитен Николић
одлично је предводио екипу и био њен прави вођа,
поред њега такође фантастичну игру пружили су
Марковић и Ђурић. Оно што бих истакао као највећи
добитак за клуб то је наш млади играч Оливер Ђурић
који са 14 година већ наступа за сениорску екипу и
показује да за будућност не треба да се плашимо“,
истакао је Драган Жарић, предсједник СТК „Котор
Варош“.

У кошаркашком клубу не гаје високе амбиције у овој
сезони, али сматрају да имају квалитета за средину
табеле, а ако се укаже шанса за нешто више, неће је
пропустити. „Реалан домет Младости је најмање
средина табеле, а циљ ове године је бар једна
степеница више у односу на претходну сезону када
смо завршили као четвртопласирани. Лига је веома
изједначена, чак можда и никада изједначенија, а као
благи фаворити се издвајају Игокеа 2 и ОKK Прњавор,
али сигурно је да ниједна екипа неће остати
непоражена до краја лиге“, рекао је Алмин Ибричић,
играч-тренер КК Младост.

Сениори се послије овог другог првенственог турнуса
налазе на трећем мјесту са осам освојених бодова и
скором од четири побједе и два пораза. Трећи и четврти
турнус Прве лиге Републике Српске за мушкарце биће
одржани на прољеће 2017. године. Млађи кадети у
саставу Данијел Микановић, Давид Пејаковић и Лука
Поповић наступили су на екипном кадетском Првенству
РС (2004/05 годиште), које је одржано у Приједору у
организацији СТК „Приједор“. Скором од два пораза и
једне побједе наши млађи кадети и поред добре игре нису
успјели одбранити прошлосезонску вицешампионску
т и т у л у.

У наредном периоду которварошке

стонотенисере очекује такмичење на екипном јуниорском
првенству, као и наступи на неколико отворених турнира.
Пише: Владан Ђурђевић
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