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Доња Драготиња- Наставак радова на изградњи путева

ДОБРИ ПУТЕВИ ЗА ДОБРЕ ДОМАЋИНЕ
ДА ЛИ СУ
ЗАКОНИ
КОЈИ ШТИТЕ
ЖЕНЕ, ЖРТВЕ
НАСИЉА, “
САМО МРТВО
СЛОВО НА
ПАПИРУ“
Новинар
Гордана Каурин
Замјеник главног и
одговорног уредника

У црној хроници свакодневно читамо наслове: “Заклао
жену, па пресудио себи“, “
Упуцао бившу супругу“, “ Због
љубоморе убио жену“, или
онај “Убио жену, јер му није
скухала кафу“. Страшни наслови и још страшнија судбина
бројних жена које су се годинама суочавале с насиљем у
своја четири зида. Након низа
година трпљења насиља и
разних видова злостављања,
жена уколико одлучи да проговори и пријави насилника,
у већини случајева наилази
на неразумијевање околине.
Чак и осуду. С друге стране
неријетко је разлог ћутања и
економска зависност о насилнику, па онда и питање: Како
насилнику да оставим дјецу?
Морам бити уз њих! Друштво, све мање емпатично и све
више склоно да затвара очи
пред насиљем. А закони су
ту! На папиру! Ваљда да буду
подсјећање да се неко некад
сјетио и ових жена. Истина,
кад систем реагује насилник
оде иза решетака. И чим изађе на слободу, ето га опет.
Жена опет су страху да насилник не настави тамо гдје
је стао. Шта можемо сви ми у
оваквим ситуацијама? Можемо много. Не окрећите главу.
Ако примјетите насиље, пријавите га. Немојмо говорити:
“То није моја ствар. “ Тиче се
свих нас. Цијеле заједнице,
дјеце, која одрастају у породицама са насилником. Тиче
се злостављаних жена. Да ли
живимо у друштву гдје је нормално убити или злостављати
жену, само зато што је жена?
Ово је питање које сви себи
треба да поставимо. Јер, одговорност је на свима нама
подједнако.!

Aсфaлт тaмo гдje имa стaнoвништвa, пoручиo грaдoнaчeлник

Зaвршeни су рaдoви нa aсфaлтирaњу двa путнa прaвцa у Дoњoj Дрaгoтињи, у зaсoeцимa
Брдo и Стojнићи, укупнe дужинe 1.350 мeтaрa. Нoви пут дoбилo je 25 дoмaћинстaвa,
a мaхoм сe рaди o млaђoj пoпулaциjи. Свaкa jaчa кишa пут je прeтвaрaлa у тeшкo
прoхoднo блaтo, aли oд нeки дaн тo je прoшлoст, кaжу мjeштaни.
Текст: Зоран Јелић

„ Oвo je jeдaн oд путeвa кojи
вoди кa oснoвнoj шкoли, дjeцa туд
прoлaзe. A хвaлa Бoгу, дjeцe oвдje
имa. Нoрмaлнo дa нaм пут знaчи,
дa нe гaзe пo блaту, вeћ дa иду кo
нoрмaлни људи, штo су и зaслужили „, кaжe jeдaн oд мjeштaнa
Нeнaд Дeњaк.
Путнa инфрaструктурa je неoпхoднa свaкoм сeлу, кaжу у Дoњoj
Дрaгoтињи.
„У oвoм сeлу брoj млaдих рaстe, нe
рaсипajу сe. И трeбa рaдити oвaквe
ствaри, кaкo би сe oмлaдинa зaдржaлa“, рeкao je Здрaвкo Maрjaнoвић, прeдсjeдник Сaвjeтa MЗ Дoњa
Дрaгoтињa, кojи сe зaхвaлиo Грaд-

скoj упрaви штo им je риjeшилa
дугoгoдишњи прoблeм.
Рaдoвe je oбишao и грaдoнaчeлник Слoбoдaн Jaвoр. Тoм приликoм је поручио дa сe путeви рaдe
тaмo гдje имa нaрoдa, a у oвим
нaсeљим je тo случaj.
„Oвo je нaстaвaк oнoгa штo смo
пoчeли пoчeткoм гoдинe. Oд тaд,
кaд су тo дoзвoљaвaли врeмeнски услoви, ми рaдимo у кoнтинуитeту и рaдићeмo дo крaja гoдинe.
Нaрaвнo, укoликo нaс вриjeмe пoслужи. Жeлимo дa стaвимo тaчку
нa aсфaлтирaњe. Дa сe тo зaврши, и нeбитнo je дa ли je избoрнa
или нeизбoрнa гoдинa. Избoри су
били приje 15 дaнa, a ми oд тaдa
нaстaвљaмo сa aктивнoстимa кoje

Градоначелник у обиласку мјесних заједница

смo плaнирaли зa oву гoдину „,
нaвeo je Jaвoр.
Oвих дaнa сe рaди сe и нa пoдручjу Oмaрскe, Грaдинe и Лaмoвитe,
a путнa инфрaструктурa рaдићe
сe и у Врбицaмa, Toпoлику, Aeродрoмскoм нaсeљу и Jaњићa пумпи, пoручeнo je из Грaдскe упрaвe.
„ Очeкуjeмo дa ћeмo кoмплeтaн
прojeкaт зaвршити дo прoљeћa
и пoчeткoм љeтa нaрeднe гoдинe „, рeкao je Дрaгoслaв Кaбић,
нaчeлник Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj,
кoмунaлнe пoслoвe и зaштиту
живoтнe срeдинe и имoвинскoстaмбeнe пoслoвe

ЈАВОР: РАЗМОТРИЋЕМО СВЕ ПРОБЛЕМЕ
Текст: Prijedorgrad.org

Градоначелник Приједора Слободан Јавор је, како је и најавио, почео са обиласком мјесних
заједница како би у разговору с
грађанима били размотрени сви
проблеми које би заједничким
снагама и планским активностима рјешавали у наредном периоду. Он је у Бусновима мјештанима детаљно објаснио метод
рада и начин сарадње са мјесним
заједницама. У плану је обилазак
свих 49 мјесних заједница, лоцирање проблема и начин њихо-

вог рјешавања. Намјера Градске
управе је да се на инфраструктури ради током цијеле грађевинске сезоне. Градоначелник је овом
приликом истакао и да су у овој
години урађени радови у вриједности од око 3 милиона КМ, као
и да је расписан тендер за путну
инфраструктуру од 4,9 милиона
КМ који ће бити реализован до
краја године.Након обиласка
свих мјесних заједница биће
покренут поступак провођења
избора за чланове Савјета
мјесних заједница
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AKTUELNO 3.

ЕВИДЕНТИРАНА 53 СЛУЧАЈА ПРОСЈАЧЕЊА

На подручју Полицијске управе Приједор, у овој години
нису евидентирана
кривична дјела трговине и кријумчарења
људи, али су установљена 53 прекршаја
просјачења, речено
је на састанку Мониторинг тима поводом
Европског дана борбе
против трговине људима, 18. октобра.

Пише: Мира Згоњанин

Текст: Деборах Совиљ

"Апелујемо на грађане
да, у случају уочавања
оваквих појава, пријаве то најближој полицијској станици или
позову бесплатан број
122", рекла је Звездана
Алендаревић, портпарол ПУ Приједор.
Тјерање на просјачење, сексуална експлоатација и принудни
рад, неки су од облика
трговине људима. Свако се може наћи у позицији да постане жр-

Са састанка Мониторинг тима

тва. На мети су лица у
стању социјалне потребе или таквог психофизичког и здравственог
стања које их доводи
у заблуду или принуду
да постану жртве трговине људима. Ипак,
најрањивија су дјеца.
"Приоритетно указујемо на дјецу као рањиву
категорију, јер они још
увијек не умију пре-

познати злонамјерност
других, посебно одраслих, и евентуално
њихове интервенције
по питању експлоатације", рекла је Бранка
Тривић, члан Регионалног мониторинг тима
Приједор за борбу против трговине људима.
Приједорски тим један
је од шест регионалних
мониторинг
тимова,

који су формирани у
складу са Одлуком Владе Републике Српске, а
с циљем унапређења
борбе против трговине
људима. У 2020. години, у БиХ евидентирано је 70 жртава трговине људима, од којих
35 дјеце, подаци су невладине организације
World Vision BiH.

Мјесно удружење Расавци угостило приједорске пензионере

У ДОБРОМ ДРУШТВУ ГОДИНЕ СЕ НЕ БРОЈЕ

Дружење најбољи лијек
Текст: Деборах Совиљ

Мјесно удружење пензионера Расавци било
је домаћин дружења,
којем се одазвало око
двије стотине припадника најстарије популације из других приједорских насеља, као
и челници градског и
републичког удружења
пензионера.
“Пензионерима оваква
дружења много зна-

СЕНТИМЕНТАЛНА
САМ ПРЕМА ТОЈ
ДЕСНОЈ СТРАНИ...

СТАВ

Борба против трговине људима

че. У овој популацији
много је болесних, па
овако кад се окупимо и
расположимо, боље се
осјећамо”, рекла је Душанка Милунић, предсједница удружења из
Расаваца, које броји
око 380 чланова.
Предсједник Удружења
пензионера града Приједора, Слободан Брдар, изразио је задовољство јер су оваква
дружења прерасла у

традицију.
“То је начин да пензионери забораве на несретну свакодневницу,
а то је и терапија за
нас, старије, да се дружимо,
размијенимо
искуства и мишљења”,
рекао је Брдар.
Удружење пензионера Приједора броји
13.700 чланова. Градска управа им квартално дозначује укупну годишњу суму од 300.000

КМ, коју приједорско
Удружење пензионера
користи за једнократне
помоћи, бањско-климатско лијечење својих
чланова те друге активности. Примјер Приједора похвалио је и
предсједник републичког удружења, Ратко
Трифуновић.
“Приједор је, да тако
кажем,
својеврстан
шампион у подршци
градском
удружењу
пензионера, у односу
на све друге локалне
заједнице у Српској.
Пензионери су ти који
су градили и борили
се за РС, они су први у
измиривању својих обавеза. Заслужују да им,
у овим тешким временима, помогну њихове
локалне заједнице “,
нагласио је Трифуновић.
Пензионери сматрају
да млади могу нешто
и да науче од њих, јер
у првом плану је био
разговор и плес, а не
мобилни телефони.

Октобар је мјесец борбе против
карцинома дојке. Иза фразе коју
многи на њихову срећу не разумију, је и моја ружичаства врпца
на реверу ( купила ми је кћерка) и
милион тешких и сличних прича.
Биљанина је једна од њих. Поносна сам на њу. Борац је, онако с
кратком фризурицом, с косом која
је тек почела да ниче, дјелује ми
љепша него икад. Храбра је и зато
што јавно и отворено прича о паклу кроз који је прошла. Неке моје
даме неће, наводно крију болест
од породице ( ???) која у тим тренуцима треба и да им је највећа
потпора. Покушавам да разумијем
, а не знам због чега потреба за
стидом и вео на судбинску причу,
у којој би требале бити заједно и
отвореније него икад. Због других
наравно којим су аларм и упозорење. Дојке или сисе , како више
волите увијек су на овом поднебљу
биле својеврстан симбол женствености. У вријеме кад се о карциному дојке говорило шапатом, дакле
прије неких 30- так година, жена
која ми је била јако драга остала
је због болести без дојке. Касније
ми је причала да је спознају, да ће
једна страна грудњака бити празна, дочекала са жељом да се баци
с трећег спрата болнице. Да не
повјерујете, било је срамота што
је нема. Ја сам у том појму женствености, не рачуна ли се 14 лимфних чворова, испод пазуха, остала
без комада( доктор је рекао да је
било материјала) дојке или сисе,
како више волите. Сентиментална
сам према тој десној страни која је
мања него лијева, за комад у којем
се скот угнијездио. Након зрачења
и живих рана послије, ево већ
скоро осам година штитим је личним „патентом“. Прво памучном
поткошуљом, па онда спортским
грудњаком преко. И живо ми се
фућка да ли ће нека будалетина
примијетити да то није уобичајен
грудњак, под чијом „арматуром“
падају и стандардне тезе о гравитацији. Код толико сиса или дојки,
како волите, наше требају бити
само излијечени орган, на који смо
тако поносне, а никако мета погледа за шпрдњу, или не дај Боже
сажаљење. То ни једна од нас не
тражи, јер ми се разумијемо најбоље. Погледом и обично у двије,
три реченице. И те како свјесне
тог да је Пашинац био тако близу, а живот толико лијеп, да га не
треба трошити на ситницу каква је
грудњак. И да не заборавим, будите редовне на контролама, уживајте у животу и сваком поклоњеном
дану. И како рече та моја Биљана,
научите да волите себе, јер онда
ће и други вас. С кратком косицом,
грудњаком или без њега, потпуно
неважно.
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4. INTERVJU

Математички геније и доктор наука,
Ратко Дарда

ИЗ ЈАПАНА САМ
ДОШАО У БАЗЕЛ,
БЛИЖЕ ЈЕ МОМ
ПРИЈЕДОРУ И
НИШТАВЦИМА

Приједор има оно што многи немају, истинског математичког генија, Ратка Дарду, који је с 28 година постао доктор наука. Од септембра је у Швицарској, на Универзитету у Базелу, прије тог је радио у Јапану, а докторат спремао у Француској на престижном математичком Инстититу у Паризу ( Institut de mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche). У
Паризу је упознао и своју супругу, Рускињу, с којом се прошле године вјенчао у Приједору. Импресивној биографији
овог скромног генијалца, чије је име препознатљиво у европским и свјетским математичким круговима, треба додати
и то да је Дарда био ученик приједорске Гимназије “Свети Сава” с највише наступа на математичким Олимпијадама
у историји БиХ-а. Лако прихвата и интервју за “Козарски вјесник” у којем открива да су му најдражи доласци у родни
град, јер како каже “нигдје није тако лијепо као код куће”.

бити комбиновано, предаОд септембра сте у Базелу. вања и истраживачки рад.
Прије тог сте били у Јапану. Кад правите неку паралелу
, с Француском и Паризом
Какве утиске носите?
где је било најбоље?
У Швицарској сам добио
нови посао. Од септембра У Базелу је био конкурс,
радим на Универзитету у била су отворена три мјеста
Базелу. Дошао сам из Јапа- за пост-докторска истрана који ми се много допао. живања. Пошто је област
Било је лијепо, људи су слична мојој, одлучио сам
пријатни. Слободно врије- да се пријавим. Само некоме супруга и ја проводили лико дана након интервјуа
смо тако што смо путовали. професор ме обавијестио
Обишли смо више градова. да сам примљен. То су биле
И могу вам рећи да тамо лијепе вијести, јер иако ми
има много шта занимљи- се Јапан свидио, ипак је
вог, од извора вруће воде, много далеко.Посао ми се
до њихових храмова. На- састоји од предавања и исрочито су лијепе јапанске траживања. Предајем на
баште. Јапанци имају баш енглеском језику, јер њепосебну културу, у којој се мачки не говорим довољнарочито цијени обзирност но добро. У Базелу није
према другом особама, љу- као у Француској, тамо сам
базност, умјереност и слич- морао предавати на франно…Мада нисам много раз- цуском. Два пута седмичмишљао о останку тамо, јер но предајем.Потребно је
је превише далеко од куће. издвојити нешто времена
за припрему предавања, а
Поменули сте да сте у Јапа- остатак проводим на матену бавили истраживањи- матичким истраживањима.
ма. Овдје у Базелу ће то Посао ми се чини добар.
Текст: Мира Згоњанин

Супругу сте упознали у
Француској. Вјенчали сте
се у Приједору, долазите
овдје, она је како кажете одушевљена Приједором, али и вашим родним Ништавцима. О свом
родном мјесту говорите
увијек с љубављу.

се обрадујем породици,
вријеме искористим да се
сретнем с познаницима, да
се љети окупам на Сани која
ми је љепша од било којег
мора.Нажалост, прошле године то није било могуће.
Али ове сам релативно
близу па вјерујем да ћу долазити чешће, јер се сваки
Супругу Викторију упознао пут обрадујем кад дођем у
сам у Француској. Није своје родно мјесто.
математичарка. Вјенчали
смо се у Приједору прош- Да ли је било какве сале године. Рекла је да јој се радње с Универзитетима у
Приједор много свиђа као Републици Српској и да ли
град. Она је одлично научи- постоји жеља да се једног
ла српски језик. У Ништав- дана вратите у Приједор?
це и Приједор долазим кад
год могу. Наравно, највише Није , јер мислим да се код
нас нико не бави тим областима којим се ја бавим. То
тренутно није заступљено у
Републици Српској. Колико
знам ни у околним државама. Волио бих кад бих
једног дана био у прилици
да се овим послом бавим у
свом граду или својој Републици Српској.Суграђанима бих поручио да вјерују у
себе и да треба да раде оно
што воле. Најбитније је да
су они срећни и задовољни,
а не како ће то неко коментарисати.
Дарда на вечери са Јапанцима

ми тражили да предајем.
То ми математичари највише волимо. Једном седмично смо имали семинар
код мог професора Јасуде.
Поље истраживања којим
се бавим у математици је у
теорији бројева. Тренутно
радим на неколико чланака. Успјели смо генералисати одређену хипотезу, па
сад покушавамо да докажемо још случајева те хипотезе.

Тренутно учи и руски

,,

Дарда са супругом

Има нас неколико који се
бавимо сличним подручјем у математици, па с
њима могу да размијеним
и идеје. У Швицарској сам
за сада, јер тек сам стигао,
упознао тек неколико колега. С посла.Кад упоредим
Француску, Јапан и Швицарску, највише ми се свидио
посао у Јапану. У Француској сам био оптерећен студијима. То је увијек стресно,
јер постоје неке временске
границе до када је нешто
потребно завршити. Оптерећеност предавањима је
такође незанемарива. У Јапану ми је посао био искључиво истраживачки, нису

Говорим енглески који сам научио у школи
и на интернету, француски који сам научио
у Француској током студија, словеначки
током студија у Словенији... У школи сам
имао њемачки, али сам га нажалост заборавио. Сада
у Базелу се мало подсјећам, препознајем неке ријечи
које сам раније научио. Учим руски, како бих боље
могао да комуницирам са породицом своје супруге.
Иде некако, али могло би и боље. Њен српски је пуно
бољи од мог руског. Јапански нисам учио, дјеловало
је превише компликовано.Дијелом и због тог што они
користе три различита писма у једној реченици.

www.kozarski.com
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Постковид утиче на тијело и психу

СТАЊЕ КОЈЕ
РЕМЕТИ
КВАЛИТЕТ
ЖИВЉЕЊА

Десет до 30 одсто
обољелих има симптоме постковида.
Умор је чест симптом. Дотад активне,
без тегоба и хроничних болести, особе с
постковидом постају
уморне и тешко обављају уобичајене
активности.

фекције вирусом корона,
а не могу бити објашњени
неким другим стањем или
болешћу. Ако је пацијент
имао тежи облик болести,
био хоспитализован или је
његов имунитет компромитован, симптоми могу
трајати и дуже од 12 седмица. Такође, дио пацијената који су имали благе
симптоме, и који не знају
да су пребољели болест,
могу имати постковид синдром", рекла је за "Козар-

болест, а да она није потврђена тестирањем, него
се тек након дуготрајних
тегоба посумња на постковид и уради серолошко
тестирање. Жене много
чешће имају постковид,
истиче др Ахмић.
"Сљедећи симптоми су чести у постковиду: физички
умор, малаксалост, краткоћа даха, бол у прсима,
кашаљ, губитак чула окуса/мириса, губитак апетита, сметње равнотеже,

Текст: Деборах Совиљ

"Не знам шта ми је, али
стално сам уморан, а након
обичне вожње бицикла запушем се и обузме ме слабост. Притом сам одувијек
био у доброј физичкој
форми, а и године ми иду
у прилог", пожалио се један наш суграђанин свом
комшији. На питање да ли
је преболио корону, одговара потврдно, и то више
него једном. Да ли је постковид разлог због којег је
из категорије "може волу
реп ишчупати", прешао у
ону "повуци ручну", овај
Приједорчанин поуздано
не зна, али је код себе препознао неке од симптома
који се сврставају у постковид. Свјетска здравствена
организација дефинисала је клиничко стање пост
акутног ковида, продуженог или дугог ковида, а
ријеч је о мултисистемској
болести која може да траје
од два до шест мjесеци, а
код неких пацијената скоро годину дана.
"Постковид синдром карактеришу симптоми који
су присутни и након 12
седмица од почетка ин-

Прим. др Земира Ахмић: Жене чешће имају постковид

ски вјесник" прим. др Земира Ахмић, специјалиста
породичне медицине.
Додаје да године не играју
улогу у томе хоће ли неко
имати постковид синдром.
Од њега оболијевају и млади људи, једнако као и стари. Постковид могу имати
и они који су пребољели

испадање косе, појачано
знојење и прољев. Психичке тегобе обухватају
лоше расположење, тјескобу, несаницу, заборавност, слабљење концентрације", рекла је Земира
Ахмић.
По њеним ријечима, симптоми постковида су ви-

шеструки па се у лијечење
укључују
специјалисти
више грана. У Заводу за
физикалну медицину и
рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" формиран је
специјални постковид рехабилитациони програм.
"Постковид пацијенти су
често анксиозни, понекад
и депресивни, поготово
ако им је неко умро од посљедица инфекције. Често
су заборавни и не могу
спавати. Тегобе се појаве
углавном мјесец до три
након пребољелог ковида.
Посљедице ковид-инфекције још увијек нису потпуно истражене и пред нама
је вријеме за те активности
и сазнања", истиче наша
саговорница.
Тачан узрок постковид
синдрома се не зна. Претпоставља се да су узроци
директан утицај вирусне
инфекције, тешке системске упале, микроваскуларне тромбозе и неуродегенеративне промјене, али
и прикривене инфекције
у организму, што доводи
до продуженог имуног одговора. Десет до 30 посто
обољелих ће имати симптоме постковида. Умор

је чест симптом уз психолошке симптоме. Дотад
активни и без тегоба и
хроничних болести, као и
људи који су имали неке
хроничне болести, али без
осјећаја умора, постају
уморни и тешко обављају
уобичајене
активности.
Јако пуно енергије морају
уложити за обављање
једноставних поступака.
Морају у поступку опоравка да се често одмарају и
промијене своје приоритете. Прим. др Земира Ахмић наводи да је и несаница чест симптом. Због тога
је у току лијечења ковид
инфекције у протоколима
било кориштење валеријане или мелатонина. Помажу и вјежбе дисања и
вјежбе опуштања. Потребно је успорити и смањити очекивања. Ахмићева
препоручује у прехрани
користити воће и поврће,
витамине Б групе Ц, Д, Е,
магнезијум, селен, жељезо и цинк, коензим Q 10.
"Испитивање болести Ковид-19 и даље траје, а добро је да су нови сојеви нешто блажег клиничког тока
и прогноза је много боља",
истакла је др Ахмић.

СИМПТОМИ
ФИЗИЧКИ: умор, малаксалост, краткоћа даха,
бол у прсима, кашаљ, губитак чула окуса/
мириса, губитак апетита, сметње равнотеже,
испадање косе, појачано знојење и прољев.
ПСИХИЧКИ: лоше расположење, тјескоба,
несаница,
заборавност,
слабљење
концентрације.

21. октобар 2022.
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Ученици и наставници: Настављамо да постижемо запажене резултате

ОБИЉЕЖЕНО 87 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ''
Текст: Ведрана Нишевић

Ученици и наставници
Основне школе ''Петар
Кочић'' пригодним програмом су
обиљежили
87 година постојања ове
образовне установе. Поручили су да у наредном
периоду настављају да постижу запажене резултате.
Из Основне школе ''Петар
Кочић''поручили су да су
поносни на овај јубилеј.
''Трудили смо се и трудићемо се да у наредном
периоду будемо још бољи.
Свака нова година доноси
нове изазове али и нове

циљеве и тежње које настојимо да остваримо с
нашим ученицима. Увијек
пуни елана и љубави према дјеци и послу који радимо'', истакла је Светлана
Марић, наставник географије у ОШ ''Петар Кочић''
Приједор. ''Вјерујем да
ћемо постизати значајније резултате уз жељу да
сви заједно радимо,без
будућих пандемија или
неких других ситуација'',
додала је Горана Босанчић, директор ОШ ''Петар
Кочић'' Приједор.
Основну школу ''Петар Кочић'' похађа 1160 ученика.

Дјечији рођендани од 200 КМ па до 1. 000 КМ.

ПРОСЛАВА ДЈЕЧИЈИХ РОЂЕНДАНА ТРЕНД,
АЛИ И ЛУКСУЗ
Текст: Ведрана Нишевић

Наташа Врућинић Трепанц, мајка троје дјеце,
наводи да за прославу једног дјечијег рођендана из
кућног буџета минимално
мора да издвоји око 200
КМ и то ако рођендан праве са малим бројем дјеце.
''Изнајмимо играоницу и
купимо грицкалице. Пића
има тамо, што потрошимо,
то платимо. Изађе око 200
КМ. То се прије славило
код куће и било је друга-

чије'', додаје Наташа.
Цијена прославе дјечијих рођендана
може износити
и до 1000 КМ,
ако се одлучите да изнајмите фотографа, наручите
декорацију,
али
и
остале
д ј е чије
д е таље.

Најнижа цијена рођендаонице 100КМ

из рођендаоница ''Макеа''.
Родитељи такође неријетко ангажују и дјечијег аниматора. Они који раде тај
посао, кажу да се труде
да забаве дјецу и прив у к у њихову пажњу. На
рођенданима
проводе око
два сата,
а то наплаћују од
50, па до 500
КМ.

''Што се тиче рођендана које ми радимо, 90%
тих рођендана су заправо тематски . Ми те теме
реализујемо, било да су
у питању разне маскоте
којих имамо 10, или неки
костими '', каже Андреа
Меакић, дјечији аниматор.
Како и на који начин прославити дјечији рођендан,
одлука је на родитељима и
жељи слављеника, али ако
се одлучите за све оно што
прати садашњи тренд будите спремни да из кућног
буџета морате издвојити
већу количину новца.

Изнајмљивање
рођендаонице ''Макеа''
креће се од 100 КМ, па на
више.
''Имамо понуду за разне
узрасте, јер и дјеца до 10
година долазе да прослављају рођендане. Све
је у нашој организацији,
ваше је да дођете, донесете своју торту, пиће, грицкалице за дјецу, и на крају
покупите своје поклоне'',
истиче Николина Турудија

У посљедњих неколико година ни дјечији рођендани не славе се као
некада. Више су цјеновно постали налик свадбама и крштењима.
Дјечје забаве нису само за оне најмлађе, него и за њихове родитеље.С
обзиром на то да већина дјеце долази у пратњи својих родитеља,
организатори прославе морају да рачунају и на њих. У већини
играоница је доступна храна за одрасле, али и опција да родитељи
донесу своју храну.

Дјечији аниматори од 50 па до 500КМ.

www.kozarski.com
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За Риплија и рубрику “вјеровали или не“

КРИВАЈА ИМА ШКОЛУ СА САМО
ЈЕДНИМ ЂАКОМ

''Извињавам се ситему, али ја имам своју шему. Школа ће да ради због мене једног, али довољно вриједног. Желим да ме
школа у мом селу чека и учитељица нека. Била строга или блага, знање ћу да усвојим, јер у правилнику тако влада. Бар једна
ласта ће на кров да слијеће. Бар једну ћу да испраћам у јесен, а дочекам у прољеће'', ово су ријечи Михајла Божичића, ученика
трећег разреда подручног одјељења Основне школе ''Петар Петровић Његош'' у Криваји. Тако је школа у Криваји зрела за
рубрику „вјеровали, или не“, јер је Михајло њен једини ученик. Школски дан започиње и завршава са учитељицом, која му је,
како каже најбољи школски другар, јер других нема.
новић, учитељица у подручном одјељењу Основне
школе ''Петар петровић
Његош'' Буснови.

Михајло од куће до школе најчешће иде пјешке.
Школске обавезе су му на
првом мјесту, али га не

и осјећајан'', , каже Михајлов тата Душко.
Михајло, иако поред себе
у клупи нема школског

спрјечавају да помаже и
родитељима.
''Поносан на свог сина. Све
прича мајци, брату и мени
кад дође кући. Помаже
ми и око кућних послова,
јако је вриједан, пажљив

другара, од којег би се
покаткад могло нешто и
преписати има све петице.
Задовољан је и сретан и
вјерује да ће школа у којој
је данас једини ученик једног дана бити пуна дјеце.

Михајло Божичић
Текст: Ведрана Нишевић

''Поздравимо се, прегледамо задаћу и почињемо
да радимо. Мени је добро са мојом учитељицом
и срећан сам што могу да
идем у школу у свом селу“,
прича Михајло.
Бити учитељ само једног
ђака био је изазов и за учитељицу. Међутим, то сад
види као благослов. Радни дан почиње уз осмијех
и добро расположење, а
тако га и завршавају.
''Обично мене Михајло
дочека. Он је заиста онако
срећан ученик. Пожелимо
једно другом добро јутро,
нашалимо се како у учионици нема неке галаме.

Кад држим наставу увијек
је ту нека музика у позадини, јер не волимо да буде
тихо. Тако да нама никада
није досадно. Ова наша
прича је као Ћопићева прича'', прича Данијела Мика-

На путу од куће до школе

Михајло: Учитељица је мој школски друг

Михајло и његов отац

Наша екипа са Михајлом и учитељицом

Михајло од школе до куће пјешачи
свакодневно. Ништа му не смета. Па,
ни снијег кад добро напада у његовом
крају. Тад зна да га у школи чека топла
учионица и насмијана учитељица.

21. октобар 2022.
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Крстило се девет Милинковића из Црне Долине

У ЉУБАВИ И СЛОЗИ И КОД КУЋЕ И ПРЕД БОГОМ
Супружници Нaтaшa и Срeћкo Mилинкoвић из Црнe Дoлинe двaдeсeтaк
гoдинa слoжнo живe пoрoдични живoт. Изрoдили су oсмoрo дjeцe,
кoja су сe у утoрaк, уoчи Toминдaнa, њихoвe крснe слaвe, зajeднo
сa oцeм. крстилa у Цркви Прeсвeтe Бoгoрoдицe нa Пaшинцу. Нaкoн
крштeњa, Нaтaшa и Срeћкo су сe и црквeнo вjeнчaли и зaклeли нa
дoживoтну љубaв.
Mилинкoвићи су прeд Цркву дoшли рaдoсни и узбуђeни и нaдaсвe слoжни,
бaш oнaкo кaкo и живe
свoj живoт. Дaриja идe у
4. рaзрeд oснoвнe шкoлe
и кaжe дa je срeћнa штo je
сa пoрoдицoм дoшлa дa
сe крсти. „Бaш ми je дрaгo
штo сaм дoшлa у цркву дa
сe крстимo сa свojим рoдитeљимa, сa сeстрaмa и
Kум Милинковића Мирослав Петровић
брaћoм. Дрaгo ми je штo
a нa питaњe дa ли je тeшкo ћe сe мojи рoдитeљи и црТекст: Зоран Совиљ
сa тoликoм дjeцoм изaћи
Живoт нa сeлу и oд сeлa нa крaj oдгoвaрa: - Meни
никaдa ниje лaк. Врлeт- ништa ниje тeшкo кaдa су
нa и брдoвитa зeмљa дjeцa у питaњу, a пoгoтoвo
Црнe Дoлинe, гдje живи кaдa oсjeтим њихoву
дeсeтoчлaнa
пoрoдицa љубaв и тoплину прeмa
Mилинкoвић и нe пружa мeни.“
нeкe вeликe пoљoприврeдСЛOЖНИ У ЖИВOTУ,
нe мoгућнoсти. Нaтaшa и
СЛOЖНИ И У ЦРКВИ
Срeћкo снaлaзe сe нa сeби
С
oбзирoм
дa дjeцa, a ни
свojствeн нaчин и влaстиoтaц
Срeћкo
нису били
тим трудoм и oдрeђeнoм
крштeни,
пoрoдичнo
су
пoмoћи сa стрaнe, oдгajajу
oдлучили
дa
сe
крстe
oсмoрo дjeцe. Нajстaриja
Кристинa нeдaвнo je нaпу- зajeднo. Свeчaни чин
нилa 18 гoдинa, a нajмлaђa крштeњa дeвeтoрo MиMaриja имa дeсeт мjeсe- линкoвићa, у утoрaк, 18.
ци. Измeђу њих су рoђe- oктoбрa, уoчи Toминдaнa,
ни Рaдe, Вaлeнтинa, Maр- њихoвe крснe слaвe, у
тинa, Дaриja, Mилицa и Цркви Прeсвeтe БoгoрoMихajлo. Нaтaшa пoнeкaд дицe нa Пaшинцу oбaKрштење Милинковића
у шaли кaжe дa у кући виo je пaрoх пaлaнчишки
Вучaнoвић.
свaки дaн имa oбдaништe, Влaдислaв

MИХAJЛO MAJСTOРE
Jeдaн oд двojицe синoвa
у
пoрoдици
Mилинкoвић,
Mихajлo имa три гoдинe.
Гeнeтикoм je пoвукao нa oцa,
кojи свaштa знa дa нaпрaви и
пoпрaви. И Mихajлa зaнимa
мajстoрлук. Из oчeвe рaдиoницe
виjци, eксeри, чeкићи, клиjeштa,
шaрaфцигeри,
свaкoднeвнo
зaвршaвajу у њeгoвим рукaмa.
И нe сaмo у рукaмa нeгo и пoд
jaстукoм. Крaдoм, дa никo
нe види, приje нeгo штo пoђe
нa спaвaњe, Mихajлo пoд
jaстук нaгурa eксeрa, виjaкa,
пoнeки oкaсти и вилaсти кључ,
шaрaфцигeр и joш пoнeштo.
Jeстe дa тo
жуљa мaлeну
глaвицу, aли Mилун, кaкo гa
oд миљa зoву, нaђe вeћ нeки
пoлoжaj кojи ћe му дoниjeти
дубoки дjeчиjи сaн.

квeнo вjeнчaти. И дoшлa
сaм oвдje дa сe пoмoлим
Бoгу“, кaжe Дaрa, кaкo je
oд миљa зoву укућaни.
У тoплoм дoму Mилинкoвићa Кристинa je
нajстaриje диjeтe. Oднeдaвнo je пунoљeтнa и
кaжe дa joj oвaквo пoрoдичнo oкупљaњe мнoгo
знaчи. „Зa свe нaс oвo je
пoсeбaн дaн. Дрaгo ми je
штo сe крстимo, a пoсeбнo ми je дрaгo штo смo
сви ту и штo ћeмo тo урaдити зajeднo. Oвo je jeдaн
oд нaчинa дa сe joш вишe
приближимo нaшoj вjeри“,
истичe Кристинa.
Пoсeбним пoнoсoм и
рaдoшћу нa крштeњe je
дoшao и oтaц Кристинe,
Вaлeнтинe,
Maртинe,
Дaриje, Mилицe, Maриje,
Рaдe и Mихajлa. Срeћкo
кaжe дa ћe дoживљaj сa
крштeњa и црквeнoг вjeнчaњa пaмтити дo крaja
живoтa. „Врлo сaм пoнoсaн

дaнaс штo сви зajeднo присуствojeмo свeчaнoм чину
крштeњa и штo ћeмo сe супругa и ja и црквeнo вjeнчaти. Рaдуjeм сe и тoмe
штo зa кумa имaм финoг и
дoбрoг чoвjeкa и штo смo
нaшe дугoгoдишњe приjaтeљствo крунисaли кумствoм“.
Mилинкoвићимa je кум
дугoгoдишњи
пoзнaник и приjaтeљ Mирoслaв Пeтрoвић, кojи им je
пoжeлиo срeћу у дaљњeм
живoту. „Срeћкo и ja сe
пoзнajeмo дугo. Дружимo
сe и пoмaжeмo jeдaн другoм кoликo мoжeмo, a
кaдa мe питao дa му будeм
кум, прихвaтиo сaм тo сa
вeликим oдушeвљeњeм.
Дрaгo ми je и пoсeбaн je
тo oсjeћaj штo мoгу дa
крстим вишeчлaну пoрoдицу сa oсмoрo дjeцe.
Свимa им жeлим мнoгo
срeћe, здрaвљa и успjeхa у
живoту“.

www.kozarski.com
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Прва крсна слава Манастира Милошевац

ВЛАДИКА ЈЕФРЕМ:
„АКО БОГ ДА, ТА СВИЈЕЋА
СЕ ВИШЕ НЕЋЕ ГАСИТИ“

Текст: Ведрана Нишевић

НAРOДУ И ЦРКВИ
OСTAВИЋE OСAM
ПOРOДИЦA
Mилинкoвићe je крстиo и
Нaтaшу и Срeћкa црквeнo
вjeнчao пaрoх пaлaнчишки Влaдислaв Вучaнo-

oвo вjeнчaњe у цркви je
пoтврдa њихoвe љубaви,
кojу су oни пoкaзaли крoз
ствaрaњe вeликe пoрoдицe. Oни трeбa дa буду
узoр и примjeр свимa,
jeр кaдa чoвjeк у 21.
виjeку сa супругoм изрo-

У Манастиру Милошевац,
који је посвећен Покрову
Пресвете Богородице прослављена је прва крсна
слава. Свету литургију служио је епископ бањалучки
Јефрем. Он је рекао да је
Манастир Милошевац био
итекако потребан у овом
времену, те им је жеља да
ово свето мјесто оставе будућим генерацијама које
долазе.
''Ове године смо прославили прву славу и ако Бог да
та свијећа се више неће гасити'', нагласио је Јефрем.
Изградња манастира почела је 2018.године. До сада
су освештани темељи ма-

AЛИ TATA, JA TEБE ВOЛИM
У пoрoдици Mилинкoвић уoчљив je лиjeп и
тoпao oднoс рoдитeљa прeмa дjeци,
aли и дjeцe прeмa рoдитeљимa.
Дeвeтoгoдишњa Дaриja, или Дaрa,
кaкo je милoштoм зoву,
чeстo вoли дa сe мaзи
сa oцeм. Aли, oтaц je
пoнeкaд умoрaн, ниje
му дo мaжeњa. Но,
Дaриja нe oдустaje. „
Дaрo, гњaвиш мe“,
кaжe тaдa умoрни
Срeћкo. Meђутим,
с другe стрaнe
стижe мнoгo jaчe
oружje oд тoг умoрa
„ Aли тaтa, ja тeбe
вoлим“, сa пунo
пaжњe и њeжнoсти
изгoвaрa Дaрa и
гњaвaжa и умoр су
кao рукoм oднeсeни.
вић, кojи je истaкao дa су
oвaкви дoгaђajи увиjeк нa
рaдoст цркви и вjeруjућeм
нaрoду, a приje свeгa
зa Срeћкoву пoрoдицу.
„Нaрaвнo, тo je jeдaн
рaдoстaн дoгaђaj приje
свeгa зa њeгoву пoрoдицу, jeр сaмим тим oни ступajу у нaшу свeту прaвoслaвну цркву, пoстajу
члaнoви
прaвoслaвнe
црквe и oд тaдa дaje им
сe нeсмeтaнa приликa дa
сe духoвнo рaзвиjajу. И

ди oсмoрo дjeцe, тo сe
зoвe и хрaбрoст и љубaв и
пoжртвoвaњe. Нaтaшa и
Срeћкo ћe српскoм нaрoду и Цркви oстaвити oсaм
пoрoдицa“, истичe пaрoх
Вучaнoвић.
Нaкoн крштeњa и црквeнoг вjeнчaњa, Mилинкoвићи су сe у слoзи
кojoм су дoшли у цркву
врaтили кући дa сa кумoм
прoслaвe свeтo крштeњe
и дa припрeмe joш штo je
прeoстaлo зa Toминдaн,
свojу крсну слaву.

Служење Свете архијерејске литургије

ПРВУ ЛИТУРГИЈУ
СЛУЖИО ПАТРИЈАРХ
СРПСКИ ПОРФИРИЈЕ
Нови манастир се
налази у непосредној
близини старог.
Објекат је димензија
28х18 метара и рађен
је у византијском
стилу. Његова светост
патријарх српски г.
Порфирије посјетио је
манастир Милошевац
23. октобра 2021.
гдје је заједно са
Епископом Јефремом
служио литургију.
Посјета је уприличена
поводом завршетка
грађевинских радова
на манастиру,
као и покривању
манастирског конака.

настирског конака, четири
звона и једанаест позлаћених крстова.
''Послије дугог низа година
и вијекова успјели смо да
дочекамо да прославимо
прву крсну славу у манастиру Милошевац '', рекао

је Драган Хрваћанин, протонамјесник.
На прослави крсне славе
поткозарске светиње присуствовали су и представнци Градске управе и Владе
Републике Српске. Поручили су да је слава сваког
вјерског објекта од великог значаја за цијелу РС.
''Поносна сам што је ово у
мом граду. Са аспекта ресора који водим чинићемо
све да Приједор постане
мјесто привлачно за многе
људе за наше грађане РС,
али и за све људе широм
свијета који ће пожељети
да дођу и да нас обиђу'',
навела је Сузана Гашић,
министар трговине и туризма РС.
Помоћ за изградњу манастира Милошевац у Чиркин Пољу пружила је локална заједница, Влада РС
и вјерујући народ.

Светиња од великог значаја за Приједорчане

21. октобар 2022.
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Пољопривредно-прехрамбена школа примјер добро организоване практичне наставе

УЧЕНИЦИ УЧЕ ОД ПРОФЕСОРА, АЛИ И ПРОФЕСОРИ ОД УЧЕНИКА

Пољопривредно-прехрамбена школа у Приједору једна је од најопремљенијих и најорганизованијих средњих школа у
Републици Српској, када је ријеч о практичној настави. Све што произведу у пластеницима у Пухарској и на парцелама
у Туковима, ученици обрађују у бројне производе.
Текст: Мирјана Шодић

стручне савјете професора.
Све
што
произведу,
обрађују
ученици
прехрамбеног смјера. У
овој школи труде се да
организују
квалитетну
практичну наставу како
би
ученици,
након
завршетка
школовања,
били оспособљени за
самосталну производњу.
“Онај ко заиста жели,

може доста тог да научи.
Посебно ми је драго,
јер ученици већ раде на
својим имањима. Многи
од њих у нашу школу дођу
са добрим предзнањем.
Они од нас уче, али и ми
од њих”, каже професор
стручних предмета у овој
школи, Јованка Дражић.
Пољопривреднопрехрамбена школа у

Да је добра пракса
злата вриједна, добро
зна
Данијел
Кесић,
ученик другог разреда
Пољопривреднопрехрамбене школе смјер агротехничар. Након
бербе поврћа, Данијел је
са другарима из разреда
припремио земљиште у
школском пластенику за
садњу лука.
“Практична настава добро
је организована и мени
то добро дође, јер све
што научим у школи могу
да примјеним код куће у
породичном пластенику”,
каже он.
Све
што
будући
агротехничари раде на
пракси, раде уз надзор и Садња лука у пластенику у Пухарској

Пољопривредно-прехрамбена школа први
пут ове године уписала је комбиновано
одјељење са по 12 ученика пекара и
агропроизвођача. Ријеч је о дефицитарним
занимањима, а ученицима је обезбијеђена
мјесечна стипендија од 100 КМ и бесплатан
превоз до школе.

Приједору једина је школа
у Републици Српској у којој
се узгајају гљиве буковаче.
Ученици и професори
посебно су поносни на
ову производњу, јер је
еколошка и самоодржива.

Производња гљиве буковаче

У овој школи, ученици
на практичној настави
производе и сокове,
сир, пекарске и друге
производе.
Иако је практична настава
добро организована и
самоодржива и у овој
школи
примјетан
је
мањак ученика, нарочито
у прехрамбеној струци.
„Претходних година током
цијеле седмице имали
смо практичну наставу,
међутим
ове
године
због
мањка
ученика
практичну
наставу
у
кабинету
организујемо
само три дана седмично

у првој смјени. Нисмо ни
у могућности да вршимо
услужне
дјелатности
цијеђења
сокова
за
наше грађане, као што
смо
радили
прије“,
рекао
је
директор
Пољопривреднопрехрамбене
школе,
Горан Аничић.
У
Пољопривреднопрехрамбеној
школи
истичу добру сарадњу
са
Одјељењем
за
пољопривреду
и
рурални развој, Градском
управом, те италијанским
удружењем у Приједору.

Осим што је здрава, веома је и укусна.

БУНДЕВА, КРАЉИЦА ЈЕСЕНИ
Текст: Ведрана Нишевић

Бундева је један од заштитних знакова јесени, а
раскош њених боја, облика и величина немогуће је
не примијетити. Октобар
је посебно обиљежен наранџастом бојом, а куда
год се окренемо, бундеве
нас окружују - на тањиру и
у ентеријерима.
Један од најпродаванијих
производа на Градској трнижици,
ових дана
управо је
бундева.
Она је за
многе

краљица јесени. Осим што
је здрава, веома је укусна.
Грађани јој не могу одољети. Припремају је на различите начине. Некоме је
додатак оброку, а некоме
главно јело. Бундева има
и љековита својства. Њено
месо богато је влакнима,
магнезијумом, калијумом
и витаминима. Ове године и род је био задовоља-

Грађани бундеву припремају на разне начине

Бундева има и љековита својства

вајући, а на тржници се могу пазарити
примјерци тешки и
преко 20 килограма.
''Каква је година
била, добро је.
Биле су у почетку слабе,
али послије
кише су укру-

Омиљено је сезонско поврће и неизоставан
састојак у кухињи познатих свјетских кувара.
пњале '', истиче Стојан Башић, продавац на Градској
тржници.
'' Бундева захтјева доста
воде и хоће доста ђубра.
Мора се залијевати, а ако
се не залијева, остане јако

мала.Врло су укусне, суве
и слатке. То је битно јако за
бундеву. Да није мокра и
да није горка, а ове су јако
слатке и фине'', додаје Милан Кантар, такође продавац на Градксој тржници.

www.kozarski.com
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Након богате медоносне сезоне

ПЧEЛAРИ ПРИПРEMИЛИ ПЧEЛИЊAКE ЗA ЗИMУ
oквиримa, jeр сe нe мoжe
никaд зa бoлeст рeћи
дa je зaдoвoљaвajућa.
Увиjeк je трeбa свeсти
нa минимaлну мjeру и
бoрити сe прoтив њe",
нaпoмињe Кунић.
Свoj пчeлињaк зa зиму

Текст: Зоран Јелић

Нaкoн нeкoликo лoших,
oвa гoдинa je зa пчeлaрe
билa дoбрa. Meдa je
билo, и изузeтнo je
квaлитeтaн. Сaд je рeд
зa зaслужeн oдмoр зa
пчeлe. Вeћинa припрeмa
кoшницa зa прeдстojeћу
зиму je oбaвљeнa, кaжу у
приjeдoрскoм Удружeњу
пчeлaрa “Првa пчeлa”.
"Нoвa
пчeлaрскa
гoдинa крeнулa je вeћ
сa 1. aвгустoм, кaд смo
пoчeли сa рeдoвним
узимљaвaњeм
пчeлa,
прихрaнoм тaмo гдje
je
билo
пoтрeбнo.
Нaдaм сe дa мнoги
нису имaли пoтрeбу зa

Кошнице спремне за зимске дане

прихрaњивaњeм пчeлa.
Jeдинo oни кojи су
рaзрojaвaли oвe гoдинe
и прaвили нoвa друштвa.
У тoj припрeми трeбaлo
je oбeзбиjeдити oд 15 дo
20 килoгрaмa мeдa зa

Миле Кнежевић

Ловци опрез
приликом лова
Текст: Ведрана Нишевић

Лов је занимљивa забава
у којој многи уживају.
Међутим понекад
та
забава може бити и
опасна, нарочито ако
је и ловина таква,попут
рецимо диљих свиња

Опрез са ловачким оружјем

oбeзбиjeдиo дa му здрaвa
друштвa улaзe у зиму, дa
нeмa крeчнoг лeглa, гдje
су сaнирaни пчeлињaци,
тaj нe би трeбao имaти
прoблeмa прeкo зимe. Бeз
oбзирa кaквa зимa будe.
Aли oнaj кo je oгoлиo

пчeлe", кaжe прeдсjeдник
„Првe пчeлe“ Ђурo Кунић.
Бoлeсти пчeлa су тaкoђe
нeштo нa штa сe мoрa
мислити, a нajпрeчe je
билo oчистити кoшницe
oд вaрoe, нaмeтникa кojи,
укoликo сe нe трeтирa
прaвoврeмeнo,
мoжe
дa
уништи
пчeлињу
зajeдницу.
"Нajвeћи прoблeм je
вaрoa с кojoм сe нajвишe
бoримo и снaлaзимo
нa вишe нaчинa. И тo
дoстa успjeшнo. С тим дa
имa joш нeких вирусa,
oдрeђeних бoлeсти пoпут
нoзeмoзe, ATЛ-a. Ниje
тo ништa aлaрмaнтнo,
вeћ у прихвaтљивим

Ђуро Кунић

je припрeмиo и Mилe
Кнeжeвић из Лaмoвитe.
Кaжe, прихрaнa oвaj пут
ниje билa пoтрeбнa, jeр je
гoдинa билa мeдoнoснa,
пa
су
пчeлe
сeби
припрeмилe
дoвoљнo
хрaнe. Нaпoмињe дa сви
кojи узимљaвaњe oдрaдe
кaкo трeбe, нe мoрajу дa
сe брину зa свoje пчeлe.
"Кo je урaдиo трeтирaњe
прoтив вaрoe, и кo je

пчeлe, кo je узeo мaлo
вишe нeгo штo трeбa, зaтo
штo je билo вишe, e тaj би
мoгao имaти прoблeмa",
кaжe Кнeжeвић.
Сумирajући гoдину изa
сeбe, пчeлaри сe нaдajу
дa ћe и нaрeднa бити
ништa мaњe успjeшнa.
Чaк и aкo сe тo нe oствaри,
oбeзбиjeдили су дoвoљну
зaлиху мeдa и зa тржиштe
и зa влaститe пoтрeбe.

ЛОВ ОПАСАН НЕ САМО ЗА ЛОВИНУ
кад адреналин неријетко
и диктира ловни дан. С
друге стране оружје је у
питању па овај, углавном
мушки хоби, захтијева и
додатни опрез. Мора се
водити рачуна о личној
али и заштити других
лица. Да је тако потврђује
и недавни случај из
Оштре Луке, гдје је због
самоопаљења
ловачке
пушке, рањен ловац. На
срећу, све је прошло без
већих повреда.
''Дошло је до несретног
случаја када су ловци
прилазили aуту. Ловац
је ставио пушку на ауто.
Пушка је сама пала и
десило се рањавање '',
рекао је Љубомир Тркуља,
предсједник ЛУ ''Сана'' из
Оштре Луке.
Опреза никад доста ,
сматра Милош Тркуља,
бивши члан Ловачког
удружења из Копривне.
Поручује да ловац не
може бити свако.
'' То је један од посебно

лијепих спортова, али
мора бити озбиљан. Ко
год мисли да лови не може
срљати и бити неозбиљан
у лову. Ту мораш бити
сконцентрисан и мислити
да си у лову и да су људи
око тебе да не направиш
неки проблем'', додаје
Милош.
Из Полицијске управе
Приједор наводе да је ове
године забиљежен само
један случај рањавања
ловца у лову и то баш

Апел и из ПУ Приједор

овај у Оштрој Луци.
Додају да имају веома
добру сарадњу са свим
ловачким удружењима.
''Полицијска
управа
Приједор има добру
сарадњу са ловачким
удружењима с којима
кроз заједничку едукацију
и активности ради на
унапређењу безбједности
када је у питању ловство.
Апелујемо
на
сва
ловачка удружења да се
придржавају законских
прописа, посебно када
је у питању едукација
ловаца
из
области
руковања
ватреним
оружјем и апелујемо на
ловце да се придржавају
ловачке етике'', навела је
Звездана Алендаревић,
портпарол ПУ Приједор.
На крају порука. Ловци,
уживајте у сваком лову,
али знајте да морате
обратити
пажњу
на
властиту и сигурност
других током лова, јер
оружје није играчка.

21. октобар 2022.
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КАМЕНЕ СКУЛПТУРЕ МАТИЈЕ
РАДОВИЋА
Текст: Ведрана Нишевић

Камене скулптуре природних облика, аутора
Матије Радовића, експонати су које Приједорчани могу погледати
као дио нове изложбене поставке у Галерији
''Сретен Стојановић''. По
ријечима овог умјетника
из Подгорице, инспирацију за скулптуре од камена добио је на основу
многих истраживања.
''Испробавајући све ма-

теријале, као што су
дрво, метал и камен некако ми је та моја замисао и тај рад у умјетности надовезао се да ми
буде материјал камен.
Имам ту тенденцију да
се и даље остварујем
кроз камен, као погодан
материјал за обраду '',
додаје Радовић.
Изложба “Естетика форме и облика”, биће отворена до 2. новембра

Камене скулптуре

Промовисана трећа збирка пјесама
Ирене Станковић

ЉУБАВ СЕ ГРАНА У
КРОШЊИ ЖИВОТА

Са промоције у Градској читаоници
Текст: Деборах Совиљ

У Приједору је промовисана збирка пјесама “Крошња
живота”, Ирене Станковић,
пјесникиње из Новог Града.
Ово је њена трећа књига, а
прва објављена у Републици Српској. Издавач је Удружење књижевника РС, док су
претходне двије објављене у
издању “Бранковог кола” из
Сремских Карловаца. Дјело је

У ТОКУ ПРИЈАВЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ МЕЈКОВЕР

Текст: Ведрана Нишевић

Стоматолошка ординација ''Др Чопрка'', и ове
године, поклања један хуманитарни мејковер.
Право на учешће имају све жене старије од

18 година, које из финансијских
разлога не могу себи да приуште
блистав осмијех. У пријави је
потребно да наведу образложење
због чега сматрају да управо оне
требају бити изабране.
''Могу да се пријаве сви они који
сматрају да им је потребна помоћ
што се тиче зуба. Ми смо ту да
помогнемо. Услови за пријаву
исти су као и претходне двије
године, а пријаве могу слати на
нашу мејл адресу ordinacija@
drcoprka.com'', истакла је др Јасна
Чопрка, власник Стоматолошка ординација
''Др Чопрка''.
Пријаве трају до 25. октобра.

подијељено у више циклуса.
Промоција је одржана у организацији Народне библиотеке “Ћирило и Методије”, а
у оквиру полугодишњег конкурса за избор и промоцију
публикованих дјела завичајних писаца с подручја приједорске регије. Том приликом
представљен је и библиотечки билтен "Библион" који је
обухватио око 25 књижевних
промоција.

КИНО “КОЗАРА”
Нa рeпeртoaру кинa
Кoзaрa oд 20. дo
26. oктoбрa:
19.00
Oтписaнци
-синхрoнизoвaн

21.00
Црни Адам

ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР
ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
САОБРАЋАЈ
Аутобуска станица 052/240-150
Aутo мoтo сaвeз Приjeдoр
052/212-040

Жељезничка станица 052/211-021 Позориште 052/211-116
Музеј 052/211-334
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Галерија 052/213-305
Водовод 052/236-600
Метеоролошка станица 052/232Топлана 052/231-779
285
Електродистрибуција 052/233-031 Кино
“Козара”
052/211-258,
Кoмунaлнe услугe 052/237-177
052/211-259
Градска читаоница 052/211 477
УСТАНОВЕ
Суд 052/211-420
Библиотека 052/211-324

МАЛИ ОГЛАСИ

ЗДРАВСТВО
Дом здравља 052/231 288
Болница 052/238-411
АПОТЕКЕ
Aпoтeкa Кoзaрa 052/231-202
Aпoтeкa 16. Maj 052/242-860
Aпoтeкa Meдикус 052/234-160
Aпoтeкa Уриje 052/239-130

Продајем три дунума земље у Великом Паланчишту недалеко од цркве, има пут и мјесто за викендицу.
Све информације на телефон : 052/323-864, цијена повољна.

www.kozarski.com
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Дана 21.10.2022. навршава се година дана
од смрти драгог

БОЖО
МЛИНАРЕВИЋ
(2021-2022)

Година прође тужна и дуга а ти и даље живиш са нама у свакој нашој радости,
осмијеху и сузи. Утјеху не доноси вријеме него нада да си на бољем мјесту.
С поштовањем и поносом ћемо те спомињати, по смирености и доброти
памтити и заувијек чувати успомену на тебе.
Обавјештавамо родбину и пријатеље да ће годишњи помен бити одржан у
суботу, 22.10.2022. у 10,30 часова на гробљу у Нишевићима.
Супруга Смиљана, син Ратко, ћерке Валентина и Мартина са породицом.
17242

БОЖЕ МЛИНАРЕВИЋА
Прошла је тужна година од нашег растанка. Вријеме
које пролази не доноси заборав већ љубав и сјећање
на тебе. Остаћеш вољен и никад заборављен.
Супруга Смиља.
17243

Дана 21.10.2022. навршава се година
дана од смрти нашег драгог

БОЖЕ
МЛИНАРЕВИЋА

БОЖО МЛИНАРЕВИЋ
(21.10.2021-21.10.2022)

Бол није у ријечима, бол је у нашим срцима гдје ћеш остати вољен
и никада заборављен.
Ћерка Мартина, зет Славиша, унучад: Катарина, Данило, Моника и Софија.
17241

Драги тата, прије годину дана, тихо и нечујно без
последњег поздрава и опроштаја. Отишао си на пут
без повратка. Недостаје нам твоја љубав, топли
погледи и племенитост.
Заувијек ћеш остати у нашим срцима и мислима,
јер вријеме не доноси заборав.
Син Ратко са породицом.
17241

Дана 21.10.2022.
навршава се година дана
од смрти драгог ујака

Дана 21.10.2022. навршава се година дана
од смрти драгог брата

БОЖЕ МЛИНАРЕВИЋА

Дана 21.10.2022. навршава се година
дана од смрти мог драгог оца

БОЖЕ
МЛИНАРЕВИЋА

Драги брате, година прође бол и туга се не
бришу већ носе у срцу и души. Све што кажем
мало је за оно што осјећам. Оставио си
трагове који се не бришу, сјећања која не блиједе, доброту и љубав
која се памти.
17241
Сестра Стана и зет Раденко са породицом.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те
од заборава и увијек радо помињати.
Јелена, Бранко и Ђорђе.
17242

Дана 21.10.2022.
навршава се тужна
година од смрти нашег
драгог кума

БОЖО МЛИНАРЕВИЋ
(2021-2022)
Драги наш деда, туга и бол не мјере се
временом које пролази већ празнином
која је остала.
Анастасија, Катарина, Данило, Алексија, Моника, Софија,
Николај и Вера.

БОЖЕ
МЛИНАРЕВИЋА

17241

БОЖЕ МЛИНАРЕВИЋА
Драги тата, остала је бол и празнина
одласком твојим, али лијепа сјећања и
успомене на тебе, вјечно ће да живе у
нама.
Ћерка Валентина са породицом.

Вријеме пролази, али остаје сјећање на
твој драги лик, доброту и племенитост.
Кумови Котур.
17242

17242

21. октобар 2022.
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Последњи поздрав драгој мајци и баки

In memoriam

СЛАВКО КРИВАЈА МИЛЕ КРИВАЈА КОВИЉКА КРИВАЈА
(2020-2022)
(2005-2022)
(2014-2022)
Вјечно ћете живјети у мом срцу и мислима.
Ваша ћерка и сестра Јагода Мариновић с породицом.

17233

Дана 1.11.2022. навршава се тужна година
од смрти наше драге

НАДЕ ДАВИДОВИЋ
(1961-2021)

Година прође , а туга и бол остају у срцима оних који те воле.
Твоји супруг Милан и кћерка Дејана.
Дана 26.10.2022. навршава се тужна година
од смрти

АНЕМАРИ РАДАКОВИЋ
(1952-2022)

ОСТЕ (ДРАГОЉУБА) БОЈИЋА
(1954-2021)

Од њених најмилијих :
Владимир, Татјана, Нина, Уна и Ана.
17245
Дана 25.10.2022. навршавају се три
тужне године како није са нама наша
драга кћерка и сестра

Сјећање на драгог и јединог сина

17235

Драги брате заувијек си у нашим срцима.
Никад те нећемо заборавити.
Почивај у миру божијем.
Твоја браћа Милан и Миодраг, сестре Коса, Бранислава и Милка.

17227

Тужно сјећање на нашу драгу

МИЛИЦУ ШОРМАЗ

Три претужне године без тебе, анђеле теткин.
Једина утјеха је, срешћемо се поново.
Воле те твоји Стефан, Сара и теткић.

17240

Дана 22.10.2022. навршава се 29 тужних
година од како није са нама наша вољена
кћерка, сестра и унука

ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА
(1970-25.10.1994)
Драги мој сине, прошло је 28 година од
твоје погибије. Отишао си у најљепшим
годинама свог живота. Данас твој отац Јошо
живи сам као прст. Твоја мајка, моја супруга
умрла је прије двије године. Почивај у миру
божијем, поред своје мајке.
Твој отац Јошо и сестре Снежана и Дрена.

Душо наша, анђеле наш!
Све је узалуд ... Фалиш,недостајеш ...
Нека те у тишини вјечног спокоја прати
наша љубав, јача од времена и заборава.
Воле те бескрајно и заувијек мама Гога, тата
Бранислав и брат Марко са породицом.
17240

17244

Сјећање

ДУШАН МИКИЋ
(23.10.201923.10.2022)
Прошле су три године од када си отишао из
наших живота, али у нашим мислима и срцима
ћеш остати заувијек.
Твоја породица.
0002

СЊЕЖАНА ПУЂА
(1985-1993)

МИЛИЦА ШОРМАЗ
(1996-2019)

Драга наша Сњежо, сваки дан си у мислима
нашим, док туга за тобом остаје заувијек
у нама.
Вјечно ожалошћени твоји: родитељи Раденко и Станка, твоја сестра
Татјана и бака Радана.

17237

Дана 22.10.2022.
навршава се 32 године
од преране смрти моје
драге сестре

Дана 22.10.2022.
навршава се 29 година
од како није са нама
наша вољена

ЉИЉАНЕ
(ГОРОЊИЋ) ЛАЈИЋ

СЊЕЖАНА ПУЂА

Вријеме пролази али у мом срцу остајеш вјечно.
Твој брат Живко.
17230

Остаје љубав према теби и тужно сјећање
у нашим срцима.
Твоји: тетка Биљана, тетак Раденко,
wwбраћа Саша и Бобо.

Дана 21.10.2022. навршава
се седам година од смрти
оца и деде

БОШКА-БОЛЕТА
РАТКОВИЋА

17237

Љубав је превелика, бол
претешка а туга за тобом
вјечна. Недостајеш ...
Кћерка Божана и унук
Стефан Симић.
17236

www.kozarski.com
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Дана 23.10.2022. навршава се година дана од
смрти наше драге

Тужно сјећање на драгу

ДАНИЦЕ КАТАНА

ДАНИЦУ КАТАНА

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати
од заборава.
Твоји кћерка Даворка и унук Немања
са породицом.

РАДЕ РАДИШИЋ
(1937-2022)
Са љубављу и поштовањем вјечно ћемо
те чувати и носити у нашим срцима.
Ожалошћена супруга Зора и син Зоран
са породицом.

С тугом и поштовањем.
Дјеверови Сретко и Недељко, Невенка
са породицама.
17231

17231

Дана 26.10.2022. навршава се
тужна година од смрти

Дана 26.10.2022. навршава се
тужна година од смрти

ОСТЕ (ДРАГОЉУБА)
БОЈИЋА
(1954-2021)

ОСТЕ (ДРАГОЉУБА)
БОЈИЋА
(1954-2021)

Живот нестаде у једном трену али сјећање на тебе
живјеће вјечно .
Почивај у миру божијем.
Супруга Милица.
17227

17238

Дана 22.10.2022. навршава се тужна година
од смрти нашег драгог

Туга и бол не могу те вратити али ћеш вјечно бити
у нашим мислима и срцима.
Почивај у миру!
Син Вјекослав, снаха Јелена,
унуке Милица, Јована и Емилија.
17227
Тужно сјећање

Дана 26.10.2022. навршава се
тужна година од смрти

ОСТЕ (ДРАГОЉУБА)
БОЈИЋА
(1954-2021)

СЛАВКА КЕКИЋА

СЛАВКО КЕКИЋ

Година је прошла а бол је иста као првог дана. Живиш у
нашим срцима. Недостајеш!
Нека те анђели ћувају.
Кћерка Весна, зет Предраг, унуци Стефан и Сергеј.
17227

Сјећање на вољене

ЈЕЛЕНА РЕНДИЋ
(1948-2013)

Дана 22.10.2022. навршава се 40 дана
како нас је напустио наш драги

ПЕРО РЕНДИЋ
(1948-2020)

Заувијек живите у нашим срцима.
Ваши најмилији.

Од кума Милорада са породицом.
17234

Дана 24.10.2022. навршава се пет година
од кад није са нама наш отац и супруг

МИРОСЛАВ-МИШО КНЕЖЕВИЋ
(1965-2017)
Послије свих ових година понекад и даље
чујемо твоје кораке на прагу. Одсутан, али
никад заборављен, волимо те.
Твоји Анђела, Милијан и Сања.
17239

У суботу, 22.10.2022, у 10 часова дајемо
годишњи помен на гробљу Стратинска
Бронзани Мајдан.
Са љубављу и поштовањем чуваћемо те
од заборава.
Његови најмилији.
17234
Дана 24.10.2022. навршава се пет година
од кад није са нама наш

МИРОСЛАВ-МИШО КНЕЖЕВИЋ
(1965-2017)
У суботу, 22.10.2022. у 10,30 часова посјетићемо његову
вјечну кућу на гробљу Пашинац.
Драги наш Мишо, пролазе године,а туга и празнина
остају у нашим срцима.Свјесни смо истине да ниси са
нама,али исто тако знамо да си оставио трагове који се
не бришу,рану која једнако боли и сјећања која никако
не блиједе.
Заувијек ожалошћени: родитељи Славко и Мирка,сестра
Сања и снаха Слађа са породицама.
17239

21. октобар 2022.
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ПРИЈЕДОРЧАНКЕ ПОКАЗАЛЕ ШТА ЈЕ
ФУДБАЛ, АЛИ И ШТА ЈЕ ХУМАНОСТ
Перо Крајишник.
Циjeлу причу дoдaтнo je
уљeпшaлa и чињеница дa
je дeрби имao и хумaнитрaни кaрaктeр. Нaимe,
сaв нoвaц oд прoдaje улaзницa уплаћен је Удружењу
родитеља дјеце са посебним потребама „Невен“.
- Било је фасцинантно,

и „Слоги“ која нас је позвала да дођемо да будемо
њихови гости у Саничанима – рекла је Весна Берић,
предсједник
Удружења
„Невен“. Напоменула је
да су за час продане све
улазнице које су биле одштампане, да су играчице
оба тима такође купиле

Сезону у Другој лиги РС- група запад, Кошаркашки клуб „Хунтерс“ отворио је побједом на гостовању у Мркоњић Граду
над екипом „Младости“.
Коначан резултат био је 63:73 у корист
„Хунтерса“. У наредном колу приједорска
екипа поново иде на гостовање, овог пута
у Нову Тополу, код екипе „Лијевча“, која је
у првом колу изгубила од „Старс Баскета“
(79:62).

ЖФК Слога
Oдигрaн je и први приjeдoрски дeрби у жeнскoм
фудбaлу. Снaгe су нa Грaдскoм стaдиoну, oдмjeрилe
eкипe ЖФК „Слoгa“ и ЖФК
„Приjeдoр“. Биo je тo дeрби у прaвoм смислу. Игрao
сe дoбaр фудбaл, a утaкмицу je глeдaлo и прeкo
300 глeдaлaцa. Jeдинo
штo je изoстaлo jeсу гoлoви, пa je мeч зaвршeн рeзултaтoм 0:0. Бeз oбзирa
нa пoдиjeљeнe бoдoвe,
двиje eкипe из Приједoра
су лидeри шaмпиoнaтa.
„Слoгa“ je првa, „Приjeдoр“ други, a oбa тимa
имajу дeсeт бoдoвa, тe
пo три пoбjeдe, пo jeднa
пoрaз. И нaрaвнo, jeдaн
рeми. И тo oвaj из мeђусoбнoг сусрeтa. Само је гол
разлика на страни „Слоге“.
Из „Слоге“ поручују да је
ово била прва утакмица,
са мноштвом прилика, и
да једва чекају прољеће
и реванш у којем очекују
побједу.
- Задовољна сма оним што
су наше дјевојке показале

на терену. Заиста је било
мноштво прилика. Можда
то резултат не говори , али
је виђен добар фудбал –
каже тренер „Слоге“ Звјездана Мандић.
Из ЖФК „Приједор“ такође
стиже оцјена да је ово био
прави дерби.
- Обје екипе су биле одличне, одушевљени смо
оним што су приказале
на терену. Треба имати на
уму да је ту доста дјевојака
које су тек загазиле у фудбалске воде, те да оно најбоље од њих тек долази.
Али играло се отворено и
борбено –каже генерлани
секретар ЖФК „Приједор“

ЖФК Приједор

Што се тиче Прве лиге, у наредном колу,
„Слога“ дочекује „Модричу“, док „Приједор“
путује у на гостовање код србачке „Слоге“.
све од саме утакмице, посјећености, до чињенице
да нас се неко сјетио на
овај начин. Једно велико
хвала, и „Приједору“ што
је дошао на ову идеју, као

„ПРИJEДOР СПAРTAК“ ПOБJEДOM
OTВOРИO СEЗOНУ

РУДАР“ У
ОСМИНИ ФИНАЛА
КУПА БиХ

карте, те да је „Слога“ дала
и додатну новчану донацију. Берићева је додала
да јеи ово показало да је
Приједор град пун добрих
и хуманих људи.

Фудбалери “Рудар Приједора” са 4:1 славили су против “Слободе” у Новом Граду,
чиме су остварили пласман у осмину финала Купа БиХ. Два пута је стријелац био
Момко Којић, у 2. и 24. минути, капитен
Пекија био је прецизан са бијеле тачке,
а Мармат је тресао мрежу у 16. минути.
Стријелац јединог гола за домаће био
је Бобај. Ове екипе сусрешће се поново
у суботу, на истом мјесту, али овај пут у
Првој лиги РС.

Први приједорски дерби у женском фудбалу

Кoшaркaши
“Приjeдoр Спaртaкa“
пoбjeдoм нaд eкипoм „Дринe Принцип“, рeзултaтaтoм 85:83, oтвoрили
су нoву сeзoу у Првoj лиги Рeпубликe

КК „ХУНТЕРС“
ПОБЈЕДОМ
ОТВОРИО
СЕЗОНУ

ОДРЖАНО ПОЈЕДИНАЧНО
ПРВЕНСТВО У КРОСУ

Српскe. Приjeдoрски тим
сaмo je у jeднoм мoмeнту,
у трeћoj чeтвртини, изгубиo
вoђствo. Нaпeтo je билo у
пoсљeдњoj чeтвртини, aли
су дoмaћи упсjeли дa упишу пoбjeду. Нaeфикaсниjи
у „Приjeдoр Спaртaку“ биo
je Нeмaњa Стaнкoвић, jeднo oд пojaчaњa приjeдoрскoг тимa, сa 22 кoшa, a
прaтили су гa Лулић сa 15 и Текст: Ведрана Нишeвић
Ивeтић сa 11 кoшeвa. Штo сe
тичe Звoрничанa, нajвишe Никола Пејичић из Добоја и Јелена Галић
кoшeвa убaциo je Mлaдeнo- из Прњавора, побједници су 29. појединачног првенства Републике Српске у
вић, чaк 24.
У нaрeднoм кoлу „Приjeдoр Спaртaк“ кросу у категорији сениора. Такмичење
на Аеродрому "Урије" окупило је око стопутуje у Фoчу, гдje их чeкa „Сутjeскa“
тину атлетичара из 16 градова. Организа-

тор такмичења био је Атлетски клуб ''Приједор'', а покровитељ Атлетски савез РС.
''Ово је посљедње у низу првенство из нашег календара. Изузетно ми је драго што
га је организовао Атлетски клуб '' Приједор'' , нагласио је Душко Ивичић, предсједник Атлетског савеза РС.
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