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USKRS
Uskrs je središnja svetkovina kršćanstva.
Uskrs je spomen na Kristovu pobjedu nad
sotonom, grijehom i smrću. Kristova pobjeda nad
smrću i nad moćima tame uvlači ljude-vjernike u
stvarno sudjelovanje, ukazujući im nove vidike
apsolutne novosti, a to je veselje zbog novog
preporoda koji nam je darovan po sakramentu
krštenja. To je najbitniji čimbenik promjene našeg
stanja i plod Isusova uskrsnuća ”(Ako umrijesmo s
Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s
njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih,
više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što
umrije, umrije grijehu jednom zauvjek, a što živi,
živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima
grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu).”
Ovim apostol sv. Pavao želi nam posvijestiti jednu
od činjenica a to je ”(Zora Isusova uskrsnuća, isti je
život kojim živi Gospodin, život nad kojim smrt
nema više vlasti. I zato se spominje u Matejevu
evanđelju kako anđeli požuruju žene: Vidite
mjesto gdje je ležao, pa pođite žurno i javite
njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih).”
Dakle, vjera u Isusovo uskrsnuće srce je
kršćanskog postojanja, Uskrsom, zapravo, slavimo
tajnu života koja pobjeđuje smrt i koji čovjeku
otvara prostranstva vječnog trajanja. Poput prvih
svjedoka Isusova uskrsnuća i mi postajemo
navjestitelji pobjede kojom je nadvladan grijeh i
smrt. To je uvjerenje, kao svjedočanstvo za njega,
mjerilo je čovjekove vjere otkupljenje.
Vazmeni dogadjaj sve do danas izaziva kod ljudi
isti onakav osjećaj kakav su doživjele žene kod
praznoga groba: Strah i veselje. Kod onih, koji bi
rado uklonili Isusa iz svjeta i društvenog
života,činjenica praznoga groba i uskrsnuća rađa
strah. Kod onih pak koji povjerovaše, prazan grob i
uskrsnuće izvor su veselja i ohrabrenja. Charles DE
Gaulle jednom je rekao "Znamo kamo idemo, jer
kad umremo ulazimo u život".
Čovjek, koji je pun straha, plaši i druge. Onaj koji je
radostan raduje i druge. A strah i radost jednako su
utjecajni! Kada mislimo na vazmene dogadjaje,
širimo ova dva moguća stava. One, koji Krista
omalovažavaju, treba strašiti svojom
bojažljivošću, a one koji ga se boje i strepe pred
njim, trebamo ohrabrivati i razveseljavati svojom
vazmenom radošću i pouzdanjem! Baš s takvim su
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raspoloženjem i osjećajem žene nosile vazmeno
poslanje od praznoga groba. Slično trebamo i mi
vazmenu poruku unositi u naš svijet, naše
zajednice, naše obitelji i naše društvo.
Kroz ovo vrijeme prije Vazma, korizmeno vrijeme
pripravljali smo za USKRS. To smo činili ili smo
trebali činiti dolaskom na sv. Misu, moljenjem
KRIŽNOG PUTA, kroz svoju osobnu molitvu i na
poseban način po sakramentu sv. ISPOVJEDI, a u
njoj od Boga tražimo i molimo milost, duševni mir i
oproštenje od naših grijeha-mana-propusta. Dakle,
tražimo ponovno uspostavljanje prijateljstva s
Bogom kojeg smo izgubili svojim lošim mislima,
riječima i djelima.
ALI NE ZABORAVIMO DA MI TREBAMO IMATI NA
UMU I UČINITI I TRAŽITI I PRUŽATI I MIR I LJUBAV I
POMIRENJE I RUKU PRIJATELJSTVA JEDNI
DRUGIMA.
Tako ćemo najljepše i najradosnije doživjeti i
dočekati ovaj naš najradosniji blagdan-USKRS.
ZAPAMTIMO:
Uskrs je blagdan života!
Uskrs je blagdan pobjede dobra nad zlom!
Uskrs je blagdan nade!
Uskrs je blagdan ljubavi!
Po Uskrsu naš život ima i nalazi svoju smisao!
Svima želim sretan i blagoslovljen USKRS i uskrsne
blagdane, a svim ljudima dobre volje sve najbolje!
Uskrsnuo je! ALELUJA!
Vlč. Pero Iljkić, župnik u Doboju
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USVOJEN PRORAČUN ZA 2011. GODINU
Na dvadesetoj redovitoj sjednici OV Usora
održanoj 29. prosinca usvojen je proračun za
2011. godinu u visini od 2 milijuna i 75 tisuća
KM.
U odnosu na nacrt od 2 milijuna KM konačno
usvojen proračun uvećan je za 75 tisuća što je
rezultat javne rasprave i samih promjena na
sjednici vijeća. Povećanja su usmjerena u rad
mjesnih zajednica i za ugovorne usluge prema
općini javnog poduzeća radio Usora. Tako će
općina godišnje iz proračuna radiju uplatiti 48
tisuća KM.
Na istoj sjednici usvojena je odluka o izvršenju
proračuna za tekuću godinu. Prijedlog odluke o
porezima na stanbene i gospodarske objekte
vraćen je na doradu da se definiraju uže gradske
i druge zone.
Vijeće je podržalo prioritetne projekte koji su ili
će biti kandidirani prema vladinoj organizaciji
za održivi razvoj (Odraz), a to su rekonstrukcija

lokalne ceste kroz Mz Sivša, izgradnja školske
radionice u Žabljaku, završetak ljetne pozornice
i prostorija u Domu kulture Žabljak za potrebe
KUD - Izvor te elektrifikaciju u svim obiteljskim
kućama na razini općine koje su bez struje.
Uz brojne primjedbe i sugestije usvojen je
program rada općinskog vijeća za 2011. godinu

SJEDNICA POČELA MINUTOM ŠUTNJE

Samo 2 dana od obilježavanja 18-e obljetnice
bitke za Šumarevu kuću, održana je 21. redovita
sjednica OV-a Usora.
Zbog toga je sjednica započela odavanjem
počasti svim poginulim Usorskim braniteljima
minutom šutnje. Uz redovite točke dnevnog
reda, poput usvajanja zapisnika, vijećničkih

pitanja i obraćanja Načelnika, Mijo Bejić
zapovjednik PP Usora, informirao je Vijeće o
stanju sigurnosti na području Općine za prošlu
2010. godinu.
Uz nekoliko primjedbi, stanje sigurnosti
ocjenjeno je zadovoljavajućim. Na ovoj sjednici
usvojena je odluka da se vodovod Ularice - Bejići Makljenovac da na priovremeno upravljanje JKP
Usora. Na sjednici Vijeća data je potpora projektu
toplifikacije općina Tešanj, Usora i Doboj-Jug.
Razmatrana je informacija o stanju zemljišta
korisnika IVZ Tešanj upisane u KO Žabljak.
Podržana je Odluka o javnom natječaju za
imenovanje jednog člana općinskog izbornog
povjerenstva. Općinski vijećnici nisu podržali
Odluku o izmjenama i dopunama odluke o
usvajanju urbanističkog reda naselja Tešanjka s
dijelom regulacionog plana. Odlučeno je da ova
Odluka ide u redovitu proceduru.
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MANDATAR PRVI POSJET
UPRILIČIO USORI

Tek {to je imenovan za mandatara nove Vlade
ZE-DO županije, SDP-ovac Fadil Pljevljak,
krenuo je u obilazak terena. Prva destinacija
bila je općina Usora, čime je gospodin Pljevljak
želio uputiti simboličnu poruku građanima
Usore, kako će nova županijska Vlada s više
pozornosti gledati na ovu općinu.
Tijekom radnog posjeta gost iz Zenice, održao
je tri radna sastanka. Prvo se sastao s
Načelnikom općine Antom Čičkom, potom s
usorskim gospodarstvenicima i na koncu s
članovima općinskog Vijeća i predstavnicima
političkih stranaka.
Nakon sastanka mandatara s Načelnikom
općine istaknuto je da se razgovaralo o
aktualnoj situaciji u Općini, s naglaskom na
pitanja gospodarstva, školstva i zdravstvene
zaštite. Dogovoreno je da se u što skorije
vrijeme potpiše zajednički protokol o suradnji
Općine i Vlade ZE-DO županije.
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Kako stvoriti bolje uvjete za razvoj gospodarstva
bila je glavna tema mandatara i gospodarstvenika. Ukazano je na niz problema, a kao
najveći istaknut je problem konkurentnosti
manjih gospodarstvenih subjekata, te na mućke
kod javnih tendera. Najbučnije bilo je na trećem
sastanku s predstavnicima općinskog vijeća i
političkih stranaka. Svi su oni uglavnom optužili
predhodne vlade na maćehinskom odnosu
spram općine s hrvatskom većinom, navodeći
brojne primjere neravnopravnog položaja
općine Usora. Novi, prvi čovjek županijske Vlade
obećao je zaokret, naglasivši da će Vlada biti
nestranačka i svih građana županije, bez obzira
na nacionalni sastav pojedinih lokalnih
zajednica. Mandatara Vlade pratili su i njegove
stranačke kolege, od kojih je jedan uspio dobro
zaoštriti ovaj radni sastanak, tako da je sami
mandatar morao nediplomacijski djelovati,
kazavši da je on mandatar nove Vlade, a ne
njegov ratoborni stranački kolega.
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DESET GODINA MZ JELEČI-FILIPOVIĆI
Uoči, najradosnijeg katoličkog blagdana
Božića, MZ Jeleči-Filipovići obilježila je desetu
obljetnicu utemeljenja i uspješnog rada.
Nakon svete mise i podjele Božićnih paketića za
najmlađe stanovnike ove mjesne zajednice, oko

Aktivisti MZ-a

stotinjak mještana i gostiju okupilo se na
prigodnom domjenku, na otvorenom ispred
novoizgrađene kapele. Ovom prigodom Jozo
Filipović, predsjednik MZ, istaknuo je

opravdanost odluke o osnutku ove mjesne
zajednice. Kao najveći uspjeh naglasio je
aktivnosti na povratku. "Od prvih devet
povratničkih obitelji nakon rata, ovdje sada živi
trideset obitelji sa stotinu žitelja, od čega je 19oro djece. Obnovljeno je oko 60% obiteljskih
kuća, a u zadnjih deset godina u razne
infrastrukturne projekte uloženo je oko pola
milijuna KM. Uz vodovod u Jelečima po
kilometar puta asfaltirano je u Jelečima i
Filipovićima, te završeno probijanje i saniranje
puta Jeleči-Omanjska", kazao je predsjednik MZ
Jeleči-Filipovići.
Kao uspjeh itekako vrijedan pomena, izdvojio je
izgradnju kapele i zgrade mjesne zajednice u
Jelečima.
Kao buduće ciljeve Filipović je izdvojio putno
spajanje Jeleča i Filipovića, završetak asvaltiranja
započetih dionica, te upošljavanje radno
sposobnih, jer u ovoj MZ samo tri stanovnika
imaju stalno zapošljenje.

Svečano je bilo prigodom blagoslova kapele
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PREDSJEDNIK FBIH ŽIVKO BUDIMIR
SLUŽBENO POSJETIO USORU

Vijenac poginulim braniteljima

”Dosadašnji odnos prema hrvatskim Općinama
koje se nalaze na prostorima s bošnjačkom
većinom nije bio dovoljno korektan, ali niti od
strane hrvatske politike u BiH. Općina Usora je
jedna od rijetkih Općina koja je razumno i
racionalno raspolagala sa svim resursima koje je
imala, iako skromnim. Ovdje su postavljeni
kvalitetni temelji za izuzetan razvoj na
zadovoljstvo svih ljudi koji ovdje žive,” kazao je
na početku posjeta Općini Živko Budimir,
predsjednik FBiH, a nakon razgovora s
načelnikom Antom Čičkom. Nakon toga
predsjednik Federacije, zajedno s predstavnicima Općine i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, položio je vijenac i zapalio
svijeće podno središnjeg Spomen obilježja
poginulim usorskim braniteljima. Na sastanku
upriličenom u zgradi Općine General HVO-a još
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je jednom naglasio da je posebno emotivno
vezan uz stradalnike Domovinskog rata, te
posebno istaknuo da će se maksimalno zalagati
za njihova prava. Ukazao je na neravnopravan
status ove populacije za koju se godišnje na
razini Federacije iz raznih fondova izvoji 16
milijuna KM, zapitavši se tko je i na kakav način
trošio ova sredstva kada primjerice u Usoru nije
stigla niti jedna KM. Čelnika FBiH, načelnik Anto
Čičak zamolio je da se zauzme za izgradnju
školskog igrališta u Sivši, jer mu ustavne ovlasti
daju mogućnost da sam odlučuje o pojedinim
projektima. Kao goruće probleme Načelnik je
istaknuo sljedeće: da se u Ministarstvu
poljoprivrede uposli jedan predstavnik Općine,
da sredstva GSM operatera budu konačno
dodjeljena i Usori, potom da se konačno
prekinu razne revizije invalida Domovinskog
rata. Načelnik je dalje insistirao da FBiH GRAND
sredstva usmjeri i u ovu Općinu, te pomogne
završetak izgradnje industrijske zone. Posebno
je zatražio pomoć u rješavanju problema tkz.
”Distrikta” u kojem se nalazi nogometno
igralište, i prekine uzurpacija lovnog područja
od strane Tešnja, u MZ Jeleči - Filipovići. Prije
obilaska industrijske zone predsjednik
Federacije posjetio je i župni ured Sivša gdje je u
razgovoru s župnikom fra Petrom Andrijanićem
razgovarao o duhovnom životu i materijalnim
potrebama župe.
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IZ RADA MJESNE ZAJEDNICE ŽABLJAK
Kako je to već uobičajeno, koncem trećeg
mjeseca u MZ Žabljak napravljena je analiza
ura|enog i utvr|eni planovi za ubuduće. Na
zboru gra|ana ove mjesne zajednice izvješće o
radu podnio je Zvonimir Jurišić, predsjenik
savjeta MZ. Kao redovite aktivnosti naveo je

Dom kulture

Zvonimir Jurišić

zimsko i ljetno održavanje puteva. Kazao je i
da je projekat nogostupa na magistralnom putu
skoro priveden kraju i da je još potrebno
poraditi na boljoj signalizaciji i postavljanju
ležećih policajaca, zbog veće sigurnosti, prije
svega učenika. On se u svome izvješću osvrnuo i
na projekat kanalizacije, ustvrdivši da ovaj
projekat ide zadovoljavajućim tempom. Za
tržnicu je rekao da sve manje donosi prihoda i
da će se rasvjeta morati reducirati. Kao
značajnim, naglasio je ulaganje u dom kulture u
kojem su u funkciju stavljene prostorije MZ-e
zahvaljujući ponajprije Švicarkoj humanitrnoj
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organizaciji, koja na ovim prostorima djeluje
kroz MDP-I (projekat razvoja općina).
Po pitanju vodovoda u MZ Žabljak tako|er se
intenzivno radilo, kazao je dalje gospodin
Jurišić, naglasivši da je ura|en sustav
vodonatapanja i da je izra|en jo{ jedan bunar za
potrebe industrijske zone. Kulturno športsku
manifestaciju "Srpanjski susreti" tako|er je
naglasio kao nešto čime se u Žabljaku ponose.
Za naredno razdoblje u Žabljaku planiraju uz
redovite aktivnosti nastaviti sa uređenjem Doma
kulture, te posebno poraditi na kanalima za
odvod vode, koji su prošle godine prouzročili
dvije poplave s većom materijalnom štetom.
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ZA ŠTETE OD
POPLAVA SAMO
60 000 KM

POMOĆ JAPANSKOM
NARODU

Unatoč tome što su štete prouzročene zadnjim
poplavama na području općine Usora
procjenjene na skoro 1. milijun KM, Federalna
uprava civilne zaštite za sanaciju uplatila je
samo 60 000 KM.
Zbog toga je općinski Stožer civilne zaštite
imao nezahvalnu ulogu da koliko toliko
pravično pomogne onima koji su materijalno
najviše stradali. Na sjednici održanoj 22. veljače
donesena je Odluka da se za sanaciju šteta na
gra|evinskim objektima u vlasništvu gra|ana,
Anti Joskiću odobri 3 500 KM, Jozi Ercegu

Općinski stožer civilne zaštite Usora na
telefonskoj sjednici donio je Odluku da se
kao pomoć narodu Japana pogođenom
zemljotresima i tcunamijem odobri novčana
pomoć u visi od 1500 KM. Sredstva su
upućena Federalnoj agenciji civilne zaštite
koja će prikupljena sredstva proslijediti u
Japan.

1000 KM, Zoranu Topaloviću 1000 KM, a Peji
Ćosiću 4 000 KM.
Za sanaciju šteta na gra|evinskim objektima u
društvenom vlasništvu, NK ”Usora” odobreno je
3 000 KM, NK ”Proleteru” 3 000 KM, MZ Žabljak
5 000 KM, i KUD-u "Izvor" 2 000 KM.
Za sanaciju klizišta Francu Katiću odobreno je
3 000 KM, Miji Nikiću 5 000 KM, Mati Pranjiću
2 000 KM, Mili Vidiću 1 000 KM, Doboj putevima
za sanaciju klizišta na putu u Žabljaku 6 250 KM,
MZ Ularice 7 000 KM, MZ Alibegovci 6 500 KM,
MZ Sivši 3 000 KM i MZ Bejići 3750 KM.
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STATISTIKA I DALJE NEGATIVNA

Ako nebude mladih bit će sve više ovakvih ruševina

Prošla 2010. godina na prostoru tri župe koje se
cjelokupno nalaze u okviru granica općine
Usora bila je negativna, kada se radi o odnosu
rođenih i umrlih. Da se ovdje više umiralo nego
rađalo, župnik Sivačke župe Fra Petar Andrijanić

ističe da je u 207 godina dugoj povijesti župe,
najmanje rođeno djece, tek 26-ero.
U isto vrijeme u župi je umrlo 36 osoba.Vjenčano
je osam parova. Blagoslovljeno je 1037 kuća s
3372 stanovnika. Predhodne 2009. godine u
župi Sivša rođeno je 36-ero djece. Broj umrlih
bio je jednak broju rođenih. Vjenčana su 27para.
I u ovoj kao i druge dvije župe smanjen je broj
odlazaka. U župi Žabljak 2010. godine rođeno je
osmero djece umrlo je 17osoba, a vjenčan samo
jedan par. Blagoslovljeno je 337 kuća s 1072
osobe. Predhodne 2009. godine u župi Žabljak
rođeno je desetero djece, umrlo je 10 osoba a
vjenčana 2 para.
U župi Ularice u 2010. godini rođeno je 9-ero
djece, umrlo 17 osoba. Vjenčan je samo jedan
par. Blagoslovljeno je 228 kuća. Predhodne
2009. godine u Ularicama je rođeno 11-ero
djece, umrlo 11 osoba i vjenčana su 4 para.

ZGRADA OPĆINE

Iako je od izgradnje zgrade Općine i Doma zdravlja prošlo samo 14 godina, krov je totalno propao. Kiše
su prijetile da u svakom uredu unište skupu računarsku opremu. Zbog toga je ovih dana izvršena
rekonstrukcija krova. Šindra je zamijenjena limom. Radove vrijedne 21000 KM izvršila je tvrtka iz
Jelaha ”KALIM”.
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OBILJEŽENA OBLJETNICA BITKE
ZA ŠUMAREVU KUĆU
Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća podno
središnjeg spomen obilježja poginulim
Usorskim braniteljima 16. veljače obilježena je
18-a obljetnica bitke za Šumarevu Kuću. Vijenac
su položili i svijeće zapalili predstavnici
općinske vlasti i udruga proisteklih iz
Domovinskog rata. O značaju ovog povijesnog
događaja govorili su Anto Čičak, načelnik

uključe u aktualne probleme sa kojima se Općina
danas susreće.
General Anto Jeleč, tadašnji zapovjednik 110-e
brigade HVO-a Usora, posebno je naglasio
važnost skupljanja arhivske građe jer je kako je
naglasio povijest često na meti kojekakvih
plagijatora.
općine Usora i general Anto Jeleč.
U svom obraćanju kod spomen obilježja,
Načelnik općine posebno se obratio
okupljenim učenicima O.Š. "Ivana fra Frane
Jukića". On ih je pozvao da u daljnjem životu što
više saznaju o Usorskoj ratnoj povijesti i da
poštuju žrtvu onih koji su položili živote za
slobodu Usore.
Na druženju, na domijenku u zgradi općine prvi
čovjek Općine pozvao je predstavnike udruga
proisteklih iz Domovinskog rata da se aktivno
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VOĆARI OBILJEŽILI PETU GODINU USPJEŠNOG RADA
Kraćim osvrtom na dosadašnji rad, podjelom
zahvalnica i diploma i prigodnim domjenkom
svečano je obilježena 5-a obljetnica udruge
voćara i vinogradara "Stara Bašča".
"Zahvaljujući ovoj udruzi Usori je ponovno
vraćen epitet voćarskog kraja", kazao je Marko
Lukić predsjednik udruge, ustvrdivši da je
Usorski kraj zbog nadmorske visine i
vremenskih uvjeta, prava oaza za razvoj
voćarstva.
"U zadnjih 5 god. ovdje je zasađeno oko 300
dunuma intenzivnih zasada voća" kazao je
predsjednik udruge i za tekuću godinu najavio
aktivnosti na vinogradarstvu naglašavajući da
su talijani izrazili spremnost pomoći zasaditi
čak milijun komada vinove loze.
Za najaktivnije članove udruge uručene su
zahvalnice kao i za predstavnike resornog

županijskog ministarstva koji uvelike pomažu
rad "Stara Bašča".
Gosti iz Zenice uručili su diplome najboljim
Usorskim voćarima.

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUGE ŽENA "SUNCE"

Mira Ćosić i Ljiljana Joskić

Uoči božićnih Blagdana u prostorijama O.Š.
"Ivana fra Frane Jukića" u Sivši održana je
redovita izvještajno izborna Skupština udruge
žena "Sunce".
Ova udruga utemeljena je u prosincu 2008.
godine. U međuvremenu dobila je vlastiti
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prostor, te početne donacije od općine Usora. Uz
druženja predstavnice udruge sudjelovale su u
izložbama ručnih radova. Za sudionike raznih
ovdašnjih kulturno sportskih manifestacija
pravili smo kolače i domaća usorska jela.
U tijeku je realizacija tri projekta kojima je cilj
osposobljavanje žena za samostalno
privređivanje.
Osim toga humanitarno djelovanje na prostoru
Općine naše je stalno opredjeljenje, kazala je
Ljiljana Joskić, članica uprave udruge podnoseći
izvješće o proteklom radu.
U novi upravni odbor udruge žena "Sunce"
izabrane su: Sofija Čičak, Ljiljana Joskić, Jela
Joskić, Mira Bratić i Ružica Ivić.
Za novu predsjednicu Skupštine izabrana je
Mara Džido, a za podpredsjednicu Cvijeta Jozić.
Predsjednica udruge jos dvije godine ostaje Mira
Ćosić.
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USORSKA CRNA KRONIKA
Početak travnja Usorsku svakodnevicu obilježila
je crna kronika. Prvo je u subotu 02. 04. u ranim
jutarnjim satima izvršena oružana pljačka
punionice plina ”Liquivex” u Žabljaku. Dvojica,
pištoljima naoružana pljačkaša s maskama na
licu upali su u punionicu plina te udarcima u
glavu svladali dežurnog radnika Ivana Gašića iz
Žabljaka, koje mu su po tom svezali ruke i noge.
U pljački koja je trajala nešto manje od sat
vremena, pljačkaši su odnijeli dvije kase i
odvezli vozilo ove tvrtke kedy. Ubrzo nakon
toga, Gašić se uspio osloboditi i pozvati policiju
koja je ubrzo stigla na mjesto doga|aja.
Odvaljene kase s dokumentima u njima (radne
knjižice i sl.) i ukradeni kedy prona|eni su u selu
Ljeb, koje se nalazi na putu Stanari - Čečava.
Napadnuti radnik ”Liquivexa”, Ivan Gašić, nakon
ove pljačke kazao nam je da mu je prvi u pomoć
pritekao policajac Dejan Glamatović, koji je
samo 2 dana kasnije u ponedjeljak 4. travnja u
dvorištu napuštene obiteljske kuće u Žabljaku
službenim pištoljem izvršio samoubojstvo. Što
je ovog mirnog i skromnog čovjeka i uzornog
policajca navelo na ovaj očajnički čin za sada je
ostala tajna.

Najviše u šoku ostali su članovi njegove uže
obitelji. Koliko je pokojni Dejan bio cijenjen
pokazala je njegova sahrana na groblju u
Žabljaku gdje se okupilo više od tisuću prijatelja
te njegovi kolege policajci i članovi KUD-a "Izvor"
Žabljak, gdje je Dejan bio aktivan od svoje rane
mladosti. Sprovod je vodio vlč. Bono Tomić
župnik župe Žabljak, koji je i predvodio misu
zadušnicu koja je služena ispred grobljanske
kapele.
U ime policije od Dejana se oprostio kolega Ilija
Mikulić, a ispred KUD-a "Izvor" Ružica Ivić.
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REDOVITA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA
”CRVENOG KRIŽA” USORA

Pod predsjedanjem Bore Dadića, u sali za
sjednice OV-a, održana je redovita izvještajna
sjednica ”Crvenog križa” Usora. Najvažnije
točke ove Skupštine bile su izvješće o radu za
proteklu i plan rada za tekuću godinu.
”U protekloj godini CK Usora najviše pozornosti
u svom radu posvetio je organizacijskom
razvoju, socijalnim i zdravstvenim djelatnostima, službi traženja i mladima CK”, kazao
je u svome izvješću o radu, Boris Penava,
predsjednik CK Usora, naglasivši da su tjekom
godine obilježene i tradicijonalne djelatnosti
kao što su: Tjedan i svjetski dan ”Crvenog križa”,
Dan dragovoljnih darivatelja krvi, Tjedan borbe

protiv tuberkuloze, Dan starih, Tjedan
solidarnosti i svjetski Dan mladih. Kada su u
pitanju socijalne aktivnosti, kazao je da ovdje
redovito skrbe o 35 korisnika socijalne pomoći,
ali da je bilo i drugih akcija poput pomoći za
ugrožene od prošlogodišnjih poplava, te
nabavke penpasa za odrasle osobe. Penava je
kazao i da nije bilo organiziranih akcija darivanja
krvi, ali da su članovi ”Crvenog križa”
pojedinačno darivali krv. Jedan od njih bio je i
Marijan-Marinko Džido iz Omanjske, koji je krv
darivao 18 puta i zbog toga je na ovoj Skupštini
primio zahvalnicu ”Crvenog križa”.
Boris Penava, istaknuo je u svom izvješću da su i
prošle godine za odre|eni broj usorskih učenika,
slabijeg materijalnog stanja, osigurani školski
pribori. Kao i svugdje i u ovoj organizaciji
financije su bolna točka. Tako je u 2010. godini
ostvaren prihod oko 7 000 KM, dok su rashodi
bili 6 000 KM.
Na ovoj Skupštini usvojen je i plan rada za tekuću
godinu, koji je gotovo istovjetan prošlogodišnjem planu s tim da ove godine planiraju
poraditi na pripremama i odgovorima na
eventualne prirodne nesreće.

Zahvalnica Marijanu Džido

Članovi skupštine

Radno rukovodstvo Skupštine
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NA HUMANITARNIM KONCERTIMA
PRIKUPLJENO DESET TISUĆA KM
Božićno vrijeme, vrijeme darivanja iskorišteno
je za organiziranje 2 humanitarna koncerta na
kojima je prikupljeno nesto više od deset tisuća
KM.

kulturno umjetnička društva KUD "Usora"
Villach i KUD "Usorski običaji" Sivša.

Pomoć je uručena sestrama Mari i Kati Barišić
Detalj s koncerta

MZ Sivša u svadbenom salonu "Tokić"
organizirala je "Usorsko veče". U bogatom
kulturno-zabavnom programu sudjelovale su
izvorne skupine: Derventski Biseri, Izvornjačka
duša,Vesele Usoranke, Braća Jelić, Bracini
bećari, Momačke noći i Baščovani, te dva

Prodajom ulaznica prikupljeno je 2100 KM.
Mnogo više novca prikupljeno je u Alibegovcima
gdje su po peti put zaredom ova mjesna
zajednica i KUD "Izvor" Žabljak organizirali
humanitarni koncert "Bolesnoj djeci Usore".
Na koncertu su sudjelovale izvorne skupine: Zov
Zavičaja, Braća Jelić, Braća Kapular, Bistri Izvor,
Zvuci rodnog kraja i Usorski jarani. Igrom i
pjesmom predstavili su se kudovi: "Izvor"
Žabljak, "Korijeni" N. Šeher i "Jozo Džido-Zuber"
Omanjska. Nastupio je i glazbeni zbor
franjevačke mladeži (Frama Alibegovci).
Sveukupno na ovom koncertu prikupljeno je 8
200 KM. Od prodaje ulaznica inkasirano je 2600
KM. Takozvani, manji donatori do 50 KM
prikupili su 550 KM. ”Zavičajni klub” Zagreb
donirao je 1000 eura, a zavičajni klub Villach 300
eura. Općinski odbor HDZ-a BiH - Usora otkupio
je 200 ulaznica i tako donira 1000 KM.
Na licitaciji umjetničkih slika prikupljeno je još
1195 KM. Podjela novca djeci u potrebi
obavljena je u međuvremenu.

Detalj s koncerta
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STIPENDIJE ZA 24 STUDENTA

Uz nazočnost Načelnika općine Ante Čička i
Suada Omeraševića, novog županijskog
ministra za branitelje, 24 usorska studenta
potpisali su ugovor o sipendiranju od strane
Ministarstva branitelja. Ugovor o stipendiranju
potpisali su: Marina Šimunović, Ivana Šimić,
Pero Ćosić, Katarina Bratić, Marcela Penava,
Ante Bratić, Ivana Katić, Angela Vidić, Lejla
Hujdur, Marijana Blažević, Majda Delić, Ramiz
Tokmić, Janja Penava, Danijel Artmagić, Samra
Hujdur, Anja Vidojević, Ancela Jakić, Anđelka
Tokmić, Dražen Bajić, Anita Mišković, Dragana
Jurišić, Dijana Bejić, Ana Matošević i Sanja
Todorović. Govoreći, kako je rekao, u ime
studenata Načelnik općine zahvalio je Ministru
što je pokazao razumjevanje i nakanadno
odobrio stipendije svim ovdašnjim studentima,
koji su ispunjavali uvjete i koji su aplicirali za
stipendije. Studente je podsjetio, da je njihova
jedina obaveza da daju godinu za godinu i u
tom slučaju potpora neće izostati.
”Ovo je prije svega moralni čin prema vašim
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roditeljima i za njihove zasluge u obrani države”
kazao je međuostalim ministar Omerašević.
”Studenti prve godine u osam rata dobiće po
100 KM, a druge, treće, četvrte i eventualno pete
godine po 150 KM”, precizirao je Ministar. Inače
ove akademske godine Ministarstvo branitelja
odobrilo je 1227 stipendija od prijavljenih 2336
stipendija, za stipendije je odobreno 1 310 000
KM.
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REDOVITA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA
KUD-a ”JOZO DŽIDO-ZUBER” OMANJSKA
U još nedovršenom domu u Čardaku, održana je
redovita izvještajna skupština KUD-a ”Jozo
Džido-Zuber” Omanjska. Financijsko izvješce za
prošlu godinu podnijeli su Martin Džido
predsjednik KUD-a, i Mara Džido blagajnica. O
radu folklorne sekcije koja okuplja nesto više od
70 članova, govorio je voditelj Marinko Džido.
On je kazao da je KUD ”Jozo Džido-Zuber” u
prošloj godini upriličio 7 nastupa, od kojih su 2
bila u Republici Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i
Viškovu kod Rijeke. Naglasio je da su članovi
KUD-a svugdje lijepo primljeni i da su njihovi

Detalj sa skupštine

Svoju pomoć obećali su i dva privatna
poduzetnika koji su nazočili skupštini, Pejo
Martinović i Bećir Bekrić. Gospodin Martinović
osigurat će građevinski materijal za podne
obloge, dok je vlasnik restorana ”Bećo” na račun
društva obećao uplatiti 1000 KM. Dio potrebnih
sredstava ovdje planiraju osigurati
sudjelovanjem u emisiji TV Bingo show FTV BiH.

Bećo i Pejo obećaše pomoć

nastupi bili veoma zapaženi. On je u tekućoj
godini najavio više rada s mlađim članovima
društva. Na redovitoj skupštini više aktivnosti
planirano je na uređenju prostorija KUD-a. Tako
se veći dio proračunskih općinskih sredstava
ove godine planiranih u visini od 5000 KM kani
uložiti u legalizaciju elektro priključka u domu
”Čardak”.
Članice folklorne skupine
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NAČELNIK UPRILIČIO PRIJAM
ZA NAJBOLJE UČENIKE

Ajna Ibrahimkadić učenica prvog razreda MSŠ ”Stjepana Radića” iz matematike osvojila je prvo mjesto
na županijskom natjecanju u Zenici a potom i prvo mjesto u Federaciji BiH. Ovim uspjesima izborila je
pravo sudjelovanja na olimpijadi koja će se održati u svibnju ove godine.
Dario Katić iz njemačkog jezika osvojio je prvo mjesto na županijskom natjecanju te šesto na olimpijadi
u Sarajevu.
Toni Pranjić, Silvan Šimunović i Vinko Kolobara ekipno su na natjecanju iz informatike osvojili treće
mjesto na Pavlovića univerzitetu u Doboju. Zbog ovih vrijednih uspjeha općinski Načelnik upriličio je
prijam za ove učenike. Skupa s njima svečanom prijamu nazočio je i ravnatelj MSŠ ”Stjepana Radića”
profesor Jakov Kulić. Uz čestitke učenicima općinski Načelnik posebno je naglasio da su oni najbolji
primjer da se u ovoj školi radi kvalitetno što je jamstvo da ćemo sutra imati mlade i dobro obrazovane
ljude. Osvajačima prvih mjesta uz knjigu ”Vodič za poduzetnike” uručene su i novčane nagrade od po
100 KM. Dok su informatičari uz knjigu dobili po 50 KM. U ime učenika na prijamu i nagradama
zahvalio je Silvan Šimunović koji je izrazio nadu da će njihov uspjeh poticajno djelovati i na ostale
učenike.
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POKLADE
Uoči korizme, vremena pokore pred najveći
Katolički blagdan Uskrs, prire|ene su pokladne
manifestacije. Po petnaesti put zaredom KUD
"Izvor" Žabljak u motelu Čardak organizirao je
”Bal pod maskama”. I ovoga puta pod maskama
su bila djeca. Sudeći po kreacijama mašte nije
nedostajalo, pa su se na podijumu mješali
princeze, vještice, suvremeni junaci i maske iz
životinjskog svijeta.

”Hitne pomoći” vozila se na saonicama, a dva
vranca vukla su kočiju s važnim gostima.
Vrijedni domaćini povorku su usput častili
pićem i mezom. Stekao se dojam da je cijelo selo
sudjelovalo u ovom veselom događaju. Na same
poklade, u utorak 8. ožujka, na poligonu malih
športova ”Anto Blažević-Polje” organizirano je
pokladno prelo. Bio je to još jedan festival
tradicionalne Usorske narodne nošnje, pjesme,
igre i svirke. Kako se Pokladno prelo poklopilo s
međunarodnim Danom žena, KUD "Jozo DžidoZuber" i MZ Omanjska žene su darivali
karanfilima. Proglašeni su i najbolji svirači,
pjevači, ženske i muške narodne nošnje, i
najbolje maske. Gosti su se zagrijavali rakijom
koju je i ove godine na poligonu pekao Nedeljko
Mišković. Vrhunac pokladnog prela bilo je
spaljivanje ”Firauna”, koji je predhodno optužen
za sve zlo i jednoglasno osu|en spaljivanjem na
lomači.

Male princeze

Organizator se potrudio da raznim igrama
obogati sadržaj ”Bala pod maskama”. Skromne
nagrade uručene su vlasnicima najboljih maski,
kako pojedinačno tako i grupno. Ipak centar
pokladnih događanja bio je u Omanjskoj.
Maškare su carevale tri dana. Generalna proba
održana je u subotu 5. ožujka, kada je u
prostorijama MZ goste zabavljala izvorna
skupina "Izvornjačka Duša".
Sutradan od početka do kraja sela provozala se
pokladna povorka. Na 18 traktora bile su
postavljene razne kreacije poput peći i sinije s
kavom, purom i čvarcima. Kroz selo se provezao
i veseli stroj, te pečeno prase na ražnju. Služba
”Firaun” je na kraju platio
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