ПЕТНАЕСТА ВУЧИЈАДА ПРИМЈЕР ЗА ЕВРОПУ

Посљедње фебруарско јутро освануло је на Озрену кишовито и
тмурно. А на озренском узвишењу Околишта све је спремно за почетак
петнаестих „Вучијих дана“, ловно-туристичке манифестације коју већ
деценију и по организује Ловачко удружење „Фазан“ из Добоја.
Домаћини су у цик зоре већ били на зборном мјесту: заложили
ватре и скували ракију и чај за добродошлицу гостима који ће стићи из
цијеле бивше Југе, али и из Европе и свијета. Ваља, веле, освјетлати
образ јер ово је петнаесто дружење на Озрену па се може назвати малим
јубилејом. А када су сви пристигли услиједило је постројавање и
разврставање по групама.

Дочек гостију

Највећа ловачка манифестација у БиХ
Зоран Девић, предсједник Ловног ревира Озрен, распоредио је у
15 група више од 800 ловаца пристиглих из ловачких удружења
Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе,
Словеније... Потом је Радован Цвијановић, главни лововођа добојских
ловаца, издао упутства о начину лова.
У име домаћина, пригодном бесједом, госте је поздравио Ведран
Божичковић, предсједник ЛУ „Фазан“ Добој, а присутним ловцима
обратио се и Вукашин Војиновић, предсједник Ловачког савеза
Републике Српске. Он је напоменуо да је поносан што је на челу
најбројнијег и најорганизованијег удружења грађана у Републици
Српској, те што је данас учесник највеће ловачке манифестације у БиХ
коју организује највеће ловачко удружење.

Одстрела није било,али на питање: да ли жале што није
одстријељен вук, одговор ловаца био је једногласан: „Не, таман посла,
вук је само повод нашем дружењу на Озрену. Наићи ће он на нишан
другом приликом“.
Док су ловци боравили у ловишту чекајући вука, на зборном
мјесту на Околиштима домаћин је за њих припремио обиље посног и
мрсног ића и пића. „Бистри извори“ су уштимали виолину и шаргију, а
популарна Ћана расположена за пјесму па весељу нема краја. Према
евиденцији угоститеља, под шатором је услужено 1.040 ловаца и гостију.

Задужени за добро расположење – популарна Ћана и „Бистри извори“

Домаћин манифестације Ведран Божичковић уручио је пригодне
полоне гостима и појединцима који су помогли организацију „Вучијих
дана“, а потом је настављена забава уз пјесму и већ традиционалну
ловачку томболу и обећање да се видимо и догодине на Озрену.

Поклони

У име Ловачког удружења „Фазан“ из Добоја и Туристичке
организације града Добоја, домаћин Ведран Божичковић, уручио је
поклоне: Горану Зубићу, помоћнику министра пољопривреде и
шумарства за ресор лова у Влади Републике Српске; Срећку Кропеу,
предсједнику Ловачког савеза Словеније; Скоту Милеру, војном аташеу
у Амбасади

САД у Саравеву; господину Лиу, војном аташеу у

Амбасади Народне Републике Кине; Борису Јеринићу, посланику у
Скупштини Републике Српске и популарној естрадној умјетници Ћани.

Поклон је садржавао карту са планом града Добоја, макету
добојске средњовјековне тврђаве и умјетничку „јабуку“, дјело добојског
академског вајара Драге Хандановића.
У име награђених захвалио се Срећко Кропе, први ловац
Словеније, рекавши да је одушевљен начином организације и
гостопримством овдашњих људи.
-Прошао сам многе крајеве свијета, учествовао на разним
ловачким манифестацијама, али овако нешто се ријетко среће. Бићу
слободан са овог мјеста поручити: Овдје би Европа имала шта
научити, рекао је Кропе примајући поклон.
Дервенћани најбројнији
Поред добојских ловаца, на петнаестим „Вучијим данима на
Озрену“ узели су учешћа и ловци из: Лопара, Доње Трнове, Сокоца,
Петрова,

Теслића,

Челинца,

Шипова,

Дервенте,

Брчког,

Брода,

Угљевика, Бијељине, Прњавора, Шамца, Модриче, Грачанице, Калесије,
Тешња, Лукавца, Деветака и Добој Истока.
Из Србије су стигли гости са Златибора и Вршца, Црну Гору су
представљали ловци из Никшића, а из сусједне Хрватске пристигли су
ловци из Славонског Брода и Пореча.
У лову су учествовали и представници Ловачког савеза Републике
Српске, америчке и кинеске амбасаде, те гости из Словеније и Италије.
Најбројнији су били ловци из Дервенте, Модриче, Брода,
Грачанице и Добој Истока. Међу домаћинима најбројнији су били
ловци из секција Осјечани и Палежница. Њих је Бањалучка пивара, као
спонзор манифестације, наградила са по једним пакетом Нектар пива.

Даме и дипломате у ловачким редовима

Некада је било незамисливо видјети дјевојку у ловачкој униформи,
са пушком о рамену, а данас скоро да нема ловачке манифестације на
којој не сретнемо по неку даму. Тако је било и на овогодишњим, али и на
претходним „Вучијим данима“ на Озрену. Ловачки строј украшавала је
по нека ловкиња, а ове године наша камера забиљежила је двије младе
даме у саставу екипе из Прњавора.

На ловачким манифестација све чешће срећемо и дипломате који
су ангажовани у амбасадама и дипломатским представништвима у БиХ.
Ове године у лову на Озрену, међу хиљаду ловаца, запазили смо војне
аташеје двију моћних свјетских сила – Сједињених Америчких Држава и
Кине, у друштву са још неколико дипломата страних земаља
ангажованих у Сарајеву.
Срећка Кропеа, предсједника Ловачког савеза Словеније, који је на
Озрен стигао у друштву нашег предсједника Вукашина Војиновића, не
можемо сврстати у дипломате, али смо увјерени да ће и он, као и
представници страних амбасада, пронијети свијетом лијеп глас о нама.

