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Сага око пројекта "Европски Борац" и реконструкције Градског стадиона сваки дан
добија наставак.

Тако се у појединим писаним медијима појавила информација да је одржан састанак
између представника градске власти, појединих министара и представника
"Нискоградње" која је задужена за извођење радова на стадиону који би, након
санације, требало да испуњава строге критеријуме Европске фудбалске федерације.
Сви учесници састанка једногласно се сложише да је "Борац симбол и понос Бањалуке"
и да своје европске утакмице заслужује да игра у свом граду, али исто тако и покушаше
перфидно да прикрију најважнију ствар у цијелој причи. Наиме, из извора блиском
нашем порталу сазнајемо да је између градске власти и "Нискоградње" НАЧЕЛНО
постигнут споразум о наставку радова јер новца за један тако велики пројекат,
једноставно речено, НЕМА!

Одмах се поставља питање: како је могуће да само неколико седмица пред Борчев
наступ у европским такмичењима, који је чекан скоро двије деценије, нема пара да се
нашем клубу омогући да игра пред својом вјерном публиком? Зар је могуће да су свима у
градској и републичкој власти пуна уста ЕВРОПСКОГ БОРЦА, а када треба пружити
највећу финансијску подршку, сви они, који су себе сматрали најзаслужнијима за све
успјехе наше светиње и који морају правовремено да реагују, једноставно забораве на
све оно што су причали и, сликовито речено, "забијају главу у пијесак"?

Исто тако, упознати смо да градска управа, у сарадњи са "угледним спортским
менаџером" Љубомиром Видовићем, планира да на Градском стадиону, у јеку
такмичарске сезоне, организује "спектакл" под називом "Најјачи људи свијета". За оне
који нису упознати са овим, тај догађај подразумијева: ношење балвана, вучу камиона,
дизање џипова, да не набрајамо даље, и све то, наравно, по трави и атлетској стази
Градског стадиона. Поред тога, дотични "господин" Видовић се дичи и поноси тиме што
ће се једна таква манифестација десити на стадиону, који свима нама значи више од
мјеста на којем се игра фудбалска утакмица. Обраћамо се Градској управи са ријечима:
како је могуће да за једну такву манифестацију обезбиједите паре, а не можете
финансијски испратити највећи успјех нашег клуба у својој новијој историји? Зар је
могуће да ћете дозволити да се такво нешто одржи на стадиону који, након једног
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таквог догађаја, више неће бити ни за шта, а што је још важније, да ли ћете стварно
финансијски подржати једну типичну промоцију једног "угледног привредника" који
никад неће ни знати шта за све нас значи БОРАЦ У ЕВРОПИ?

Још очигледнији примјер бахатости Градске управе јесте и Свјетско првенство у
рафтингу, одржано прошле године у Бањалуци, а које је, према свим финансијским
извјештајима, коштало ни мање ни више него 8 милиона конвертибилних марака??? Сви
ћемо се сложити са чињеницом да је, са барем половином тог новца, Фудбалски клуб
Борац, као и многи други спортски колективи у нашем граду, могао да функционише без
проблема дуги низ година, па чак и да рачуна на одличан резултат у Европи? Али не, за
наш клуб тада није било новца, што се правдало већ излизаном фразом познатом под
називом "свјетска економска криза" или "рецесија", како вам драго. Као што можемо и да
видимо, рафтинг тиме није био погођен...

Поред стадиона, сазнајемо да новца нема ни за појачања, за које је Градска управа
обећала да ће обезбиједити велика финансијска средства како би се Борац што боље
представио у Европи. Упознати смо да је јуче, у Трофејној сали Градског стадиона,
одржана прозивка фудбалера за предстојећу сезону. Довољно је само видјети да се на
првом окупљању "црвено-плавих" појавило чак 16 јуниора и све постаје кристално јасно.
А сјетимо се да су појединци из управе клуба најављивали да ће ситуација око нових
играча бити познатија већ почетком прелазног рока. Да подсјетимо: од почетка
"фудбалске пијаце" прошло је већ осам дана, а од појачања ни трага ни гласа...

Ситуација мало по мало постаје све озбиљнија, да не кажемо алармантна. Остаје нам
само да чекамо наредне потезе градске и управе нашег клуба. Оно што је сигурно:
навијачима Борца, који су коначно досањали свој сан, полако понестаје стрпљења...

(борац-спорт)
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