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физичко на интернету
ЈЕДAН ДАН С ВОЛОНТЕРИМА

НАШИ СУГРАЂАНИ

страна 11

Тетовирани Панчевци

Лана Жига:
Храброст и упорност
без граница
» страна 12

Спорт

страна 22

Игре у кући
» страна 24

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”

Помоћ на кућном прагу

По не дељ ком и утор ком
благајна ради од 8 до 15 сати,
а средом од 8 до 13, што је и
крајњи рок за предају читуља,

помена и огласног материјала. Четвртком и петком благајна „Панчевца” радиће као
и до сада – од 8 до 13 сати.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ” РАДИ ОД 7 ДО 16, СУБОТОМ ОД 7 ДО 14 САТИ

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Баци лакат!
Постоји сложеница састављена
од две речи: агора и фобија. Настала је у време „проналазача”
политике и јавног живота какве
данас познајемо – у старих Грка. Етимологија је читава наука,
а уме да буде занимљива јер се
бави коренима, пореклом речи.
Трг, скупштина, пијаца – то је
значење грчке речи агора. Фобија је страх. Агорафобија...
Историјски је грчки изум, данас је општа потреба! Најпре је
означавала од отвореног простора, а сада значи гомилу страхова у вези с јавним местима и
мноштвом људи, чији је „сапутник” мишљење „нападнуте”
особе да напољу неће добро
проћи. Јесте агорафобија у психологији и психијатрији означена као поремећај, али баш таква „фалинка у главама” нам
сада треба: остани код куће!
Нормално, чисте главе. Не
дајмо се пореметити. Играјмо
се игара. Дружимо се преко нета. Дисциплинујмо се око мрдања из стана. Ово ће проћи...
Панчевачка сцена прва: у подножју зграде у Карађорђевој, 30.
марта, у два по подне, преко пута
Градске библиотеке, стоји млада
женска особа дуге плаве косе, коју видимо с леђа. На тераси на
трећем спрату две бакице, декица и средовечан брачни пар, сви
с маскама на лицима. Она им
торбу са, највероватније, намирницама и лековима, везану за канап, „на чекрк”, прослеђује увис.
Млађи мушкарац је вуче, подиже до терасе. Најстарија жена заиста заинтересовано виче, да је
цео крај чује: „Ко ће сад да те
фризира? Имаш лепу косу”.
Млада дама узвраћа: „Сама ћу.
Лепи смо такви какви смо!”
Сцену проматрају и двојица
младића. Крупни, снажни. Немају ништа од заштитне опреме, у
мајицама су, па, плус 12 је. Кидају се од смеха. „Ова мора да нема
с ким да се дружи”, каже један од
њих. Убиствено. Ријaлити...
Панчевачка сцена друга: сваки дан другари, сестра и брат наши, на петом спрату кроз „шпијунку” гледају средовечног комшију прекопута кад дође из радње. Јбг, бучан је, чују га: тешко
дише јер нема лифта, цима цегере с флашама, па и псује себи у
браду; ципеле ставља у ведро пре
него што уђе у стан, а види се,
отворена су им врата, комшиница с маском на лицу флаше киселе воде и јогурта, вина, ма и
хлеб у кеси – прска алкохолом
да би их дезинфиковала. То траје... И хоће. Док буде било алкохола, ког нема да се купи.
Представа. За гледање. Није
шпијунажа. Агорафобија је, сестро и брате. Сад покаж’те да
сте пријатељи. Без грљења. Циба катла.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 3. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГРАД У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

МЕРЕ ЗА ЛАКШЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАЂАНА
Откад је због заразне болести коју изазива вирус
Ковид-19 уведено ванредно стање, како то позитивни прописи налажу, више инстанце власти –
Влада и Председништво Републике Србије – доносе „кровне” одлуке, а у складу с њима локалне
самоуправе на својим територијама организују
свакодневни живот грађана. Градски штаб за

ванредне ситуације Града Панчева, којем председава градоначелник Саша Павлов, у редовној је комуникацији с јавним сектором и предузећима, као
и установама и приватним предузетницима у граду, па на основу свега тога доноси команде и препоруке. Менаџменти свих установа и фирми имају
обавезу да ускладе своје пословање и понашање

Деведесет дана застоја
отплате кредита
Народна банка Србије 18. марта донела је одлуку о мораторијуму, тј. о
деведесет дана застоја отплате кредита. Банке су имале три дана да на
својим сајтовима доставе понуде грађанима, а сам мораторијум је почео
да важи 31. марта. Мораторијум је
намењен да помогне и привреди и
грађанима да премосте три месеца.
Генерални секретар Удружења банака Владимир Васић објаснио је да
се банкама грађани јављају само ако
желе да наставе редовно плаћање
кредита, а да у супротном важи мораторијум. Такође, инструмент НБС дозволио је да се грађани предомисле у
било ком тренутку у периоду мораторијума, што значи да је неопходно да
се јаве банци и кажу да немају могућности да наставе плаћање у том периоду, а то неће имати никакве последице. Мораторијум важи и за кредитне картице и све друге кредитне
производе. Обустављени су трајни налози, али ако грађанин жели, омогућено је да уплати средства на кредитну картицу путем е-банкинга. Уз то,
ако је истекао рок за дозвољени минус, он се аутоматски продужава за
90 дана. У периоду мораторијума
клијенти не плаћају ни главницу ни
камату кредита, а након три месеца
биће направљени нови отплатни планови, без затезних камата.

Притвор за Панчевца који је
прекршио меру самоизолације
Основни суд у Панчеву води поступак против лица које је прекршило
меру самоизолације и напуштало боравиште. Тренутно је у притвору у
Вршцу због опасности од бекства и
од понављања прекршаја.

Члан 248 Кривичног законика на
основу ког се води поступак гласи:
„Ко за време епидемије какве опасне
заразне болести не поступа по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за њено сузбијање или спречавање, казниће се новчаном казном или затвором до три
године”.

У „Петрохемији” појачане
хигијенске мере, ради се у две
смене од по дванаест сати
Менаџмент „ХИП–Петрохемије” саопштио је да компанија наставља да
послује у условима ванредних околности, у складу с донетим мерама
Владе Републике Србије и повећаним мерама заштите. Како би било
спречено ширење вируса и био умањен ризик по запослене, свакодневно
се предузимају мере с циљем заштите здравља запослених.
У саопштењу се наводи да су „у
ком па ни ји пре ци зно де фи ни са ни

с новонасталим околностима. Такође, републичка
министарства и покрајински секретаријати у оквиру својих ресора доносе одлуке, а све то утиче на то
како Панчевке и Панчевци проводе дане.
У наставку текста је покушај да истакнемо најважније чињенице и догађаје у периоду између изласка претходног и овог издања нашег недељника.
родитељима деце до дванаест година.
Укинута су службена путовања у иностранство, а запосленима је наложено да састанке обављају електронским средствима комуникације. На
снази су посебне мере за екстерне
пословне партнере и извођаче радова, а до даљег су забрањене све посете и обиласци производних погона
који нису неопходни.
Овим процесом управља петрохемијски Тим за приправност и реаговање на ХСЕ догађаје, који је формиран с циљем да планира активности,
прати ситуацију и решава свакодневне проблеме. Запослени се о актуелној ситуацији информишу путем интерног компанијског гласила „Информатор” и преко својих руководилаца, а креирана је и посебна секција
на порталу фирме. У саопштењу се
начини превенције, али и начини каже и да је „’ХИП–Петрохемија’ као
реаговања у случају појаве заразе друштвено одговорна компанија у
коронавирусом. ’ХИП–Петрохеми- потпуности посвећена циљу да се саја’ континуирано прати препоруке чува здравље запослених и наставља
здравствених стручњака и надле- да прати све препоруке здравствених
жних државних органа, на основу стручњака и надлежних државних
којих се благовремено предузимају органа о спречавању ширења коронасве неопходне санитарне и безбед- вируса”.
носне мере у циљу да се сачува
ПУ „Дечја радост” ослобођена
здравље запослених. Додатно су поплаћања режија
јачане хигијенске мере, дезинфекци ја про сто ра, на ба вље не су за - У Панчеву су ступиле на снагу нове
штитне маске и рукавице, као и до- мере за лакше функционисање градатне количине средстава за дезин- ђана за време трајања ванредног стафекцију руку”.
ња. Односе се на бесплатан паркинг,
Донета је одлука да се процес рада уговоре ЈКП-а АТП са установама соорганизује уз минимално ангажова- цијалне и здравствене заштите, као и
ње запослених: сменски рад је, уме- на то да ПУ „Дечја радост” буде ослосто у три смене од по осам сати, орга- бођена плаћања режијских трошконизован у две смене од по дванаест ва. Градоначелник Саша Павлов је
сати. Део запослених је упућен на ко- рекао да се непрекидно прате потреришћење преосталих дана годишњих бе и захтеви суграђана, те да је до 26.
одмора за 2019. годину и на рад од априла градски кол-центар примио
куће, а првенство је дато запослени- преко хиљаду позива.
ма старијим од шездесет година и
(Наставак на страни 4)

ПОЈАЧАН РАД ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Прање и дезинфекција улица и зграда
Обезбеђена чиста и мање
ризична радна средина за
стотине здравствених
радника
Поред обављања својих редовних послова на прикупљању и одвожењу
смећа и чишћењу зелених површина,
ЈКП „Хигијена” је била ангажована и
на дистрибуцији дезинфекционог
средства управитељима зграда како
би отпочело темељно чишћење односно прскање заједничких површина у
објектима колективног становања.
Натријум-хипохлорит је дељен и још

Сат времена пре полицијског часа.
У центру града, среда 1. април
Снимио: Александар Живковић

се дели сваког дана од 7 до 14 сати у
Рециклажном центру у Власинској 1.
Паралелно с тим пословима радници овог комуналног предузећа су
током протекле недеље успели да
дезинфикују хиљаде и хиљаде квадратних метара радног простора у

Повољни временски услови омогућили су да радници погона „Чистачи”
почетком ове недеље започну прање
улица (а тамо где им је могуће прићи,
и пешачких стаза и прелаза) дезинфекционим средством, што је од пресудног значаја за очување здравља

јавним установама. Пре свега у болници, домовима здравља, Заводу за
јавно здравље, као и у Дому старих.
Ово је од пресудног значаја, јер је
дезинфекцијом обезбеђена чиста и
мање ризична радна средина за стотине здравствених радника који својим максималним ангажовањем доприносе да се инфекција коронавирусом не прошири нашим градом.
Захваљујући брзој и доброј организацији на релацији кризни штаб – ЈКП
„Хигијена” – „Панонија”, Панчево има
на располагању довољне количине
овог препарата неопходног за дезинфекцију животног и радног простора
колико год то дуго било потребно, односно док буде трајала пандемија.

грађана. На улици су свакодневно у
две смене ангажоване две цистерне
напуњене натријум-хипохлоритом.
Прво су опране улице у центру града,
а потом и у свим насељима. „Чистачи”
раде у две смене и на чишћењу зелених површина. Посао се обавља у време забране кретања и радиће се континуирано докле год пандемија не буде стављена под контролу.
Надлежни из „Хигијене” истичу да
је у овим више него ванредним условима веома важна добра организација
у предузећу и стална сарадња с градским кризним штабом и другим комуналним предузећима, као и другим
субјектима, како би сви заједно постигли што боље резултате у сузбијању

ширења вируса. Свакодневно су ангажовани сви запослени и све радне машине. Урађена је прерасподела људства из појединих погона, како то закон налаже, заштићени су најстарији
радници, а они који то могу послове
обављају из својих домова. Како би
сви редовни послови били завршени
на време и без већих потешкоћа,
предузеће је организовало превоз за
раднике из града и насељених места.
У овим ванредним условима повећан је обим посла за раднике погона
„Изношења смећа”, који такође раде
у две смене. Примећено је да је због
повећане куповине у продавницама
прехрамбене робе више кабастог
смећа (картона, најлона, ПЕТ амба-

лаже), па се тако сваког дана на нову
депонију на Доловачком путу из града и насељених места одвезе просечно деведесет тона смећа.
У ЈКП-у „Хигијена” сви су максимално ангажовани како би град и у
овим ванредним околностима био
што чистији.
С. Т.

АКТУЕЛНО

Петак, 3. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

!
Е
Ћ
У
К
Д
О
К
И
Н
А
Т
ОС

ПЉУШТЕ КАЗНЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НИЈЕ ВРЕМЕ ЗА ИНАТ И БАХАТОСТ!

Завод „Панчевац”
први у свему

У Панчеву за недељу
дана 32 казне
Најстарији прекршилац
има 83 године
Чак 32 лица приведена су у периоду од 25. до 31. марта на
територији Панчева због кршења полицијског часа – сазнајемо у панчевачком Прекршајном суду. Овим особама, од
којих најстарија има чак 83, а
најмлађа 21 годину, изречене
су казне у распону од 25.000
до 65.000 динара.
Када је реч о територији целе Србије, од 21. марта, када
су уведене мере забране и ограничења кретања, до последњег
дана марта прекршајне судије
изрекле су укупно 1.049 новча них ка зни у из но су од
51.268.000 динара. Највише казни било је 29. марта – чак 207,
у укупном износу од 10,3 милиона динара.

Вишеструки преступници
Упркос свим апелима надлежних да останемо у својим домовима, поједини грађани и
да ље не схватају озбиљност
ситуације, нити поштују закон, доводећи тако у опасност
не само себе већ и своју породицу и читаву друштвену заједницу.
О томе сведочи чињеница да
готово сваког дана у Србији и
преко стотину људи буде кажњено због кршења полицијског часа. Уз то, просечно око
60 особа старијих од 65 година
на дневном нивоу буде приведено због непоштовања забране кретања. Има чак и оних
које полиција затиче на улици

Неопходно је одржавати међусобно растојање
и по више пута, а привођене су
чак и особе које беже из самоизолације у време полицијског
часа. Ти грађани не пролазе само с новчаним казнама, већ се
смештају у карантине у затворима у Пожаревцу, Вршцу и
Пироту. До 31. марта у посебним притворским јединицама
било је 138 особа које нису поштовале меру самоизолације.
Због кршења поподневне и
ноћне забране кретања досад
су процесуиране 542 особе, због
кршења наредбе о ограничењу
кретања старијих од 65 година
– њих 506 и троје за шетање по
парку или рекреативној површини.

Сламка спаса
Епидемиолог Предраг Kон оценио је, гостујући на телевизији
„Хепи” у среду, 1. априла, да је
„сламка спаса” у борби против
пандемије коронавируса да се

све у Србији затвори на две недеље, јер је тај период довољан
да се вирус изолује.
– Пошто нема вакцине против коронавируса, практично

се враћамо у 18. век и поступа се онако како се тада поступало. Проблем је у томе
што нико не зна потенцијал
вируса, нити колико ће епидемија трајати. Зато сви грађани морају једнако да се понашају, да влада својеврсна
војничка дисциплина, јер сада сви трпе због мањине од
тих десет одсто која не поштује прописане мере – нагласио је Кон.
Члан државног Kризног штаба за борбу против короне рекао је да се после шесте недеље епидемије може очекивати
пад броја заражених, али да је
тешко прогнозирати којом ће
се брзином то дешавати. Kон
је констатовао да ће се на лето,
с наступањем високих температура и појачаним ултравиолетним зрачењем, корона „примирити”, а да ли ће се поново
појавити, зависи од тога да ли
ће вирус преживети.
Д. Кожан

НАЈ ВИ ШЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРЕ СТУ ПА
МАЛО ПРЕ 17 СА ТИ
Управа саобраћајне полиције истиче да је у претходном
периоду уочен повећан број
саобраћајних прекршаја, непосредно пред почетак мере забра не крета ња, због
чега ће у наредном периоду
саобраћајна полиција обавља ти појача ну контро лу.
МУП упозорава да ће у ситуацијама у којима су испуњени законски услови починиоци пре кр шаја бити
одмах при во ђени надле-

жном прекршајном суду.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, међу прекршајима почињеним уочи полицијског часа посебно је
изражено
непоштовање
ограничења дозвољене брзине кретања, што је за последицу имало више саобраћајних незгода широм Србије
и смрт двеју особа на подручју надлежности полицијских управа у Kрагујевцу и
Новом Пазару.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга,
због чијег квалитета је већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки
већ и становника читавог
јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и

урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних
резултата могу добити за
свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулант на хи рур ги ја, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултативне прегледе обављаће др
Горан Додевски, специјалиста абдоминалне хирургије
из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Респираторна амбуланта пресељена у Змај Јовину

УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Дом здравља обавештава грађане да је новоотворена амбуланта за прихватање пацијената који су фебрилни и који
имају респираторне тегобе пресељена из просторија амбуланте „Центар 2”, које се налазе у
Улици Милоша Обреновића 4,
у просторије амбуланте „Центар” у Змај Јовиној 10. Сходно
томе, пацијенти који се иначе
лече у амбуланти у Змај Јовиној улици сада више не треба

САОБРАЋАЈ

да одлазе тамо, већ своје лекаре могу пронаћи у амбуланти „Центар 2” у Улици Милоша Обреновића 4.
Телефони лекара у респираторној амбуланти су: 062/80731-10 (00–24), 062/807-31-09
(7–18 сати) и 062/807-31-47 (7–
18 сати), а фиксни телефон амбуланте је 345-094 и такође је
доступан од 7 до 18 сати. Контакт-телефони амбуланте „Центар” су 013/345-077 и 062/807-

ЗА НАЈСТАРИЈЕ

Радови у Првомајској „Панчевац” бесплатно
и на обилазници
пензионерима
Јавно предузеће „Путеви Србије” саопштило је да ће се
од 1. до 13. априла изводити радови на појачаном одржавању десне коловозне траке на државном путу првог
Б реда број 10, Првомајска
улица у Панчеву, од раскрснице са Улицом Боре Станковића до раскрснице с Баваништанским путем.
„Путеви Србије” саопштили су и да ће до 24. априла
бити готови радови на обилазници око Панчева, у зони надвожњака (Лука Дунав), у смеру од Београда ка
Панчеву, где се сада саобраћај одвија двосмерно једном
коловозном траком, у смеру
од Панчева ка Београду.

Ванредно стање и забрана изласка су нашим суграђанима
старијим од 65 година ускратили, између осталог, прилику да
на лак начин дођу до свог омиљеног недељника „Панчевац”.
Менаџмент нашег предузећа
није у овим тешким временима
заборавио на своје најверније
читаоце, те је по одлуци власника предузећа Зорана Пешевског „Панчевац” прошле недеље бесплатно стигао на адресе
четири стотине наших најстаријих суграђана. Ова акција је
реализована у сарадњи с панчевачком подружницом Црвеног
крста, чији су волонтери по један примерак „Панчевца” однели на чак две стотине адреса.
Још толико пензионера у Долову добило је на поклон прошлонедељни број, захваљујући ангажману волонтера из тог села.
Уколико околности дозволе,
ову акцију наставићемо све док
траје ванредно стање. У току
су договори и с волонтерима
из осталих панчевачких села,
тако да ће актуелни број „Панчевца” стићи на адресе још већег броја пензионера у граду и
околини.
Д. К.

30-33. Телефони кол-центра Дома здравља, доступног 24 сата,
jeсу: 062/807-31-36, 062/80731-29, 062/807-31-23 и 013/313349. Бројеви телефона Дома
здравља за психолошку помоћ
грађанима су 062/807-30-46 и
062/807-40-88.
Све службе и амбуланте Дома здравља, укључујући и амбуланту за респираторне инфекције, раде од 7 до 18 сати.
Служба хитне помоћи и даље

САМО У ПАНЧЕВУ

Аутомат за бурек
први у свету
Чувена панчевачка бурегџиница „Станкоси” нашла је начин да заобиђе корону и дође
до својих муштерија: направили су бурекомат, путем којег
људи сада могу да наруче свој
омиљени бурек потпуно безбедно – пише сајт „Спутњик”.
Бурекомат функционише
по принципу шалтера: људи
дођу до њега, наруче бурек
код раднице, која на себи
има маску и рукавице, плате јој кроз један отвор, а бурек добију кроз други.
У среду 18. марта бурекомат је почео да ради и одмах постао права сензација
међу људима, а власници кажу да је то „први аутомат за
бурек у свету”.

ради нон-стоп, а телефони су:
013/194; 062/804-85-73 и
013/345-369.
Телефони Центра за превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље Панчево су
062/88-69-721 и 066/86-66-836
и доступни су сваког дана, укључујући викенд и празнике, од 8
до 22 сата. Јединствени контакт-центар за савете и препоруке у борби против коронавируса је 19819.
Д. К.

ХУМАНИ КОВАЧКИ

Шију маске за
своје суграђане
Модни кутак „Ковачки” донирао је заштитне вишекратне
маске запосленима у листу
„Панчевац” у петак, 27. марта.
Јасмина Ковачки се бави шивењем петнаест година, а у последње две године је власница
кројачке радње „Ковачки”.
– Одлучила сам да заједно са
супругом, који је по струци фризер, али тренутно не може да се
бави својом делатношћу из безбедносних разлога, шијемо заштитне маске за наше суграђане. Знамо да маске могу спасти
људски живот, па смо одлучили
да их о свом трошку произведемо и поделимо установама којима су најнеопходније и на тај
начин дамо свој допринос – рекла је Јасмина.
Ова кројачка радња нема запослене, па им у овој акцији
помаже њихово троје деце. До
сада су донирали маске Општој
болници, Дому здравља, Геронтолошком центру, МУП-у...
Овим хуманим гестом породице Ковачки још једном је потврђена стара изрека да се на
муци познају јунаци. Редакција
„Панчевца” им овом приликом
искрено захваљује.
М. М.

3

Цена: 2.500 дин.
Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
све врсте ултразвучних пре- чињеница да све већи број
гледа срца, а ускоро ће се Панчевки и Панчеваца бира
у Заводу „Панчевац” ра- Завод „Панчевац”, посебно
дити и преглед сондом пре- онда када је неопходно урако једњака (ТЕЕ). И за ове дити прегледе и анализе на
услуге ангажован је један једном месту и добити реод водећих стручњака у тој зултате што пре. С тим у веобласти – dr sc. med. Сло- зи, треба подсетити и на то
бодан Томић, кардиолог, да се у Заводу, примера радоктор медицинских наука ди, све врсте лекарских увеи магистар кардиологије рења издају за максимално
два сата.
са Института „Дедиње”.
Као и увек до сада, и овог
Суботом специјалистичке
месеца су у ЗаОРЛ прегледе
воду за клијенте
ради др Горан
осмишљени и ноМитевски из
ви пакети услуга
панчевачке
по изузетно поОпште болни- Телефон за
вољним ценама,
це, а ендокриа више о томе,
нолошке др информације:
као и о додатним
Гордана Вељо- 013/21-90-900
погодностима ковић, такође из
је остварују сви
Опште болнице. За прегледе из области они који поседују лојалти
гинекологије задужена је др картице Ауто-центра „Зоки”,
Весна Новичић Ђоновић из погледајте на рекламним
странама актуелног броја наДома здравља Палилула.
Као што је већ наглаше- шег листа.
Додатне информације моно, сви набројани специјалистички прегледи обавља- жете добити путем телефоју се само суботом, а зака- на За во да „Пан че вац”
зују се радним данима пу- 013/21-90-900 и 013/21тем телефона 013/21-90- 90-903, а новости пратите
и на сајту www.zavodpan900 и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у За- cevac.rs, као и на „Фејсбук”
Д. К.
воду „Панчевац” могуће је страници Завода.
ПРОМО

ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
СЕ НЕЋЕ ОБАВЉАТИ

ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС
Народна банка Србије 18. марта донела је одлуку о мораторијуму, тј. о деведесет дана застоја отплате кредита,
који је почео да важи 31. марта. Требало би да мораторијум помогне привреди и грађанима.
* * *
У Вршцу је притворен Панчевац који је прекршио меру
самоизолације. Прекршајни суд у Панчеву је за седам
дана донео тридесет осуђујућих пресуда лицима која нису поштовала ограничење кретања. Казне су око 50.000
динара.
* * *
Менаџмент „ХИП–Петрохемије” саопштио је да компанија наставља да послује у условима ванредних околности, с повећаним мерама заштите. Ради се у две смене од
по дванаест сати.
* * *
ЈКП „Хигијена” била је ангажована на дистрибуцији
дезинфекционог средства натријум-хипохлорит управитељима зграда како би отпочело темељно чишћење
односно прскање заједничких површина у објектима
колективног становања.
* * *
Градоначелник Саша Павлов изјавио је да се непрекидно
прате потребе и захтеви суграђана, те да је до 26. марта
градски кол-центар примио преко хиљаду позива.
* * *
Корисницима којима право на исплату социјалних давања истиче 15. марта и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу, то право се продужава на
основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.
* * *
Током протекле недеље дезинфикован је радни простор
у јавним установама – у Општој болници, домовима
здравља, Заводу за јавно здравље, као и у Дому старих.
* * *
Иностране пензије заслужене у Аустрији, Хрватској, Канади, Холандији и Бугарској биће исплаћиване иако наши
пензионери нису у могућности да доставе уверење о животу.
* * *
Уз спровођење мера на заштити радника од заразе, настављају се радови на изградњи модерне, економски ефикасне и еколошки чисте термоелектране–топлане снаге
око 200 мегавата у Панчеву.
* * *

* * *
Шеф градског Штаба за ванредне ситуације Саша Павлов упутио је, на стотинак адреса, позив привредницима да помогну донацијама у обезбеђивању пакета помоћи за најсиромашније суграђане.
* * *
Повољни временски услови омогућили су да радници
погона „Чистачи” почетком ове недеље започну прање
улица дезинфекционим средством. На градским улицама свакодневно у две смене ангажоване су две цистерне
напуњене натријум-хипохлоритом.
* * *
Новинарска и медијска удружења подсећају колеге и колегинице да објављивање података из здравствених картона особа о којима се извештава није у складу с професионалним стандардима, Кодексом новинара Србије, али
ни с неколико закона.
* * *
Све пијаце у Панчеву од 31. марта су затворене. Забрањена је продаја и с пијачних тезги и из локала.
* * *
ЕПС је замолио купце струје да сами очитају стање на
свом мерном уређају и да истакну стање бројила на видном месту.
* * *
Удружења родитеља, чланова породица и пријатеља особа са аутизмом упутила су отворено писмо надлежним
институцијама с молбом да се у овој ситуацији предузму
хитне мере за помоћ и заштиту ове популације.
* * *
У условима изолације и ограниченог кретања могуће је
појачано насиље у породици, нарочито над женама и децом – упозорава покрајински омбудсман. Заштитник грађана наглашава и да издржавање немоћних, деце и старијих особа има снажну хуману димензију.
* * *
Бројни грађани Србије добили су касно увече 31. марта
узнемирујући ес-ем-ес са обавештењем да се уводи потпуна забрана кретања. Влада Србије саопштила је да је
то неистина и ширење панике међу грађанима и нагласила да ће грађани бити обавештени 48 сати унапред
уколико таква одлука буде била донета.

ПОЛИТИКА

Петак, 3. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Mогуће слање
радника на плаћено
одсуство до краја
ванредног стања
(Наставак с 2. стране)
Министар рада Зоран Ђорђевић изјавио је 25. марта да ће
Влади Србије предложити да
сви савесни послодавци који су
прекинули производњу и послали своје раднике на плаћено одсуство имају ту могућност
до краја ванредног стања и да
им се то омогући без достављања документације и потребних
сагласности. Казао је да је то
препознато „као једна врста могућег проблема касније, будући да 45 дана траје могућност
да послодавци који су прекинули производњу пошаљу своје
раднике на плаћено одсуство, а
после тога мора да се посебно
доставља документација за то,
аплицира, тражи мишљење синдиката...” Додао је да ће, имајући све то у виду, предложити
Влади да се то продужи до краја ванредног стања и казао да је
уверен да ће Влада предлог уважити (то се наредног дана и догодило – прим. аут.).
Ђорђевић је подвукао да се
ресорно министарство од почетка ове кризе руководило тиме да се проблем реши и пре
него што настане. Како је навео у изјави „Танјугу”, на овај
корак се одлучио у складу са
опредељењем и инструкцијама
председника Александра Вучића да је највећи интерес у овој
ситуацији заштита здравља грађана и да се сачувају радна места. Рекао је и да су све врсте
социјалних давања продужене
до краја ванредног стања и да
све информације у вези са исплатом грађани могу наћи на
сајту министарства. Корисницима којима право на исплату
социјалних давања истиче 15.
марта и касније, а надлежни
орган није одлучио о даљем
коришћењу, то право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Пензије из иностранства
ће бити исплаћиване
Држављанима Србије који примају пензије из Аустрије, Хрватске, Канаде, Холандије и Бугарске оне ће бити исплаћиване и током ванредног стања,
без обзира на то што нису у могућности да доставе уверење о
животу иностраним институцијама пензијског осигурања.
Још четири државе – Мађарска, Швајцарска, Чешка и Луксембург – разматрају предлог.
С Републичким фондом за
пензијско и инвалидско осигурање договорено је да се за
њихове кориснике пензија
који имају пребивалиште у

иностранству, на основу реципроцитета, не обуставља исплата пензија.

Настављени радови
на изградњи
термоелектране–топлане
„Гаспром енергохолдинг ТЕ–
ТО Панчево”, уз спровођење
мера на заштити радника од
заразе, наставља радове на изградњи модерне, економски
ефикасне и еколошки чисте
термоелектране–топлане снаге око 200 мегавата у Панчеву
у нашем граду. Компанија је
формирала кризни штаб, запосленима је омогућен рад од куће, на који су прво упућене мајке малолетне деце, запослени
с хроничним обољењима, као
и они чији супружници раде у
здравственим установама.

Пакети помоћи
за најсиромашније
суграђане
Градоначелник Панчева и шеф
Градског штаба за ванредне ситуације Саша Павлов упутио
је, на стотинак адреса, позив
привредницима да помогну донацијама у обезбеђивању пакета помоћи за најсиромашније суграђане током ванредног
стања. Пакете основних прехрамбених и хигијенских потрепштина у вредности од 2.500
динара добиће пензионери чија су месечна примања испод
30.000 динара.
Поред осталог, Павлов је у
позиву написао: „Довољан је
мали гест да нас охрабри и покрене, ширимо дух заједништва и емпатије, покажимо хуманост на делу”.

Не објављивати податке
из здравствених картона
Новинарска и медијска удружења подсећају колеге и колегинице да објављивање података из здравствених картона
особа о којима се извештава
није у складу с професионалним стандардима, Кодексом
новинара Србије, али ни са Законом о заштити података о
личности, Законом о правима
пацијената и Законом о здравственој заштити.
Сви ови документи прописују да здравствени статус и болести од којих неко болује спадају у домен приватности и не
смеју бити објављени без изричитог пристанка особе о којој
је реч. Једини изузеци су ситуације у којима нечији здравствени статус може да утиче на
безбедност, здравствени и сваки други интегритет грађана и
грађанки. Новинари и медији
су позвани да у тренуцима велике напетости у друштву још
пажљивије него иначе процењују последице свог деловања
на појединце и њихове најближе, не заборављајући, притом,

да би требало да раде само и једино у јавном интересу.
Овај професионални позив
су потписали Асоцијација онлајн медија, Асоцијација медија, Асоцијација независних
електронских медија, „Локал
прес”, НУНС и НДНВ.

Све пијаце у Панчеву
затворене
Градски Штаб за ванредне ситуације донео је наредбу којом
су све пијаце у Панчеву од 31.
марта затворене, што је одлучено у складу с препоруком
Владе Србије. Овим је забрањена продаја с пијачних тезги
и из локала који се налазе у
оквиру пијаца.
Председник Удружења повртара Глогоња Данаил Вучковски тим поводом је рекао да је
пласман поврћа сада највећи
проблем, те да повртари раде
на оснивању задруге преко које би достављали поврће на кућну адресу. Они ће покушати да
осмисле начин да се сачува
здравље купаца, произвођача и
превозника, а да, истовремено,
поврће стигне до купаца, јер је
као извор витамина битно да
се употребљава у исхрани.

Пресуде свима што нису
поштовали ограничење
кретања
Прекршајни суд у Панчеву је за
седам дана, до 30. марта, донео
30 осуђујућих пресуда лицима
која нису поштовала ограничења кретања. Како наводи портал „013инфо”, изрицане су
углавном новчане казне од око
50.000 динара, а међу осуђенима су готово искључиво мушкарци: најмлађи има 24 године, а
најстарији 83 године.
За овај прекршај у ванредном стању запрећена је казна
и до 150.000 динара, а у случају да не буду плаћене по правоснажности пресуда, казне могу бити преиначене у затворске. Лица која прекрше наредбу о ограничењу кретања и затекну се у полицијском часу,
без дозволе, на јавном месту,
полиција приводи у Прекршајни суд, где им се по хитном
поступку суди.

Купци струје сами
читају стање
„Електропривреда Србије” замолила је купце да закључно с
1. априлом очитају стање на
свом мерном уређају и да истакну стање бројила и датум
очитавања на видном месту на
улазу у своје објекте. Постоји
могућност да се стање бројила
јави позивом на број телефона
који је на рачуну или мејлом с
подацима: име и презиме, адреса, ЕД број, стање на бројилу и
датум очитавања.
Адреса за подручје Војводине је prijavastanja.ev@eps.rs, а

за подручје Београда је info.centar@epsdistribucija.rs.

Предузети хитне мере
за помоћ особама
са аутизмом
Више од двадесет удружења родитеља, чланова породица и пријатеља особа са аутизмом из Србије упутило је отворено писмо
надлежним институцијама с
молбом да се у овој ситуацији
предузму хитне мере за помоћ
и заштиту особа са аутизмом и
избегну додатни ризици за ту
популацију. Апелује се на увођење хитних мера како би се
заштитило и непосредно окружење особа са аутизмом и медицинско особље које се бави
њиховом негом, као и на збрињавање особа са аутизмом у случају да је неопходно да се родитељ, старатељ или други члан
породице смести у карантин институционалног типа, а стручна
тела су замољена да помогну у
снабдевању заштитним потрошним материјалом.
Свака сарадња и квалитетно
решење с циљем сузбијања болести и заштите свих веома су
драгоцени, стоји у писму.

Ризик од родно
заснованог насиља
ескалира
Покрајински омбудсман упозорава да је у условима изолације и ограниченог кретања могуће појачано насиље у породици, нарочито над женама и
децом. У кризним временима,
ризик од родно заснованог насиља ескалира. Особе које доживљавају насиље у породици
приморане су да остану у свом
дому с насилником, изоловане
од других људи. Такви услови
омогућавају појачану контролу
жртве од стране насилника и
отежавају жртви могућност да
га напусти. За децу која су и
сама трпела или и даље трпе
насиље у породици, школе представљају уточиште, а како су
све васпитно-образовне институције затворене, повећана је
могућност агресије према њима. Покрајински омбудсман
апелује на све особе које су преживеле или и даље трпе насиље да га пријаве, јер и у оваквим околностима државни органи и институције дужни су
да обезбеде адекватну и правовремену подршку и заштиту.
Уз то, покрајински заштитник грађана подвлачи да је издржавање немоћних, деце и
старијих особа питање друштвене солидарности и да, поред
правне, има и снажну хуману
димензију.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 3. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

5

ДРУШТВО
ДРЖАВЕ УЛАЖУ МИЛИЈАРДЕ У ПОДИЗАЊЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ, А КОД НАС ЏАБЕ

ПОМОЋУ ШТАПА И КАНАПА ДО САЈБЕР НАСТАВЕ
Наставници и професори
инсталирали виртуелно
образовање у просветни
систем

Сада је настава на даљину за многе
наше професоре чиста рутина.

контакту са школама и Предшколском установом „Дечја радост”.
– Основне и средње школе су у овом
ванредном стању организовале дежурства да би родитељи и ученици који
немају интернет или телевизију, због
праћења наставе на даљину, могли доћи до школе и добити све потребне информације и штампане материјале.
Школе редовно ажурирају сајтове, постављају обавештења, као и едукативно-забавне садржаје, све у складу с препоруком Владе Србије и Министарства
просвете. Посебна пажња се посвећују
ученицима из осетљивих група, с којима се остварује непосредан контакт телефоном – рекла је чланица Већа и додала да су се у неким панчевачким
школама, где за то постоје услови, наставници ангажовали на организовању
помоћи за угрожену популацију кроз
разне волонтерске активности. Тако у
Машинској школи Панчево тече производња визира на школским 3Д штампачима за заштиту медицинског особља наше болнице и Дома здравља, док
колектив СОШО „Мара Мандић” организује помоћ социјално угроженим породицама. Наставници и стручни сарадници Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” подигли су и засадили
пластеник, како би по повратку ђака
могла да се изведе стручна настава.

Надлежни изненађени

Упис у први разред

Брза технолошка револуција у области српског образовања изненадила
је и самог министра Шарчевића, који
је у понедељак 30. марта послао школама допис у коме је изразио дивљење и поштовање јер су просветари у
прве две седмице ванредног стања (од
16. до 27. марта) „показали висок ниво професионалног понашања”.
Да је успех огроман, говори и то да
„значајан број њих није имао искуства
с платформама за учење, али да су за
врло кратко време, уз упутства која добијају, успели да овладају знањима и
вештинама за њихово коришћење, будући да су понуђене платформе врло
функционалне”. Према званичним подацима, „више од 60 одсто наставника
користи различите доступне и предложене платформе за учење”. Министар
Шарчевић посебно истиче и то што су
„школе успеле да изнађу начин да и
ученици који немају могућност да користе канале комуникације на даљину
добију потребну помоћ у учењу – оваквих ситуација је мање од пет посто у
укупној популацији ученика”.
Када је у питању наш град, према
речима Татјане Божић, чланице Градског већа задужене за образовање,
локал на са мо у пра ва је у стал ном

Живот тече даље и стасала је још једна генерација ђака првака. У новонасталој ситуацији упис деце у први
разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године
биће померен због актуелне ситуације и ванредног стања. Уместо уписа,
родитељи и други законски заступници од среде, 1. априла, могу да ступе у контакт са школом у коју желе
да упишу своје дете преко нове услуге „Исказивање интересовања за упис
у основну школу” на порталу „еУправа”, као и телефонским путем.
На овај начин школе ће евидентирати заинтересованост родитеља да
упишу дете у одређену школу како би
оквирно знале који број ђака могу да
очекују. Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу биће
обавештени о датуму уписа и заказивању термина за тестирање. Школе
ће по службеној дужности прибавити
податке из матичне књиге рођених,
из евиденције пребивалишта и из
здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.
Овај систем уписа уведен је прошле године и тада је на овај начин
уписано више од 60.000 ђака у први
разред основне школе.

Ђацима није лако са
сајбер предавачима
За само две седмице, а у неким панчевачким школама и за мање од недељу
дана, образовни систем се трансформисао од табле и креде у учење на даљину или, како то на Западу зову, онлајн наставу. „Вотсап”, „Вajбер”, „Фејсбук”, „Гугл учионица”, „Мајкрософт
тимс”, „Скајп”, „Дискорд” – само су
део арсенала који наши наставници,
професори и ђаци користе у борби
против незнања. У тим првим данима
обуставе наставе просветни радници
су сатима виртуелно састанчили и тражили најбоља решења за своје ђаке.
Импровизована решења убрзо су преплавила виртуелни простор.
Никле су на друштвеним мрежама
(„Вотсап” и „Вајбер”) одељењске заједнице на којима су разредне старешине упућивале ђаке на веб-странице и друштвене мреже, правиле су се
групе предмета у које су се укључивали читави разреди, прослеђиване су
информације родитељима о ТВ програму намењеном школарцима… На-

ставници су проводили сате за рачунарима и мобилним телефонима како би се успоставио систем интернет
комуникације и преноса података у

школске сврхе. Многима је ово било
стресно и напорно, али наставници и
професори су веома брзо урадили оно
што је Министарство од њих тражило.

Онлајн настава на српски начин
Помоћу штапа и канапа, самоуко и
надасве креативно, без претходне обуке на стручним едукативним радионицама и скупим семинарима, помоћу „Гугла” и информатичког знања
својих колега, али и ученика, процес
виртуелне наставе постао је део нашег васпитно-образовног система –
на изненађење свих, а нарочито ђака.
Примера ради, на самом почетку ђаци су подругљиво коментарисали овакву наставу, а посебно им је било смешно „физичко васпитање на интернету”, али када су им стигли први задаци, да сниме како раде трбушњаке
и склекове, схватили су да шале, бар
ту, неће бити. Неки од њих проклињу
дан када су од својих родитеља тражили „паметни телефон”, јер сада немају изговор, пошто је за „Гугл учионицу” или „Мајкрософт тимс” довољно само да скину апликацију.
Убрзо су уследила конференцијска
предавања на „Скајпу” и „Дискорду”,
где у реалном времену тече комуникација између ђака и професора. Урађени су први тестови и пале прве оцене – наравно, критеријум оцењивања
је прилагођен новонасталој ситуацији.

ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Конкурс отворен до даљег
НИС обавештава јавност да је услед
увођења ванредног стања рок за пријаву пројеката на конкурс „Заједници
заједно 2020” отворен до даљег. Консултације о пријави могу се обавити
телефоном или имејлом на адресу zajednicizajedno@nis.eu – кажу у НИС-у
и напомињу да се пријаве, као и до сада, шаљу на горе наведену имејл адресу.
Одлука о крајњем року за пријаву
пројеката биће донета у складу са одлуком о укидању ванредног стања, о
чему ће сви апликанти бити благовре ме но оба ве ште ни пу тем сај та
www.nis.eu и на „Фејсбук” страници
програма „Заједници заједно”.
Да подсетимо, НИС је ове године
кроз овај програм определио средства за образовање, јер је оно стуб
развоја сваке земље, који почиње од
најмлађег узраста. У тој компанији
истичу да је савремена технологија
омогућила да развој образовног процеса буде све више уједначен и да
сваки ученик има једнаке услове за
стицање знања и вештина, без обзира
на место у којем живи. У НИС-у желе
да, поред унапређења наставног процеса, омогуће школама да буду место
у којем се сви осећају сигурно. У сарадњи с ресорним министарствима
Републике Србије, НИС је донео одлуку да у 2020. години средства намењена за реализацију пројеката у
оквиру програма „Заједници заједно”
усмери на дигитализацију наставног
процеса и унапређење безбедносно-

СКРАЋEНО РАДНО ВРЕМЕ

-информационих система у образовним установама.
Сходно томе циљ програмског циклуса „Заједници заједно 2020” јесте
реализација пројеката образовних установа у дванаест градова и општина у
Србији у складу са захтевима дигитализације као националним приоритетом и савременим тенденцијама у
образовању. Носиоци пројеката могу
да буду државне основне и средње

школе са седиштима у градовима и
општинама који су обухваћени програмом „Заједници заједно 2020”.
Вредност пројекта мора бити у распону од 750.000 до 2.500.000 динара, а панчевачким образовно-васпитним уста но ва ма на ме ње но је
15.000.000 динара.
Настојећи да стекне обухватнији
увид у приоритетне потребе установа
образовања, компанија НИС је крајем

2019. и почетком 2020. године спровела анкету о стању и потребама основних и средњих школа у дванаест градова и општина обухваћених овим програмом, у области дигитализације наставног процеса и безбедносних система. Она је показала да су школама,
у складу са захтевима наставног процеса, потребни већи број пакета дигиталне опреме и квалитетнији и функционалнији безбедносни системи.

НИС је током викенда, у складу с
новим одлукама надлежних институција Републике Србије,
скратио радно време на бензинским станицама „НИС Петрол” и
„Гаспром”. Од 29. марта радно
време станица биће од 7 до 13
сати суботом и недељом, а радним данима од 7 до 15 сати. Одређене станице, а у Панчеву је то
популарна „Плинара”, радиће 24
сата дневно и биће доступне за
снабдевање државних органа,
здравствених и других јавних институција, као и правних и физичких лица с посебним дозволама за кретање током трајања полицијског часа.
У НИС-у истичу да се производња и испорука, као и продаја
горива на бензинским станицама
„НИС Петрол” и „Гаспром” одвијају у најбољем реду.

Страну припремиo
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Х И Т НА ПО МО Ћ

КАКО ИЗБЕЋИ ОДЛАЗАК У АПОТЕКУ, А (П)ОСТАТИ ЗДРАВ

Смањите стрес да бисте
ојачали имунитет

ЛЕКОВИ ЗА БЛАЖЕ ТЕГОБЕ
КРИЈУ СЕ – У КУХИЊИ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Као што је познато, наш имуносистем се састоји од милијарди специфичних ћелија и
супстанци које струје кроз крв
или се ослобађају у органима
и ткивима како би се избориле с вирусима, бактеријама
или ћелијама рака. Адекватна исхрана, физичка активност, ментална равнотежа и
здраве навике у атмосфери
свакодневног стреса, каква сада влада, веома су важни за
добро функционисање нашег
имунитета. Када говоримо о
односу стреса и имунитета,
основно питање је да ли имуносистем има увек одговарајући одговор на факторе околине који нарушавају равнотежу организма.
Стресори могу бити физичке или психичке природе, али
одговор на њих је веома сличан. Акутни стрес доводи организам у ситуацију „реагуј
или бежи”, побуђујући интензиван одговор неуролошког
система, који повећава ниво
адреналина у крви, повишава крвни притисак и убрзава
срчани рад и дисање. И ендокрини систем одговара на свој начин
тако што активира одговарајуће
жлезде и кортизол, који регу ли ше иму ни
одговор. Циљ је заправо да се организам припреми на реакцију повећаним допремањем кисеоника,
глукозе и фактора имуносистема који ће брзо да одговоре на евентуалну повреду и запаљенску реакцију. С друге стране, кортизол утиче на то да се неке
ћелије имунитета зауставе у
реакцији која није потребна.

Притиснут страхом и
неизвесношћу, наш
имуносистем
престаје да буде
савезник и често се
окреће против нас.
Проблем настаје оног момента када стрес престаје да
буде краткотрајан, када се не
ради о неком радном задатку

који морамо брзо да извршимо или испиту који треба да
положимо. Притиснути хронич ном бо ле шћу, из бе -

Страну
припремила
Драгана

Кожан

глиштвом, обавезом да се бринемо о непокретном брачном
другу, страхом од губитка посла, страхом од усамљености,
заразе или смрти, а поготово
ако постоји неизвесност када
ће и да ли ће то бреме да прође, наш имуносистем престаје да буде савезник и често се
окреће против домаћина.
Научници на различите начине тумаче овај утицај хроничног стреса на имуни одговор. Дуго је била у оптицају теорија да је потискивање имунолошког система
заслужно за чешћу појаву инфекција и малигних болести
код осо ба из ло же них хро нич ном стре су. Ма да ова

Адекватна исхрана,
физичка активност,
ментална равнотежа
и здраве навике
у атмосфери
свакодневног стреса,
каква сада влада,
веома су важни
за добро
функционисање
нашег имунитета.
теори ја ни је у пот пу но сти
одбачена, постоји тумачење
да се образац понашања сличан стању болести користи

Многи људи имају склоност
да и у уобичајеним околностима траже природне лекове
за поједине мање озбиљне бољке. У данима када се истиче
важност останка код куће и
смањења социјалних контаката на минимум, ванредни одлазак до апотеке би свако волео да избегне.
Стога су нам, у случају блажих тегоба, попут зубобоље, главобоље, затвора, дијареје, опекотина и сличног, рецепти наших бака и народних лекара
драгоценији него икад. Сакупили смо на једном месту оне
најкорисније и најделотворније.
За већину болести народна мудрост има неку своју тајну и
препоруку, само је потребно
тражити рецепт од старијих суграђана, у књигама или на интернету. Травке, чајеви, разно
биље и несвакидашњи рецепти
богатство су народне апотеке,
која нам може послужити као
прва помоћ за блаже тегобе.
Ипак, у случају да већ имате
неку хроничну болест, преписану терапију или сте трудни,
никако немојте узимати природне препарате на своју руку,
без консултације са својим лекаром. Познато је, наиме, да
поједине биљке могу појачати
или ослабити дејство одређених лекова, а понекад могу, лече ћи јед ну ствар, по ја ча ти
симптоме друге болести од које болујете. Стога будите опрезни и распитајте се може ли
одређени природни препарат
имати нежељена дејства на ваш
организам.

Главобоља

заправо за уштеду енергије
потребне имуносистему. Другим речима, смањење физичких активности, социјалних интеракција, апетита, а
појачање депресије или реакције на бол, требало би да
допринесе максималној мобилизацији имунолошког система.
Пси хи ја три нас са ве ту ју
како да умањимо стрес на
најмању могућу меру. Пре
свега потребно је идентификовати факторе стреса које
треба да избегавамо. Емоци је и агре си ју не тре ба
потискивати, већ каналисати кроз разговор, плач или
физичку активност. Веома
су ва жни пра ви лан ри там

спавања и довољно сна. Обавезне активности треба добро да испланирамо како бисмо избегли стрес због нагомиланог посла. Требало би
да хоби и разонода буду неизбежни део животних активности и наше борбе против акут ног и хро нич ног
стреса.

Главобоља је један од најчешћих симптома с којима се сусрећемо у свакодневном животу. Већина главобоља није
знак опасне болести, већ је
симптом благог поремећаја који се релативно лако може отклонити. Ево неколико делотворних рецепата.
Помешајте по једну кашику
кичице и линцуре са две кашике корена валеријане, па једну кашику мешавине прелијте
са два децилитра кључале воде и оставите да стоји 10–15
минута. Након тога процедите
и пијте хладно више пута на
дан. Можете скувати и јак зелени или црни чај и додати
мало менте. Требало би да већ
двадесет минута након што попијете шољу тог напитка главобоља нестане.
Исцедите сок једног већег
лимуна и добро га помешајте с
кашиком фино самлевене праве кафе. Попијте то и мало
прилегните. Неколико листова купуса ставите у пећницу да
смекшају и угреју се, па их користите као облоге за главу.
Ако бол не прође, понављајте
трипут дневно.

Несаница
Ових дана многи људи, притиснути бригама и стресом, имају проблема да заспе. Ако се и

ви ноћу преврћете по кревету
чекајући да вам сан дође на
очи, први савет је да смањите
количину вести које читате и
да никако то не чините пред
спавање.
Уместо тога приуштите себи
топлу купку уз додатак неког
ароматичног уља, а када легнете у кревет, пустите опуштајућу музику или читајте књигу. Важно је да не гледате у било какав екран и да се не препуштате црним мислима. Свему томе додајте и ове лекове
из „зелене апотеке”.
Kувајте 50 г семена мирођије 15–20 минута на тихој ватри
у 0,5 литра вина. Добро умотајте и оставите да одстоји сат
времена. Процедите и пијте по
пола децилитра пре спавања.
Ово је нешкодљиво народно
средство које обезбеђује добар
сан. Кад легнете у кревет, слепоочнице намажите лавандиним уљем.

са два децилитра вреле воде.
Увијте и оставите да одстоји сат
времена, па процедите. Пијте
по једну супену кашику три-четири пута дневно пре јела.
Направите и смесу од свежег сока од хајдучице са истом
количином меда, па узимајте
три пута дневно по једну кашичицу. Хајдучица се користи
и за изазивање знојења, као диуретик и средство за заустављање крварења.

Пролив
У случају пролива стари трава ри ну де пре гршт де ло творних лекова, а састојке за
многе од њих сви већ имамо у
кухињи.

Болови у желуцу
Догоди се да човека грчевито
заболи желудац после неког јела или пића. За такве случајеве добро је имати у кућној апотеци и тинктуру линцуре у јакој
комовици или природној шљи-

Четири чешња белог лука
уситните, помешајте са чашицом винског сирћета и одмах

ЗА СУ ВУ КО ЖУ РУ КУ
Због честе употребе дезинфекционих средстава многи
људи ових дана имају проблем са исушеном кожом
руку, која је углавном црвена и болна или се перута.
Ево решења!
Kупка од
чаја камилице (једна кашика на литар
во де)
има омекшавајуће деловање за испуцалу кожу. У
чи ни ју си пај те врућ чај
(40–42 степена), потопите
руке на 15–20 минута, мало их по су ши те ме ким
убрусом или пешкиром и
вовици. Пије се чашица-две
дневно.
Желудачне болове сигурно
лечи и мешавина кашике ловоровог лишћа и две кашике суве
коре од наранџе. То се кува десет минута у пола литра воде.
Након тога се остави да стоји
10–15 минута; затим се оцеди
и заслади медом. Пије се по
једна шоља трипут дневно после јела. То је врло добро средство и у случају надутости или
прејаке киселине у желуцу.

Хемороиди
У случају хемороида посебно
се препоручује хајдучица. Чај
направите тако што ћете 15 г
хајдучице с цветовима прелити

утр љај те у ко жу ма сну
крему.
Облог од шаргарепе: нарендајте једну шаргарепу и
помешајте је с кашиком киселе павлаке и кашичицом
сунцокретовог уља, нанесите на руке и
држите око
20 минута, па
исперите.
Пред спавање на руке
нанесите смесу од једног
свежег жуманцета, једне кашике меда и једне кашичице овсеног брашна. Ставите
на руке памучне рукавице и
тако преспавајте.
попијте. Суве боровнице су најефикасније средство против
пролива, па би требало да их
има свака кућна апотека.
Један од одличних чајева је
овај: помешајте по 50 г листа
нане и камилице, па три кашике мешавине прелијте с пола литра вреле воде. Поклопите, оставите да одстоји два
са та, па про це ди те и пиј те
уместо воде.

Затвор
Шта год да је узрок затвора,
позитивно дејство можете постићи смоквама и шљивама,
ако их једете пре доручка или
за доручак. Важно је да ове
воћке увече потопите у хладну

воду и тиме их размекшате, а
ујутро их угрејете.
По се бан ефе кат чи шће ња
изазива чај од водопије (цикорије) ако га пијете наташте, у
количини од пола или целе шоље. Он помаже и код најтврдокорнијих тегоба.

Зубобоља
У овој ситуацији, када се одлазак код зубара не препоручује
и када се у стоматолошке ординације примају само хитни
случајеви, зубобоља је последње што вам треба. Ако се бол
ипак јави, покушајте најпре да
ствар санирате неким од природних лекова.
Једну смокву прережите напола, скувајте је у млеку и док
је топла, ставите је на упаљени
зуб. Можете да испробате и ово:
неколико чешњева белог лука
пресеците на три дела, натрљајте их ситном сољу и ставите
у два децилитра добре комовице, па прокувајте на тихој ватри. Кад се смеса смлачи, испирајте њоме болно место.
Уз то, једну кашику ситно
исецканог корена белог слеза
ставите у три децилитра млаке
воде, оставите да стоји два сата, процедите, засладите медом и том течношћу преко дана више пута гргољите. Сваки
пут гутљај-два попијте.

Ушне болести
Kод јаког бола у ушима треба
у уво нацедити од две до пет
капи сока од мушмула. Притом треба лећи тако да сок
продре дубоко у ушну шкољку. Уколико немате при руци
мушмуле, у исту сврху може
одлично да послужи и сок од
чуваркуће или уље конопље.
Ако је бол уха последица прехладе, обично је од користи
парење камилицом.
Зујање у ушима лечи тинктура од арнике. Чим уво почне да зуји, у њега треба ставити две-три капи и затворити
ватом.

Стрес
За смирење нервног система
користите мешавину по једне
кашике шишарки хмеља, корена валеријане, кантариона,
корена анђелике и ризома пиревине. Једну кашику смесе
прелијте чашом вреле воде,
оставите поклопљено петнаест
минута, па процедите. Пијте
топло по једну чашу за време
јаког узбуђења.

Грозница и опекотине
У случају ових проблема посебно је делотворна маст од
кантариона. Направите је тако
што ћете један део цветова кантариона ставити у два дела неког биљног уља (сунцокретовог, ланеног, маслиновог...),
оставити да стоји, процедити,
па изгњечити и користити по
потреби.
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САЧУВАЈТЕ РАЗУМ У ДОБА КОРОНЕ

НАЈЗАРАЗНИЈИ ВИРУСИ НА СВЕТУ СУ – СТРАХ И СТРЕС
Kуга је била на путу за Дамаск и у пустињи је
престигла караван.
– Куда журиш? – упита је вођа каравана.
– У Дамаск. Хоћу да узмем хиљаду живота.
На повратку из Дамаска Kуга је поново прошла
поред каравана. Вођа јој рече:
– Однела си 50.000 живота, а не хиљаду.
– Не – одговори Kуга – ја сам узела хиљаду. Остале
је однео Страх.
Антони де Мело, „Молитва жабе”

Актуелне ванредне околности, на које и даље гледамо с неверицом, дубоко су пореметиле свакодневни живот готово сваког
грађанина наше планете. До пре само неколико месеци нико од
нас не би ни сањао да је могуће да у 21. веку дођемо у ситуацију
да морамо да се изолујемо и да максимално ограничимо кретање, контакте, сусрете и друге видове уобичајеног социјалног
функционисања, како бисмо се заштитили од заразе вирусом.
Чињеница је да је ово тешко време постало цивилизацијски
изазов када је реч о многим питањима: научним, техничким, технолошким, здравственим. Ипак, ово су и дани када треба застати
и размислити о једној ствари од круцијалног значаја, на коју нам,
чини се, мало ко скреће пажњу: о очувању менталног здравља.

Да ли сте свесни чињенице да је стрес међу најважнијим факторима ризика за готово све најраспрострањеније болести данашњице, као и да нам драстично обара имунитет
чинећи нас неотпорнијим на заразу? Стога, застаните и преиспитајте се. Проанализирајте у којој мери ових дана сами себе
излажете страховима и да ли је баш свака ваша брига оправдана
и реална. Време у коме живимо јесте изазовно, а да бисмо се у
њему што боље снашли, пре свега нам требају душевни мир,
здрав разум и јаки нерви. Чувајте их!
Ако нисте сигурни како да то постигнете, у наставку доносимо неке од најважнијих препорука стручњака са Института за
ментално здравље.
Драгана Кожан

Како данас остати оптимистичан?
У ситуацији када епидемија напредује из
дана у дан и када је све већи број људи у
изолацији, препорука психолога да
останемо оптимистични и позитивни да
бисмо сачували ментално здравље не
делује као лако остварива.
Ево шта стручњаци саветују.
• Погледајте на ситуацију
из другачијег угла – оног који ће донети растерећење. Не
заборавите да код највећег
броја заражених инфекција
пролази с благим симптомима! Запамтите, страх убија
разум, а наш народ је давно
рекао: у страху су велике
очи!
• Посветите се укућанима.
Oрганизујте заједничке активности: играјте
друштвене игре, гледајте филмове и представе, слушајте музику... Ово је прилика за
интензиван однос са укућанима какав,
услед многобројних обавеза, дуго нисте

имали, а и питање је када ћете га поново
имати.
• Пазите шта читате. Избегавајте непрекидни разговор о епидемији и махнито праћење свих вести. Ово не значи да треба да
будете необавештени, али
верујте само званичним информацијама. Не заборавите да постоји много дезинформација, које ће вас само
увести у страх и панику.
• Разговарајте о свом
стању, осећањима и мислима с најближима. Комуницирајте телефоном или преко социјалних мрежа с пријатељима и рођацима и поделите ова заједничка искуства. Универзалност људског доживљаја често делује ослобађајуће и
утешно.
• Не устручавајте се да потражите савет
стручњака преко расположивих центара за
психолошку помоћ.

Чувајте се „инфодемије”
Нема сумње да у последње
време имамо и проблем са
„инфодемијом” – епидемијом продукције гомиле информација о коронавирусу,
која се шири брже од самог
вируса.
Ова појава носи опасности, јер обликује начин на
који сагледавамо ситуацију и
доприноси стигматизацији и
дискриминацији људи повезаних с вирусом. У тренуцима када одређене земље јав-

но објављују податке оболелих с циљем „заштите” осталих, стиче се утисак да се ради о особама које су на неки
начин криве или обележене.
Не дозволите да „инфодемија” негативно утиче на
вас. Иако је природно да будемо забринути око целокупне ситуације, врло је важно да не дозволимо да
страх доведе до стигматизације пријатеља, комшија или
чланова шире заједнице.

Стрес је међу
најважнијим
факторима ризика за
готово све
најраспрострањеније
болести данашњице,
а уз то драстично
обара имунитет и
чини нас
неотпорнијим на
заразу.

Једанаест начина да испуните време у изолацији
1. Искористите време за учење и стицање вештина за активности које су вас одувек занимале. Има на стотине курсева и
часова које можете да нађете бесплатно
онлајн.
2. Бојите! Бојанке нису само за децу, постоје и оне за одрасле. Зато набавите бојице
и маркере! Одличне бојанке можете пронаћи и на интернету. Препоручујемо страницу
www.justcolor.net.

Како да разговарате с децом о коронавирусу
Разумљиво је ако се и ваша деца ових дана
осећају узнемирено. Не умањујте њихову забринутост! Деца имају право да знају истину
о ономе што се дешава у свету, али истовремено одрасли имају обавезу да их заштите
од стреса користећи језик који одговара узрасту.

Ево неколико важних препорука психолога о томе како да се поставите према деци.
• Уколико је дете мало, само искористите
прилику да га подсетите о хигијенским навикама, а да га не уплашите. Један од најбољих начина да заштитите децу од коронавируса и других болести јесте да их подстакнете да редовно перу руке, да прекривају нос
и уста лактом приликом кијања и кашљања
и да се не приближавају људима који имају
поменуте симптоме.
• Ако у вашем подручју има оболелих,
подсетите децу да се највероватније неће
заразити; да већина људи који добију вирус

не буде озбиљно болесна и да одрасли раде
на томе да ваша породица буде безбедна.
• Боље ћете помоћи свом детету ако се и
ви добро носите са ситуацијом. Деца ће бити свесна ваших реакција на вести, па помаже ако знају да сте смирени и држите ствари под контролом.
• Активно слушајте своју децу с пратећим
позитивним и разумевајућим ставом и помозите им да нађу адекватан начин да искажу своје емоције (тугу, страх, љутњу...). То
ће им смањити напетост и створити осећај
сигурности. Понекад креативне активности
(игра, цртање) могу да им помогну у експресији емоција.
• Детету је неопходна љубав и пажња одраслих особа током тешких ситуација, стога
се потрудите да створите подржавајућу околину за дете. Избегавајте дужа одвајања од
деце, колико год је то могуће. Уколико је
одвајање неизбежно, обезбедите адекватну
негу или бригу за дете, уз учестали контакт
с њим (нпр. видео-позиви).
• Придржавајте се свакодневне рутине
(учење, игра, релаксација) колико год је то
могуће.
• Не дискутујте о трачевима и непровереним информацијама испред деце.
• Објасните деци шта су заштитна одела,
маске, рукавице и сл. На тај начин се деца
неће уплашити када се сусретну с тим.
• Немојте лагати децу! Представите им све
потребне информације о дешавањима на позитиван, једноставан и подржавајући начин.

3. Уживајте у музејима. Преко 2.500 музеја и галерија широм света нуде виртуелне
туре и прегледе својих садржаја. Народни
музеј у Београду је такође доступан!
4. Прочитајте књигу. Велики број књижара данас даје промоције на електронске
књиге, а неретко нуде и бар по неколико
бесплатних.
5. Урадите посао „који се ради једном годишње”: преврните и окрените душеке да

бисте боље спавали; уклоните с телефона
фотографије које вам се не свиђају и контакте које више не желите да имате; обришите
прашину с полица за књиге; преуредите
свој гардеробер и одложите ствари које не
носите.
6. Направите „пандемијску” плејлисту: у
обзир долазе само песме које изазивају позитивно осећање!
7. Посветите се себи: сада имате више
времена да седите у тишини и да размишљате. Урадите јутарњу гимнастику како бисте се протегли. Напуните каду и упалите
свеће. Урадите пилинг стопала и козметички третман лица. Kористите свечани прибор
за јело и столњак током вечере коју ћете сами припремити уз лагану музику – и не заборавите да пијете пуно воде, посебно након
вина.
8. Испробајте нови рецепт: направите нешто за шта никад нисте имали времена.
9. Решавајте загонетке. Укрштене речи и
ребуси могу бити изузетно корисни за ваше
когнитивно функционисање. Такође, можете играти онлајн игре, а ту су и судоку и
оригами.
10. Напишите писмо. Не постоји ограничење колико различитих врста искрених писама можете написати било коме – или било
чему.
11. Научите да свирате неки инструмент.
Нема тог инструмента који се не може научити путем „Јутјуб” видео-туторијала.

Стратегије за савладавање стреса код младих
Да бисте очували ментално здравље своје
деце, обезбедите им следеће:
• Kвалитетан и редован сан. Стручњаци
препоручују од девет до дванаест сати сна
за узраст од шест до дванаест година. Тинејџерима је потребно од осам до десет сати

сна. Спавање мора бити приоритет како би
се стрес контролисао. Ограничите употребу
екрана ноћу и избегавајте држање дигиталних уређаја у спаваћој соби.
• Физичка активност – препорука је најмање шездесет минута активности дневно за
децу узраста од шест до седамнаест година.
• Разговори о стресним ситуацијама с одраслом особом од поверења могу помоћи
деци и тинејџерима да на ствари гледају
перспективно и пронађу решења.
• Време за забаву и одмарање треба да
буде саставни део сваког дана вашег детета.
• Подстакните дете да пише о актуелној
ситуацији и својим осећањима. Истраживања говоре да изражавање себе писменим
путем може помоћи у смањењу менталних
тегоба код младих.
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МИ ПИ Т АМО З А ВАС

НАША АНКЕТА

У које продавнице
пензионери могу недељом?

КАКО ПРОВОДИТЕ ВРЕМЕ У ИЗОЛАЦИЈИ?

Трговци у Панчеву и припадајућим
селима отвориће и ове недеље, 5.
априла, у складу са одлуком Владе
Србије, своје продавнице од 4 до 7
сати ујутру, како би у њима могли
да се снабдеју наши суграђани старији од 65 година. Ево списка продавница у којима ће пензионери
имати прилику да обаве куповину.
Панчево:
„Де лез” (Све тог Са ве 8-а), ДИС
(Милоша Обреновића 12), „Лидл”
(Милоша Обреновића 12-б и Моше Пијаде 104), „Меркатор” (Браће Јовановић 104, Скадарска б. б.
– „Родић”), АД „Подунавље” (Рашка 16, Вој во ђан ски бу ле вар 9,
Вељка Влаховића 11, Гробљанска
12), „Васиљевић и син” д. о. о.,
(Др Светислава Касапиновића 5,
Вој во ђан ски бу ле вар 46, Кра ља
Милана Обреновића 9, Вељка Петровића 11), „Далма ДМ” (Моше
Пијаде 104, Браће Јовановић 83,
Кикиндска 9, В. Петровића 5), ТР
„Дуња за вас” (Баваништански пут
111), „ФАМ маркет” (Козарачка
84-а), СТР „Благо” (Јосифа Маринковића 45), „Луковић маркет”
(Илије Гарашанина 6), „Пилећи
дућан” (Жарка Зрењанина 3), „Зоки маркет” (Добровољачка 44), „СД
013” (Книћанинова 14), СТР „Сњежана” (Бачванска 23), СТР „Миса
Келе Подунавље” (Рашка 16), СТР
„ТиТ” (Македонска 14), ТР „Цеца
013” (Козарачка 183, Скадарска
3), „Про трејд 1” (Цара Душана
40), „Про трејд 2” (Жарка Зрењанина), „Про трејд 3” (Петра Прерадовића 36), „Фуди маркет Вања” (Ста ри Та миш, Бо ро ва 10),
„Лана ВЖ” (Стари Тамиш, Кестенова б. б.), СТР „Јелена 2” (Војловица, Светозара Марковића 244),
„Младост Подунавље” (Војловица,
Гробљанска 12).

Банатски Брестовац:
„Шујдовић” (Маршала Тита и Саве
Ковачевића 36), АД „Подунавље”
(Панчевачка б. б.).
Банатско Ново Село:
АД „Подунавље” (Маршала Тита 67).
Долово:
СТР „Биља” (Краља Петра I број 1 и
Радничка 104), СТР „Дуца” (Светозара Марковића 28), АД „Подунавље” (Краља Петра I број 36).
Глогоњ:
Дисконт „Стоилковић” (Ослобођења 88), „Дућан 2013” (Улица 1. маја 45), АД „Подунавље” (Ослобођења 69).
Иваново:
СТР „Маринка” (Дожа Ђерђа 51),
„Тика” (Дожa Ђерђа 23).
Јабука:
„Браво” (Маршала Тита 53), АД „Подунавље” (Трг Бориса Кидрича 12).
Качарево:
„Мира 1. мај” (Првомајска 43), „Мавко” (Радничка 104), „Јаца трговина” (Маршала Тита 13-а), „Пеђа и
Маја” (Маршала Тита 57), АД „Подунавље” (Народног фронта б. б.).
Омољица:
„Гомекс” (Трг Светог Саве б. б.),
„Влада” (П. А. Чарнојевића 9-б, Трг
Светог Саве, Краља Петра I број 25,
Цара Душана 105, Вука Караџића
55, Ђуре Јакшића 87 – продавнице
овог ланца на свим адресама радиће од 6 ујутру).
Старчево:
„Јуниор фуд” (Панчевачки пут 2),
„Лукић” (Иве Лоле Рибара 81-а),
„Старчевка” (Иве Лоле Рибара 1),
„Ниџа и Неца” (Маршала Тита 38),
„Банат” (Жарка Зрењанина 67), пекара „Пејић” (Панчевачки пут 2),
пекара „Стојиљковић” (Маршала
Тита 2), АД „Подунавље” (Иве Лоле
Рибара 1).

КОНКУРС ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Таблети за
најкреативније ђаке
Савез за школски спорт Србије расписао је ових дана наградни конкурс намењен основцима
и сред њо школ ци ма и
позвао их да постану
ђаци репортери и да пошаљу новинску причу,
ви део-ре пор та жу или
спортски
клип о
ван ред н о м
стању.
Конкретне теме
за сваку од
ових форми,
као и пропозиције и упутства за
њи хо во кре и ра ње и
слање можете погледати на сајту Савеза за школски спорт skolskisport-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

srbije.weebly.com. Рок за слање радова путем имејла је 15. мај.
Сви пристигли текстови,
видео-репортаже, цртежи, фо то гра фи је и
спортски клипови биће одмах објављени на
„Јутјуб” каналу „Ђак
репортер” и на сајту и „Феј сбук”
страници Савеза.
Осим тога, одабрани
текстови, црте жи и
фотографије би ће об ја вљивани и у једином дечјем спортском часопису „Пламенко”, који ће
изаћи као подлистак „Спортског
журнала”.
За по три најбоље новинске приче, видео-репортаже и спортска видео-клипа обезбеђене су вредне материјалне награде, а главна награда је таблет.

КОД КУЋЕ НИЈЕ ДОСАДНО,
АЛИ НЕДОСТАЈЕ ДРУЖЕЊЕ
Друга је недеља откако је у Србији
уведен полицијски час и тиме ограничено несметано кретање људи. У
на ред ним да ни ма бор бе, ка жу
надлежни, треба показати вољу и
снагу, да бисмо брже пребродили
епидемију.
Грађанима то углавном није лако, највише због тога што не могу
да се ви ђа ју са сво јим дра гим
особама.

С. СОКОЛОВ

Н. ЂУКАНОВ

СОЊА СОКОЛОВ,
мастер историчар уметности:
– Тренутно сам у Италији на културној размени „о пер”. Смештена
сам у једној породици где два дечака учим енглески језик. Сваки дан
је занимљив на свој начин. Када је
лепо време, играмо се заједно у дворишту, по подне помажемо у прављењу колача... После вечере своје
време проводим у разговору с породицом, опуштам се уз неки филм,
серију или омиљени „Јутјуб” канал.
Не плашим се тренутне ситуације,
јер се понашам одговорно и у складу с правилима. Пратим вести, како
у Италији, тако и у Србији. Надам
се да ће све ускоро проћи како бих
могла безбедно да се вратим у своју
земљу.
НАТАША ЂУКАНОВ,
студенткиња ветерине:
– Време у изолацији проводим с
дечком и нашим псом Милетом. Гледамо серије, правимо храну, никад
нам није досадно. У току дана изађемо на сат-два да прошетамо. Док је
он на послу, ја учим или читам неку
књигу. Не могу да кажем да ми тешко пада то што морам да будем код
куће, то је најмање што могу да урадим у овом тренутку, како за себе,
тако и за друге. Схватила сам ситуацију крајње озбиљно и сматрам да
сви морамо да поштујемо савете надлежних. Ситуација ми не улива толико страх, колико уноси тугу, због
свих тих људи који су изгубили борбу против невидљивог непријатеља,
као и људи који се и даље боре против њега. Желим им храброст и снагу. Надам се и верујем да ћемо сви
заједно ово победити.

Н. ГМИТРОВИЋ

Х. ЈОВИЋ

НЕМАЊА ГМИТРОВИЋ,
ветеринарски техничар:
– Када сам код куће, уживам са
својом девојком. Преко дана радим
као ветеринар на фарми млечних
крава. Уз скраћено радно време, будући да за ветеринаре нема одмора,
стигнем да одем у куповину и прошетам пса. Упркос карантину увек
има посла, али носимо маске. Морам признати да ме понекад ухвати
паника због целе ове кризе, када чујем
на вестима број оболелих и умрлих...

Највише ме плаши чињеница да већина људи све ово схвата банално,
шета у већим групама, грли се и рукује, упркос упозорењима власти. На
тај начин доводе све нас у опасност.
С друге стране, оптимистичан сам и
верујем да ће кад-тад све ово проћи
уз заједнички труд и да ћемо поново
сви моћи нормално да живимо и крећемо се без ограничења.
ХЕЛЕНА ЈОВИЋ,
студенткиња медицине:
– Време у кућном карантину проводим креативно. Радим све што волим, а за шта нисам имала времена.
Читам, нашла сам и неке шаблоне за
кројење, па ћу можда успети да научим и неку хаљиницу да сашијем.
Страх произлази из незнања. Примера ради, плашимо се да уђемо у
базен ако не знамо да пливамо, плашимо се испита ако га нисмо научили, страх нас је заправо непознатог.
Дакле, саветујем: непријатеља треба
упознати, сазнати све о његовим слабостима, применити сву заштиту и
неће бити проблема. Овај вирус ће
бити моћан онолико колико му ми
дозволимо!

С. ПОПОВИЋ

НИНА НИКОЛАЈЕВИЋ,
економски техничар:
– С обзиром на то да живим сама, прилично тешко подносим новонасталу ситуацију, али се трудим
да будем самодисциплинована, како због себе, тако и због свих других људи. Редовно пратим вести и
морам да признам да јесам уплашена. Али се опуштам слушајући
музику коју волим. Трудим се да
одржавам хигијену у кући и поштујем препоруке струке. Мада смо прошли много горе ствари, бомбардовање, инфлацију... Поручујем свим
читаоцима да пазе на себе и своје
најближе, а захваљујем свима који
знају да покажу хуманост у овим
кризним моментима. Међу нама су
и људи који тешко налазе начин да
помогну себи и обезбеде пристојну
егзистенцију. Када све прође, надам се да ће нас ова ситуација нечему и научити.

Е. ВАРГА

САВА ПОПОВИЋ,
медицински техничар:
– Слободно време проводим тако
што гледам филмове и читам књиге.
Нема заиста разлога да ми буде тешко, све ово је тренутно и нема потребе за страхом. Поштујем све препоруке надлежних колега, од карантина до чешћих прања руку. Будући
да сам медицински радник, заправо
и немам времена да се плашим. Морам у сваком тренутку да будем прибран и да укажем помоћ нашим суграђанима, јер сам због њих ту где
сам. Моја препорука, како би се избегла ова пошаст, јесте да се ради на
јачању имуносистема и да у исхрани
буде заступљено што више свежег воћа и поврћа.
ЕРЖЕБЕТ ВАРГА,
председница удружења жена:
– Пошто сам запослена, а још и активна у КУД-у „Тамаши Арон” из Војловице, дани ми пролазе врло радно.
Водим секцију жена везиља за време
изолације, ангажована сам као волонтер. Обављам све што је потребно
за старије суграђане, од продавница
и апотека, до које лепе речи како бисмо их охрабрили. Руководећи се таквим примером, наша деца уче од
нас. Треба мислити позитивно и наравно испоштовати препоруке надлежних. Тада неће бити страха и немира, јер нас непрестано храбре и
уверавају како је све под контролом,
што и сами увиђамо. Моја лична
порука свим читаоцима је: чувајмо
се и чувајте се!

А. КАЛНОК

АНА КАЛНОК,
пензионерка:
– Није ми тешко ако поштујући
мере изолације доприносим општем
добру. Своје време користим за бригу о собном цвећу, дивим му се, сређујем помало по кући. Радим, такође, ручне радове, кувам, пратим вести, разне серије. Телефоном разговарам с породицом. За потребе куповине и неку додатну помоћ не бринем, обилазе ме ћерка и унука. Радим по дворишту око баштице и цвећа. Људски је плашити се, али не у
толикој мери да не могу функционисати и бити здравог разума. Пратим савете стручних лица и нашег
председника.

Н. НИКОЛАЈЕВИЋ

Б. ЕРЦЕГОВИЋ

Л. БУКУМИРИЋ

БРАНКО ЕРЦЕГОВИЋ,
машински техничар:
– Ја се не плашим због себе, бринем за своју децу. Лакше би ми сада
било да сам сам. Не желим да ме
одвајају од моје породице. Зараза
која се шири мора да се спречи, јасно је да је карантин предуслов за
тако нешто, али се противим раздвајању родитеља од деце. На пример, скоро смо били и прехлађени,
па смо се доста уплашили. Време
нам пролази слично као и до сада,
ми имамо породични бизнис и радимо од куће. Сада шијемо памучне маске и тако помажемо људима
у борби с коронавирусом. Ограничено кретање ми смета, што је и
нормално. Али као савесни и одговорни грађани морамо да станемо
на пут епидемији.
ЛАЗАР БУКУМИРИЋ,
биотехнолог:
– Најважнија ствар у борби с пандемијом је остати прибран и не ширити панику. Вирус који је инфицирао оволики број људи није још испитан, али изгледа да није толико
страшан. Може бити опасан за старију популацију и хроничне болеснике. Смањио сам кретање, како
бих њих заштитио. Поштујем све
што се од нас тражи. Највише ми
недостају окупљања, дружења... Шта
је, ту је. Чувамо се од ширења инфекције на све могуће начине. Није
лако, али је најважније да сви буду
добро и да из овога изађемо са што
мање заражених.
Јелена Катана
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ВАНРЕДНО СТАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ЗАСАД СВЕ ПОД КОНТРОЛОМ
Oд пре две недеље у држави
влада ванредно стање због пандемије коронавируса, што се,
наравно, односи и на панчевачка насељена места.
У то време су и све месне заједнице основале кризне штабове. Поред осталог, тамо примају позиве и организују тимове волонтера који су на услузи првенствено старијим особама.
С тим у вези „Панчевац” наставља да прати ситуацију од
места до места.

центру села, а у току је реконструкција стаза и паркинга испред Дома културе и вртића –
каже Дудуј.
Две продавнице („Маринка”
и „Тика”) раде и недељом од 4
до 7 сати за пензионере.
Кризни штаб Месне заједнице дежура радним данима од 8
до 15 сати, а сви којима је потребна било каква помоћ или
информација могу да се јаве
на телефон 629-108.

Бесплатна подела маски

Дезинфекција јавних
површина
Банатски Брестовац: Иако у
ванредним околностима, стање je релативно редовно, речи
су председника Савета МЗ Драгана Миричића.
– Дежурства и даље обављамо сваког дана, па и викендом.
Од почетка ванредног стања
примили смо око триста позива, што је у просеку око петнаест позива дневно. Неким суграђанима су неопходне помоћ
и услуге попут доношења лекова, намирница из продавница, сточне хране... За доставу
је задужено десетак волонтера, а има и грађана који нам се
у том смислу нуде, али још
увек успевамо да све обавимо

Празан центар у Новом Селу
Актив жена „Соса” донирао
је локалној амбуланти и Општој болници Панчево глицеринске сапуне које је направила чланица Оливера Ђорђевић.
Две продавнице „Шујдовић”
су у недељу биле отворене за
пензионере између 4 и 7 сати,
а иначе стандардно раде до 16
сати, док су поједине отворене
и до 16.30. Пошта је активна
од 10 до 13 сати, а апотека до
14 сати.
Број кризног штаба је 626101 и он је доступан радним
данима од 8 до 15 сати, а субо том и не де љом де жу ра ју
волонтери.

Новосељанке праве
маске

Оливера Ђорђевић
донирала сапуне
амбуланти и болници
са овом екипом. Најчешћа питања су нам тренутно у вези с
кретањем пољопривредника јер
забрана компликује њихове одласке до њива где су им пластеници. Иначе, у уторак смо
превентивно дезинфиковали
јавне површине у центру. Што
се другог тиче, радници ЈКП-а
„Kомбрест” и даље несметано
обављају своје редовне дужности, а продавнице, апотеке и
Пошта су отворене докле је то
законски омогућено – истиче
Миричић.

Банатско Ново Село: По проглашењу ванредног стања и
формирању градског кризног
штаба на исти начин је реаговао и Савет МЗ Ново Село и, у
сарадњи с локалним комуналним предузећем, почео да спроводи прописане мере.
Према речима једног од чланова штаба и техничког секретара Месне заједнице Далибора Убипарипа, отворена је телефонска линија за све мештане, а првенствено за грађане
старије од 65 година, који се
јављају сваког дана.
– Важно је истаћи да су се
старијим суграђанима нашли
рођаци, комшије и пријатељи,
који су уместо њих ишли у набавке, плаћали рачуне, подизали пензије, лекове, тако да

ДИ ГИ ТАЛ НА КУЛ ТУ РА У ВРЕ МЕ КО РО НЕ
Дом културе је међу првима
усвојио препоруку Министарства културе о дигиталним презентацијама садржаја, па је већ постављено
неколико објава, попут оне
да је 1925. године Милош
Црњански боравио у Долову, колико се зна, код свог
пријатеља из фамилије Фукиних, и том приликом написао путопис под називом
„О Долову, селу фламандскоме”. Било је речи и о томе да је редитељ Ђорђе Ка-

дијевић две године након
снимања филма „Жарки”
поново радио у селу (1972),
када је у филму „Пуковниковица” овековечена прелепа железничка станица у
Долову.
И напослетку, на дан обележавања 145 година од
доношења „Правила читаонице у Долови” (тадашњи
назив села), приказана је
фотокопија оригиналног документа оверена од Архива
Војводине.

су нас звали само они суграђани који немају никога ко би
им помогао у овом смислу. Јавили су нам се и нови млади
волонтери за случај да се укаже потреба. Трудимо се да наше мештане прововремено и
тачно инфоришемо, како телефоном, тако и преко друштвених мрежа. Како је сада у
јеку пољопривредна сезона, највише питања претходних дана
било је у вези с тим. Поред тога, чланице Удружења жена
„Новосељанке/Boboacele” одмах су дале свој допринос, направивши један број маски, које су поклониле нашим мештанима. Продавнице су задовољавајуће снабдевене и отворене су у периоду од 7 до 16 сати, а викендом нешто краће,
због продуженог полицијског
часа. На крају апелујемо на све
да се придржавају препорука
надлежних и стручњака како
би се ширење ове епидемије
што пре зауставило и искоренило – позива Убипарип.
Све информације од кризног
штаба могу се добити на број
телефона 615-051, од 8 до 15
сати.

Придошлице у кућном
карантину
Долово: Од проглашења ванредног стања кризни штаб Месне заједнице „Мита Вукосављев” контролише ситуацију,
а једна од чланица, Лидија
Ан ку цић Бо жић, ис ти че да
двадесетак младих волонтера
редовно обилази старије суграђане.
– Примамо све више позива,
већ че тр де се так днев но, за
помоћ мештанима у виду куповине лекова, основних животних намирница и подизања
пензије. Очекује се и подела
пакета пензионерима који имају примања нижа од 30.000 динара. Сви који су дошли из иностранства су у кућном карантину и полиција их обилази.
Могуће је да има кршења забране; за викенд је било више
људи по центру, као уосталом
и у другим местима, али већ
од понедељка их је упадљиво
мање – наводи ова Доловка.
Бројеви телефона кризног
штаба су 26-34-703 и 26-34266, а активни су радним данима од 8 до 15 сати.

Продавнице и за старије

Kадар некадашње доловачке
станице из филма „Пуковница”

Глогоњ: Председник Савета МЗ
Славко Јовановски истиче да и
даље шест волонтера свакодневно помаже старијим суграђанима, којима је забрањено кретање током ванредног
стања.
– Добра вест је да нема нових заражених суграђана, јер
је тест особе код које се појави ла из ве сна сум ња био

негативан. Приметна је забринутост повртара због затварања пијаца, јер је црни лук већ
стигао и спреман је за пласман,
а за петнаестак дана би се могло очекивати вађење кромпира. Али сада је све неизвесно и
то је велики проблем за породице којима је повртарство једини извор прихода – истиче
Јовановски. Он додаје да се,
упркос свему, одвијају и редовне активности, па су комунални радници посадили нове саднице око дечјег игралишта у
парку, а трају радови и на санацији сеоске депоније.
Продавнице у селу углавном
раде од 7 до 15 или 16 сати, а
три су (биле) у недељу од 4 до
7 на услузи старијима од 65
година. Локална пошта је отворена од 9 до 14 радним данима, а апотеке од 7 до 16.
Кризни штаб прима позиве
на бројеве телефона 627-831,
627-011 и 627-002 радним данима од 8 до 15 сати.

Излетници окупирали
околину
Иваново: Председник кризног
штаба Јошка Дудуј наводи да
се све планиране активности
одвијају без већих проблема.
Петнаестак младих волонтера
дневно по десетак пута обиђe
старије суграђане како би им
испоручили све што им недостаје.

Јабука: Кризни штаб Месне заједнице од тридесеторо људи,
пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Слободана Илића, поред примања позива и свакодневног
обиласка старијих суграђана,
досад је био ангажован у две
велике акције.
– Поделили смо по селу флајере с бројевима телефона за
помоћ које смо сами одштампали, као и хиљаду заштитних
маски добијених као донација
од локалних шивара. Ја им
овим путем захваљујем у име
свих мештана. На молбу колега из Глогоња, Kачарева и Новог Села, дали смо и по педесет маски за њихове волонте-

Зоран Марковић каже да за ове
две недеље није било никаквих
примедби на рад волонтера.
– Закључно са 29. мартом
имали смо укупно 724 позива. Међу њима је било 187
старих лица, чије смо све потребе подмирили у најкраћем
року. Још увек делимо и флајере за помоћ с бројем телефона, а водимо рачуна и да
неко не крши донете мере. Немамо сазнања да има повратника из иностранства, изузев
оних које је држава већ сместила у изолацију – наводи
Марковић.
Продавнице раде до 15 сати,
а за снабдевање старијих недељом има их пет. Кризни штаб
је активан до 16 сати, а контакт-телефон је 601-030.

Пакети за старије
Омољица: Кризни штаб Месне
за јед ни це је, пре ма ре чи ма
председника Душана Лукића,
свакодневно ангажован на обезбеђивању помоћи, пре свега
старијим лицима.
– Засад смо примили 528 позива. Од тог броја њих 320 су
пензионери који су се углавном распитивали за поделу па-

Посађене тује у доба короне
ре, још сто дому „Срце у Јабуци”, као и продавницама и трафикама. Укупно преко 1.300
комада. Морам да похвалим
све волонтере, нарочито оне
које мештани сами зову на личне телефоне да их баш они
услуже, а то су Маријан Насковски, Светлана Грујоски,
Ива на Се ку лић, Ми ле на
Спасић, Слободанка Младенов,

кета помоћи, који су потом и
подељени. Имали смо сто педесет две доставе старијим лицима у виду лекова, хране, подизања пензије... Чини се да је
мање недисциплине него протекле недеље, а засад немамо
информацију о томе да ли је
неко инфициран. Продавнице
су снабдевене, а и све друго
нормално функционише – наглашава Лукић.
Радње и две апотеке раде и
до 16 сати, а Пошта и банке до
13, док се и на трафикама и у
мењачницама могу улаћивати
рачуни.
Телефони кризног штаба (617036 и 617-008) доступни су радним данима од 8 до 15 сати.

Доставе на кућну адресу

У Глогоњу се нађе времена и за чишћење депоније
Како у селу нема месара и
апотека, када се накупе поруџбине, неко из кризног штаба
оде у Омољицу у набавку.
– Викендом је много људи
са стране, нарочито из Београда, али они углавном само прођу кроз село, евентуално накупују робу по продавницама и
оду на излет у околну природу.
Што се мене тиче, када видим
неког непознатог, пријавим га
надлежном органу, јер не знам
одакле је и да ли је потенцијални преносилац заразе. С друге стране, трудимо се и да се
живот одвија својим током, па
смо, рецимо, посадили тује у

Петар Илић и Бојан Сиљановски – наводи Илић.
Он додаје да је досад примљено око 750 позива суграђана, од којих је 310 услужено
разним намирницама, а било
је и подизања пензија, па чак и
поправке кућних апарата и цепања дрва.
Kризни штаб прима позиве
24 сата путем мобилног телефона 063/170-74-45, а пријаве
на телефон 26-24-046 од 8 до
15 сати.

Много позива за помоћ
Качарево: Координатор кризног штаба Месне заједнице

Старчево: Кризни штаб основан је пре свих, а двадесетак
волонтера свакодневно обавља
све активности попут испоруке потрепштина старијим особама.
Две пекаре („Пејић” и „Стоиљковић”) достављају хлеб и
пекарске производе на кућну
адресу од 8 до 12 сати (контакт-телефони 069/330-55-58
и 069/442-35-00), док продавница „Јуниор комерц” превози ро бу од 12 до 14 са ти
(062/667-871).
Кризни штаб је активан у периоду од 8 до 15 сати (број телефона 631-144), а Пошта ће
током ванредног стања бити
отвoрена радним данима од 10
до 14 сати.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Четвртком уз ЈДП
Југословенско драмско позориште од четвртка, 26.
марта, на свом „Јутјуб” каналу и сајту jdp.rs емитује
снимке својих представа.
Претходне недеље, три
вечери заредом, приказивана је представа „Хадерсфилд” Угљеше Шајтинца, у
режији Алекс Чизхолм.
У четвртак, 2. априла, у 21 сат, биће емитована представа
„Буре барута” Дејана Дуковског, у режији Слободана Унковског, а 9. априла „Скакавци” Биљане Србљановић, у режији
Дејана Мијача. За четвртак, 16. април, предвиђена је представа „Млетачки трговац” Вилијама Шекспира, у режији Егона Савина. Све представе ће бити репризно емитоване и
наредна три дана по премијерном извођењу.

Бољшој театар
Међу бројним културним установама које су понудиле бесплатан програм на интернету налази се и Бољшој театар из Москве, једно од најстаријих и најбољих
балетских и оперских позоришта на
свету. У наредном периоду биће
директних преноса балета и
опере из Бољшог театра, с почетком у 17 сати по нашем
времену.
У суботу, 4. априла, биће
изведен балет „Марко Спада”,
затим у уторак, 7. априла, опера „Борис Годунов”, а у петак,
10. априла, балет „Крцко
Орашчић”.
Снимци представа моћи ће да се погледају и у периоду од
наредна двадесет четири сата након завршетка преноса на сајту Бољшог театра.

ПАНЧЕВАЧКИ УМЕТНИЦИ О ЖИВОТУ У КАРАНТИНУ

СТВАРАЛАШТВО У ДОБА КОРОНЕ
Живот изван наших домова је
стао. Мале ствари које живот
значе тренутно нам нису доступне. Разговарали смо с нашим суграђанима који се баве
различитим врстама уметности о томе како изолација утиче на њихову креативност и да
ли имају инспирацију да стварају док су у карантину.
Филип Крумес, виолиниста:
– Самоизолација је код мене, а верујем и код многих музичара, природно стање у којем сам одавно навикао да пливам. Свакодневно вишесатно
вежбање и посвећење инструменту можда некоме са стране
звучи исцрпљујуће, можда и јесте такво, али развија посебно
стање свести, токова мисли,
константно преиспитивање и
ужасну самокритичност која
постаје свакодневица.
Креа тив на
добровољна
самоизолацијa се у великој мери разликује од грубог приземљења у реалност у коју смо

Онлајн филмски фестивал
Прво издање бесплатног онлајн филмског фестивала „Мој
ОФФ” биће одржано од 27. марта до 10. априла, а публика
ће имати прилику да на једној виртуелној „локацији” погледа шездесет пет актуелних играних и документарних
оствaрења, међу којима су и наслови намењени деци и
тинејџерима.

Снимљени у различитим светским продукцијама и копродукцијама, издвојени филмови биће подељени у пет програмских целина: „Великани филма”, „Кидс фест представља”,
„Породична авантура”, „Документарни врхунци”, као и програм „Виђено невиђено”.
Филмови се емитују на сајту mojoff.net и могу се покренути било када пола сата након почетка емитовања филма. Информације о репертоару можете пронаћи на „Фејсбук”
страници „MCF – MegaCom Film”.

Музика с „Нишвила”
Нишки џез фестивал „Нишвил” емитоваће све концерте који
су одржани током претходних година, док траје ванредно
стање.

Концепт фестивала је од почетка, уз „традиционалније”
форме џеза, био заснован пре свега на фузији овог правца са етнотрадицијама различитих делова света, а нарочито Балкана.
Гледаоцима ће бити доСтрану припремила ступни и интервјуи с најпознаМирјана тијим учесницима фестивала
Марић на званичном сајту тог фестивала www.nisville.com/live.

Филип Крумес
упали. Било је потребно десетак дана да усвојимо нове начине понашања, сведемо изласке из куће и социјалне контакте на минимум. Наравно,
живимо у дигиталном добу где
нам интернет и друштвене мреже омогућавају брзу комуникацију, па су се међу музичарима
појавиле сјајне иницијативе и
мрежама су почели да круже
снимци разних извођења направљених у собама. Међу првима је причу карантинског џема (#karantinjam) покренуо Раде Склопић aka DJ Raid, који је
на свом профилу поставио кратак видеу у коме свира акорде
и позвао друге музичаре да на
то додају глас, бас, бубањ, неки
соло, или ко шта већ жели. Одзив је заиста био изненађујуће
велики, а само Марчелова верзија је за пар дана имала преко
милион прегледа. И сам сам на
Радетову матрицу додао кратак
соло, а све је објављено на „Фејсбуку” и „Инстаграму” под хештегом #ostanikodkuce.
Ова ситуација је као гром из
ведрог неба многе уметнике суочила с проблемом преживљавања. У моменту када су забрањена окупљања, читава једна армија укључена у процес стварања и организовања концерата,
представа и снимања остали су
без могућности да зараде за
основне животне потребе. Заиста желим да верујем да друштво неће заборавити на све те
људе када се ово оконча, али засад је најважније да се посветимо борби против пандемије одговорним понашањем, придржавајући се упутстава стручњака.
Бане Глуваков, мултиталентовани музичар:
– Уметници су кроз историју
описивали и добра и тешка времена, још од пећинских цртежа, па до данас. Од дневних и
актуелних тема до критичког
става према друштву. Уметност
је филтер, посебно виђење и
тумачење света око нас. Мислим да је карантин прилика
да се посветимо својим идејама, да искористимо ово (не)време у корисне сврхе и схватимо
све ово као паузу од свакодневице у којој можемо да радимо

оно што волимо: да сликамо,
компонујемо, пишемо. Уметност лечи страх, ублажује неизвесност и има исцелитељску
моћ, бег је од стварности, али
и тренутна дешавања прелама
кроз личну призму.

Бане Глуваков
Трудићу се да искористим
ову ситуацију да се посветим
детету, ауторској музици и напредовању у свирању разних
инструмената. Тек сад видим
колико тога би требало да урадим, без размишљања о профиту, користи и послу, него да
само слушам свој унутрашњи
глас који има шта да каже и да
то преточим у песме, слике или
речи. Немам проблем са самоћом, помало ми и прија, и користим је да бих преиспитао
свој живот, извагао и одвојио
битне од небитних ствари у животу. Материјалан свет је уметнику битан, али не колико и
адреналин када се јави идеја и
почне процес њене реализације. Ово је орвеловско време и
не смемо дозволити да страх
завлада нашим духом.
Милосава Мика Павловић, песникиња:
– Да се нашалим: отишла ми
креативност у изолацију, изоловала се од мене! У овим условима, пре свега, посматрам и
промишљам. Све. Чини ми се
да сам у извесној мери антиципирала овај тренутак. Наиме, у мојој последњој књизи
„Тачка ломљења”, која је објављена у мају прошле године,
налази се песма „Пољанче” и
она гласи:
Застајем
Пропињем се на прсте
Посматрам свеукупност
Треба ми отклон
Тражим неуцртану пољану
Рупу коју нису обележили
Да се сакријем
И на миру промислим.

ФОТО: А. ПАВЛОВИЋ

Култура од куће
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Мика Павловић
Било би добро да ово принудно стајање искористимо сви
за критичко сагледавање и себе
и света у којем живимо. А и да
деламо. Набоље. Требало је да
крајем марта или почетком
априла организујем промоцију
књиге „Тачка ломљења”. Замишље но је да то у изве сном
смислу буде поетски перформанс с више учесника. Пошто
је све одложено, указала се прилика да још више разрадимо
идеју и концепт, тако да се помало бавим и тиме. Иначе сам
запослена и радим од куће. Тренутно у кући обављам уобичајене активности, умерено читам и слушам вести, ћаскам с

пријатељима телефоном и преко „Скајпа”, читам књиге, гледам филмове. Урадим и понешто од оних ствари које сам
одлагала. У кући смо моја ћерка Александра, наша куца Зина
и ја и добро се слажемо. Засад!
Марија Станојловић, дипл. керамичарка – сликарка:
– Сасвим сигурно ћемо памтити овај период, под условом
да преживимо. Океј. Није сан,
ова корона је стварна! Да пробам да сагледам нове аспекте
новонастале ситуације, доносим штафелај у стан, боје, платна, припремам књиге за које
никад нисам имала времена,
сређујем ормане, сређујем мисли… Дневна соба постаје атеље, сликам шта желим и колико желим, без пресије, време
није проблем, има га напретек, то ми се свиђа. Мој примарни посао –производња уметничке и примењене керамике
– отишао је у други план, трећи… Радионица је на годишњем
одмору, само да то не буде у
правом смислу годишњем!
Свесни смо да више ништа
неће бити исто као пре, можда
и не треба да буде исто. Сад је
право време да размислимо ко
смо, чему служимо, које су наше улоге и приоритети. Чему

Марија Станојловић
она непрестана трка за новцем,
који на крају проследимо другима за неке виртуелне услуге,
неке мобилне телефоне, провизије, кабловске, интернете, кирије, струје, воде, смећа, осигурања, кредите, часове, тренинге, теретане, бензине, месечне
карте, обуке… још, још, све више, брже, боље, мирисније, концентрованије! Ух! Срећни су
људи који успеју да ово тешко
време преобликују у креативно
изражавање из било које области. Уметници су сигурно међу
њима.
Васа Павковић, књижевник:
– Да нам је неко пре два месеца рекао да ћемо се сви наћи
у карантину, исмејали бисмо
га као заговорника „теорије завере”. Ипак, то се догодило –
показујући нам да ће будућност људи бити далеко неизвеснија него што смо могли да
сањамо. Можда чак гора од оне
у негативним утопијама жанровске литературе. Мене су карантински дани сустигли таман
кад сам одобравао прелом нове књиге прича „Ехо Београда”. Тај рад ми је мало олакшао прва три-четири дана изолације, у скученом простору,
на седмом спрату. После сам
довршавао књигу о лептирима
Србије, па је и то олакшало даљих недељу дана карантина и
скакуцкања с ноге на ногу, а
све на тераси солитера.

Васа Павковић

Карантинске дане, што се
књижевности тиче, намеравам
да посветим сређивању разних
текстова и рукописа, сортирању фотографија, из разних фолдера, по темама и врстама (лептири, пауци, птице, гмизавци,
цвеће...) – које сам десетак година фотографисао у природи
и углавном остављао за боље
дане да их „средим”. Сада кад
су дошли гори дани, гори од
најгорих, имам времена да се
и тимe позабавим. Најапсурдније је што сам баш пред карантин почео да прекуцавам
дневник из времена рата с НАТО-ом, који је на то чекао преко двадесет година, а сада је
време да с тим послом станем
и почнем вођење „дневника короне”. И тако укруг.
Добар део дана ми пролази
на „Фејсбуку”, где много више
но пре размењујем речи и слике са знаним и незнаним пријатељима. У данима карантина
лековитост друштвених мрежа
бива још изразитија, јер две
удружене изолације и самоће,
па десетине удружених самоћа
и изолација итд. граде штит солидарности против короне и
безнађа, глупости, пакости... Између два обраћања стручњака
епидемиолога, јер само њих
гледам, успевам да читам, али
немам концентрацију да пишем нове, озбиљне текстове.
Све што могу је да исправљам
старе рукописе. Али тешим се
– и то је нешто „у доба короне”.
Но само нека прође, па ћемо
опет дисати пуним плућима!
Јелена Лалић, сликарка:
– Пробудили смо се једног
јутра у СФ филму, свако у свом,
и све оно чега смо се плашили
протеклих месеци ипак нам се
догодило. Окренула сам се породици, пријатељима, с којима се
чујем сваки дан, неким класицима, филмовима, позоришним
представама, виртуелним музејима. Сређујем успут свој креативни хаос и као да упадам у
фазу када ме више не занима
куда све то води.
Нисам стварала залихе у храни и лековима, али имам велику „залиху” сликарског материјала и алата. Немам креа-

Јелена Лалић
тивну блокаду, страх је оно што
блокира, а код мене је то управо супротно, имам потребу да
стварам. Тренутно сликам две
слике, једну сам посветила својој пријатељици. Иначе ми је
важно да се ментално изолујем
када радим, али не физички.
То је много важније од физичке одвојености, али ипак је сада можда још теже бити потпуно фокусиран само на уметност и стварање, што је на неки начин изазов. Никако не
прија стална напетост. Уметници су овде у константном
страху за егзистенцију, тако да
ми се чини да смо ми навикли
на скромности и сталну неизвесност. Припремам свој портфолио с радовима, одбацујем
неке старе шаблоне, методе,
као и радове, правим избор и
покушавам да будем објективна и самокритична. Настављам
рад на серијама слика, цртежа,
дигиталних графика, које сам
започела прошле године. Период „инкубације” идеја још
увек траје, а можда је ово прави тренутак да се ради у осами.

НАШИ СУГРАЂАНИ
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ ТЕТОВИРАЈУ

УМЕТНОСТ ШТО УЛАЗИ ПОД КОЖУ
Многима је и дан-данас необично када виде људе с тетоважама. Постоји
предрасуда да се тетовирају проблематичне особе, или оне разузданог духа, али је истина сасвим другачија.
Добра тетоважа је уметничко дело,
којим се поносе и аутор и онај који је
на својом телу носи. Цртеж на кожи
кошта од тридесет евра па навише, у
зависности од тога шта желите да вам
се нацрта и који тату уметник га ради.

Слобода и начин изражавања
Драган Милеуснић Lemi G (33) бави
се видео-продукцијом, снимањем и
монтажом, а реп музика му је хоби.
У другом разреду средње школе тетовирао је на подлактици име своје
мајке на јапанском.
– Одрасто сам на кошаркашком терену, уз реп музику и гледајући NBA.
Код њих је тренд тетовирања тек узимао маха, прве тетоваже су имали Денис Родман и Ален Ајверсон. Био сам
опчињен тим светом и од самог почетка сам тетовирање посматрао као
неку врсту слободе и посебан начин
самоизражавања – прича нам Драган.
Све његове тетоваже повезане су са
одређеним периодима у животу или
тренуцима који су оставили посебан
печат.
– Неки цртежи представљају мој карактер, описују моје добре и лоше особине. На средини стомака имам крст
који представља веру, борбу, муку, искушења, око њега с леве стране девојку

из другог краја града. Ја сам само подигао рукав мајице и показао му тетоважу моје зграде на рамену.
На крају смо се сви
за јед но сме ја ли –
прича нам Драган.
С обзиром на то да
му на горњем делу тела понестаје места за
тетоваже, почео је да
тетовира и ноге. Срећан је јер је ње гов
брат од тетке почео
да се бави тетовирањем, па више не мора да троши новац на
овај, како каже, „скуп
спорт”.
– Ако имате потребу, слободно истакните себе и будите
другачији. Тело је само затвор за ваш
дух, а затвор слободно украсите сликама. Човек је као књига пун прича
где често мораш да читаш између редова и о њој никако не можеш да судиш само по корицама – закључује.

Најлепши посао на свету

Игор Николић Kalle (45) по занимању је тату мајстор. Његова љубав према тетоважама потиче из детињства,
када их је виђао на
ретким људима
који су их тада
имали.
– Прву пут
сам се тетовирао са седамнаест година и одмах сам знао да ћу
имати доста тетоважа на телу. Желео сам
тада да будем другачији од осталих.
Касније је тетовирање постало и мој
посао – прича Игор.
Он сма тра
да се тетоваже
просто или воле
или не воле.
– Мени су обе руке
истетовиране. Слике
Драган Милеуснић које имам немају неко посебно значење,
са „утоком” која има рогове, али и кри- нацртано је оно што ми се у том трела анђела, а с десне стране имам врану нутку у животу допадало. Неки људи
и косача који држи бул-теријера на су код мене касније долазили и траланцу. Све то око крста представља ве- жили да им по рукама и другим делочиту унутрашњу борбу између добра и вима тела исцртам приче које су им
зла, живота и смрти, црног и белог. На биле важне – објашњава.
грудима имам облаке и сат, који симУбадање иглом и исцртавање не
болишу наше време на земљи, а преко подносе сви исто. Неко буде уплашен
је натпис „сви пси иду у рај”, инспири- и стегнут, а други с нестрпљењем ишсан мојим омиљеним цртаним фил- чекује да види готову слику.
мом. На десном рамену имам свог пса,
– То је заиста индивидуално и мокоји је био са мном током одрастања рате као мајстор да за сваку муштериод осме до двадесет пете године. На ју нађете посебан приступ, да бисте је
левом рамену имам своју зграду и кош опустили. Са сваком особом која дође
да никад не заборавим одакле сам. То да се тетовира мајстор прво обави разје место где сам провео најлепше и говор да би се ослободила страха, обнајтеже тренутке и место које је од ме- јасни оно што треба да зна, и да би сане направило оваквог човека какав сам знао њихове жеље, како би после моданас – прича он.
гао да да све од себе – прича он.
С двадесет година урадио је тетоРаније је било теже проналазити моважу преко целих леђа. Сеансе код тиве за тетовирање, радови су углавтату мајстора трајале су три суботе ном били једноставни, а боје и опрема
узастопце по седам сати!
много лошијег квалитета него данас.
– На леђима сам урадио велико
– Квалитет и асортиман данас
LA, јер сам од тринаесте године
су много већи, па су и радови
слушао гангста реп са Западне
другачији. Најчешће радим
обале: „Snoop Dog”, „Coolio”,
велике слике, где могу да
2PAC… и свиђао ми се тај
покажем сваки детаљ, без
стил живота. Њихова музика
ми је била инспирација да
кренем да репујем и стварам
свој фазон, правац и причу. На
десној руци имам цртеж своје жене, с којом сам десет година у браку.
Она ме је истрпела јуначки, са свим
мојим врлинама и манама. Увек је
била уз мене и родила ми је два дивна сина – каже он.
Због својих тетоважа имао је разне
пријатне и непријатне ситуације.
– Једно вече било нас је двадесетак
на кошаркашком терену у крају и неко из комшилука је позвао полицију,
јер смо вероватно били гласни. Пили
смо пиво и слушали реп. Они су дошли и уперили батеријске лампе у
нас. Тражили су ми личну карту и рекао сам да нисам понео јер живим у
згради поред. Полицајац ме је питао
Мита Милићев
како да зна да живим ту и да нисам

за њега има посебно значење и подсећа га на одређени период живота.
– Једна од скоријих тетоважа настала је након
удеса који сам доживео
пре четири године, када
сам једва извукао живу
главу. Нека опасна бактерија ми је напала рану
која је тада настала и живот ми је висио о концу.
Борба за живот је била
дуга и нимало лака, али
се на кра ју све до бро
завршило – прича нам
Мита.
Из жеље да никада не
заборави колико је живот
Игор Николић драгоцен и колико борбе
треба да би се сачувао,
обзира на то да ли је у питању пор- истетовирао је Спартанца.
трет, реализам, 3Д тетоважа или не– За ову тетоважу сам био модел
што друго. Најлепше ми је када по- куми која почиње да се бави овом
сле завршене тетоваже особа од мене професијом. Спартанац представља
оде са осмехом на лицу – срећна и борбу и шаље поруку да је потребно
задовољна. Најтеже је, и најзахтевни- остати јак и у најтежим временима.
је, када ми дођу с цртежом који више Када опет буду наишли тешки тренуне желе на свом телу, па морам да га ци, мени ће служити као подсетник
преправим и да направим сасвим но- да сам умало изгубио живот и да треву тетоважу – прича Игор.
ба да ценим његову вредност – каже
Он мисли да код нас и даље има Мита.
доста предрасуда о људима који се
Сам процес тетовирања он описутетовирају.
је као чудно струјање и благ, али
– Не знам тачно колико тетоважа издржив бол који релативно брзо
сам израдио до сада, њихов број се пролази.
стално повећава. Сигурно ћу се поно– Да бо ли као што не ки љу ди
во тетовирати, јер има још места на причају, сигурно не бих имао већ
мом телу где може да стане нека нова пет тетоважа на себи. Не планирам
– закључује он.
да будем цео исцртан, али ћу сигурно урадити још неку. Кажу сви да
На путу ка остварењу сна
када једном почнеш, увек имаш жеВесна Баревачки (39) завршила је Ма- љу да урадиш још неку нову. Не знам
шинску школу, а донедавно је била шта је разлог, али заиста је тако –
запослена као менаџер продаје. закључује.
Још као мала имала је дара
за цртање, а своје радове је Успомене и симболи
тада излагала у дворишту Саша Стошић (44) завршио је Масвоје куће.
шинску школу, а већ годинама ради
као професионални лакирер. Прву тетоважу – паука – урадио је са шеснаест година.
– Сећам се да сам видео такав тату
и да ми се јако допао. Други пут сам
се тетовирао са осамнаест година, у
двадесет другој сам урадио четирипет, у двадесет седмој их је било већ
седам. Кад сам се оженио и добио
ћерку и два сина, урадио сам њихова
имена. Касније сам дао да ми се истетовира Св. Димитрије, што симболизује моју славу Митровдан, па Светог Саву, јер ми је један син рођен на
тај дан, па манастир Острог због другог сина, који се зове Василије... Свака моја тетоважа има неко значење –
прича Саша.
На свом телу има преко двадесет
уникатних тетоважа и каже да се ни
због једне не каје и ниједну не би
Весна Баревачки мењао, јер их је радио из љубави.
Оне које су прве настале можда би
– Док сам радила у Београду, сва- сада само мало појачао јер су изког дана сам пролазила поред једног бледеле.
студија за тетовирање на ком пише
– Дешавало се да имам про„Уметност која се увлачи под коблема лети када носим мајижу”. С обзиром на то да умем
цу и кад се тетоваже виде.
и волим да цртам, одлучила
Заустављала ме је пар пусам да то једног дана постата полиција. Једноставно,
не моја професија. Обилазила сам студије и ишла на обуку – прича нам Весна.
Своју прву тетоважу, на којој
се налази птица феникс, урадила
је сама себи.
– Она је ту да ме подсети да пад
није пораз, него лекција и да после
сваког пада морам да устанем јача и
боља – објашњава она.
Каже да је осећај при тетовирању
чудан, али да не боли; најприближнији опис је: пецкање помешано са осећањем задовољства.
– На овај начин обележавамо неке
битне ствари, те слике стављамо на
видно место као подсетник, да их сачувамо од заборава. Имам доста момената који су обележили мој живот, тако да је феникс прва, али не и једина
тетоважа коју ћу урадити – каже Весна.
Она се нада да ће у ближој будућСаша Стошић
ности отворити студио за тетовирање
и да ће се максимално посветити овој упадаш у очи. Мада сада има мање
професији.
предрасуда, јер се све више људи тетовира – објашњава Саша.
Живот је борба
Каже да неке тетоваже боле, али да
Мита Милићев (44) по занимању је то све зависи од организма, али и деграђевинац. Своју прву тетоважу је ура- ла тела који се тетовира.
дио у војци, а сада их има пет. Свака
Мирјана Марић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Нестанак
Ени Торн”
Си Џеј Тјудор
Добити посао у некадашњој
школи помоћу лажи
и пре ва ра
при лич но
је лако. Теже је суочи ти се с
некадашњим пријатељима
који се нису обрадовали његовом повратку и избегавати непријатеље које је створио.
Али најтеже је вратити се у онај
напуштени рудник где је све пошло наопако и где му се живот заувек променио, и коначно се суочити са шокантном, ужасном истином о Арнхилу, његовој сестри и
себи.
Два читаоца који до среде, 8. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Чијем повратку у ваш живот бисте се обрадовали?”, наградићемо једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Шифра уцена
Октобар
2016. Не деља избора у Америци. Новинарка
Грејс Елиот је на
тра гу ин формације
за коју верује да ће
јој нај зад
винути каријеру у висине. Порно-звезда је
вољ на да про го во ри о афе ри с
мушкарцем за ког се неки надају
– а многи и плаше – да ће постати
председник Сједињених Држава.
Али нико не жели ни да погледа
њен извештај. Чак ни њен шеф,
из да вач нај ве ћег аме рич ког
таблоида.
Два читаоца који до среде, 8. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта ви доживљавате као
уцену?”, наградићемо једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
која је ваша тајна за срећу. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Поглед на моје унучиће – преко ’Скајпа’!” 064/1793...
„Не гледам ТВ.” 064/1991...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта за вас представља част:
„Моје дете каже да је то оно што
даш људима да поједу када ти је
слава или рођендан, па частиш!”
066/3674...
„Част је оно што су изгубили они
што су покуповали сав тоалет-папир!” 062/8845...
Добитници ће моћи да преузму
књи ге по окон ча њу ван ред ног
стања.
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ЛАНА ЖИГА, РУКОМЕТАШИЦА

КОНСТАНТИН ДАНИЛ У НАШЕМ ГРАДУ

ХРАБРОСТ И УПОРНОСТ – БЕЗ ГРАНИЦА

Тајна Богородичиног
лика у Успенском храму

Рођена је 1978. године као Београђанка, али се већ као мала
преселила са ове стране Дунава. Заволела је Панчево, али је
и Панчево заволело њу, баш
као и њеног оца Љубомира Покрајца. Да, њен тата је био велики Љуба, сјајни рукометаш,
који је почетком осамдесетих
година из „Црвене звезде” прешао у „Динамо”. Дошао и –
остао. Тако је и мала Лана постала Панчевка...
Љуба Покрајац је са супругом
Душанком 1981. године отворио пицерију „Двојка” (која и
данас ради са истим власником), а с обзиром на то да је
већ тада уживао велики углед у
рукометним круговима, било је
то место у коме су се окупљали
сви панчевачки спортисти, а
нарочито рукометаши. Некако
већ у то време постало је јасно
и сасвим логично да ће и мала
Лана Покрајац (сада Жига) заволети „лепљиву лопту”...
– Једноставно, одрастала сам
уз рукомет. Док је мама радила, ја сам с татом ишла на његове тренинге. Ту у пицерији
чували су ме и Жикица, Перке, па Предраг Перуничић, који је тада дошао у „Динамо” –
премотава Лана филм сећања.
Рукомет је почела да тренира с дванаест година.
– На почетку, али веома кратко, водила нас је Бранка Марић, а потом је нашу селекцију
преузео Кића Рапајић, тренер

СА МА ПРО ТИВ
СВИХ – ЗБОГ ИВЕ
Једну утакмицу је играла и
са сломљеном кошчицом у
нози, на своју одговорност
и из спортског ината, али
Лана посебно памти један
детаљ:
– Играле смо за „Раднички” и Ива је на једном
мечу покидала лигаменте.
Гледам је повређену и –
плачем. Али сам и бесна и
љута и не знам шта већ. У
последњих пет минута те
утакмице рекла сам саиграчицама: „Играм сама,
не дам ником лопту”. Добили смо на крају, са два разлике – каже Ивина сестра.
од кога сам научила рукомет.
Били смо прва екипа која игра
одбрану у формацији 3-2-1. У
ствари, ја сам од тате, који ми
је био и највећи критичар, добијала највише сазнања о овом
спорту. Сећам се, као јуче, била
је 1993. година, „Динамо” је постао кадетски првак Југославије, а ја сам проглашена за најбољу играчицу на првенству.
Била сам јако поносна на себе,
добила сам пехар, а када сам
дошла кући, Љуба је једноставно рекао: „Ма, ништа посебно”.
Увек ме је терао да будем боља,

играле смо и у финалу купа.
Тада смо као друголигаши савладали велики „Књаз Милош”,
и то у Аранђеловцу. Нажалост,
Љубина изненадна смрт је све
прекинула. Остале смо још једну сезону, играле без надокнаде, али убрзо се све распало.
Град је дозволио да се, због релативно ситних дугова, угаси
клуб са седамдесетогодишњом
традицијом – с дозом разочарања говори Лана.
Почела је да размишља о
крају каријере. Са супругом Нинославом, који је увек био уз
њу и пружао јој подршку, планирала је проширење породице... Ипак, сестра Ива, такође
сјајна рукометашица, прешла
је у „Раднички” из Крагујевца.
Отишла је и Лана...

НЕ ДЕЉ НИ РУ ЧАК
ПРЕ ЕВРО ПЕ

Лана Жига
„спуштао” ме да не полетим –
присећа се наша саговорница.
Би ла је то мо жда и пре кретница у њеном рукометном
развоју.
– Да, те 1993. смо пребачене
у први тим „Динама”, који је наступао у Суперлиги. Тренер нам
је био Мики Милатовић, тада и
селектор женске репрезетације
Југославије, а у тиму су биле Даца Павлов, Биља Балаћ, девојке
које су за нас клинке биле појам
за рукометашицу. На мојој првој утакмици у елити, с петнаест година, против Радничког из
Београда, постигла сам два гола. Било је то заиста сјајно време и време када је женски рукомет на овим просторима нешто
значио. У лиги су тада, за своје
клубове, још увек играле и Цеца
Китић, Олга Секулић, Љиља Кнежевић, Маја Булатовић... – поносно прича Лана.
Све то време била је и члан
репрезентативних селекција Југославије, а када је била четвр ти раз ред Гим на зи је, са
осамнаест година, постала је
члан сениорске репрезентације Југославије, која је на „Медитеранским играма” у Барију
заузела четврто место. У „Динаму” је провела шест сезона,
до 1999. године, а онда је уследио „печалбарски” пут.
– Имала сам позив од „Будућности” из Подгорице, која
је тада била шампион државе,
али у договору с Љубом одлучила сам да пређем у „Вождовац”, где бих имала већу минутажу. Ту ми је тренер био
Бата Обућина и могу да кажем
да сам од њега највише научила у својој каријери. Били смо

СА ОЧЕ ВЕ СА ХРА НЕ НА УТАК МИ ЦУ
Те, 2008. године, захваљујући и Љубомиру Покрајцу, финале Купа Србије за рукометашице одржано је у нашем граду.
– Љуба је умро у четвртак 8. маја, а финални турнир је већ
био заказан за 10. и 11. мај. Људи из Рукометног савеза Србије зову у клуб и питају да ли се игра, да ли се све одлаже
због изненадне Љубине смрти. Нико нема одговор, из нашег
клуба су им поручили да уколико Лана и Ива не буду могле
да играју, биће одложено. Пат-позиција. У једном тренутку
зову ме људи с РТС-а и траже одговор: „Молим вас, рекли
су нам да ако ви не будете играле, куп се одлаже, знамо да
сте у тешкој ситуацији, али морамо да знамо и због наше
програмске шеме...” Рекла сам им да ако успемо да сахранимо оца сутрадан, играћемо. И Ива и ја. Много нам је помогао тадашњи председник општине Срђан Миковић. Тату
смо сахраниле у петак, у суботу ујутру изашле смо на гробље,
а потом смо и сестра и ја одиграле као у трансу. Морале смо
да нађемо снагу. Знам да би тако и Љуба желео да буде. Желела сам и на тај начин да му вратим за све што нам је у животу пружио – са сетом у гласу каже Лана.

млада екипа која је морала да
се бори за опстанак, а играли
смо нерешено против „Будућности” и добили вицешампиона „Раднички”. На тој утакмици сам дала петнаест голова, а
тата ми је тада први пут рекао:
„Можда ће и бити нешто од тебе”. У тој сезони сам била трећи стрелац у лиги, а најбољи
извођач пенала – са осмехом
Лана препричава детаље из богате каријере.
Њени наступи у „Вождовцу”
били су одскочна даска за даљи рукометни пут, па је 2000.
постала члан „Књаза Милоша”
из Аранђеловца.

Имала је Лана много позива да каријеру настави у
иностранству, у добрим
европским
клубовима.
Ипак, није се одлучила на
такав корак.
– Велики сам носталгичар. Нисам каријериста.
Одувек сам желела да будем ту, близу, у кругу од
сто километара од куће.
Недељни ручак с мојом
породицом био ми је много битнији од играња по
Европи – додаје Лана.
– Можда и најлепша година
у мојој каријери. Били смо као
породица. Без проблема смо
ушли у Суперлигу, а тренер нам
је био Родољуб Курандић, који
и данас предводи тим. Крагујевац је тада много улагао у
спорт. Из приватних разлога,
вратила сам се у Панчево, одиграла сезону у београдском клу-

БИТ КА ЗА ТЕ НУ И – ЖИ ВОТ
Сви који је познају сложиће се у једном: Лану красе изузетна упорност и храброст.
– Целих десет година трајала је агонија и борба да добијем дете. Имала сам пет спонтаних побачаја а да притом нико од стручњака није знао да ми објасни због чега. У једној
од тих неуспешних трудноћа лекари су се борили и за мој
живот. Ипак, нисам желела да одустанем, прорадио је тај
спортски инат, а велику подршку сам имала и од супруга
Нинослава. На крају, сазнала сам да због прејаког имунитета мој организам препознаје плод као страно тело и одбацује га. Тада је професор Миковић, начелник у болници
„Народни фронт”, до кога смо једва некако стигли, одлучио
да ми обара имунитет. Свакодневно сам сама себи давала
инјекције, била сам модра. То је био нови ризик у трудноћи, али на крају се све исплатило. Ћерка Тена је рођена на
Свету Петку, 27. октобра, 2016. године. И већ је редовна на
утакмицама у хали – поносно говори ова храбра жена.
– Предводио нас је тренер
Велимир Пењовић, а „Књаз” је
убрзо постао водећи клуб у држави. Сваке сезоне смо играли
или у Лиги шампиона, ЕХФ купу или у Купу победника купова. После три сезоне у Аранђеловцу Пења ме ја са собом повео у „Бамби” из Пожаревца, а
због игара у том клубу две године сам била и најбољи спортиста у Браничевском округу –
„слаже” госпођа Жига коцкице искуства.
Љу бо мир По кра јац је од
2004. до 2008. године био члан
Градског већа Панчева који је
предводио ресор спорта, улагао је велике напоре да се панче вач ки ру ко мет из ву че из
кризе, а знајући да он стоји
иза целог пројекта, иако је тада играо у другом рангу, у „Динамо” су се вратиле Даца Павлов, Биља Балаћ, Лана и њена се стра Ива, Ти ја на Пе рушина... али и тренер Бата
Обућина.
– Била је то 2006. година.
Прошетале смо се до елите, а

бу „Миленијум”, али тада сам
схватила да су у наш спорт ушли
људи који немају везе са спортом. С финансијске стране је
све било у реду, али буквално
сам ишла на тренинг и плакала, колико ми је било мука од
свега. Тада сам и дефинитивно
решила да одустанем, али онда је, највише захваљујући Дарку Јовичићу, почео да се уздиже ЖРК „Панчево”. Прихватила сам позив, тренер нам је био
Иван Петковић, а били смо тим
који две сезоне није претрпео
пораз у Првој лиги. Последњу
утакмицу сам одиграла 2015.
године, а сада радим као тренер с кадеткињама ЖРК-а „Панчево” – ставља тачку на каријеру за коју је једна новинска
страна премало да се опише у
потпуности.
Лана Жига – бескомпромисни борац и на терену и у животу. Неко ко је имао храбрости да преузима одговорност
на себе када је било најтеже...
Вођа који се рађа...
Александар Живковић

Славу иконостаса Успенског
храма пронели су надалеко
они који су га видели, о њему
су писани и научни радови и
песме, али мало ко зна да је
аутор, сликар Константин Данил, за представу Богородице на њему узео лик своје жене Софије Дели... Али није
ово једина тајна везана за сликарев живот и рад.
Константин Данил спада у
сам врх српске уметности, а
у 19. веку, тврде критичари,
није му било равног. Мада је
Данилово стваралаштво још
за његовог живота добило високе оцене, а по осликавању
храмова прочуо се надалеко,
није прошло ни пола века од
његове смрти, а његов гроб је
био заборављен и практично
изгубљен. Пронађен је случајно.
О самом животу генијалног сликара много се мање
зна него о његовим сликама.
До данашњег дана нагађа се
о години и месту његовог рођења. Као година рођења помињу се 1779. и 1782, а као
место село Лугош у Румунији
и Ечка код Зрењанина.

ре ис точ но-пра во слав не, а
жена му римокатоличке”.

Долазак у Панчево
Наредне године панчевачки
прота Константин Арсеновић,
у кући граничарског капетана Кљуновића у Алибунару,
видео је изврсне портрете капетана и његове жене и одмах понудио Данилу да изради иконостас нове православне цркве у Панчеву, Успенског храма.
Уговор с Црквеном општином склопљен је у мају 1829.
и Данил се преселио у Панчево. Ту се настанио, преко
пута цркве, у кући у Димитрија Туцовића 9, која и данас постоји, само је онда била приземна.
Осликавање иконостаса је
трајало четири године и за
тај рад је штедро награђен.
У време боравка у Панчеву
насликао је
и око

Софија Дели
двадесет
портрета и икона. Остало је записано да је био
изузетно скуп –
чак де сет пу та
скупљи од осталих сликара, али
да су се угледници оти ма ли да
баш од њега наруче портрете.
Из нашег града Кон стан тин
Данил је отишао
као богат човек и
Константин Данил сликар на гласу.
Од 1834. до
Ни његово порекло још ни- 1873. године живео је у Веје довољно истражено, а сво- ликом Бечкереку, данашњем
јим сликарем сматрају га Ср- Зрењанину, у Улици цара Дуби, Румуни и Мађари. Неки шана 37, а у његовом атељеу
историчари доказују да му је је четрнаест наших знаменипрезиме било Григоровић, да тих сликара, међу којима и
му је отац био Рус, а мајка Ђура Јакшић, учило занат од
Српкиња. Око једног се сви мајстора. Израдио је и икослажу – био је изузетан умет- ностас румунске цркве у Узник. „Данил није имао ака- дину, као и иконостас цркве
демско образовање, али је вели- у Темишвару. Његов најзамаки таленат све то надоместио”, шнији и најзрелији рад је иконостас цркве у Јарковцу, са
оценио је Никола Влајић.
Сам Константин Данил је седамнаест икона.
Умро је десет месеци попричао да је од 1812. до 1816.
радио у темишварском ате- сле своје жене, у пролеће 1873.
љеу тада најугледнијег српског сликара Арсе Теодоро- Поново нађени гроб
вића, али да га је стари мај- На њиховој хумци на Калвастор истерао из љубоморе кад риј ском гро бљу ни је би ло
је видео колико је његов уче- споменика, само дрвени крст,
ник даровит и како брзо на- који је с временом иструлио
предује у сликарству. Данил и нестао. На сликарев гроб
је остао у Темишвару, али је се заборавило и нико није
прешао на учење код једног знао где се налази. Тек 1937.
сликара школованог у Бечу, године, приликом копања раа затим му се губи траг у до- ке за неку покојницу, гробакументима. Његови биогра- ри су наишли на два лимена
фи верују да се краће време сандука. Изашла је посебна
школовао у Бечу и Минхену комисија, на чијем је челу
и да је затим путовао по Ба- био градоначелник Петровнату и Ердељу, као многи „пу- града, како се тада варош
тујући сликари” у то доба, и зва ла, ин же њер Вла ди мир
издржавао се портретисањем Живковић, а у чијем су саимућних грађанских и пле- ставу били финансијски самениташких породица. Сли- ветник, градски физик, одкајући 1827. портрет тада- носно лекар, и записничар
шњег бечкеречког подначел- који је сложио записник, коника и богатог властелина ји се и данас чува у ИсторијСтјепана Карачоњија, упо- ском архиву. Констатовано
знао се у његовој кући са Со- је да су у откривеним ковчефијом Дели, ћерком једног зима нађени посмртни остаоси ро ма ше ног ма ђар ског ци сликара Данила и његове
племића, и исте године се супруге Софије Дели. Земни
венчао с њом у католичкој остаци сликара и његове суцркви. Отуда и недоумице пруге сахрањени су тада на
око вероисповести уметни- новом месту на истом грокове, мада је историчар Ан- бљу, а 1950. Градски одбор
дра Гавриловић, писац књи- је великом уметнику подиге „Знаменити Срби 19. ве- гао споменик, који ту стоји
ка”, јасан: „Данијел је био ве- и данас.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI
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ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (289938)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Котежу 2.
062/222-553. (290117)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ јагањце.
063/892-12-08 (СМС)
ДОМАЋЕ кравље млеко
,сир, јогурт, могућа достава. 063/892-12-08
(СМС)
ДЕБЕЛА свиња на продају. 061/277-87-99. Новосељански пут 103.
(290120)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на Златибору за некретнину у Панчеву.
069/158-63-76. (289640)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, Стевана
Сремца 80, Стрелиште.
061/615-80-80. (290125)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, може за гарсоњеру.
013/618-625. (289693)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на дуже, Котеж 1,
намештен, ЦГ, клима.
064/137-63-19, 066/494900. (290133)

КУЋА, Омољица, 80 квм,
7 ари, помоћни објекти,
легализована. 064/96100-70. (290146)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)
МАЊИ фрижидере бош,
турбо рерна, веш-машина, комбиновани фрижидер. 063/861-82-66. (р)
СУДОПЕРА с висећим,
кофер шиваћа, самачки
кревет, угаона гарнитура,
телевизор. 063/861-8266. 063/861-82-66. (р)
БИБЕР цреп кањижа тондах, у пакетима, преостала количина, повољно.
061/267-72-30. (290194)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА са 27 ари грађевинског плаца, 18.500
евра. 065/342-2391.
(289358)
ПЛАЦЕВИ, грађевински,
на новој Миси, повољно.
061/267-72-30. (290194)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан нов стан Тамиш
капија. Енерегетски пасош, 180 евра. 065/33220-07. (СМС)
ИЗДАЈЕМ суперкомфоран трособан нов стан са
гаражом, двориштем.
063/301-151. (290048)
ИЗДАЈЕМ собе самици,
80 евра. 064/246-509.
(290128)

7–16

• Радимо нове и поправљамо
кровове • радимо баџе
• подашчавамо • фолија
• летве • цреп • лим
СЗР „Зоки”
062/827-89-20

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
намештен, издајем.
063/824-06-63063/248683. (290135)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на новој
Миси. 063/839-56-81,
013/370-398. (290147)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 120
евра, једноипособан, 135
евра, намештени, wi/fi.
069/113-00-73. (290158)

ИЗДАЈЕМ намештену гар- ИЗДАЈЕМ кућу на старој
соњеру, Котеж 1.
Миси. 063/207-819.
063/808-83-26. (2890161) (290184)
ИЗДАЈЕМ двособан наме- ДВОРИШНИ намештен
штен стан на Котежу 2.
стан, 48 квм, са грејањем.
063/701-11-31. (290187)
Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45. (290189)
ГАРСОЊЕРА у Самачком, намештена, приземље, издајем на дуже.
064/453-16-19. (290183)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру, комплет
модерно намештен, новоградња. 064/004-69-69.
(290195)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру. 065/608-25-80.
(290191)

ИЗДАЈЕМ нов полунамештен стан. 061/671-1008. (290194)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Неша, Ковачица.
069/444-23-76. (289931)

ЛОКАЛИ
ТАМИШ капија, локали
за издавање, 107 – 200
квм. 063/338-332.
(288827)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(290130)

ПОСАО

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
САЛОНУ у центру потре- шупак, бетонирања, искобан фризер са искуством, пи, обарање стабала, итд.
плата 30.000. 065/555-54- 064/122-69-78. (290196)
44. (289125)
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер
за дистрибуцију пића Weifert, 062/446-291.
(289197)
ПОТРЕБНИ радници за
израду и монтажу АЛУ и
ПВЦ столарију. 063/249432. (289730)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(289993)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(290115)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,.
064/157-20-03. (290137)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

Петак, 3. април 2020.
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ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 03/366-843,
063/193-22-29. (289954)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(290115)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(289678)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 15, а средом,
четвртком и петком од 8 до 13 сати

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација,
актуелне информације.
064/866-20-70. (290169)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, индикаторе, ТА пећи, белу
технику. 060/521-93-40.
(290181)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85, 063/278117. (289898)
СЕЛИДБЕ, транспорт
комбијем и камионом,
демонтажа, монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за
паковање. 064/047-55-55.
(ф)

ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-6994. (290086)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38.
(288874)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (290123)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 03/366-843,
063/193-22-29.
(289954)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Pančevo, Ružina 14

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике
наших услуга да на цене
огласа и читуља одобравамо
попуст свим радним данима
осим средом.

ВАЖНО
ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења у поступку
ажурирања Студије о процени утицаја
на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 31. 03.
2020. године донето Решење којим је донета одлука да носилац пројекта Wellbury – Bela Anta д.о.о.,
улица Жарка Обрешког бр. 23, Београд – Земун,
није у обавези да изради нову, нити да ажурира постојећу студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Инфраструктурног комплекса за
ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову.
У складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији (Одлука о проглашењу ванредног
стања, „Сл. гласник РС”, број 29/20) увид у Решење биће могућ само у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
(www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Услед новонастале
ситуације обавештавамо
наше клијенте, који нису
у могућности да лично
дођу до наших просторија,
да сав огласни материјал
(огласи, читуље, рекламе)
могу да доставе на
VIBER 069/210-11-69 или
EMAIL:
evica58zeng@gmail.com
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Последњи поздрав вољеном оцу, свекру и
деки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом опраштамо се од нашег вољеног супруга, оца, деке и
свекра

БОБА РАДИЋ

др МИОДРАГУ ЈОЦИЋУ
дипл. инж
1934–2020.

СЛОБОДАНА РАДИЋА БОБЕ

Последњи поздрав драгом пријатељу и великом спортисти од ПЕЦЕ, СРБИЈЕ и ЂУРЕ

1951–2020.

Сахрана је обављена 28. марта 2020, у Новом Селу, Бела Паланка
Његови најмилији: син ДРАГАН,
снаја ЖАКЛИНА и унуци НАЈДАН,
ЛАРА и ДИНА

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружао и свима несебично
делио.
Почивај у миру. Бићеш вечно у нашим срцима.
Сахрана је обављена 1. априла 2020. године на Новом гробљу у Панчеву.

Услед новонастале ситуације
обавештавамо наше клијенте,
који нису у могућности да лично
дођу до наших просторија,
да сав огласни материјал
(огласи, читуље, рекламе)
могу да доставе на
VIBER 069/210-11-69 или
EMAIL: evica58zeng@gmail.com

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруга АНА, синови ДРАГАН и СРЂАН, снаха
ЈЕЛЕНА, унука АЛЕКСИЈА, унук БОГДАН, родбина и пријатељи

(82/И)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

(68/290176)

(53/290165)

чика БОБИ

Последњи поздрав

Били сте велики човек и узор многима
МИЋА са породицом
(19/290142)

Преминуо је још један од играча најтрофејније
генерације

СЛОБОДАН
РАДИЋ

БОБИ
од ЖИВКА ДИМИЋА са породицом

Последњи поздрав
од породице ЖИКИЋ

(64/290173)

(69/290177)

СЛОБОДАН РАДИЋ ПИДИКА
Играчи и руководство Рагби клуба „Динамо”
(73/ф)

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

Петак, 3. април 2020.
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

С тугом и болом обавештавамо пријатеље и родбину да нас је
30. марта 2020, изненада напустио наш драги

БРАТИСЛАВУ
СТОЈАНОВИЋУ

БРАТИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ
БРАЦИ

Завршио се један частан живот.
Одмарај пријатељу,
хвала ти за све.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
СВЕТЛАНА, РОБЕРТА, ТИНА и БОЈАНА са породицом

Твоја тетка
тета МИЛАНКА
са породицом

(77/290188)

(80/290193)

Тужна срца опраштамо се од вољеног супруга, оца и
деде

Драги

БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ БРАЦА
магистар технологије пиварства
1941–2020.

Сада слободно трчи, ми смо свим срцем уз тебе, као што си ти
несебично увек био ту за све нас.
Твоји синовци: РАТОМИР и НИКОЛА са супругом
АЛЕКСАНДРОМ и снаја ЉУБИЦА
(56/290169)

Последњи поздрав нашем драгом Браци

БРАЦО

ЈОЗЕФ ХОЛОК
1944–2020.
Ожалошћени: супруга МАРА, син ЈОЗЕФ са децом
БАРБАРОМ, ДАВИДОМ и МАРТИНОМ, син ЈАРОСЛАВ
са супругом БОЖЕНОМ и децом АНДРЕОМ и ДАРИОМ
и син МИРОСЛАВ са супругом ДАНИЈЕЛОМ и децом
МАРТИНОМ, АНДРЕЈОМ и АНОМ

Обећавамо да ћемо наставити да следимо ваша
технолошка упутства у производњи пива и да
вас нећемо изневерити.
МГ Музеј пиварства
ЂОРЂЕ ВАЈФЕРТ ПАНЧЕВО

(4/290122)

30. марта, у 86. години преминуо је наш

(61/Ф)

Драги

БРАТИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

МИХАИЛО ЋАЛИЋ

БРАЦО

1934–2020.
Сахрана је обављена 1. априла 2020, у 15 сати, на
Новом гробљу.
Заувек у нашем сећању.

Хвала за несебично залагање и учествовање у
нашем пословању.

Породица

Колеге из фирме TMB DIAMOND
и УГ Стара Вајфертова пивара

(78/290190)

(62/ф)

… кад једна особа недостаје цео свет се чини пуст...

ДОБРИВОЈЕ
ВЛАЈКОВИЋ
БОБАН
Заувек ћеш бити у
нашим срцима
Супруга ВИДА
и ћерке МАРИЈА
и ЈАСМИНА

Планинари „Јеленка”

(32/290152)

Последњи поздрав
мом добром другу

Великом човеку, маратонцу, експерту за пиво...

ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ

ДОБРИВОЈЕ
ВЛАЈКОВИЋ
БОБАН

7. X 1956 – 28. III 2020.
Вољена супруга, мама и баба.
Твоји: МИЛЕНКО, БИЉА, ЛАВ и АЛЕКСА
(67/290175)

Последњи поздрав тати

Последњи поздрав
од унука АНДРИЈЕ и
ИВАНА

(48/290163)

Мојој Јелки

БРАТИСЛАВУ
СТОЈАНОВИЋУ
БРАЦИ
од друга АНДРЕЈЕ
РАНИЋА

БРАТИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ
БРАЦИ БОЈСУ
Последњи поздрав од његових другара атлетичара.
УГРЕН МИЛЕТА, МАТЕ НЕРАЛИЋА, ЗОЛТАНА
КЕРЕКЕША, МИЉУРКА ЂУРКОВИЋА, ЖУЊЕ
МИЛОВАНОВИЋА и МИЛАНА ШУШЊАРА

(60/290172)

(47/290163)

Последњи поздрав куму

(55/290167)

Легендо, почивај у миру

АНТОНИЈУ
СТАНКОВИЋУ

ЈЕЛЕНИ
ВЕСИЋ

Тата, остаћеш заувек у
мом срцу.

7. X 1956 – 28. III 2020.

Кумови породица ЗЛОКОЛИЦА

Твоја ћерка МИЛКА,
зет ЖЕЛИМИР
и унук ДАМИР

од комшинице ЈУЦЕ
са децом

(74/Ф)

(11/290134)

(66/290175)

СЛОБОДАНУ РАДИЋУ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

БРАЦА СТОЈАНОВИЋ
СОЊА, ГАГА, СУКИ, ЂИНА, НАДА, ЈОВА,
ШАНДОР, ИВАН и МАЧАК
(20/290143)

понедељком и
уторком од 8 до 15,
а средом,
четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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др НЕБОЈША ТАСИЋ
1960–2020.

Почивај у миру.
Твоја супруга ЉИЉА и ћерке АНЂЕЛИЈА и НАТАЛИЈА

Обавештавамо родбину и пријатеље да је кремација обављена 30. марта 2020. године.

(24/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Великом човеку и
пријатељу

С поштовањем опраштамо се од нашег драгог
колеге

НЕБОЈШИ
ТАСИЋУ

ТАСИ

Последњи поздрав пријатељу

др НЕБОЈШЕ ТАСИЋА
спец. урологије

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

Колектив Опште болнице Панчево

СИЛВАНА
(1/ф)

(75/289185)

Драги Тасо, анђели те рано одведоше јер
и њима требају добри људи.
Почивај у миру пријатељу мој.

Великом човеку, најбољем пријатељу

од породице КОСАНИЋ

ИГОР ВУКОТИЋ са породицом

(27/20150)

(33/ф)

Последњи поздрав пријатељу и саборцу

НЕБОЈША ТАСИЋ

Последњи поздрав поштованом колеги

Последњи поздрав драгом пријатељу
од породице ПАВИЋЕВИЋ
(8/290129)

Последњи поздрав нашем драгом

НЕБОЈШИ
ТАСИЋУ
Заувек у нашим најведријим сећањима.
МАЈСТОРОВИЋИ

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

(71/290180)

специјалиста урологије

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(31/ф)

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
Маратонци Панчево
(17/290141)

300-820, 300-830
marketing@pancevac-online.rs

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
1960–2020.
Недостајаће твоја енергија, духовитост и непоколебљив став.
ДУДА, ЋУКИ и ПЕЂА
(72/290182)

Петак, 3. април 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19

ЗАХВАЛНИЦА
За незаборав нашем колеги

Велико хвала др Мирославу Ердељанину са
сестрама и техничарима панчевачке хирургије, власници и особљу апотеке „Код
сунчаног сата”, ЈП ГСА и свима који су
бринули о току лечења наше Вање Ракиџић
СРЂАН
(39/290156)

25. марта 2020. године напустила нас је наша колегиница

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
ВАЊА
РАКИЏИЋ
Колектив Уролошког одељења
Опште болнице Панчево

… иди, иди несанице...

ВАЊА РАКИЏИЋ

ПАВА

Последњи поздрав нашем драгом доктору

1964–2020.

(76/290186)

(59/290171)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Заувек ћеш остати део нашег живота и вечно ћеш живети у
сећању свих нас.

понедељком и
уторком од 8 до 15,
а средом,
четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Почивај у миру.

Твоје колеге ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево
(16/290150)

НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
25. марта 2020. године преминула је моја ћерка Вања

С неизмерним поштовањем и великом љубављу чуваћемо успомену на нашег
доктора. Памтићемо га као племенитог човека, изузетног пријатеља, часног
стручњака и вредног учитеља, пуног знања, енергије, доброте и спремности
да помогне свима. Тешко нам је прихватити да нашег уваженог доктора више неће бити међу нама, да нам несебично преноси богато знање и животне
мудрости, да нас охрабри оптимизмом и обрадује позитивним мислима.
За све нас, који смо имали срећу, част и привилегију да сарађујемо са др
Небојшом Тасићем, он је бесмртан. Само се преселио у легенду која заувек
остаје у нашим мислима и срцима, као путоказ како се заслужује вечност,
остварује љубав и осмишљава живот.
КОЛЕКТИВ ЗАВОДА „ПАНЧЕВАЦ”

ВАЊА РАКИЏИЋ
Драгој куми Вањи последњи поздрав од кумова
ПАНТЕЛИН

ВАЊА РАКИЏИЋ
9. V 1964 – 25. III 2020.

(12/290136)

(65/290174)

Прво и увек вољено дете. Чекам твој глас, твој корак,
али узалуд...
Остајем неутешна до краја живота.
Твоја мама.
Ожалошћени: сестра САЊА, зет ЉУБИША
и мама mr ph МИЛА МАГДИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав искреном пријатељу

(63/и)

МИЛЕНИ ГРАОВАЦ
од ДРАШКА и СТЕВАНА
(57/290170

Последњи поздрав

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
ВАЊА РАКИЏИЋ
9. V 1964 – 25. III 2020.

Породици искрено саучешће.
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом
(81/ф)

Последњи поздрав драгом и поштованом пријатељу

Последњи поздрав драгом

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
Тетка НАДА, МАГА и СТЕВАН
(58/280170)

Наша Вања нас је заувек оставила а њену доброту и осмех чуваћемо од заборава.

МИЦИ

од колектива пријемно-ургентне службе
Опште болнице Панчево
(43/290160)

ЈАНИ са фамилијом

Твоји: СРЂАН и НИНА са породицама

(23/290145)

(38/290156)

ПОПУСТ
Обавештавамо
кориснике наших
услуга да на цене
огласа и читуља
одобравамо
попуст свим
радним данима
осим средом.

Драга

ВАЊА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи поздрав од кумова ПЕТРА и НАТАШЕ са децом
(70/290178)
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5. априла навршавају се две тужне године откако више није са нама наш
драги

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


www.pogrebnoandjelovic.com

НАДЕЖДА ЗАНАТА

МИРОСЛАВ ОЛА КОРКАНОВ

1947–2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
наш вољени

Анђели нека те чувају драга наша Бајка.

из Сефкерина
5. X 1939 – 5. IV 2018 – 5. IV 2020.

Ми ћемо те чувати у нашим срцима.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја ИРЕНА, унуци
СТЕФАН и АЛЕКСАНДРА, сестре ЗОРА и
ЈЕЛА и браћа КОСТА и ГАГИ

Све подсећа на тебе, кућа, дворште, улица.
Не постоји време које ће умањити бол и тугу за тобом.
Волимо те и у срцу носимо.
Твоји најмилији: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА, ВЕСНА и ЈАСНА, зетови
МИРИЦА и ЗЛАТОЈЕ и унуци ДЕЈАН и АЛЕКСАНДАР са породицама
(44/и)

(5/290124)

БРАВО АБДУЛАХ

Последњи поздрав мојој мајци

7. априла навршава се пет најтужнијих година откако није са
нама наша

1937–2020.
Преминуо у 84. години.
Сахрана је обављена 2. априла 2020. године.
Последњи поздрав од супруге ДОБРИЛЕ,
синова ВЕДМИРА и ВЛАДИМИРА и снаје
ЈАСМИНЕ
(25/290148)

ЂУРЂИНИ СТОЈАК
С великим болом и тугом у срцу опраштамо се од
драге

С љубављу, поносом и поштовањем што
сам те имала... чувам успомене на тебе,
твој лик, доброту и љубав коју си ми даривала.
Знала си колико те волим, али никада нећеш сазнати колико ми недостајеш.

Ожалошћени: ћерка СУНЧИЦА, зет ДУШАН и
унуци СРЂАН и ИВАН са породицом

29. марта 2020. године изненада нас је напустила наша драга

Рођ. Глоговац
Не заборављамо твоју љубав, пожртвовање и доброту.

Твоја АЛЕКСАНДРА

Твоји: супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА
и син ДАНЕ са породицама

(28/290151)

(37/290155)

БЛАГИЦЕ ТАСИЋ
која је преминула 26. марта 2020, у 82. години.
Почивај у миру.

БИЉАНА РАДЕКА

Драга баба

Последњи поздрав
драгој комшиници

Тужно сећање на драгу сестру

(26/290149)

БИЉАНУ РАДЕКА

Последњи поздрав драгом деди

ЂИНА
ЂУРЂИНА
СТОЈАК
1957–2020.

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

од унука ЛАЗАРА и ЛЕНЕ

Заувек у нашим срцима.
Твоја мајка ВЕРА,
ћерка САШКА
и унук ДАВИД
и зет ИВАН

(21/290144)

1957–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

ЉУБИЦИ
АВДАЛОВИЋ
од СМИЉКЕ
и БАНЕТА

1953–2015.
БАТО, СЕКА и МАЈА
(45/290162)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 30. марта 2020, у 77. години, после тешке
болести преминула наша најдража

(52/290164)

Твој СЕРГЕЈ
са породицама
ШИНИК
и РАЈЧЕВИЋ

(29/290151)

Последњи поздрав

(30/290151)

ЉУБА АВДАЛОВИЋ
Сахрана је обављена 1. априла 2020. године на
Новом гробљу у Панчеву.

Драгој мајкици

Драгој мајци
Последњи поздрав драгом пријатељу

ЉУБИЦИ
АВДАЛОВИЋ

Ожалошћени: ћера ЈЕЛИЦА, зет БРАНКО, многобројна родбина и пријатељи
(49/290164)

Најдража моја мамице

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

ВЕРИ
КОЛАРОВ
26. VIII 1929 – 27. III 2020.

од пријатеља МИЛКЕ и ВОЈИНА ИВЕТИЋ

Последњи поздрав од
синова ВАСЕ и СТЕВАНА са породицама

(22/290144)

(41/290159)

ВЕРИ
КОЛАРОВ
последњи поздрав од
унучади са породицама:
ЗОРАНА, ГОЦЕ, БИЉЕ,
МИРЕ и ДАРКА КОЛАРОВА
(42/290159)

од ДРАГАНЕ,
МИКИЈА, МИЛОША
и УРОША
(50/2890164)

ЉУБА АВДАЛОВИЋ
marketing@pancevac-online.rs

Вечно ћеш бити у мом срцу, ти си мој херој а они никада не умиру. Нека те сада анђели чувају уместо мене.
Твоја ЈЕЦА
(51/290’164)

Петак, 3. април 2020.

Драга моја

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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4. априла 2020. навршава се шест месеци откако није са нама
наш драги

МИРЈАНА ВУЧКОВИЋ
31. марта навршила се двадесетједна година од
трагичне погибије, жртве НАТО агресије

2018–2020.

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ
Боле успомене, боли ћутање, боли што знам да
никада више нећемо бити заједно.
Временом плачем све тише и тише, а ти недостајеш све више и више.
Волимо те.

Заувек у нашим срцима.
С љубављу твоји: супруга БИЉАНА,
син ВЛАДИМИР и кћерка МИЛИЦА

Твоји: ЗОРАНА и ВЛАДИМИР
(2/290119)

ЉУБОМИРА ТОМИЋА

(6/290126)

пуковника ВЈ

6. априла 2020. навршава се шест месеци откако нас је напустио
наш вољени

ПОМЕН
мојој драгој мами и супрузи

Са поносом и љубављу помињемо твоје име и дела која су узор твојој деци и породици. Бићеш
увек наш узор, снага и вечна љубав.
Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(18/290142)

КОВИНИ ВИДАКОВИЋ

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ
„Прође година, а дан никако”

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Твоји: ВЕСНА и АЦА

Отац ЗДРАВКО, брат МИЛАН и снаја БРАНКА
(35/290153)

(7/290127)

5. априла биће годину дана од смрти вољене сестре

Шест месеци од смрти моје драге мајке

ДУШКО
ДЕЈАН
МИРКО
БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ ДМИТРОВИЋ
Сећање на колеге који су погинули у НАТО агресији на радном месту у рафинеријској Енергани,
савесно обављајући свој посао.
Остаће заувек у нашем сећању.
Синдикална организација
Рафинерије нафте Панчево
(34/(ф)

СЕЋАЊЕ
на погинуле колеге у НАТО агресији

СНЕЖАНЕ
ЦВЕТКОВИЋ

НАДА
ПОПОВ

ПЕТАР
ПОПОВ

ДАНИЦЕ РАДУЈКО

14. VII 1953 – 2. II 2020.

23. IV 1945 – 17. IV 2010.

1930–2019.
Много нам недостајеш.

Недостајете, волимо вас.
Сестра ТАЊА

Заувек ваши ТИНА и ДУШКО

(3/290121)

(40/290157)

Твоји најмилији
(54/280166)

Пет година туге и бола за сестром и тетком

Сећање на драге родитеље

Драга наша

ДУШКО
ДЕЈАН
МИРКО
БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ ДМИТРОВИЋ

ТРИЧКОВИЋ

Радници Енергане РНП
(79/ф)

Мама

БИЉАНОМ РАДЕКА
1953–2015.
Тугују за тобом: ВАСО, ГИЛА, ЈЕЛЕНА и МАРИНА

СМИЉА

ЉУБОМИР

1929–2010.

1927–2010.

(46/290162)

Последњи поздрав
вољеној мами и баки

МАРА
ЛЕОПОЛД

IN MEMORIAM
С поносом и љубављу чувам Вас у свом срцу и
мислима.
Ћерка ВИДОСАВА

Љубав и сећање на
тебе ће заувек остати
у нашим срцима.
Мирно спавај.

КЕРЕБИЋ

(36/290154)

МАРА
ЛЕОПОЛД

Твоји: МАША,
ФИЛИП, БАКИ
и ГОРАН

МАРИ
ЛЕОПОЛД

Заувек ћеш бити у
(13/1290138)

СЛАВОЉУБ ЈОСИПОВИЋ

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

Ћерка МАРИЈА

5. IV 2019 – 5. IV 2020.

са породицом

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

Година прође, дан никако.

нашим срцима.

Твоја МИЛЕНА

ЗОРАН са породицом

(9/290131)

(10/1290132)

Ћерка ЛИДИЈА
са породицом

300-820, 300-830
(14/1290139)

(15/290139)
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ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА – СВЕТЛА ТАЧКА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

ПЛЕМЕНИТОСТ ЗА ПРИМЕР И ДИВЉЕЊЕ
Откад је на снази ванредно стање због пандемије коронавируса, све су упадљивије групе
младих, вредних и надасве племенитих људи који крстаре градом и с кесама у рукама обилазе станове и куће оних који
не могу (и не смеју) да напуштају домове.
Ако их некад и сретнете на
улици, макар срдачно махните
тим дивним девојкама и момцима у препознатљивој одећи
јарке боје са ознакама Црвеног
крста (и заштитним маскама и
рукавицама, наравно), који без
икакве материјалне надокнаде
помажу старијим особама.
Најмање толико су заслужили...
Још пре нешто више од две недеље, тачније откад је држава
забранила кретање старијим
лицима, као најугроженијим у
ово тескобно доба пандемије,
градски кризни штаб је ангажовао панчевачки Црвени крст
за помоћ суграђанима преко
65 година, пре свега у набавци
хране и лекова.
Према речима Милице Тодоровић, секретарке те институције, то им је тренутно једна
од две примарне обавезе, поред организовања добровољног
прикупљања крви.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА СВА КИ ВИД ПО ДР ШКЕ

Волонтери темељно планирају сваки свој корак
дежурне екипе у ДИС-у, којима
по потреби у паковању помажу
и запослени у том трговинском
центру. Договорили смо се и са
апотеком „Бену” да наши волонтери имају приоритет приликом куповине како би стигли
да све обиђу на време, јер дан у
Црвеном крсту почиње у 8 сати
да би све до танчина било организовано, а од 10 сати креће акција, која мора да се заврши пре

Млади чланови Црвеног крста свугде добродошли
– Располажемо са двадесет
троје волонтера. Од тога је осамнаесторо пунолетних, који су
свакодневно на терену, док је
још петоро малолетних задужено за припрему. То су, иначе, наши вишегодишњи чланови и, без обзира на то што су
махом средњошколци, поседују немало искуство. Њима помаже и двоје, условно речено,
нешто старијих волонтера, од
којих је један свршени доктор
– каже секретарка.

Усрећују старије
Сви они су увек расположени
и спремни за акцију, па иако
је ово њихова прва ванредна
ситуација, одлично се сналазе,
што и свако од корисника може да потврди.
– Један тим се налази у продавници ДИС и прима поруџбине, а преостали су на терену.
Чим стигну до врата неког од
пензионера, уредно попуњени и
оверени радни налог потписују
и старији суграђани. Тиме се
потврђује да су предали одређену количину новца, што се
ради због обостране сигурности.
Када волонтери то евидентирају, списак одмах фотографишу
и „Вибером” шаљу члановима

Страну припремио

Јордан
Филиповић

полицијског часа – истиче Тодоровићева.
Информације у вези с коронавирусом сливају се у колцентар Градске управе, где се,
поред осталог, може пријавити и све у вези с потребама старијих суграђана.
– Одатле нам се достављају
евиденције, а ми поново зовемо суграђане да утврдимо да
ли се нешто променило, јер се
неки и снађу у међувремену.
Потом креће достава широм
града, па и по насељеним местима. Досад нисмо имали никаквих проблема, али било је
неких покушаја злоупотреба с
других страна, па молим све
пензионере да се, у вези с таквим потребама, јављају искључиво поменутом кол-центру Градске управе. Имамо информације од неких суграђана
да су их звали појединци у име
Црвеног крста како би им доно си ли на мир ни це, али уз
скромну надокнаду. Подвлачим да ми то никада ни у каквом случају не радимо. Поред тога што се грађанима претходно најавимо, истичем и да
наши волонтери носе препознатљиве униформе, чија је злоупотреба законом кажњива, као
уосталом и знака Црвеног крста – напомиње активисткиња.

Знак пажње за дивне
младе људе
А искуства тих дивних младих
људи могу се свести у једно –

саосећају са старијима и срећни су што могу макар мало да
им одагнају муке.
Једна од њих, Бојана Ћуић,
ученица четврте године Средње медицинске школе, каже да
јој је сваки излазак на терен
нови изазов.
– Дивно се осећам и пуно
ми је срце што имам прилику
да будем хумана и помажем
људима. С једне стране сам емпатична када их видим, али с
друге, због позива који сам одабрала, јер планирам да студирам психологију или медицину, морам да будем јака и имуна на све то. Неретко старији
желе да им посветимо мало пажње, па се трудимо да се солидаришемо с њима и разговарамо бар који минут дуже, што
није лако јер, нажалост, имамо много посла. Било је случајева попут оног када је једна
усамљена бака молила да је посећујемо два до три пута недељ но, што ће мо ве ро ват но
ускоро да почнемо другарица
и ја. Једноставно, када урадите нешто хумано, већ се немерљиво добро осећате, а још
када вам ти људи уделе неки
мали комплимент, не треба вам
ништа више. Стога бих позвала и друге младе људе добре
воље да помогну старијим комшијама, и то не морају нужно
преко Црвеног крста – истиче
Бојана.
Анастасија Петковић завршава четврту годину Гимназије, а већ две године је у Црвеном крсту.

– Драго ми је што имам прилику да будем хумана. Морам
да укажем и на то да смо одлично опремљени, као и да се
сви труде да нам све обезбеде.
Што се тиче старијих суграђана, придржавају се основних
правила, држе дистанцу, али
мислим да још увек нису довољно свесни ситуације. Купујемо им намирнице које бисмо
и себи и у том смислу им сугеришемо да, рецимо, узимају
хлеб у целофану, како би избегли и ту могућност преноса заразе – наводи Анастасија.
Тања Лишанин је волонтер
већ седам година, а иначе студира на васпитачком факултету.
Она каже да им се грађани редовно обрадују и покушавају на
разне начине да захвале, али они
то никако не могу да прихвате.
– Једна жена се и расплакала, од среће, јер мислим да смо
јој унели неки трачак наде. Била је срећна када је видела да
неко брине о старијима. Веома
често они не могу да сакрију
емоције. Понекад нас и посаветују, нарочито бивши медицинари, који нам говоре како
да перемо руке, користимо гелове, везујемо косу... Буде и
оних који кажу нешто као: не
знам зашто су пензионери још
увек по кућама када је све прошло. Заправо тек почиње, па
их саветујемо да изричито остану код куће. Емпатична сам
особа и свака ситуација ми остави макар делић туге, а најтужније сам се осећала код првог изласка, када смо биле код

ПО НУ ЂЕ НИ КАО ПО ЧА ШЋЕ НИ

На терену се догађају разне
ситуације, а тада је важно,
како наводи Милица Тодоровић, бити много више од
разносача намирница.
– Једанпут су се тако грађани уплашили да им је комшиница оболела од короне,
па су тражили хитну заштиту.
Пружили смо им подршку у
виду смиривања, али смо
притом контактирали са
свим надлежним службама.
Испоставило се да је у питању лажна узбуна. Има и других занимљивости, као када
сам разговарала с једним суграђанином који се жалио на
понашање других. Питала
једне баке и њене ћерке, обе
дијабетичарке. Тада је била несташица алкохола, који им је
неопходан како би могле да
очисте место где треба да приме инсулин. Нисам могла да
им помогнем, што ми је оставило кнедлу у грлу. С друге
стране, има и лепих момената, као када нас се један човек
сетио док је био у трговини и
до нео нам во ће, слат ки ше,

сам га да ли је и он сам у
изолацији, јер иако ми је рекао да живи сам, чула сам
гласове око њега. На то је он
одговорио: „Па, да – то су
моја комшиница и њен муж”.
А када сам га подсетила да
то није дозвољено, рекао је
да су удаљени свега педесетак метара. Ја њих разумем,
али то није начин заштите.
Знамо да није лако бити сам
и да је сваком потребна социјализација, па ћемо отворити и један телефонски круг
позива за заинтересоване
пензионере како би могли
међусобно да комуницирају
– каже Тодоровићева.
сокове. Чак није хтео ни да се
о томе зна. А други пут нам је
бивша волонтерка донела палачинке. Ми, наравно, нисмо
жељни тога, али такве реакције нас веома мотивишу – наводи Тања.
Стога и ова редакција упућује позив свима да овим хуманим људима укажу неки мали знак пажње, макар то био
само искрен осмех...

Нађе се „парче” времена и за парче рођенданске торте
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Браћа
Ови малишани су остављени поред прометног пута по највећој киши, у малој
картонској кутији облепљеној селотејпом, са пар рупица, без хране и воде.
Хумани суграђани су их привремено
склонили, али нису у могућности да их
задрже. Стога се тражи поуздан власник и дом за обојицу, неко са ограђеним двориштем, ко их не би држао на
ланцу, већ би им пружио љубав и пажњу какву заслужују.
Све друге информације могу се добити на телефон 064/42712-80.
Сваки тим има најмање десетак налога дневно, а изласци на терен изгледају попут обиласка стана Шорбанових у Моравској улици 6.
У овом случају су деветнаестогодишња Бојана (Ћуић) и осам година старији
Никола (Миленков) испоручили неколико кеса потрепштина, на шта су добри људи, након што су потписали
да су примили робу, желели
да почасте децу. Од срца...
Али ови нису хтели ни да чују, јер се то апсолутно коси с
њиховим принципима. Понуђени као почашћени...

Иначе, Игњат (75) и Анђелија (68) Шорбан тренутно
немају никог млађег да им
се нађе, зато што су им деца
у иностранству, а један син
је ратни војни инвалид. Кажу да нису нарочито уплашени, али ревносно поштују
ограничења, па време троше
уз телевизију и телефонске
разговоре с ближњима.
Узгред, Игњат одлично
разуме пориве младих волонтера, јер је и сам био добровољни давалац крви,
све док није нажалост добио
шећер, па сада и због тога
мора додатно да се чува.

Трио с Kарауле
Очаравајуће дивна штенад
стасала су за удомљавање, али
на улици и сада је врло важно да се што пре склоне одатле. Оштењена су почетком
фебруара – жуто и црно су
женкице, а сиво је мужјак.
Молимо озбиљне људе добре воље да се јаве како ови
лепотани не би остали на ветрометини.
Мама ће им бити стерилисана чим се (куце) удоме, а све
друго се може сазнати позивом на број телефона 064/31342-37.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ТАЛЕНТИ: – СТЕФАН ЛАЗИЋ

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ СПОРТИСТЕ: ГЕОРГИЈЕ ЈАНКУЛОВ, ФУДБАЛЕР

ХОДАЊЕМ ДО ВИСИНА

НА ПУТУ КА ВРХУ...
Незаменљиви шраф
„дизелке”
Млади
репрезентативац

Већ неколико година првак
Србије у дисциплини брзо ходање на стази и на путу јесте
наш суграђанин, седамнаестогодишњи Стефан Лазић,
ученик Средње школе „23.
мај” у Панчеву.
Он је власник пионирског
државног рекорда у ходању
на 1.000 метара (5,24 минута), а како је у фебруару освојио златну медаљу у конкуренцији млађих јуниора, ушао
је у састав репрезентације Србије.
Стефан је први атлетски
успех начинио у скоку удаљ,
али је после повреде лигамената прешао на брзо ходање,
и то као члан АК-а Тамиш. У
овој захтевној дисциплини постоје два основна правила:

нира заузео треће место на
5.000 метара, а бронзу је зарадио и другог дана надметања, у трци на 3.000 м, с личним рекордом од 15,45 минута. Треба напоменути да је
сваки резултат испод 16 минута био норма за Првенство
Балкана.
Нажалост, средином октобра 2019. године код Стефана је на лекарском прегледу
установљена мононуклеоза,
па се после дужег лечења на
стазу вратио у фебруару 2020.
године, када је у конкуренцији старијих јуниора освојио сребро на стази на 3.000
метара, а велику помоћ је
имао од клупског друга Александра Дугића, који је на том
такмичењу зарадио бронзу.

Он нема још ни деветнаест година, а већ је оставио препознатљив траг на „зеленом правоугаонику”... Није нимало лако успети у најважнијој споредној ствари на свету, али он
не одустаје. Верује у себе, у своје најближе и „гура” даље... С
прилично много успеха.
Представљамо Георгија Јанкулова, нашег младог суграђанина, незаменљиву карику Фудбалског клуба Железничар, лидера Српске лиге група „Војводина”, али и младе репрезентације Македоније.
Георгије је рођен 25. новембра 2001. у Панчеву. Похађао
је Основну школу „Стевица Јовановић”, а сада је ученик Гимназије „Урош Предић”. Фудбалску „бубамару” је заволео, чини
се, од рођења, а фудбал тренира од шесте године. За другаре
у школи он је Ђура, док га саиграчи ословљавају са Јаза...

ВИЗИРИ ПРОТИВ ВИРУСА
– Прошао сам школу фудбала у Мундијалу, где су ме
тренирали Звонко Лазаров, Данијел Милутиновић и Синиша
Радуловић, а потом сам био
и у Динаму код Кристијана

АК Панонија је донирао
петнаест визира Спортском
савезу Панчева, ради заштите радница у књиговодству од коронавируса.
једно стопало ходача увек мора бити у додиру с подлогом,
а нога која иде напред мора
бити испружена у колену, тако да не буде савијена, све до
тренутка повратка ноге у вертикалан положај.
Прву државну медаљу у брзом ходању Стефан је освојио 2014. године у Пироту, а
треба истаћи да му је, као и
Јелени Васиљевић, која је тренирала упоредо с њим, велику подршку пружала и Душица Топић, једна од најбољих
атлетичарки у брзом ходању
у Европи.
Током 2018. године Стефан
је прешао у Атлетски клуб
Панонија, где је почео да вежба с тренером Сашом Стојиловићем. Већ 2019. млади
Лазић је на интернационалном митингу у Словачкој у
конкуренцији старијих пио-

Страну припремио

Александар
Живковић

Многи чланови клуба
ових дана волонтирају у
својим месним заједницама на територији нашег
града.
Само четрнаест дана касније, у конкуренцији млађих јуниора, Стефан је освојио златну медаљу на 3.000 метара.
Александар Дугић је тада био
други, а Владимир Драгојевић трећи. То је било изборно такмичење за репрезентаци ју Ср би је за Пр вен ство
Европе, које је због појаве коронавируса одложено. Уместо тог такмичења, одржан је
велики митинг у Истанбулу,
где је Стефан Лазић, као једини представник панчевачке атлетике у репрезентацији
Ср би је, осво јио брон за но
одличје.
АК Панонија је један од
ретких клубова који гаје дисциплину брзо ходање, па се
може похвалити да и Владимир Мир ков има већ две
медаље у тој дисциплини, а
полако се намеће и Занди
Штркаљ...
Време током пандемије коронавируса атлетичари Паноније проводе тако што вежбају у својим домовима и жељно ишчекују тренутак када ће
поново истрчати на стазу.

Стојанова – присећа се популарни Јаза првих корака.
Фудбалски пут га је потом одвео на наш највећи стадион, у
Црвену звезду, а убрзо је уследио позив да наступи и за национални тим Македоније.
– У Звезди су ми тренери били Мирко Буњевчевић, Никола Пуача и
Братислав Живковић, а
за репрезентацију сада
Се вер не Ма ке до ни је
играм од 2017. године.
Најпре сам наступао за
национални тим до седамнаест година, потом
у групи фудбалера до деветнаест, а сада сам члан
селекције до двадесет
једне године. Два пута
смо се квалификовали
за елитну рунду. Једном
смо играли, а сада је због
пандемије коронавируса одложено такмичење
у Шпанији – додаје млади Јанкулов.
Љубитељи најважније споредне ствари на свету, поготово они који су редовно пратили утакмице лидера Српске лиге „Војводина” и јединог непораженог тима у шампионату,

сигурно су запазили и запамтили „Жељин” „број 2”. Да, то
је он... Јаза „шпарта” по десној
страни...
– У „Жељу” сам се вратио на
позив тренера Горана Мрђе, током зиме у сезони 2018/19.
Овом приликом бих желео да
му захвалим, баш као и Мирку
Буњевчевићу, јер сам код њих
највише напредовао и научио.
Железничар је добро организован колектив, први смо на
табели и искрено верујем да
ћемо ући у виши ранг. У клубу
влада одлична атмосфера, са
свим саиграчима сам у супер
односу, а посебно ми се свиђа
што су старији добри и коректни према мени. Од њих могу
много тога да научим, јер имају богато фудбалско искуство –
не заборавља Јаза да нагласи
другарску атмосферу у редовима популарне панчевачке
„дизелке”.
Као и сваки млад и успешан
човек, и Георгије има своје планове за будућност.
– Сада сам само фокусиран
на Железничар и на испуњење
жеље да се пласирамо у Прву
лигу, али желим и да што даље
до гу рам с ре пре зен та ци јом,

када се такмичење буде наставило. Има времена за размишљање, да прво завршимо ову
сезону. Наравно, жеља ми је да
се професионално бавим фудбалом и да догурам што даље,
али све то зависи од мене, колико се будем трудио и радио...
Мада, потребно је и да ме срећа мало послужи – искрено
прича овај талентовани дечак.
Пандемија коронавируса је
зауставила фудбал. Зауставила је свет. Непланирани прекид фудбалских такмичења и
тренинга никоме не иде у прилог, али...
– Тешко ми пада што смо у
некој врсти карантина, али пошто је здравље на првом месту, морамо сви да се придржавамо тога. Док је ова изолација на снази, време проводим
тренирајући код куће, поготово у времену ограниченог кретања – завршава Георгије.
Тако говори овај млади и талентовани човек. Наш суграђанин који зна свој пут и који
је свестан да се путања успеха
мукотрпно крчи из дана у дан...
Успеће Јаза у својим намерама. Сигурно!
Срећно, момче!

ПАНЧЕВАЧКИ ТАЛЕНТИ: ТАРА ЂУРЂЕВИЋ

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ДОБА КОРОНЕ

БОГАТА РИЗНИЦА ТРОФЕЈА

И КИМОНО У КАРАНТИНУ

Тара Ђурђевић, репрезентативка Србије у каратеу, рођена је
19. августа 2006. у Панчеву. Од
првог до петог разреда je похађала ОШ „Мирослав Антић Мика”, а сада је ученица седмог
разреда ОШ „Јован Јовановић
Змај”. Одличан је ђак и до сада је у току школовања имала
просек 5,00.
Карате тренира од седме годи не у КК-у
Младост и носилац је браон
појаса. Тара се
нај пре так ми чила у катама,
а сада се надмеће у борбама,
у којима такође постиже одличне резултате.
На Првенству
Балкана у Истан бу лу 2017.
освојила је вицешампионску
титулу, а прошле године је
би ла пе та на
истом такмичењу, које је одржано у Бањалуци. Тара је прве
две медаље на
државном шампионату зарадила 2016. (у катама и борбама), да би потом
сваке наредне године освојила
неко одличје и у појединачним
и у екипним мечевима на пр-

венствима и куповима Србије.
До сада је своју ризницу обогатила са укупно осамнаест значајних државних трофеја.
Ова талентована девојчица
је прошле године била члан
екипе која је освојила шампионску титулу на Првенству
Србије, док је у појединачној
конкуренцији заслужила бронзано одличје.

Тара је вредна спортисткиња, од које ћемо моћи да очекујемо добре резултате и у наредном периоду.

У складу с тренутном ситуацијом, у условима уведеног ванредног стања, и спорт мора да
мирује.
Иако су их током марта, априла и маја чекала бројна значајна такмичења, сви тренери и
такмичари Карате клуба Динамо поштују услове изолације и
чекају нека боља времена, када
ће наставити да тренирају и наступају на турнирима.
Велика част и велики тренутак за српски карате, сада и као
олимпијски спорт, јесте чињеница да је наша најбоља такмичарка Јована Прековић обезбедила
визу за наступ на Олимпијским
играма у Токију, које ће, по најновијој одлуци, бити одржане
наредне, 2021. године у Токију.
Најуспешнији српски каратиста Слободан Битевић вредно
се припремао за завршни квалификациони турнир за олимпијаду, који је био планиран да
се одржи почетком маја у Паризу, али је коронавирус одложио и то значајно надметање.

Можда је најтеже најмлађим
такмичарима Динама, којима
је свакако тешко да седе код
куће... Ипак, уз помоћ својих
тренера, који им задају свакодневне задатке, они настоје да
вежбају у кућним условима и
да науче нешто ново.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф2)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ИДЕЈЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЛАКШЕ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ИГРЕ У КУЋНИМ УСЛОВИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Забава за све чланове
породице
Позитивно размишљати
Увођење ванредног стања и ограничавање слободе кретања свакако је тешко
пало свакоме. Ипак, ако је то једини
начин да се победи опаки коронавирус
који је савладао читаву планету, онда
треба бити стрпљив, сталожен и сачекати да се комплетна ситуација смири.
Тешко је кад човек изгуби слободу,
није лако привићи се на новонасталу ситуацију, али кад се нешто мора... Али
како најмлађима објаснити појаву коронавируса и то што не смеју да излазе напоље? Некако. Али како им организовати време у кући – е, то је већ мало теже!
Ево неких предлога, односно подсећања на неке заборављене игре, идеалне за затворени простор, које ће окупити све чланове породице спремне за
дружење и забаву.
Чамци за спасавање
Организатор сугерише осталим играчима да замисле да су на „Титанику”, а
шансу да се спасе од бродолома има
онај ко добије чамац за спасавање. Чамци су за различит број путника. Организатор тада говори бројеве који означавају број места у чамцу... Места у
чамцу има само за онолико путника колики је изговорени број...

Расуто

да је наслика без гледања, само слушајући објашњења.
Играчима који цртају није дозвољено
да гледају модел цртежа, нити да разговарају са „објашњивачем–описивачем”. Уколико има више парова, побеђују цртежи који највише личе на оригинал (распоредом фигура на листу, величином фигура...).

Веома је занимљиво када ову игру
играју родитељи и деца заједно. Када
видите резултат, поштено себи признајте да ли сте били добар објашњивач.

У почетку игре учесници плешу уз
музику, а онда организатор насумице
прекида музику и изговара број... Уколико буде или више или мање учесника
од тог броја – испадају из игре.
Погоди
Уз забаву, ова игра помаже деци и да
обогате свој речник. Биће вам потребне
картице које ћете унапред припремити. На картици великим словима напишите реч, коју ће један од учесника објашњавати осталима. На пример: кокошка. При дну, ситнијим словима, напишу се две-три речи које не сме да употреби приликом објашњавања речи кокошка, на пример: јаје, гнездо...
Најпре малишанима треба објаснити
правила игре, а онда изабрати „главног” који ће осталима објашњавати реч
и дати му картицу.
Учесник који погоди реч постаје следећи „главни играч”.
Објашњавалице...
За ову игру су вам потребне столице,
поређане у пару, наслонима једна према другој. Учесници седају на столице,
окренути леђима једни другима.
Један играч добија чист лист хартије
и оловку (он ће цртати), а другом се даје раније припремљени цртеж геометријских фигура (он ће објашњавати)....
Задатак је да „објашњавач” тако дочара слику „цртачу”, како би он успео

Чија је папуча
Не излази се напоље. Коронавирус. Патике и ципеле су одложене и чекају нека лепша времена. Хајде онда да се
играмо кућним папучама, на пример.
Ставите више различитих папуча у
центар замишљеног круга у соби. У зависности од тога колико је учесника у игри.
Користите папуче различитих величина...
Једном играчу се везују очи док остали седе у кругу. Циљ игре је да у што
краћем року пронађе папучу која одговара неком од учесника и да му је обује... Када успе у тој намери, он постаје
„модел” на коме ће се испробавати папуче, а очи се везују другом играчу...

полако се провлачи кроз лавиринт од
столица.
Стани ми на реп
Ова игра тражи много покретљивости
од играча. Потребно је надувати онолико балона колико има учесника игре.
Балон се причвршћује учесницима
позади, као реп. Конац (или још боље
ластиш) који држи балон треба да буде
такве дужине да балон буде на поду.
Задатак учесника је да распукну балоне („репове”) других играча, али и да
сачувају свој.
Воћно име
Предводник игре говори на уво свим
учесницима који седе у кругу називе
неколико врста воћа: јабука, крушка,
шљива, банана...
Када сви учесници добију своја „воћна имена”, предводник изговара назив
једног воћа наглас, на пример: јабука.
Тада су све „јабуке” дужне да промене
своја места. Задатак предводника јесте
да заузме место једне од „јабука”.

Када је човек повређен и слаб, лака је мета.
Нискоударача, заједљивих смарача.
Ако слабост расте, шири се круг садиста.
Као вирус самозадовољних, оних без умећа.
Хране се такви несамопоуздањем.
Рецепт: окренути им леђа.
Само метафорички.
Окренути се уз помоћ прибраности.

Градња
Не подиже се зграда, тврђава, на чистом терену.
Скоро увек је неопходно нешто срушити да би се градило...
... осећање да је особа вредна.
Сама себи, пре свих.
Онда све иде својим током.
И ућуткивање злобних.
И сопствена надградња.
Упамтити: људскије је бити с неким кад је доле.

Кртичњак
Ова игра се често назива и игра поверења. Она даје одличну могућност да деца науче да се оријентишу у простору,
да савладају појмове као што су: „лево”,
„десно”, „више лево”, „напред”, „назад”...

Једно дете је кртица, друго је саветодавац (инструктор). Кртици се стави повез преко очију, а од столица се направи лавиринт кроз који кртица треба да
прође пратећи упутства саветодавца.
Кртица се ослони на руке и колена и

Онај који је остао без места постаје
предводник.
Нови предводник не мења имена учесницима, већ сам изговара назив неког
воћа, а учесници који имају та имена тада промене места. А када предводник
каже „воћна салата”, онда сви учесници
имају задатак да промене места...
Није лако у изолацији. Никоме. Али
останимо позитивни. Будимо стрпљиви. Проћи ће и ово чудо. Желимо вам
угодну забаву.
А. Ж.

Екстаза
Блато је прошлост, лепо је на површини.
Дубоко дишеш.
Јасно мислиш.
Насмејано ћутиш.
А дође ти да вриснеш.
Уживам у музици коју волим!
У том дивном такту што ме покреће.
Чак и ако некад прескаче...

µМ. Шупица ?С. Трајковић

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАДА НАСТАВА ПРЕKО ТЕЛЕВИЗИЈЕ?
Стефан Илић,
ученик:

Јана Мајкић,
ученица:

– Онлајн настава је
јако добра, зато што
помоћу бројних
платформи у великој
мери успева да
надокнади редовну. Али
школске клупе ништа
не може да замени.
Једва чекамо повратак.

– Учење на даљину
је најбоље решење у
овој ситуацији и његова
предност је прилика за
нове начине рада. Ипак,
сви чекамо да вирус
прође и да се вратимо у
школу.

Илија
Серафимовић,
ученик:
– Сви професори се
максимално труде да
нам пренесу знање.
Овакав начин рада
понекад би могао да се
примени и у редовним
условима. Али школа
ми, наравно, недостаје.
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