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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  11.  ОКТОБРА 2019.

СВЕ О КОРИШЋЕЊУ ПЛИНСКИХ БОЦА У ДОМАЋИНСТВУ

НИЈЕ БОМБА, АЛИ ТРЕБА БИТИ ОПРЕЗАН

О
С

Н
И

В
А

Ч

Ј
О

В
А

Н
 П

А
В

Л
О

В
И

Ћ

СУНЧАЊЕСУНЧАЊЕ

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

Све природне замене за лек „ранитидин”

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци уметници у
борилачким вештинама
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КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА ЗАКОНА О ШКОЛСТВУ

НЕЗАДОВОЉНИ РОДИТЕЉИ СЕ СВЕТЕ
НАСТАВНИЦИМА ЗБОГ СЛАБИХ ОЦЕНА

ПРОСЛАВА 6. ОКТОБРА

Велика брука
Панчеваца
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Број 4835, година CLI
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Мултијезички додатак – на словачком језику 

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII



Под не та жал ба репу блич кој
комиси ји, па повучена

Ко ће убу ду ће пре во зи ти пут ни ке на
ли ни ја ма са да шњег ЈКП-а АТП, би -

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 11. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

О АКТИВНОСТИМА ЈКП-а „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” СА АЛЕКСАНДРОМ РАДУЛОВИЋЕМ

Из ме ђу
јаве и сна

Је дан са свим оби чан дан... Клин -
ци на тре нин гу... Кул ту ран го спо -
дин гле да свог де се то го ди шњег
Сте фа на. Оста ли ро ди те љи на ви -
ја ју. Ма ме су по себ но гла сне, до -
ба цу ју, нер ви ра ју се...

Сте фа нов та та ку ли ра, јер иа ко
му је син ма ло тра пав, деч ко да је
све од се бе. Нер во зни по сма тра -
чи, не ха ју ћи за то ко их слу ша,
про мр мља ју: „Ни ка да од ово га не -
ће по ста ти вр хун ски спор ти ста”.
Сев нуо је по глед Сте фа но вог та те,
а по том је усле дио и ти хи мо но -
лог: „Искре но се на дам да не ће.
Мо ја је же ља да се ви со ко обра зу -
је, да се ба ви не ким по слом у ко -
ме има ма ње зно ја и бо ла, у ко ме
не ма не ча сних ра бо та, али има ви -
ше по што ва ња. На дам се да не ће
до спе ти у си ту а ци ју да му јед на
по вре да мо же уни шти ти сно ве.
Ипак, не мо гу му бра ни ти да се ба -
ви спор том. Он је ов де да би се
здра во раз ви јао, пре све га”.

Оста ли ро ди те љи у шо ку! Збу -
њен је и тре нер. Сви као да су се
пи та ли: па шта ће Сте фан ов де?
Јер на тре нин гу су бу ду ћи свет -
ски асо ви, ми ли о не ри... Кроз де -
цу тре ба из ле чи ти раз не фру стра -
ци је, је л’ те.

Да на шњи ца се одав но укло пи -
ла у све оп ште си ви ло, па за што
би тре нин зи ма ли ша на би ли из -
у зе так.

Ба вље ње спор том одав но пре -
ста је да бу де хо би, за хва љу ју ћи и
ам би ци о зним ро ди те љи ма, али и
ма сов ним так ми че њи ма на ко ји -
ма се од лич ја де ле „као на пи ја -
ци”. Де ци тро фе ји по ста ју ла ко
до ступ ни, па им се исто вре ме но
и га си жар за ме да љом, без об зи -
ра на то да ли је злат на, сре бр на
или брон за на...

Тре ба ло би да осно ва бу ду: тим -
ска игра, спорт ски дух, фер-плеј,
уче ње да се до сто јан стве но из гу би
и при зна по раз, раз вој мо то ри ке,
по што ва ње пра ви ла, клу ба, тре не -
ра као ау то ри те та. Ва ља на у чи ти
да у по бе ди не тре ба ле те ти, да се
у по ра зу не тре ба по ни зи ти... На
кра ју, спорт ски тре нин зи су у ра -
ној фа зи ваљ да на ме ње ни сви ма –
и тра па ви ји ма, спо ри ји ма, ни ски -
ма, де бе љу ца ма... Да кле, у по чет -
ку тре нинг ва ља схва ти ти као ре -
кре а ци ју, као ме тод до
„ис пра вље ни јих кич ми” и до „не -
рав ни јих та ба на”, а не као увод у
про фе си о нал ни спорт.

Мно ги да на шњи тре нин зи и
утак ми це ма ли ша на не гу ју ви ше
на ви јач ки не го спорт ски дух. Ко
је гла сни ји, тај ви ше во ли свој
клуб, ваљ да. Мно го је хи сте ри је,
не спорт ског по на ша ња, ру га ња,
су за, чак и вре ђа ња са и гра ча због
гре шке...

Уко ли ко су вам ова кве си ту а -
ци је не по зна те с тре нин га ва ших
ма ли ша на, он да сте за сво је де те
про на шли пра ви клуб са од лич -
ним тре не ром.

А ваш ме зи мац је на пра вом
путу...

Редовно одржавање
опреме и објеката на
постројењу неће више
изазивати прекиде у
производњи и
дистрибуцији воде, каже
Александар Радуловић

Ускоро повезивање
Банатског Новог Села на
градски водоводни систем,
као и изградња водовода
на Скробари и у улицама
Кудељарског насипа

То ком прет про шлог ви кен да, од 27.
сеп тем бра уве че до 29. сеп тем бра ују -
тро, град и око ли на би ли су, а то је
на ја вље но на вре ме, без во де. Раз ло -
зи за пре кид у ди стри бу ци ји во де би -
ли су ра до ви ко је су из во ди ли ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја” и „Фе ро -
монт” д. о. о. из Бе о гра да.

О то ме ка ко су про те кле ове ак тив -
но сти, ко је но ве ин ве сти ци је пла ни -
ра то јав но пред у зе ће, о по та ми шком
ко лек то ру и још не ким ак ту ел ним те -
ма ма раз го ва ра ли смо са Алек сан -
дром Ра ду ло ви ћем, ди рек то ром ЈКП-
а „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је про те кла опе -
ра ци ја за ме не вен ти ла и шта то зна -
чи за по у зда но снаб де ва ње во дом?

АЛЕК САН ДАР РА ДУ ЛО ВИЋ: ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја” је са из во -
ђа чем ра до ва „Фе ро мон том” д. о. о.
из Бе о гра да успе шно, у пред ви ђе ном
ро ку од 36 са ти, од пет ка 27. сеп тем -
бра до не де ље 29. сеп тем бра из вр шио
за ме ну че тр на ест ве ли ких сек тор ских
вен ти ла у по стро је њу за про из вод њу
во де. Обим по сла је био ве ли ки и зна -
ча јан за овај град. За по сту пак за ме -
не вен ти ла би ло је нео п ход но да се
об у ста ви про из вод ња и ис пра зне по -
стро је ња и ре зер во а ри, као и сви це -
во во ди, ка ко би се ра ди ло у су вом
окру же њу. За то је би ло нео п ход но
пре ки ну ти про цес про из вод ње во де и
ис по ру ку во де гра ду. Вен ти ли се на -
ла зе на цев ним ве за ма из ме ђу пум пи
за град и ре зер во а ра, као и ре зер во а -
ра ме ђу соб но. За вр ше так ових ра до -
ва омо гу ћа ва не сме та не да ље ак тив -
но сти ка ко на ре дов ном одр жа ва њу
опре ме по стро је ња за про из вод њу во -
де за пи ће, та ко и на ра до ви ма ко ји -

ЗАМЕЊЕНИ ВЕНТИЛИ, 
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ НОРМАЛНО

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Михољско лето.

Ових дана, у центру града.

Снимио: Милан Шупица

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ВЕЗИ С ГРАДСКИМ ПРЕВОЗОМ

Одлука о најбољој понуди 18. октобра
ће од лу че но иза за тво ре них вра та 18.
ок то бра. Пр во бит но је тре ба ло да се
ко вер те с по ну да ма за кон це си ју оба -
вља ња јав ног пре во за пут ни ка и из -
град њу но ве ау то бу ске ста ни це у
Пан че ву отва ра ју 7. сеп тем бра, али
је чи тав по сту пак од ло жен за је да -
на ест да на. С об зи ром на за тво ре -
ност Град ске упра ве за ме ди је, до по -
да та ка смо до шли из по у зда них
из во ра у АТП-у, а ин фор ма ци ја о то -
ме мо же се на ћи и на Пор та лу јав -
них на бав ки, чи ји је по сао да об ја -
вљу је ова кве по дат ке за гра до ве из
це ле зе мље.

На пор та лу сто ји да је рок за отва -
ра ње по ну да по ме рен због жал бе јед -
ног од по ну ђа ча ре пу блич кој Ко ми -
си ји за за шти ту кон ку рен ци је, ко ја је
под не та 30. сеп тем бра, а ни је на ве де -
но ни шта о том прав ном ли цу, ни о
раз ло зи ма за жал бу. Њу је, ина че, ка -
ко пи ше на пор та лу јав них на бав ки,
по ну ђач већ 2. ок то бра по ву као, али
је због по што ва ња за ко на рок за отва -
ра ње по ну да за кон це си ју мо рао да
бу де по ме рен на 18. ок то бар.

Ка ко смо са зна ли, а исту ин фор ма -
ци ју је об ја вио и сајт „Ин фо 013”, жал -
бу је под не ла и по том по ву кла фир ма
ГД „Там на ва транс” из Бе о гра да; она
је би ла је дан од три уче сни ка јав ног
над ме та ња за оба вља ње јав ног пре во -
за на те ри то ри ји Гра да Пан че ва. Пре -
ма ре чи ма на ших са го вор ни ка, „Там -

на ва транс” се по ву кла из так ми че ња
за до би ја ње кон це си је.

У усло ви ма јав ног по зи ва за уче шће
у над ме та њу за ово јав но-при ват но
парт нер ство пи ше да ЈКП АТП нај пре
тре ба да бу де уга шен, а он да ће иза бра -
ни при ват ни парт нер и Град Пан че во
осно ва ти но во пред у зе ће за пре воз пут -
ни ка. Бу ду ћи при ват ни парт нер мо ра -
ће да у пр вих го ди ну да на по сло ва ња
на те ри то ри ји гра да уло жи два на ест ми -
ли о на евра, и то за ку по ви ну ше зде сет
но вих ау то бу са и из град њу но ве ау то -

бу ске ста ни це и сер ви сног цен тра.
Пред ви ђе но је да тај обје кат бу де код
не до вр ше не ха ле Ба гре мар, а део про -
фи та ће се сли ва ти у град ски бу џет.

Још увек ни је по зна то ко је ће ли -
ни је при ват ник за др жа ти, а ко је евен -
ту ал но отво ри ти, што ће би ти ствар
про це не ис пла ти во сти. Ипак, Град ће
и на да ље, то ком 25 го ди на, на ко ли -
ко ће би ти пот пи сан уго вор с при ват -
ни ком, суб вен ци о ни са ти кар те за све
са да шње по вла шће не ка те го ри је ста -
нов ни штва. С. Т.

ма се ис пу ња ва хи ги јен ска ис прав -
ност по стро је ња и ква ли те та во де. У
по сто је ћим усло ви ма у прет ход ном
пе ри о ду то ви ше ни је би ло мо гу ће,
за то су ра до ви мо ра ли би ти оба вље -
ни. Ре дов но одр жа ва ње опре ме и
обје ка та на по стро је њу не ће ви ше
иза зи ва ти пре ки де у про из вод њи и
ди стри бу ци ји во де, осим ра до ва на
ре мон ту тра фо ста ни це, ка да пре ста -
је на па ја ње елек трич ном енер ги јом.
Пра во вре ме ним ра до ви ма на пре вен -
ци ји ква ро ва и ха ва ри ја Град до би ја
је дан си гу ран и без бе дан си стем во -
до снаб де ва ња с ми ни мал ним бро јем
ха ва ри ја. Ра до ви на ре дов ном одр жа -
ва њу по стро је ња и мре же су за лог за
си гур ни ју бу дућ ност снаб де ва ња гра -
ђа на во дом и њи ма се до би ја ве ли ки
сте пен по у зда но сти си сте ма и ква ли -
те та во де за пи ће.

l Да ли сте за до вољ ни укуп ном ор -
га ни за ци јом снаб де ва ња гра ђа на во -
дом из ци стер ни у вре ме не ста ши це
и укуп ном ор га ни за ци јом свих оста -
лих слу жби?

– За вре ме од ви ја ња ра до ва и об у -
ста ве ис по ру ке во де тру ди ли смо се

да ус по ста ви мо функ ци о нал ну мре -
жу снаб де ва ња пи ја ћом во дом у свим
на се љи ма и на се ље ним ме сти ма по -
ста вља њем ци стер ни, ка ко би гра ђа -
ни не сме та но мо гли да до пу не сво је
ре зер ве. Укуп но је би ло ан га жо ва но
пре ко два де сет пет ци стер ни и, су де -
ћи по ре ак ци ја ма гра ђа на, снаб де ва -
ње во дом из ци стер ни би ло је за до во -
ља ва ју ће.

l Ко је но ве ин ве сти ци је и ве ли ке
ра до ве пла ни ра јав но пред у зе ће на
чи јем сте че лу?

– У на ред ном пе ри о ду ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја” за јед но с ру ко -
вод ством Гра да пла ни ра у пр вом ре -
ду по ве зи ва ње ло кал ног во до во да
Ба нат ског Но вог Се ла на град ски во -
до вод ни си стем, као и из град њу во -
до во да у Скро ба ри и у ули ца ма Ку -
де љар ског на си па ко је још увек
не ма ју во ду. На овај на чин би се за о -
кру жио си стем снаб де ва ња во де у це -
лом гра ду Пан че ву, па ће сви гра ђа -
ни Пан че ва и свих на се ље них ме ста
има ти здра ву во ду за пи ће ко ју ди -
стри бу и ра ЈКП „Во до вод и ка на ли за -
ци ја”. Та ко ђе, на кон за вр шет ка тре -

ће фа зе ра до ва на по та ми шком ко -
лек то ру пла ни ра се за вр ше так из -
град ње ка на ли за ци је по на се ље ним
ме сти ма и ње но по ве зи ва ње с гра дом
по ти сним во до ви ма, као и за вр ше так
град ње ка на ли за ци је у гра ду на Ка -
ра у ли, Ми си два... То је пред у слов да
се нај ка сни је до 2025. го ди не из гра -
ди уре ђај за пре ра ду от пад них во да
Гра да, ко ји је за кон ска оба ве за и ве -
ли ки еко ло шки и гра ђе вин ско-тех -
но ло шки иза зов.

l Шта за Пан че во зна чи из град ња
по та ми шког ко лек то ра?

– По та ми шки ко лек тор има ве ли -
ки зна чај за Град у сми слу од во ђе ња
от пад них во да из де ла гра да ко ји гра -
ви ти ра ка Та ми шу, све од се ве ра, од
рас кр сни це Ја буч ког пу та с пу тем за
Ка ча ре во, до ју га, до Лу ке Ду нав. Тра -
са ко лек то ра је ду га пре ко осам ки -
ло ме та ра и од во ди от пад не во де се -
вер не рад но-по слов не зо не, с Ја буч ког
пу та, Ка ра у ле, из По та миш ја; у пи та -
њу су ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Ми -
ла ди на По по ви ћа, Кеј Ра до ја Да ки ћа,
До си те ја Об ра до ви ћа до Лу ке Ду нав,
и све ули це и на се ља ко ји гра ви ти ра -
ју ка овим ули ца ма. Он је и ал тер на -
ти ва по сто је ћем ко лек то ру у слу ча ју
ха ва ри је, што је од огром ног зна ча ја
за си гур ност и рад си сте ма ка на ли за -
ци је у Гра ду.

l По след њих да на де си ло се не ко -
ли ко ха ва ри ја на во до во ду. Шта се то
тач но де ша ва?

– Ха ва ри је ко је су се де си ле на во -
до вод ној мре жи на кон пу ње ња це во -
во да во дом по ка за ле су сла ба ме ста
си сте ма ко ја су већ би ла пред пу ца -
њем, а ко ји ма је са мо хи дра у лич ки
удар при ли ком пу ње ња и ва здух под
при ти ском по мо гао да ис по ље сла -
бост. То је ре дов на по ја ва код сва ког
пре ки да у снаб де ва њу и ни је ни шта
не у о би ча је но.

l Ка кав је ква ли тет во де за пи ће у
Пан че ву са да?

– Ква ли тет во де за пи ће у на шем
гра ду је на ви со ком ни воу и у стро -
гим гра ни ца ма хи ги јен ске ис прав но -
сти во де за пи ће про пи са не пра вил -
ни ком. Гра ђа ни мо гу без бри жно да
ко ри сте на шу во ду за пи ће из град -
ског во до во да јер о ње ном ква ли те ту
и ис прав но сти бри ну са ве сни и вред -
ни струч ња ци ЈКП-а „Во до вод и ка -
на ли за ци ја” и За во да за јав но здра -
вље Пан че во, а под буд ним оком
ре пу блич ких ин спек циј ских слу жби.

С. Трај ко вић

Александар Радуловић
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ЈКП „ГРЕ ЈА ЊЕ”

Греј на се зо на
почиње у уто рак

У окви ру за вр шних при пре -
ма за греј ну се зо ну, ЈКП
„Гре ја ње” је почело са то -
плим про бама.

Ква ро ве и дру ге про бле -
ме у ве зи с гре ја њем по тро -
ша чи мо гу при ја ви ти над -
ле жним слу жба ма по ме ну -
тог ко му нал ног пред у зе ћа
на те ле фон 315-400. Град -
ска од лу ка пред ви ђа да се
ста но ви гре ју од 15. ок то -
бра до 15. апри ла. Ина че,
од 13. ју ла ове го ди не за ко -
ри сни ке ко ји услу гу гре ја -
ња пла ћа ју по ме тру ква -
драт ном, при ме њу је се но -
ва це на, ви ша за 6,2 од сто.
ЈKП „Гре ја ње” и да ље одо -
бра ва по пуст од пет од сто
гра ђа ни ма ко ји ре дов но из -
ми ру ју ра чу не до 20. у те ку -
ћем ме се цу. Д. К.

ГУ ЖВА

За тва ра ње 
моста

ЈП „Пу те ви Ср би је” са оп -
шти ло је да ће од 7. до 14.
ок то бра из ме ђу 18 и 6 са ти
де ли мич но би ти за тва ран
Пан че вач ки мост.

У том пе ри о ду из во ди ће
се ра до ви на по прав ци
дила та ци о них спој ни ца у
сме ру Пан че во –Бе о град, у
де сној са о бра ћај ној тра ци,
па ће се због то га са о бра -
ћај од ви ја ти ле вом,
слободном са о бра ћај ном
тра ком.

Под се ћа ња ра ди, Пан че -
вач ки мост у сме ру Бе о -
град –Пан че во би ће за тва -
ран до 14. ок то бра и у пре -
по днев ним са ти ма, од 9.30
до 14.30, због истих ових
ра до ва.

ГРИП ЈЕ ПРЕД ВРА ТИ МА

Ове го ди не че тво ро ва лент на вак ци на

Гра ђа ни Пан че ва су се у не де -
љу, 6. ок то бра, про пи сно обру -
ка ли – са мо не ко ли ко де се ти -
на њих при су ство ва ло је све -
ча но сти у част 75-го ди шњи це
осло бо ђе ња Пан че ва од фа ши -
зма. Тог да на вен це на спо ме -
ник па лим бор ци ма Цр ве не
арми је по ло жи ли су у име гра -
ђа на Ру ске Фе де ра ци је ам ба са -
дор Алек сан дар Бо цан-Хар чен -
ко и ди рек тор „Гaспром енер -
го хол дин га Ср би ја” Алек сан дар
Вар нав ски, а у име Пан че ва гра -
до на чел ник Са ша Па влов. При -
пад ни ци Вој ске Срби је и удру -
же ња бо ра ца, као и пред став -
ни ци не ко ли ко удру же ња гра -
ђа на та ко ђе су ода ли по част
осло бо ди о ци ма на шег гра да.

Ви ше уче сни ка не го пра ти -
ла ца ове ма ни фе ста ци је!

Го во ри и по ру ке

Го во ре ћи ис пред спо мен-обе -
леж ја по ги ну лим осло бо ди о ци -
ма – да ле ко од сво јих ку ћа, у
вој во ђан ском бла ту је у ок то бру
1944. го ди не по ги ну ло 120 цр -
ве но ар ме ја ца за до бро бит чо ве -
чан ства, а уз њих и де сет на ших
пар ти за на – Бо цан-Хар чен ко по -
ру чио је Пан чев ци ма да је важно
да не за бо ра вља мо исто ри ју.

– Бор бе код Пан че ва би ле су
од ве ли ког зна ча ја за осло бо -
ђе ње Бе о гра да, а све то је да ло
до при нос за ко нач но осло бо -
ђе ње ис точ не Евро пе – ре као
је он пред де се так Пан че ва ца
и из ра зио за хвал ност гра ђа ни -
ма на шег гра да и Ср би је за бри -
жљив од нос пре ма спо ме ни ци -

ма и због очу ва ња се ћа ња и чу -
ва ња на ших за јед нич ких ан ти -
фа ши стич ких вред но сти.

Са ша Па влов је том при ли -
ком ре као:

– Оку пи ли смо се ов де ка ко
би смо све ча но по ло жи ли ве -
нац на об но вље ни спо ме ник
по ги ну лим бор ци ма Цр ве не

арми је, љу ди ма ко ји су не се -
бич но да ли сво је жи во те ка ко
би смо ми да нас жи ве ли сло -
бод но и у ми ру. Наш је за да так
да чу ва мо и не гу је мо се ћа ње
на со ли дар ност и удру же ност
на ших пре да ка про тив јед не
ве ли ке си ле, да по шту је мо и
це ни мо хра брост у њи хо вом ју -
нач ком под ви гу про тив фа ши -
зма и жр тве ко је су под не ли.

Гра до на чел ник је ис та као да
је ва жно да вас пи та ва мо бу ду -
ћа по ко ле ња у ду ху ми ра,
правих вред но сти, по што ва ња
и јед на ко сти и да не сме мо

дозволи ти да се ужа си и звер -
ства фа ши зма про тив чо ве чан -
ства по но ве.

Крат ко под се ћа ње

У го ди на ма ко је су прет хо ди ле
ра ту Пан че во је би ло јак цен -
тар фолк сдој че ра, ко ји су у на -
шем гра ду из да ва ли сво је гла -

си ло и има ли књи жа ру… Пан -
че во је оку пи ра но 12. апри ла
1941. го ди не, ка да су не мач ке
је ди ни це ушле  наш град, а већ
21-22. апри ла при пад ни ци Вер -
мах та, у са рад њи с пан че вач -
ким фолк сдој че ри ма, уби ли су
(не ке стре ља ли, а не ке обе си -
ли) три де сет шест гра ђа на Пан -
че ва. По вод за овај зло чин
нашли су у смр ти јед ног не -
мач ког вој ни ка. Ње га је убио
дру ги не мач ки вој ник, по сле
пи ја не сва ђе на про сла ви Хи -
тле ро вог ро ђен да на 20. апри -
ла, али је ко ман да, да би

заташкала овај зло чин, ин сце -
ни ра ла на пад на не мач ку па -
тро лу у не по сред ној бли зи ни
Ста рог пра во слав ног гро бља.

Смрт три де сет шест Пан че -
ва ца за пра во је би ла од ма зда
ло кал них Не ма ца за стре ља ње
де вет њи хо вих су на род ни ка,
про хи тле ров ски ори јен ти са -
них, ко је је из вр ши ла Вој ска
Кра ље ви не Ју го сла ви је уо чи
по вла че ња из Пан че ва у април -
ском слому.

Спо ме ну ло се, не по вра ти ло
се!

Али и да се не за бо ра ви!

И ове го ди не у Бе о гра ду

А за бо ра вља се...
Јер и уве че 6. ок то бра, на

кон цер ту ис пред град ске ку ће,
на ко јем су на сту пи ли Пан че -
вач ко срп ско цр кве но пе вач ко
дру штво, Ле на Ста ни са вље вић
и Је ла Че ло, би ло је тек сто ти -
нак на ших су гра ђа на.

Из гле да да су Пан чев ци за -
бо ра ви ли да ан ти фа ши зам не -
ма пар тиј ски, на ци о нал ни, вер -
ски… пред знак, да је то мо рал -
ни став, ста ње све сти.

На жа лост, у на шем гра ду ан -
ти фа ши зам је по стао ста ти -
стич ка гре шка. Не ма га, осим
кад нас на то не под се те ви со -
ки го сти из Ру си је, до чи јег нам
је ми шље ња ста ло.

За то ће ви ше Пан че ва ца би -
ти у Бе о гра ду 20. ок то бра, на
до че ку Ди ми три ја Ме две де ва,
не го што их је би ло на про сла -
ви у Пан че ву.

З. Ста ни жан

На кон ви ше го ди на при ме не
се зон ске тро ва лент не вак ци не
про тив гри па, у Ср би ји ће се
ове го ди не ста нов ни штво вак -
ци ни са ти но вом, че тво ро ва -

лент ном вак ци ном – са оп -
штио је Ин сти тут за

јавно здра вље „Др
Милан Јо ва но вић
Батут”.

Струч ња ци
с тог ин -

сти ту та об ја шња ва ју да је вак -
ци на ко ја се до са да ко ри сти -
ла за ме ње на но вом, у чи ји са -
став су, по ред два ти па А ви -
ру са гри па, увр ште на и два ти -
па Б ви ру са, а та ко је од лу че -
но јер се по ка за ло да је упра -
во тип Б био од го во ран за 20–
30% слу ча је ва обо ле ва ња од
гри па на гло бал ном ни воу

Као и до са да, вре ме нео п -
ход но за сти ца ње иму ни те та
је две-три не де ље на кон да ва -

ња вак ци не, а тра ја ње 
пост вак ци нал ног иму -

ни тета ва ри ра и из -
но си од шест 

до двана ест
месе ци.

Дакле, вак ци на ко ју сте при -
ми ли про шле го ди не у ово вре -
ме ви ше вас не шти ти, па би
тре ба ло да са да при ми те но -
ву. То се пре по ру чу је и због
чи ње ни це да раз ли чи ти со је -
ви ви ру са мо гу да ва ри ра ју из
го ди не у го ди ну.

Из „Ба ту та” на по ми њу да
на кон вак ци ни са ња не по ста -
је те пот пу но иму ни на грип,
али уко ли ко обо ли те, кли нич -
ка сли ка ће би ти бла жа и не ће
би ти те жих по сле ди ца.

У скла ду с Пра вил ни ком о
про гра му оба ве зне и пре по -
ру че не иму ни за ци је ста нов -
ни штва про тив од ре ђе них за -
ра зних бо ле сти, оба ве зној иму -

ни за ци ји под ле жу труд ни це и
осо бе ста ри је од шест ме се ци
с хро нич ним по ре ме ћа ји ма
плућ ног си сте ма (укљу чу ју ћи
аст му), хро нич ним по ре ме ћа -
ји ма кар ди о ва ску лар ног си -
сте ма (ис кљу чу ју ћи хи пер тен -
зи ју), ме та бо лич ким по ре ме -
ћа ји ма (укљу чу ју ћи ше ћер ну
бо лест, го ја зност са БМИ ве -
ћим од 40), бу бре жном дис -
функ ци јом, хе мо гло би но па -
ти јом, хро нич ним не у ро ло -
шким по ре ме ћа ји ма, иму но -
су пре си јом (укљу чу ју ћи осо -
бе ко је има ју ХИВ/ејдс, осо бе
с функ ци о нал ном или ана том -
ском аспле ни јом) и при ма о -
ци тран сплан та та. Д. Ко жан
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ША КА ЉУ ДИ И МР ВА СА ВЕ СТИ

ХАП ШЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Разбио стакло на
згради полиције

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ухап си ли су у уто рак, 8. ок -
то бра, С. К. (1994) из Пан че ва,
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је из вр шио кри вич на де ла
уни ште ње и оште ће ње ту ђе
ства ри, на пад на слу жбе но ли -
це у вр ше њу слу жбе не ду жно -
сти и раз бој ни штво.

Сум ња се, на и ме, да је овај
два де сет пе то го ди шњи Пан че -
вац нај пре раз био ста кло на
згра ди по ли ци је, а ка да је
поли циј ски слу жбе ник по ку -
шао да га об у зда, овај га је на -
пао. С. К. се сум њи чи и да је
ушао у јед ну тра фи ку и, уз
прет њу но жем, од рад ни це
отео новац.

У МУП-у ка жу да ће осум -
њи че ни, уз кри вич ну при ја ву,
би ти при ве ден
Основ ном ту -
жи ла штву у
Пан че ву.

Д. К.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра сво јих услу га, због
чи јег ква ли те та је већ по -
стао не пре ва зи ђен, и то не
са мо по мишље њу број них
станов ни ка ју жног Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би -
ца Ла зић из Кли нич ког
центра Ср би је. До вољ но је
рећи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди -
о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло -
ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”.
Спе ци ја ли стич -
ки пре глед и
ЕКГ код овог
ле ка ра ко шта ју 3.000 ди на -
ра, це на ул тра зву ка ср ца је
4.000 ди на ра, а мо гу ће је
ура ди ти и спе ци ја ли стич ки
пре глед и ул тра звук ср ца по
це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов ко ле га из исте уста но -
ве др Не бој ша Та сић, док
је за пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На -
род ни фронт”. Тре ба на по -
ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут -
но на ак ци ји, па та ко ком -
пле тан уро ло шки пре глед
ко шта 2.000, ул тра звуч ни

уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000, док обе ове услу -
ге у па ке ту ко шта ју 3.600
ди на ра.

Сви на бро ја ни спе ци ја ли -
стич ки пре гле ди оба вља ју
се са мо су бо том, а за ка зу ју
се рад ним да ни ма пу тем те -
ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра та
и ме ких тки ва. Ове пре гле -
де ис кљу чи во рад ним да ни -
ма оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је, шеф од се ка CT ди јаг -
но сти ке и за ме ник на чел -
ни ка Слу жбе ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке у Оп штој бол -
ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

И овог ме се ца су у За во ду
за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до дат -
ним по год но сти ма ко је
оства ру ју сви они ко ји по се -
ду ју ло јал ти кар ти це Ау то-
-цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма ак -
ту ел ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

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.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

АПЕЛ

Спречите пожаре!
Град ски штаб за спро во ђе ње
ме ра за шти те од по жа ра стр -
них и дру гих по љо при вред них
усе ва на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва из дао је упо зо ре ње – апел
по љо при вред ни ци ма да пре ду -
зму све пре вен тив не ме ре ка ко
при ли ком же тве них ра до ва не
би до шло до по жа ра.

„У пе ри о ду са зре ва ња и за
вре ме же тве за бра ње ни су па -
ље ње и упо тре ба отво ре не ва -
тре у бли зи ни усе ва. Же тва и
тран спорт стр них усе ва и сла -
ме мо гу се оба вља ти тех нич ки
ис прав ним по љо при вред ним
ма ши на ма и тран спорт ним
сред стви ма, уз услов да су снаб -
де ве ни од го ва ра ју ћим хва та чи -
ма, раз би ја чи ма и при гу ши ва -
чи ма вар ни ца. Ком бај ни ко ји -
ма се оба вља же тва мо ра ју по -
се до ва ти ис пра ван апа рат за
га ше ње по жа ра, ашов и ло па -
ту”, на во ди се у са оп ште њу
Град ског шта ба.

У шта бу на по ми њу и то да
је при ли ком же тве и пре во за
стр них усе ва и ка ма ри са ња
сла ме за бра ње но пу ше ње и ко -
ри шће ње сред ста ва са отво ре -
ним пла ме ном. То је до зво ље -
но са мо на ме сти ма ко ја су за
то озна че на. Д. К.

Малобројна публика на концерту



* * *
За оно што се де ша ва ло од 5. ок то бра мо гу да ка жем са -
мо јед ну ре че ни цу – про бу ђе не на де, из не ве ре на оче ки -
ва ња. Обич ни гра ђа ни ни су ви де ли де мо кра ти за ци ју, ни -
су ви де ли ма ње не јед на ко сти, ни су ви де ли ма ње си ро ма -
штва.

(Про фе сор на ФПН-у и пред сед ник УГС-а „Не за ви -
сност” Зо ран Сто јиљ ко вић, те ле ви зи ја Н1, 7. ок то бар)

* * *
Мно ги су из гу би ли стр пље ње и осе ћа ју се пре ва ре ни ма
исто као и у дру гим сег мен ти ма дру штва. Ово дру штво је
за си ће но сва ђа ма, не до стат ком нор мал ног ди ја ло га и
као гра ђа нин гле дам да на овом ме сту не до при не сем
про ду бљи ва њу по но ра из ме ђу две стра не. Про ба ће мо да
ак ту ел ну власт ура зу ми мо, бар до не ке ме ре, да за и ста
раз у ме ју по тре бу да ме ди ји бу ду сло бод ни, да ће то и њи -
ма су тра ко ри сти ти ка да бу ду би ли у опо зи ци ји. Не знам
ка ко су то за бо ра ви ли, за не ли су се.

(Но ви нар Жељ ко Бо дро жић, „Да нас”, 6. ок то бар)

* * *

* * *
Тре ба ло би да зна чај иде је ди ја ло га вла сти и опо зи ци је
бу де пре по знат од стра не свих по ли тич ких ак те ра, укљу -
чу ју ћи ту и ван пар ла мен тар не стран ке и гра ђан ске по -
кре те, а то је да овај ди ја лог тре ба ис ко ри сти ти ка ко би
се вра ти ло по ве ре ње у де мо кра ти ју и де мо крат ске ин -
сти ту ци је у Ср би ји. То, на жа лост, не ће би ти ни ма ло лак
за да так, има ју ћи у ви ду да је до шло до зна чај не еро зи је
ква ли те та де мо кра ти је и де мо крат ских ин сти ту ци ја, што
се ви ди у раз ли чи тим из ве шта ји ма, ка ко Европ ске ко ми -
си је, та ко и дру гих углед них свет ских, ме ђу на род них и
не вла ди них ор га ни за ци ја.

(По ли ти ко лог Ср ђан Мај сто ро вић, „Та лас”, 7. ок то бар)

* * *
По ли ти ча ри на овим под руч ји ма жи ве од мр жње. Ра си -
па ју ћи мр жњу, до би ја ју сво је гла са че. Мр жња их спа ја и
др жи их на вла сти. Ка ко из бор ни ци клу си у овим зе мља -
ма ра сту, та ко ра сте и њи хо ва мр жња. То је не за у ста вљив
ци клус до кле год по ли ти ча ри на то ме за ра ђу ју. Ка да тр -
жи ште мр жње бу де не ста ло, а то се не ће де си ти у ско ри -
јој бу дућ но сти, он да би се све оста ло мо гло до ве сти у
нор ма лу. Ле по је то опи сао је дан мој при ја тељ, док тор по
стру ци. Ре као је да је пре за ше фа кли ни ке мо рао би ти
иза бран члан пар ти је, али ко ји је мо рао би ти и вр хун ски
док тор. Да нас је до вољ но да је члан пар ти је. И то је та
раз ли ка у си сте ми ма.

(Ре жи сер Рај ко Гр лић, „Но ви ма га зин”, 3. ок то бар)

* * *

* * *
Ту жна је др жа ва из ко је љу ди из ла зе, а срет на је она зе -
мља у ко ју љу ди до ла зе. Не са мо да го ди шње умре 30.000
љу ди ви ше не го што се ро ди не го че тр де сет, пе де сет или
не знам ко ли ко хи ља да же ли да се исе ли. Тај ге не ра циј -
ски дис ба ланс је нај ве ћа опа сност за Ср би ју без об зи ра
на све при че о злат ном до бу. У Ср би ји се про сеч но тра -
ја ње жи во та скра ћу је, а про сеч на ста рост ста нов ни штва
по ве ћа ва. Кад се те две ства ри при бли же, он да до ла зи
до по ли тич ке смр ти јед не на ци је. На жа лост, ми смо у
том про це су. Ср би ја је јед на од рет ких зе ма ља у ко ји ма
се оче ки ва но тра ја ње жи во та сма њу је, а про сеч на ста -
рост по ве ћа ва. И то је мо жда је дан од нај ве ћих про бле -
ма Ср би је.

(Про фе сор еко но ми је Ми о драг Зец, Ра дио „Сло бод на
Евро па”, 6. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Ми нисмо ишли
својом вољом у
ратове, већ смо
добили позив од
државе, из војног
одсека, каже Јагодић

Збрињавали рањене
борце без обзира на
националност и боју
униформе, као и
цивиле

Жи ви су љу ди. А мо гли су и да
оста ну без жи во та по пут ше -
зде сет де вет Пан че ва ца ко ји су
по ги ну ли у ра то ви ма од 1991.
до 1999. го ди не.

Они се тру де да сва ке го ди -
не, 16. ок то бра, до сто јан стве -
но обе ле же да тум ка да је нај -
ви ше на ших су гра ђа на у уни -
фор ми ЈНА – њих пе то ри ца –
из гу би ло жи вот. По зи ва ју пред -
став ни ке свих по ли тич ких пар -
ти ја да до ђу на по ла га ње ве на -
ца крај спо ме ни ка у Град ском
пар ку у 11 са ти. Ко до ђе до -
бро до шао је, ко не... та ко је сам
од лу чио.

Бо рач ка ку ћа без гре ја ња

За сто лом у про сто ри ја ма у
цен тру Пан че ва ко је де ле су
Но ви ца Ду ка ди нов ски, пред -
сед ник Удру же ња рат них вој -
них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих бо ра ца у ра то ви ма од
1991. до 1999. го ди не, Ми лан
Ја го дић, пот пред сед ник Удру -
же ња бо ра ца НОР-а, Ми хај ло
Кр стић, се кре тар тог удру же -
ња, и Ми о драг Мо кан, пред -
сед ник Удру же ња рат них ве те -
ра на Пан че ва. Удру же ње ан ти -
фа ши ста та ко ђе по сто ји и функ -
ци о ни ше.

Ду ка ди нов ски по зи ва и Град
да се на не ки на чин укљу чи у
обе ле жа ва ње овог да ту ма и на -
ја вљу је:

– Оку пи ће мо се 16. ок то бра
у 10 са ти у на шим про сто ри ја -
ма. До ћи ће и по ро ди це по ги -
ну лих, као и увек. Одр жа ће мо
крат ке го во ре и иде мо до спо -
ме ни ка у Град ском пар ку да
по ло жи мо вен це и цве ће. Почео
сам да пи шем спо мен-књи гу,

ка ко би смо са чу ва ли од за бо -
ра ва на ше Пан чев це, по ги ну ле
бор це од 1991. до 1999. Био
сам у Град ској упра ви не ко ли -
ко пу та, тра жио фи нан сиј ску
по моћ за штам пу, а упу ћен сам
на град ски кон курс за удру же -
ња гра ђа на; тре ба да на пи шем
про је кат и да апли ци рам. Оче -
ки вао сам ди рект ну по моћ, а
на ово ме се за вр ши ло; мо ја те -
ма су исто риј ски до га ђа ји, мла -
ди тре ба да се упо зна ју са чи -
ње ни ца ма ка ко на ши по ги ну -
ли су гра ђа ни не би би ли за бо -
ра вље ни. При вео сам текст кра -
ју; по ред фо то гра фи је сва ког
по ги ну лог сто ји ка ко је мо би -
ли сан.

Мо кан при ча да је то ком ле -
та пу то вао по Ср би ји и слу шао
ис ку ства у дру гим гра до ви ма.

– Ре ци мо, Град Кра ље во је
стао иза ве о ма ле по ура ђе не
мо но гра фи је о та мо шњим по -
ги ну лим бор ци ма. Ни сам до -
тад знао да је у ра то ви ма де -
ве де се тих по ги ну ло нај ви ше
Кра љев ча на. Или, пред став ни -
ци ве те ран ских ор га ни за ци ја
до би ја ју пре воз од сво јих гра -
до ва, ау то мо бил, да иду с три -
би не на три би ну. Са рад ња је
углав ном на ви со ком ни воу,
за раз ли ку од си ту а ци је у на -
шем гра ду. У ве зи с про јек ти -
ма мо рам да ка жем да ма ло
ко апли ци ра због то га што у
зе мљи има не ко ли ко фан том -
ских ор га ни за ци ја бо ра ца ко -
је има ју по три чла на, а до би -
ја ју нај ви ше нов ца – об ја шња -
ва Мо кан.

Пот пред сед ник Удру же ња бо -
ра ца НОР-а Ми лан Ја го дић ка -
же, без же ље да би ло ко га пот -
це њу је, да је „нај ве ћа тра ге ди -
ја то што смо спа ли на ни во
удру же ња гра ђа на”. До да је:

– Ако ни шта дру го, мо гли
би смо да се угле да мо на на шу
бра ћу Хр ва те – они има ју Ми -
ни стар ство бра ни те ља, то ни је
удру же ње гра ђа на, и свог за -
ступ ни ка у скуп шти на ма свих
ло кал них са мо у пра ва, пре ко
ког оства ру ју сво ја пра ва. На -
ма је бит но Пан че во. А до шли
смо до то га да удру же ње не ма
па ра да пла ти стру ју и гре ја ње,
па због то га са да за тва ра мо
про сто ри је и отва ра мо их у

мају. Не ма мо за еле мен тар не
ства ри. А хо ће мо да за сту па мо
ин те ре се уче сни ка у свим ра -
то ви ма и њи хо вих по ро ди ца.

Он ка же да „ако љу ди у Бе о -
гра ду има ју пра во на по моћ у
ве зи с пла ћа њем стру је, огре -
ва, пре во за и та ко да ље, он да
та ко исто мо ра да бу де и у
Пан че ву”.

– По ро ди це па лих бо ра ца та -
ко ђе има ју сво ја пра ва у дру -
гим сре ди на ма. Ми ов де не
пла ћа мо за куп по слов ног про -
сто ра јер не ма мо од че га; сад
ће и да нас, чу је мо, исе ле. Ни -
смо ишли сво јом во љом у ра -
то ве, већ смо до би ли по зив од
др жа ве, та да СФРЈ, из вој ног
од се ка. Не оче ку је мо ме да ље,
не тре ба ју нам. Али Град би
мо гао да ка же: ево, го спо до, ви
ко ји сте кр ва ри ли за ову др жа -
ву, мо же те да има те бо рач ку
ку ћу и да ни шта не пла ћа те –
ка же Ја го дић.

При ча и да по је дин ци ко ји
су та ко ђе би ли у ра то ви ма, а
са да се ба ве при ват ним по -
слом, по вре ме но до ни ра ју
удру же ња и да је то на чин да
има ју ка фу или сок на сто лу,
но ви не или да пла те не ки ра -
чун, али да „бор ци ни су за -
слу жи ли да про се”.

Ни је дан рат ни је до бар

Би ло је у Пан че ву де ве де се тих
и до бро во ља ца, али сви они су
се ста ви ли под ко ман ду ЈНА,
зва нич не пан че вач ке вој не је -
ди ни це – 51. ме ха ни зо ва не бри -
га де – та да је ди не вој ске у др -
жа ви, чи ји је ко ман дант био
ге не рал Енес Та со, ког је и Пан -
че во на гра ди ло.

– Пан чев ци ни су ишли на
„ди вље”: ни је би ло не ка квих
„ле о пар да”, „пан те ра” и при -
пад ни ка па ра вој них фор ма ци -
ја. Из на ше бри га де ни ко ни -
ка да ни је по чи нио ни је дан рат -
ни зло чин у би ло чи је име.
Пред ра су де ни смо има ли ка -
да се ра ди о на ци о нал но сти -
ма. Раз лог ви ше да не раз у -
мем ни то што ни ко од по ги -
ну лих ни је до био сво ју ули цу.
А ко ји је рат до бар? Ни је дан –
ја сан је Ја го дић.

Ми хај ло Кр стић је нај ста ри -
ји од при сут них љу ди. За то ње -
га и пи та мо ка ко ви ди че тврт
ве ка ка сни је ра то ве на про сто -
ри ма бив ше Ју го сла ви је. Ко ли -

ко су ти ра то ви у ко ји ма је и
ше зде сет де вет Пан че ва ца из -
гу би ло жи вот има ли сми сла?

– Из ове пер спек ти ве – ни је
би ло сми сла. Али та да је би ло
дру га чи је. Ни је нас за ни ма ла
по ли ти ка, али др жа ва нас је
зва ла! Жао ми је љу ди ко ји су
да ли сво је жи во те. У ју жном
Ба на ту је би ло мно го жр та ва.
Спо ме ник у пар ку из гра ђен је
са мо за хва љу ју ћи фон да ци ји
Ду ша на Ба ја то ви ћа, не Гра да.
Лич но, умем да ру ку јем на о -
ру жа њем, а ишао сам та мо да
бих био бол ни чар. Ра дио сам у
вој ној бол ни ци и 1991. и 1999.
Збри ња ва ли смо у ис точ ној Сла -
во ни ји ра ње не бор це без об зи -
ра на на ци о нал ност и бо ју уни -
фор ме, као и ци ви ле – се ћа се
Кр стић.

Он исто под вла чи да без нов -
ца удру же ња не мо гу да жи ве,
а да, при ме ра ра ди, ка да иду у
дру ге гра до ве да по ла жу вен це
или обе ле жа ва ју сво је ју би ле је
– јед но пан че вач ко по греб но
пред у зе ће до ни ра вен це.

– Су шти на је да је де ве де -
сет од сто ве те ра на на иви ци
ег зи стен ци је. За што не би смо
има ли бар обез бе ђен про стор
за оку пља ње да ти љу ди по пи -
ју чај или ка фу и ис при ча ју се
ме ђу соб но. Мо ли мо и ку ка мо
код при ја те ља што др же тр го -
ви не за сок, а код пе ка ра за
ки фли це, што је не ки ма од
тих љу ди је ди ни оброк! Тра -
ге ди ја. И, не сме мо да до зво -
ли мо да по ги ну ли бу ду за бо -
ра вље ни, а уџ бе ни ци исто ри је
не при зна ју ра то ве де ве де се -
тих. С на ма су и по том ци вој -
ни ка из Ве ли ког ра та. А ми
смо у овом гра ду из бри са ни –
твр ди Кр стић.

Ци ље ви свих на ших са го -
вор ни ка су исти: да се по диг -
не жи вот ни стан дард бив ших
вој ни ка, те да се збри ну рат ни
вој ни ин ва ли ди и њи хо ве по -
ро ди це. И да по ги ну ли не оду
у за бо рав...

У СУ СРЕТ ДА НУ ПО ГИ НУ ЛИХ У РА ТО ВИ МА 1991–1999.

ВЕ ТЕ РА НИ НА ИВИ ЦИ ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈЕ

НЕ НА ПЛА ЋЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА

Ле ци из ле пље ни по др ве ћу у гра ду на ко ји ма се по зи ва ју

уче сни ци ра то ва де ве де се тих да се ја ве ка ко би им би ла ис -

пла ће на раз ли ка у днев ни ца ма јер се ра ди о дис кри ми на -

ци ји, има ју сво ју при чу. Ја го дић ка же:

– До би ли смо днев ни це за осам са ти, а та мо смо про во -

ди ли 24 са та днев но. Ср би ја је ис пла ти ла ве те ра не с ју га др -

жа ве, а нас ни је: ту жи ли смо је за дис кри ми на ци ју. Ни ко

још ни је на пла тио раз ли ку, до био днев ни це...

Мо кан до да је да је адво кат Алек сић из Ни ша у Стра збу -

ру до био пре су де у ко рист уче сни ка ра то ва и да је он озби -

љан у це лој при чи, а да је мо гу ће да су по ле пље ни ле ци

„пе цаљ ка”.

– Ра ди се о ту жба ма за дис кри ми на ци ју по ме сту ста но -

ва ња. По зна та је при ча о два бра та бли зан ца из Ни ша: би -

ли су у истом ро ву, а је дан од њих се ка сни је пре се лио у

Про ку пље. Ни шли ја ни је до био днев ни це, а Про ку пља нин

је сте. То је глав ни па ра докс – за кљу чу је Мо кан.

Из наше бригаде нико
никада није починио
ниједан ратни злочин
у било чије име.
Предрасуде нисмо
имали када се ради о
националностима.
Разлог више да не
разумем ни то што
нико од погинулих
није добио своју
улицу.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Слева: Дукадиновски, Јагодић, Крстић и Мокан
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Ре као ми је про фа да лу пам ко Мак -
сим по ди ви зи ји; да тро лу јем на ча су,
па ме је уда љио и по слао код ди рек -
то ра; да идем да по пи јем ма ло во де,
јер сам ре као да се мла дун чад кро ко -
ди ла зо ву али га то ри...

Ово су са мо не ке од стан дард них
при ту жби уче ни ка сво јим ро ди те љи -
ма с ко ји ма се ди рек то ри шко ла го -
то во сва ко днев но су сре ћу. Шко ла је
жи ва ствар, на став ни ци су љу ди са
свим сво јим до брим и не га тив ним
осо би на ма и по не кад су тан ких жи -
ва ца, па од ре а гу ју про тив но про пи са -
ним пра ви ли ма. Ова кви екс це си се
углав ном за вр ша ва ју усме ним упо зо -
ре њем ди рек то ра на став ни ку да обра -
ти па жњу на по на ша ње, а не при ме -
њу ју се стро же ме ре – ума ње ње за ра -
де и су спен зи ја.

Су коб над ле жно сти

Пре ма сло ву за ко на, про свет на ин -
спек ци ја мо ра да ре а гу је у си ту а ци -
ја ма ка да про це ни да је до шло до
угро жа ва ња oстваривања и по вре де
пра ва и оба ве за за по сле ног, уче ни ка
и ње го вог ро ди те ља од но сно ста ра -
те ља (слу ча је ви из ба ци ва ња из шко -
ле, оце њи ва ње итд.). По ред то га, ин -
спек ци ја је ду жна да ре а гу је и ка да
до ђе до дис кри ми на ци је, на си ља, зло -

НА ШИ ТА ЛЕН ТО ВА НИ МА ЛИ ТАМ БУ РА ШИ – РЕ ЉА И НИ НА ЈАР КО ВАЧ КИ

Брат и се стра бри љи ра ју на там бу ри

ПО ЧЕО ШЕ СТО ГО ДИ ШЊИ
ЦИ КЛУС ВРЕД НО ВА ЊА РА ДА

Но ва ту ра оце њи ва ња
шко ла и вр ти ћа

Од ове школ ске го ди не по чео је
но ви ше сто го ди шњи ци клус спо -
ља шњег вред но ва ња ра да уста но ва
до у ни вер зи тет ског обра зо ва ња. Но -
ви, дру ги ци клус спо ља шњег вред -
но ва ња ра да вр ти ћа, основ них и
сред њих шко ла оба вља ће се у на -
ред них шест го ди на. У од но су на
кри те ри ју ме успе шно сти уста но ве
ће до би ти не за ви сну про це ну о ква -
ли те ту ра да у кључ ним обла сти ма
де ло ва ња.

На кон пр вог пе то го ди шњег ци -
клу са вред но ва ња ура ђе не су ана -
ли зе на ци о нал ног окви ра ква ли -
те та и ме то до ло ги је вред но ва ња,
а ре зул та ти су по мо гли над ле -
жном ми ни стар ству да уна пре ди
стан дар де и по ка за те ље ква ли те -
та и да се утвр де но ва ме ри ла и
нор ме про це не ква ли те та ра да у
шко ла ма.

Свр ха спо ља шњег вред но ва ња је
да се, да ва њем објек тив не и све о -
бу хват не про це не, по мог не уста -
но ви да од ре ди при о ри те те у да -
љем ра ду и раз во ју. На ни воу школ -
ских упра ва до не ти су го ди шњи
пла но ви спо ља шњег вред но ва ња и
име но ва ни ти мо ви ева лу а то ра од
ко јих се оче ку је да на ви со ком про -
фе си о нал ном ни воу при ме не стан -
дар ди зо ва ну ме то до ло ги ју спо ља -
шњег оце њи ва ња.

Ми ни стар ство про све те пре по -
ру чу је за по сле ни ма у уста но ва ма
да у на ред ном пе ри о ду по све те
ви ше па жње про пи са ним стан дар -
ди ма и по ка за те љи ма ис хо да, као
и ре гу ла ти ви ко ја бли же уре ђу је
вред но ва ње и са мо вред но ва ње
рада.

АП ВОЈ ВО ДИ НА УЛА ЖЕ У
ПО ШУ МЉА ВА ЊЕ И ЛОВ

Да нам стран ци до ђу
Про шле не де ље у Вла ди Вој во ди -
не уру че но је 115 уго во ра, укуп не
вред но сти 80 ми ли о на ди на ра, за
по др шку ра сад нич кој про из вод -
њи, по шу мља ва њу и раз во ју лов -
ства на те ри то ри ји АП Вој во ди не.
Да под се ти мо, све га 6,5 од сто по -
вр ши не у АП Вој во ди ни је по шу -
мље но, што је не до вољ но, а ни оно
што је по шу мље но ни је рав но мер -
но рас по ре ђе но на це лој те ри то -
ри ји Вој во ди не. У про те кле три и
по го ди не из по кра јин ског бу џе та
је опре де ље но ско ро 45 ми ли о на
ди на ра за по шу мља ва ње 323 хек -
та ра. У истом пе ри о ду укуп не ин -
ве сти ци је у ра сад нич ку про из вод -
њу из но си ле су 63,8 ми ли о на ди -
на ра, од че га је По кра ји на обез бе -
ди ла 55,5 ми ли о на. 

Ка да је реч о лов ству, оно је де -
ве де се тих го ди на би ло ве о ма раз -
ви је но, али је усле дио пе ри од ка -
да је та ва жна при вред на и ту ри -
стич ка гра на за по ста вље на. АП
Вој во ди на ула га њем у ову де лат -
ност же ли да вра ти део сја ја вој -
во ђан ских ло ви шта и да при ву че
што ви ше до ма ћих и стра них ту -
ри ста ко ји во ле лов. У прет ход -
ном пе ри о ду др жа ва је ин ве сти -
ра ла укуп но 183 ми ли о на ди на -
ра, а од то га је из по кра јин ског
бу џе та за уре ђе ње ло ви шта из дво -
је но чак 130 ми ли о на.

Ко ри сни ци ма бес по врат них
сред ста ва уго во ри су уру че ни у
окви ру сајмa „Ло рист”, ко ји је одр -
жан про шле не де ље на Но во сад -
ском сај му.

Там бу ра, иа ко ве ро ват но нај ка рак те -
ри стич ни ји ин стру мент за вој во ђан -
ску рав ни цу, да нас ни је пре ви ше по -
пу лар на, на ро чи то ме ђу мла ди ма. На
сре ћу, сва ка ко има и по зи тив них из -
у зе та ка, по пут при ме ра бра та и се -
стре – Ре ље и Ни не Јар ко вач ки. Ови
ти неј џе ри већ го ди на ма ни жу успе хе
сви ра ју ћи там бу ре и ти ме у нај бо љем
све тлу пред ста вља ју сво је ро ди те ље и
овај град.

Пр ви је по чео, на рав но, ста ри ји Ре -
ља (16), пре око осам го ди на, ка да су
му про фе со ри Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур” пред ло жи ли тај ин стру мент,
с об зи ром на то да ви ше од го ва ра ње -
го вим ша ка ма од, ре ци мо, ги та ре.

– Ка ко сам по чео као ре ла тив но
ма ли, мно го то га ни сам схва тао, али
бр зо сам на пре до вао, па сам се 2013.
го ди не пр ви пут так ми чио као со ли -
ста на А-бас при му, ко ји и да нас сви -
рам. Се ћам се да сам та да до жи вља -
вао стрес ка да иза ђем на би ну, што се
у ме ђу вре ме ну из гу би ло; сте као сам
ру ти ну, али ми је лак ше и леп ше да
на сту пам у ор ке стру не го са мо стал но
– на во ди Ре ља.

Овај уче ник дру ге го ди не Гим на -
зи је са да со лид но на пре ду је у истом
раз ре ду сред ње му зич ке шко ле у кла -
си Љи ља не Мар ја но вић, а не кри је да
су му, по ред ро ди те ља, ве ли ки под -
сти цај да ва ли и про фе со ри Алек сан -
дра и Ми хај ло Јо вић. По след ње

наступе бе ле жи на ме ђу на род ном фе -
сти ва лу у Су бо ти ци и на пан че вач -
ком так ми че њу „Ми та То па ло вић”,
ка да је био део ок те та и квар те та под
на зи вом „Два де сет жи ца”. С њим је
сви рао и у Га ле ри ји СА НУ као гост

Да ми ра Прањ ко ви ћа, та ко ђе на шег
та лен то ва ног там бу ра ша.

– Ле по се дру жи мо, али под све сно
и над ме ће мо, што по спе шу је на ше
да ље на пре до ва ње. Као што сам ре -
као, код сви ра ња нај ви ше во лим
наступе с дру гим љу ди ма, јер нас то

по ве зу је и ра ђа но ва при ја тељ ства.
Ка да је реч о му зич ком из бо ру, за во -
лео сам кла си ку, нај ви ше Ви вал ди ја,
али ка ко још увек раз ви јам тех ни ку
нео п ход ну за ин тер пре та ци ју ње го -
вих де ла, тре нут но нај ра ди је из во дим

Мон ти јев „Чар даш”. Тру дим се да
мно гим при ја те љи ма при бли жим ту
вр сту му зи ке, а док сви рам, нај ви ше
ме ис пу ња ва за до вољ ство љу ди ко ји
то слу ша ју и, из над све га, ма мин осмех
– ис ти че та лен то ва ни му зи чар.

Ње го ва мла ђа се стра Ни на (12),

која по ха ђа ше сти раз ред основ не
шко ле и пе ти му зич ке, не кри је да је
на по чет ку би ла љу бо мор на на бра та
ко ји се већ уве ли ко так ми чио.

– Ни је би ло дру гог из бо ра не го да
кре нем ње го вим сто па ма, па сам се и
ја на шла у кла си про фе сор ке Љи ље. У
тре ћој го ди ни кре ну ла сам и на так -
ми че ња, а већ на пр вом, ре пу блич ком,
по сре ћи ло ми се, ка да сам, по пут бра -
та, сви ра ју ћи А-бас прим осво ји ла пр -
ву на гра ду. Ис па ло је да сам у том сег -
мен ту пре ва зи шла Ре љу, па је по чет ну
љу бо мо ру за ме ни ла љу бав пре ма ин -
стру мен ту – при се ћа се Ни на.

Низ успе ха је на ста вљен: про шле
го ди не од По кра јин ске вла де до би ла
је при год но при зна ње, а на вој во ђан -
ском так ми че њу осво ји ла је дру гу на -
гра ду. Ин те ре сант но је да, иа ко пре о -
вла ђу ју де ча ци, по ред Ни не у Му зич -
кој шко ли још не ко ли ко де во ја ка сви -
ра там бу ру.

Иа ко не спо ри да је брат још увек
ис пред ње по по зна ва њу тех ни ке, све
че шће му зи ци ра ју за јед но, што у ор -
ке стру, што код ку ће, ка да је нај че -
шће на ре пер то а ру „Кра ље во ко ло”.

Док вред но ра де, при пре ма ју ћи се
за пред сто је ћа так ми че ња, о ве ли ким
пла но ви ма не раз ми шља ју пре ви ше,
али су обо је си гур ни да ће на ста ви ти
да сви ра ју овај пре ди ван ин стру мент,
ма кар за сво ју ду шу и при ја те ље.

Ј. Ф.

ста вља ња и за не ма ри ва ња, као и
понаша ња ко је вре ђа углед, част или
до сто јан ство би ло уче ни ка, би ло
настав ни ка.

Од 2018. го ди не уве де на је но ви на
да про свет на ин спек ци ја у оба вља њу
по сло ва из свог де ло кру га са ра ђу је са
слу жбом струч но-пе да го шког над зо -
ра, с ци љем оства ри ва ња и за шти те
пра ва и оба ве за де це и уче ни ка и њи -
хо вих ро ди те ља. Ова кво за јед нич ко
по сту па ње уве де но је због то га што је
че сто те шко раз гра ни чи ти над ле жно -
сти од но сно утвр ди ти ка да тре ба да
по сту па са мо про свет ни ин спек тор
(за ду жен за кр ше ње пра ва и оба ве за),
а ка да про свет ни са вет ник (у ње го вој
је над ле жно сти са мо над зор над на -
став ним про це сом – из во ђе ње на ста -
ве и оце њи ва ње).

Ка ко про тив зло у по тре ба
Ка да је реч о те жим по вре да ма рад не
ети ке, у Пан че ву по след њих го ди на
ни је за бе ле жен ве ћи ин ци дент уни -
жа ва ња кре ди би ли те та уче ни ка, ни -
ти фи зич ко зло ста вља ње у ко ме је ви -
нов ник био за по сле ни у обра зов ној
уста но ви – не бар да јав ност зна. У
ре ша ва ње та квих си ту а ци ја, ина че,
углав ном се укљу чу је и про свет на ин -
спек ци ја, по себ на слу жба Ми ни стар -
ства про све те.

Пре ма од ред ба ма За ко на о по ступ -
ку вр ше ња ин спек циј ског над зо ра, ро -
ди те љи, ка да сма тра ју да су пра ва њи -
хо ве де це по вре ђе на, има ју мо гућ ност
да под не су при ја ву про свет ној ин -
спек ци ји. За кон до зво ља ва и ано ним -
не при ја ве, али у том слу ча ју ин спек -
тор ни је оба ве зан да по сту пи по њи -

ма, не го сам про це њу је да ли ће их
при хва ти ти или не.

Ово отва ра про стор за зло у по тре бе,
па ро ди тељ, ко ле га, ђак... би ло ко ко
је ки ван на про свет ног рад ни ка, мо -
же да му за гор ча жи вот – на ру ши
углед и част, или га из ло жи не по -
треб ним не при јат но сти ма ко је до но -
си ин спек циј ска про ве ра... и да под -
но си лац при ја ве за то не сно си ни ка -
кву по сле ди цу.

Све сни овог, про свет ни рад ни ци у
Хр ват ској во де же сто ку кам па њу да
се из за ко на из ба ци мо гућ ност под -
но ше ња не пот пи са них при ја ва. У Сло -
ве ни ји су чак оти шли ко рак да ље –
не са мо да под но си лац при ја ве мо ра
да се пот пи ше име ном и пре зи ме -
ном, не го још мо ра да по ло жи ка у ци -
ју у из но су од 100 евра, ко ја му се
вра ћа ако ин спек ци ја утвр ди да је
при ја ва би ла оправ да на. Ако се ис по -
ста ви да је би ла ла жна, ка у ци ја се за -
др жа ва!

Док се слич но ре ше ње не уве де у
на ше за ко но дав ство, над гла ва ма на -
став ни ка увек ће ви си ти мач мо гу ће
осве те.

Што их не ће учи ни ти бо љим пе да -
го зи ма.

Или мо жда хо ће?
З. Ста ни жан

ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „РА ДОСТ ЕВРО ПЕ”

Пут у сре ди ште сре ће
Про шле не де ље одр жан је ју би лар ни,
50. ме ђу на род ни деч ји фе сти вал „Ра -
дост Евро пе”, под сло га ном „Пут у
сре ди ште сре ће”, уз по др шку ком па -
ни је НИС. Ма ли ша ни из чи та ве Евро -
пе оку пи ли су се од 2. до 5. ок то бра у
Бе о гра ду на тој зна чај ној кул тур но-
умет нич кој ма ни фе ста ци ји.

Про сла ва ју би ле ја по че ла је кар -
не ва лом у цен тру Бе о гра да, све ча -
ним де фи ле ом у ко ме су уче ство ва -
ла де ца из 22 зе мље: Бе ло ру си је, Бо -
сне и Хер це го ви не, Бу гар ске, Цр не
Го ре, Фран цу ске, Хр ват ске, Јер ме -
ни је, Ли тва ни је, Ма ђар ске, Ма ке до -
ни је, Не мач ке, Нор ве шке, Пољ ске,
Ру му ни је, Ру си је, Сло вач ке, Сло ве -
ни је, Ср би је, Швед ске, Тур ске и Укра -
ји не. Спе ци јал ни го сти би ла су де ца
с дру гог кон ти нен та: из На род не Ре -
пу бли ке Ки не. Кар не вал ска сви та
про ше та ла је цен трал ним ули ца ма,
а по том је на Ка ле мег да ну одр жан
при го дан про грам за при сут не ма -
ли ша не, у ко јем су на сту пи ле му -
зич ке и пле сне гру пе, ма жо рет ки ње
и клов но ви.

НИС, као ге не рал ни спон зор ове
зна чај не ма ни фе ста ци је, по ста вио је

штанд на Тр гу ре пу бли ке, где су де ца
би ла у при ли ци да на свој на чин, кроз
цр та ње или пи са ње на раз ли чи тим
је зи ци ма све та, од го во ре на пи та ње
шта за њих зна чи сре ћа. Сло ган 50.
„Ра до сти Евро пе”, „Пут у сре ди ште
сре ће”, осми шљен је као мо ди фи ка -
ци ја на сло ва аван ту ри стич ке књи ге
Жи ла Вер на, бу ду ћи да 2019. го ди на
пред ста вља осврт на прет ход них пе -
де сет го ди на, ка да је чу ве на Дон ка
Шпи чек, уз по др шку сво јих са рад ни -
ка, осми сли ла Ме ђу на род ни су срет
де це Евро пе, нај ве ћу и нај ста ри ју ме -
ђу на род ну ма ни фе ста ци ју деч јег ства -
ра ла штва, и за по че ла пу то ва ње у са -
мо „сре ди ште сре ће”, игре и при ја -
тељ ства. То ком че тво ро днев ног дру -
же ња ор га ни зо ва не су мно го број не
из ло жбе, кон цер ти и спорт ско-ре кре -
а тив не ак тив но сти за де цу, а сам фе -
сти вал за тво рен је спек та ку лар ним
га ла кон цер том свих зе ма ља уче сни -
ца у Цен тру „Са ва”.

Да под се ти мо, ком па ни ја НИС већ
је да на ест го ди на за ре дом по др жа ва
ову ма ни фе ста ци ју, ко ја се из два ја
ду гом тра ди ци јом, ква ли те том и зна -
ча јем ко ји има за Бе о град и Ср би ју.

На овај на чин, у скла ду са сло га ном
„Бу дућ ност на де лу”, НИС про мо ви -
ше раз вој кул тур них раз ли чи то сти,
усва ја ње пра вих вред но сти и афир -
ма ци ју за јед ни штва и то ле ран ци је код

де це и мла дих. Осни вач и по кро ви -
тељ ме ђу на род ног су сре та де це Евро -
пе је Град ска упра ва Гра да Бе о гра да,
а из вр шни про ду цент је Деч ји кул -
тур ни цен тар Бе о град.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НА ИВИ ЦИ ИН ФАРК ТА

– Од у зео сам ђа ку те ле фон на ча су јер је не пре ста но зво нио и ре као

да му отац или мај ка до ђу у шко лу. Уме сто њих, до шао ми је ин спек тор,

јер су ро ди те љи на пи са ли да сам уче ни ку псо вао оца и мај ку! За вр ши ло

се до бро, цео раз ред је по све до чио да се то ни је де си ло, али мо же те са -

мо да за ми сли те ко ли чи ну стре са код ме не док је по сту пак тра јао! Да ли

је тре ба ло да умрем од ин фарк та? – при чао је про шле го ди не про фе сор

фи зи ке из јед ног вој во ђан ског гра да.

ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ ПРА ВА РО ДИ ТЕ ЉА И ЂА КА

НА СТАВ НИК ЊЕ МУ КЕ ЦА, ОН НА СТАВ НИ КУ ПРИ ЈА ВУ
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Већ ду же вре ме је ми це лар -
на во да у упо тре би и чи ни се
да је све по пу лар ни ја. Обе ћа -
ва ла ко и бр зо чи шће ње ли -
ца, ко је нам је сви ма по треб -
но, али шта се у ства ри де ша -
ва на кон ње ног ко ри шће ња?

Ми це лар на во да је рас твор
ко ји је са чи њен у нај ве ћем
про цен ту од во де, али и та ко -
зва них ми це ла (вр ста теч них
кри ста ла сфер ног об ли ка), а
са др жи и гли кол (за бо ље рас -
тва ра ње шмин ке и вла же ње),
ја чи рас тва рач или сур фек -
тант (оно што у ства ри чи сти
ко жу), кон зер ванс и евен ту -
ал но још не ке суп стан це ко је
до да ју ми ри се и бо ју.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Не по вољ ни ефек ти
ми це лар не во де

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако вас је то ком да на са млео

стрес и по треб но вам је не што

да вас сми ри, не мој те се ола -

ко хва та ти ра зно ра зних ле ко ва

за сми ре ње. По ред то га што

има ју низ штет них нус по ја ва,

они иза зи ва ју и за ви сност и

ни ка ко се не сме ју узи ма ти на

сво ју ру ку. Уме сто та бле та, ра -

ди је ода бе ри те не ки од при род них пре па ра та и ча је ва ко ји про ве ре -

но уми ру ју на пе те нер ве.

Је дан од њих је елик сир од ме да и пер шу на. По тре бан вам је ки -

ло грам ко ре на и ли ста пер шу на и 1,5 кг ме да. Пер шун до бро опе ри -

те, исец кај те и са ме љи те на ма ши ни за ме со. По ме шај те с ме дом,

си пај те у те гле и ста ви те у фри жи дер. Узи мај те шест пу та днев но по

јед ну ка ши чи цу. До бро жва ћи те и на кра ју све про гу тај те.

Про тив на пе то сти су до бри и сле де ћи ча је ви. По ме шај те по три

ка ши ке хме ља, ка ми ли це, ма јо ра на, на не и ма тич ња ка. Јед ну ка ши -

ку ме ша ви не пре лиј те са два де ци ли тра во де, по кло пи те и оста ви те

да се про хла ди. Пиј те два-три пу та днев но пре је ла. Увек спре мај те

свеж чај.

По ме шај те 40 г ко ре на одо ље на, 20 г хај дуч ке тра ве, 15 г на не,

10 г ка ми ли це и 15 г ма тич ња ка. Две ка ши ке ме ша ви не пре лиј те са

два де ци ли тра кљу ча ле во де, па оста ви те да од сто ји два де сет ми ну -

та. Пиј те не за сла ђе но, три пу та днев но по шо љу.

По ме шај те осам гра ма хме ља, 30 г ма тич ња ка, 15 г вра ни лов ке,

15 г ве рем тра ве, пет гра ма ко ре на лин цу ре, 25 г мај чи не ду ши це,

осам гра ма гло го вог цве та, 20 г бо сиљ ка и 25 г ко ре ва ле ри ја не. Три

ка ши ке ме ша ви не пре лиј те са 750 мл кљу ча ле во де, до дај те две ка -

ши ке ме да од ма тич ња ка, по кло пи те и оста ви те да сто ји пет на ест

ми ну та. Про це ди те и пиј те мла ко по сле је ла.

Ре ши те се
напетости

Пан че во је не дав но на 36 са -
ти оста ло без во де због ра до -
ва ЈКП-а „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” на за ме ни вен ти ла на
фил тер-по стро је њу. Ова ван -
ред на си ту а ци ја мно ги ма је
по мо гла да осве сте ко ли ко је
во да за пра во не за ме њи ва и
дра го це на теч ност у мно гим
сфе ра ма жи во та и ко ли ко је
без ње нор мал но функ ци о ни -
са ње оте жа но.
На да мо се да
не ће мо има ти
при ли ку да се
по но во на ђе мо
у си ту а ци ји да
ду же вре ме бу -
де мо без во де,
али у слу ча ју
да вам се та ко
не што у жи во -
ту ипак до го -
ди из ра зних
не пред ви ђе -
них окол но сти
(ре ци мо то ком
ду жег пу то ва ња), ево не ко ли -
ко ко ри сних са ве та ко ји се
ти чу одр жа ва ња хи ги је не и
бри ге о здра вљу он да ка да во -
де не ма ду же вре ме.

Уко ли ко смо на вре ме оба -
ве ште ни о ис кљу чи ва њу во де
с во до вод не мре же, ра зум но
би би ло да се на то че од ре ђе не
ко ли чи не во де у пла стич не
кон теј не ре ко је го то во сва ко
до ма ћин ство по се ду је. Ма ле

ко ли чи не во де до вољ не су за
одр жа ва ње хи ги је не ин тим них
ре ги ја, па зу ха, ли ца и ру ку. С
об зи ром на то да су не чи сте
ру ке глав ни из вор за ра зе, дез -
ин фек ци о на сред ства на ба зи
ал ко хо ла у об ли ку ге ла или
вла жних ма ра ми ца од ве ли ке
су ко ри сти и по мо ћи. Тај са -
вет би тре ба ло при ме ни ти и
за пре део па зу ха, а па пир ни
убру си по пр ска ни ал ко хо лом
да ће исти ефе кат. Тре ба ло би
их оба ве зно ко ри сти ти по сле
упо тре бе то а ле та, пре при пре -
ме и кон зу ми ра ња хра не.

За хи ги је ну ли ца су мно го
при клад ни је вла жне ма ра ми -
це ко је ни су на ба зи ал ко хо -
ла, уз при ме ну хи дра тант не
кре ме ка ко би се спре чи ла су -
во ћа и ири та ци ја ко же. За хи -
ги је ну уста, сем уо би ча је ног
пра ња зу ба па стом и чет ки -
цом, у си ту а ци ја ма не до стат -
ка во де по ма жу осве жи ва чи
да ха, али и од ре ђе на хра на
као што су ја бу ке или ли мун.

У слу ча ју пот пу ног не до -
стат ка во де,
м е  ш а  в и  н а
пше нич ног и
к у  к у  р у  з н о г
бра шна и со де
би кар бо не по -
ма же у од ма -
шћи ва њу и чи -
шће њу ко се.
Исту функ ци ју
има и пу дер за
бе бе уз ка рак -
те ри сти ку да
да је при ја тан
ми рис и спре -
ча ва ма шће ње

ко се. По сле при ме не ових пре -
па ра та ко су тре ба до бро иш -
чет ка ти. Оде ћа од син те тич -
ких ма те ри ја ла ма ње упи ја
зној и омо гу ћа ва лак ше ис па -
ра ва ње с те ла те је ти ме ума -
ње но раз мно жа ва ње бак те ри -
ја на те лу. Сви ови са ве ти ко -
ри сни су и ка да бо ра ви мо у
при ро ди или се на ђе мо у си -
ту а ци ји да во да ни је до ступ -
на мно го ви ше од 32 са та.

Хи ги је на на тежи начин

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ми це ле су на ро чи то до бре
у за ро бља ва њу ма њих ко ли -
чи на ма сно ћа у свом сре ди -
шту, па су се за то до бро по ка -
за ле код бла гог чи шће ња ко -
же од ви шка се бу ма. Али упра -
во ту на ста је про блем: ако се
сва ко днев но ко ри сти, по ред
не чи сто ћа ко је ски да, она
укла ња и хи дро ли пид ни слој,
те ко жа ли ца по ста је су ва.

Ка да је укло њен хи дро ли -
пид ни слој с ко же, она по ста -
је при јем чи ва за бак те ри је и
гљи ви це, по ста је де хи дри ра -
на и пре о се тљи ва. Та ко је, и
да ље, нај бо ље за чи шће ње ли -
ца – мле ко за укла ња ње не чи -
сто ћа у ком би на ци ји с то ни -
ком. Ако ипак же ли те да ко -
ри сти те ми це лар ну во ду, оба -
ве зно ис пе ри те ли це на кон ње -
не упо тре бе, на не си те од го ва -
ра ју ћи то ник ко ји вра ћа pH
ко жи и на не си те кре му.

Тре ба на по ме ну ти да се ми -
це ле спон та но фор ми ра ју у
свим пре па ра ти ма у ко ји ма
има де тер џен та и да оне уоп -
ште ни су рет ка по ја ва. Ве ћи -
на про из во да ко ји слу же за
укла ња ње шмин ке са др же ми -
це ле и во ду, па се и са ми мо -
гу на зва ти ми це лар ним во да -
ма, иа ко то ниг де не пи ше,
ни ти се та ко ре кла ми ра ју.

За то тре ба на гла си ти да је
за нор мал ну и су ву ко жу у
свим жи вот ним до би ма нај -
бо ље ко ри сти ти мле ко за укла -
ња ње шмин ке и дру гих не чи -
сто ћа с ли ца, а за ма сну ге ло -
ве и пе не. На кон уми ва ња тре -
ба на не ти то ник, па кре му.

Кон вен ци о нал ни 
пре па ра ти има ју 
низ нус по ја ва

Си гур ни је је по сег ну ти
за ле ко ви ма из ба ште
и ку хи ње

Вест да су ком па ни је „Хе мо -
фарм” и „Ак та вис” не дав но по -
ву кле с тр жи шта ле ко ве „ра -
ни ти дин” и „ра ни сан” за бри -
ну ла је ве ли ки број гра ђа на Ср -
би је. Ко ли ко ве ли ки – до вољ -
но го во ри број ка од 3.111.311,
јер је, пре ма ин фор ма ци ја ма
Аген ци је за ле ко ве, упра во то -
ли ко ку ти ја ових пре па ра та
про да то са мо у 2018. го ди ни.

Реч је о ле ко ви ма ко ји са др -
же ра ни тин-хи дро хло рид, ак -
тив ну суп стан цу ко ја се ко ри -
сти за ле че ње и пре вен ци ју ста -
ња узро ко ва них ви шком ки -
се ли не у же лу цу, као
што су го ру ши ца
и чир. Ови ле -
ко ви се, за раз -
ли ку од оста лих
из исте ка те го -
ри је, мо гу до би -
ти на ре цепт, па су
прак тич но би ли
део сва ке кућ не
апо те ке у Ср би ји.

За што су ле ко ви по ву че ни

Чим не ко га за бо ли же лу дац јер
је по јео не што што му не при ја
или се јед но став но пре јео, од -
мах би се на шао ко ји „ра ни -
сан” или „ра ни ти дин” да се
ствар са ни ра. За то је сад на -
ста ла па ни ка.

Ме ди ка мен ти су за вр ши ли у
сме ћу, а гра ђа ни стра ху ју од
по сле ди ца јер се при ча да би
Н-ни тро зо ди ме ти ла мин, спор -
на суп стан ца про на ђе на у овим
ле ко ви ма, мо гла би ти кан це -
ро ге на. Ипак, у Аген ци ји за ле -
ко ве ка жу да ме ста за па ни ку
не ма, јер је реч о нор мал ном
по ступ ку ко ји Европ ска аген -
ци ја за ле ко ве пред у зи ма у тре -
нут ку ка да се по ја ви сум ња у
ис прав ност не ког ме ди ка мен -
та. Ако ис пи ти ва ња по ка жу да
је лек без бе дан и ква ли те тан,
он ће би ти вра ћен на тр жи ште.

Шта је ал тер на ти ва

У ме ђу вре ме ну, за све па ци -
јен те ко ји ко ри сте „ра ни ти дин”
ком па ни ја „Хе мо фарм” обез -
бе ди ла је од го ва ра ју ћу за ме ну
ле ком „фа мо ти дин ХФ”, ко ји
се из да је на ле кар ски ре цепт.
Ипак, и пре по вла че ња „ра ни -
ти ди на” и „ра ни са на” би ло је
оних ко ји ни су ола ко по се за -
ли за кон вен ци о нал ним ле ко -
ви ма про тив га стри ти са и чи -
ра, јер је по зна то да они мо гу
има ти не же ље не ефек те, као
што су, на при мер, гла во бо ља
и про лив.

Упра во за то се са да све ве ћи
број љу ди окре ће при род ним
ле ко ви ма, ко ји мо гу да по мог -
ну у спре ча ва њу раз во ја чи ра и
да олак ша ју ње го во за ра ста ње,
а од лич ни су и као пре вен ци ја.
Ми вам пред ста вља мо нај бо ља
ре ше ња ко ја је по ну ди ла мај ка

те ри јом. Та ко ђе мо же по мо ћи
у по ве ћа њу из лу чи ва ња слу зи,
ефи ка сно шти те ћи слу зо ко жу
же лу ца од ири та на та.

Чи ли па при ка

Љ у  д и  м а
ко ји па те
од чи ра
че сто се са ве -
ту је да огра ни че кон зу ми ра ње
љу те па при ке. Ме ђу тим, не -
дав на ис тра жи ва ња по ка зу ју
да ове па при ке ве ро ват но не -
ће иза зва ти чи ре ве, већ мо гу
за пра во да до при не су њи хо -
вом ле че њу.

То је за то што чи ли па при ке
са др же кап са и цин, ак тив ни

састо јак
к о  ј и
сма њу је
п р о  и з  -

вод њу же -
л у  д а ч  н е

ки се ли не и
по ја ча ва про -

ток кр ви у овом
де лу те ла. Сма тра се

да оба ова фак то ра по мажу

у
пре вен ци ји од но сно
за це љи ва њу чи ре ва. Кап са и -
цин та ко ђе мо же по мо ћи у
по ве ћа њу про из вод ње слу зи
ко ја об ла же слу зо ко жу сто -

ма ка и шти ти је од по вре да.

Се мен ке бун де ве 
и про би о ти ци

Чај на пра вљен од се мен ки бун -
деве је још је дан ко ри стан лек
про тив чи ра. Ако се на вла жи
во дом, се ме је бла го слу за во.
Чај по ма же у за це љи ва њу чи -
ре ва, јер бла ги пре маз слу за -
вог ма те ри ја ла про ла зи кроз
же лу дац и цре ва, пру жа ју ћи
слу зо ко жи за штит ну обло гу.

Про би о ти ци – до бре бак те -
ри је ко је се на ла зе у јо гур ту и
дру гим про из во ди ма од фер -
мен ти са ног мле ка – мо гу да
убр за ју ис це ље ње чи ре ва, па
чак и да спре че по ја ву но вих.
Не ко ли ко ис тра жи ва ња је до -
ка за ло да је бак те ри ја Lactoba-
cillus gasseri на ро чи то де ло -
твор на у за шти ти га стро ин те -
сти нал ног трак та.

при ро да. На рав но, пре упо тре -
бе би ло ка кве до пун ске те ра -
пи је оба ве зно се кон сул туј те са
сво јим ле ка ром.

Сок од ку пу са

Сок од све жег ку пу са го то во да
не ма прем ца у ле че њу

чи ра и хро нич ног га -
стри ти са. Мо же те га
на пра ви ти у со ков -

ни ку. За ли тар со -
ка по треб но

вам је око
два ки ло -
гра ма овог
по вр ћа. Да
би сте по -

бољ ша ли укус,
25 од сто со ка од ку пу -

са мо же те да за ме ни те со -
ком од шар га ре пе и/или це ле -
ра. Пиј те по је дан де ци ли тар
три пу та днев но, сат вре ме на
пре је ла. До би је ни сок је нај -
бо љи свеж, а мо же те га чу ва ти
у фри жи де ру нај ви ше два да -
на, јер на кон то га гу би ле ко ви -
та свој ства.

Ако не ма те со ков -
ник, 250 г ку пу са
про ку вај те с по -
ла ли тра во де
све док се ко -
ли чи на во де
не сма њи на
по ло ви ну.
Пу сти те да
се про хла ди
и узи мај те
два пу та
днев но у гу -
тља ји ма.

Ба на не

Ба на на је је дан од
нај е фи ка сни јих кућ них
ле ко ва за ле че ње чи ра.

За ово во ће се ка же да са др -
жи не и ден ти фи ко ва но је ди ње -
ње, ко је се у ша ли на зи ва „ви -
та мин У” (про тив ул ку са). Ба -
на на не у тра ли ше пре ко мер ну
ки се лост же лу дач них со ко ва
и сма њу је ири та ци ју чи ра пре -
кри ва њем слу зо ко же же лу ца.

Кур ку ма

Кур ку ми ну, ак тив ном са стој -
ку кур ку ме, при пи су ју се ле -
ко ви та свој ства ко ја се кре ћу
у ра спо ну од по бољ ша ња функ -
ци је крв них су до ва до сма ње -
ња упа ле и ри зи ка од ср ча них
бо ле сти. 

Чи ни се да кур ку мин има и
огро ман те ра пе ут ски по тен ци -
јал у спре ча ва њу оште ће ња иза -
зва них ин фек ци јом хе ли ко бак -

С обзиром на то да
су нечисте руке
главни извор заразе,
дезинфекциона
средства на бази
алкохола од велике
су помоћи.

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

КАКО ПРИРОДНО ЛЕЧИТИ ГАСТРИТИС И ЧИР

УМЕСТО „РАНИТИДИНА” УЗМИТЕ „ВИТАМИН У”

ОВО ПО ГОР ША ВА СИМП ТО МЕ

Не по сто ји уни вер зал ни спи сак на мир ни ца

ко је тре ба да из бе га ва те ако има те га стри -

тис или чир. Шта ће вам при ја ти, а шта ће

по ја ча ти те го бе, при лич но је ин ди ви ду ал -

на ствар, па је нај бо ље да ослу шку је те свој

ор га ни зам и пра ти те ре ак ци је на хра ну ко -

ју уно си те.

Ово су на мир ни це и на пи ци ко ји нај ве ћем бро ју обо ле лих

по гор ша ва ју симп то ме:

– слат ки ши, чо ко ла да, ко ла чи;

– ал ко хол, га зи ра на пи ћа, ка фа, ја ки ча је ви;

– нео љу ште но, не до зре ло и ки се ло во ће, су ше но во ће, гро жђе;

– ма сне су пе, ме со, ри ба и си ре ви;

– ја ки за чи ни, го то ви ума ци и до да ци је ли ма;

– кра став ци и ки се ли ку пус;

– мен тол (пе пер минт).

НА ПРА ВИ ТЕ СА МИ ЛЕ КО ВИ ТО УЉЕ

По ред то га што је не при ко сно вен ка да је реч о за це љи ва њу

ра на, ка ко спо ља шњих, та ко и уну тра шњих, кан та ри он сми -

ру је и раз дра же не нер ве, па је као ство рен за обо ле ле од

чи ра.

Кан та ри о но во уље за уну тра шњу упо тре бу мо же се на ћи у

про да ји, али је нај бо ље да са ми при пре ми те овај бла го твор -

ни елик сир. Јед ну ча шу су ше ног кан та ри о на по ме -

шај те са две ча ше сун цо кре то вог уља. Ку вај те

ову сме су на па ри шест са ти, а по том про це -

ди те. Пиј те по јед ну ка ши ку уља по ла са та

пре је ла. Већ по сле две не де ље при мет но

ће вам се по бољ ша ти оп ште ста ње.

Одвар
од хајдучке траве

користи се код хроничног
гастритиса и чира на желуцу.

Кашичицу иситњене траве
прелијте са 2,5 дл вреле воде, 
па кувајте на тихој ватри од пет
до десет минута и процедите.
Пијте по један децилитар три

пута дневно. Терапија
траје 25–30 дана.

Чим се преједемо, посежемо за лековима не марећи за нуспојаве



V PANČEVE V  P IATOK 11.  OKTÓBRA 2019 /  У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  11.  ОКТОБРА 2019.  

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику 

v slovenskom jazyku / на словачком језику 

ŠIKULKA 
DANIELA
KONČEKOVÁ

» strana II

PREMIÉRA:
SVETY/SVÄTÝ 
ZA DEDINOU

» strana II

STOROČIE
SLOVENSKÝCH
NÁRODNÝCH
SLÁVNOSTÍ

» strana VIII

SKROMNÁ BUDOVA
OBDIVUHODNÉHO
OBSAHU

» strana VII

Tento rok ochotnícky divadelný súbor z
Hubovej zo Slovenska a Slovenský kultúr-
no-osvetový spolok Detvan štyri dni spo-
ločne oslavovali tri desaťročia úspešnej
spolupráce. Veľké, významné jubileum, a
prišlo nečakane a tak rýchlo. Hostia z Hu-
bovej nám totižto povedali, že vôbec ne-
predpokladali, že s jedným vzdialeným
slovenským miestom v diaspóre (z Hubo-
vej do Vojlovice treba cestovať najmenej
650 km) budú tak dlho spolupracovať. Ani
im ani hostiteľom, vojlovickým Slovákom
(vrátane autora týchto riadkov), sa ne-
chce veriť, že uplynulo už tridsať rokov od
prvého stretnutia. Je to celá jedna doba,
obdobie dospievania nových pokolení, a
kedysi dávno to bola aj dĺžka jedného ľud-
ského života.
V znamení jubilea prebiehali zoznamova-
nia, družba, spev, spoločné výlety mla-
dých a starých, začiatočníkov a zaprisa-
haných divadelných ochotníkov, nových
členov a veteránov. Beáta Olosová je z ra-
dov tých najskúsenejších a najaktívnejších
členiek divadelného súboru z Hubovej,
ktorá si aj s melanchóliou aj s radosťou
spomína na odviate časy vzájomných ná-
vštev, výmeny predstavení a programov,
družby a veselých zábav.

Pančevac: Ako dlho ste už herečkou?
Máte evidenciu o tom, koľko rol ste do-
posiaľ odohrali? Boli ste aj režisérkou
alebo mali ste nejakú inú povinnosť v di-
vadle?
BEÁTA OLOSOVÁ: Najmenej štyridsať
rokov hrám v divadle. Začínala som ako
suflérka. Myslela som si, že nemám na
herečku, no náš dlhoročný režisér Milan
Matis ma presvedčil, že aj ňou môžem
byť. „Čaj u pána senátora” bol mojím pr-
vým hereckým predstavením. S ním sme
v r. 1990 prišli aj k vám na návštevu. Ne-
vediem evidenciu, bolo približne 10 ‒ 15
rol. Teraz mám ponuky, aby som bola re-
žisérkou, aby som pracovala s mladým
pokolením. Mňa však réžia neláka, a pre-
to sa neuberiem touto cestou. Matis na-
stavil latku vysoko, čo znamená, že po-
trebujeme skúseného, vzdelaného, od-
borného človeka na tom mieste.
l Mohla by si vyzdvihnúť jednu alebo
niekoľko rol, ktoré máš najradšej? Máš
obľúbeného dramatika alebo obľúbený

dramatický kus? Existuje nejaká dráma,
na ktorej by si chcela, aby ste pracovali,
resp. rola, ktorú by si chcela hrať?

– Najradšej mám rolu čerta, t. j. čer-
tice v predstavení „Na skle maľované”.
Náš divadelný súbor najradšej hráva
komédie. Sú to predstavenia, ktoré vy-
mania človeka z každodenného života,
zlepšia mu náladu, pobavia ho, ale mu
niečo aj dajú, poučia ho. V muzikáli
„Pacho sa vracia” som hrala grófku Er-
dödyovú. Keď som si pozrela film, kto-

rý bol natočený podľa rovnakej predlo-
hy, prebudila sa vo mne túžba hrať Má-
riu Teréziu. Keď sa v našom divadle ko-
nalo rozdelenie úloh, potajomky som
dúfala, že dostanem tú úlohu. A vtedy
som sa po prvýkrát sťažovala režisérovi
Milanovi Matisovi, prečo mi neudelil
rolu Márie Terézie. Najzaujímavejšie je,
že som za rolu grófku Erdödyovej 
získala prvú cenu na celoslovenskom
festivale.
l Pamätáš sa možno, ako sa to stalo, že
ste tvoji kolegovia a ty pred viacerými
desaťročiami začali hrať v ochotníckom
divadle? Prečo práve divadlo, a nie na-
príklad folklór, spevácka skupina, vyší-

vanie, staré remeslá a podobne?
– Išla som do školy autobusom. Kým

sme sa viezli, pán Matis sa ma opýtal, či
by som prišla do divadla, lebo potrebujú
sufléra. Ja som si ho veľmi vážila a ne-
mohla som mu povedať nie. V divadle
hrala moja učiteľka ruského jazyka.
Tam som si zvykla na tykanie s ňou a
staršími. Po „Pachovi” som pocítila
únavu a neprišla som na rozdelenie
úloh, ktoré sa týkalo ďalšieho predsta-
venia. Potom režisér Matis znovu prišiel

k nám domov, aby ma poprosil, aby som
predsa prišla.

My v Hubovej nemáme folklórnu sku-
pinu a iné sekcie. V päťdesiatych rokoch
minulého storočia existoval dychový or-
chester a hudobno-spevacký súbor Lip-
tov, na čele ktorého bol profesor Štefan
Olos. V ňom bol aktívny aj Milan Matis
a moji rodičia. Členovia tohto spolku vy-
stupovali aj v Ríme.
l Čo si myslíš, prečo Slováci majú tak ra-
di divadlo? Koľko ešte takýchto divadel-
ných súborov existuje v malých lokali-
tách na Slovensku?

– V r. 1909 alebo 1911 na Vianoce sa
u nás hralo predstavenie „Narodenie

Pána”. Ľudia sa museli niekde stretávať a
kamarátiť, byť spolu. Ochotnícky diva-
delný súbor v Hubovej bol založený v r.
1972. Všetci sme boli členovia Matice
slovenskej, v rámci ktorej pôsobilo di-
vadlo. Keď to všetko zaniklo, zostali
sme bez „strechy”. Kedysi v r. 2012 sme
sa začali rozprávať o organizácii divadla
a možnostiach preregistrácie. V budúci
rok sme sa stali občianskym združením
Divadlo Hubová. Poprosili sme Zdenku
Jarošovú, aby zoskupila mladých a pra-
covala s nimi, aby sme mali pokračova-
teľov, perspektívu. Hubová je malá de-
dina. Kedysi mala 1200 obyvateľov, no
teraz ich už má menej. Čo sa týka ma-
lých lokalít, ktoré majú ochotnícke di-
vadlo ako my, spomenula by som Likav-
ku, Černovú, Jaklovce, Strečno, Veličnú,
Ľubeľu...
l S akými žánrami ste sa ako ochotníci
popasovali (drámou, komédiou, muziká-
lom, tragédiou)? Aké diela ste viac hrali:
domáce alebo zahraničné? Bolo vo va-
šom repertoári aj klasických diel: antic-
kých, renesančných, Shakespeara, Če-
chova, Ibsena, Pirandella a iných?

– Najviac sme hrali komédie a muzi-
kály. Naši kedysi hrali aj drámy, no ja si
to priamo nepamätám. Počula som, že
v repertoári boli drámy „Matka” a „Tra-
sovisko”. My sme sa orientovali prevaž-
ne na diela domácich autorov. Bolo len
niekoľko zahraničných. Klasikov sme
nehrali, ak nepočítame časť Shakespea-
rovho „Sen noci svätojánskej”, ktorú
sme hrali dávno.
l Pre mňa bolo zaujímavé, že ste sa viac-
krát rozhodli zahrať si muzikál. Je to ťaž-
šie scénovať ako konvenčný dramatický
kus, no vy ste sa predsa pustili do toho.
Kde sa vzala tá láska k muzikálu?

– Na Slovensko tak nejako prišla vlna
muzikálu. Isté obdobie bol veľmi popu-
lárny muzikál „Na skle maľované”. Zden-
ka Jarošová položila otázku, prečo by
sme aj my nemohli urobiť muzikál a ná-
sledne sa chytila réžie našej prvej takej
hry. Stále nás pre to kritizovali. Pri jednej
príležitosti nám porota na festivale vy-
tkla, že taký eben ako naša skupina zos-
tal pri muzikáli.

(Pokračovanie na strane 2)
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DIVADELNÁ VÝMENA TRVAJÚCA TRIDSAŤ ROKOV

Keď spolupráca prerastie do priateľstva
(Pokračovanie zo strany 1)
l Do akej miery láka divadelné
umenie mladé pokolenia v Hubo-
vej? Alebo ich zaujíma niečo iné?

– Máme približne pätnásť detí
a mladých, ktorí zatúžili hrať v di-
vadle. Našou prvou prioritou v
práci s nimi je divadelná hra a
druhou pestovanie starých zvy-
kov, akými sú dožinky, fašiangy,
pochovanie basy (pred začiatkom
pôstu). Obnovili sme divadlo na
Štefana. Prvým predstavením bol
„Ženský zákon”.
l Čo plánujete nasledovné?

– Pripravili sme predstavenie
„Pohreb Jozefa Holuba”. Vždy sa
však objaví nejaký problém. Jeden
ochorie, druhý je zaujatý, tretí ne-
môže chýbať z práce a podobne.
Neviem, čo z toho všetkého bude.
Financie sú veľkým problémom.
Nikto nechce vyrovnať náklady.
Všetko funguje na základe výme-
ny: my pre nich odohráme pred-
stavenie a potom oni pre nás.
l Ktorý ochotnícky divadelný sú-
bor, resp. z ktorého miesta na Slo-
vensku by ste odporučili Slová-
kom v Srbsku, aby ho pozvali na
návštevu a predstavili sa?

– Nie tak dávno sme boli na
Belopotockého Mikuláši, kde mal
súbor z Brezna výnimočné pred-
stavenie. Prievidza taktiež.
l Sledujete divadelnú tvorbu na
Slovensku alebo aj mimo neho?

Ktoré predstavenie alebo divadel-
ný súbor zanechal na vás najväčší
dojem v poslednom čase?

– Vždy keď príde do Ružom-
berka, Radošinské naivné divadlo
zanechá na mňa výborný dojem.

V Bratislave som si pozerala mu-
zikál „Rasputin”, ktorý sa mi veľ-
mi páčil.
l Pamätáte sa, ako sa začala spo-
lupráca so SKOS Detvan? Očaká-
vali ste, že bude trvať tri desaťro-

čia? S ktorým ešte spolkom tak
dlho spolupracujete?

– Samozrejme, že sa pamätám.
Tá spolupráca vznikla na základe
žiadosti. Náš režisér Milan Matis
písal kultúrnemu regionálnemu
centru, že by sme chceli nadviazať
kontakt s nejakým slovenským
združením mimo Slovenska, a
Matica slovenská navrhla spolu-
prácu s Detvanom. V Hubovej 13.
novembra 1989 vystúpilo z auto-
busu devätnásť členov Detvana.
Nevedeli sme, kto sú, ani čo sú
zač. Najviac nás prekvapilo, ako
dobre hovoria Vojlovičania po
slovensky. S ochotníkmi z Jaklo-
viec spolupracujeme najdlhšie.
Milan Matis a Jozef Humeňanský,
ich režisér, spolu študovali, čo bo-
lo aj dôvodom nadviazania spolu-
práce medzi dvomi súbormi. Ja-
klovčania hrajú prevažne drámy,
čo malo vplyv aj na nás, aby sme
predstavenie „Ženský zákon” pri-
pravili a hrali v spišskom nárečí.
Avšak s nimi a s vami spolupracu-
jeme aj mimo divadelného ochot-
níctva. To je už vyššia úroveň:
priateľstvo, dokonca príbuzen-
stvo. Keď cestujeme k vám do
Pančeva, a to je dlhá cesta, občas
sa stane, že šofér autobusu nakrát-
ko zablúdi. A potom, keď na konci
dorazíme do Vojlovice, zvykneme
povedať: „A teraz sme už doma!“

Ivan Zafirović

výber športov a aktivít, ktorými
by sa mladí mohli zaoberať.
Okrem karate možno trénovať
iba futbal, stolný tenis alebo cvi-
čiť balet.

Daniela ukončila športovú
akadémiu v Belehrade a získala
titul trénera v špičkovom športe.
Čoskoro sa stane absolventkou
ročného špecializačného štúdia v
odbore fitnes v predmetnej aka-
démii. Často uverejňuje texty o
zdravom stravovaní. Spolu s kole-
gom sa chystá napísať knihu na
túto populárnu tému.

Široká škála záujmov 
V dome svojich rodičov otvorila
malý fitnesklub, kam chodí cvičiť

a rekreovať sa štyridsaťdeväť
dievčat, žien a chalanov pod jej
odborným vedením. Hoci má čo-
raz menej času, Daniela neustále
rozširuje činnosť svojho fitne-
sklubu.

Nedávno, 9. septembra, do piv-
nice domu umiestnila malú posil-
ňovňu a o jej služby prejavili zá-
ujem už desiati Padinčania. V
pivničnej časti plánuje vytvoriť
priestor, v ktorom sa bude zaobe-
rať aj masážou. Napriek tomu, že
zvládla techniku čínskej a japon-
skej masáže a občas to aj apliko-
vala na spoluobčanoch, ktorí ma-
li záujem, bude túto činnosť vo
fitnesklube pravdepodobne vyko-
návať jej spolupracovníčka.

Vďaka jednej staršej panej z de-
diny, ku ktorej pravidelne chodila
štyri mesiace, Daniela získala
zručnosť nápravy zranených
kĺbov. Keď ukončí špecializačné
štúdium, plánuje si rozšíriť vedo-
mosti týkajúce sa tradičnej aku-
punktúry alebo akupresúry. Tým-
to spôsobom bude môcť vo svo-
jom klube poskytnúť širokú škálu
služieb založených na tradičných,
prírodných princípoch. Súčasne s
prácou vo fitnes a karate klube,
Daniela je na základe dohody an-
gažovaná aj v miestnej škôlke,
kde dvakrát týždenne, dve vyučo-
vacie hodiny, vedie školu športu
pre deti vo veku tri až šesť rokov.

Zaujímavé je, že Daniela trénu-
je karate prevažne sama doma a
že občas chodí na prípravy na po-
horie Kopaonik, do kúpeľov
Vrnjačka Banja alebo do mesta
Kruševac, kde žijú a pracujú tré-
neri národného tímu. Nejaký čas
sa zaujímala aj o kickbox, a tak
chodila aj na tréningy štyri me-
siace. Navštevovala aj tzv. nindža
školu v Belehrade s cieľom lepšie
zdolať techniku sebaobrany.

Ako aj mnohé Padinčanky, aj
Daniela Končeková je pedantná,
podnikavá, bystrá a milá dáma. Je
to osobnosť, akú by každý chcel za
trénerku, kolegyňu, kamarátku,
frajerku alebo dcéru či príbuznú.

Ivan Zafirović

V predstavení
účinkuje naša
spoluobčianka

Herci z viacerých
slovenských lokalít

V Slovenskom vojvodinskom di-
vadle, jedinom profesionálnom
divadle vojvodinských Slovákov,
sa v sobotu 31. augusta, pred
plnou sálou, konala premiéra no-
vého divadelného predstavenia.

Napísané bolo na motívy die-
la „Portugal” maďarského auto-
ra Zoltána Egressyho, v réžii
Dušana Bajina. On sa podpísal
aj pod dramatizáciu, scénogra-
fiu, výber kostýmov a hudby,
dokonca na premiére si (neplá-
novane) zahral aj jednu rolu.

Dramatizácia bola prispôso-
bená prostrediu, v ktorom žijú
vojvodinskí Slováci. Hovorí sa o
odchode mladých na štúdium na
Slovensko, odkiaľ sa následne
nevracajú, ako aj o túžbe iných
spoluobčanov odísť do zahrani-
čia. Celý príbeh je vyrozprávaný
v dedinskej krčme cez prizmu ži-
votných skúseností jej stálych
návštevníkov a dvoch nových
pocestných. To je metafora, mi-
krokozmos, v ktorom si jedno-
tlivci priznávajú a zveličujú svoje
nedostatky. Práve preto je taká
vážna téma podaná vtipnou for-
mou. Ale v krčme, pod vplyvom
alkoholu, môže sa zrodiť aj vra-
žedná myšlienka...

Predstavenie nesie dvojitý
názov „Svety za dedinou / Svätý
za dedinou”. Ako režisér vysve-
tľuje, v slovenskom znení „svätý
za dedinou” je fráza, ktorá opi-
suje niekoho, kto je pasívny;
vzťahuje sa na osobu, ktorá ne-
má záujem, ktorá necháva veci
visieť vo vzduchu. Na druhej
strane existujú ľudia, ktorí sú
aktívni a odchádzajú odtiaľto,
vydávajú sa na cestu za lepšími
svetmi, preč z dediny.

Predstavenie vzniklo v prie-
behu dvoch letných mesiacov
intenzívnych nácvikov. Režisér
je spokojný so spoluprácou s
hercami, medzi ktorými sú pre-
važne tí, s ktorými doposiaľ ne-
spolupracoval. Chvályhodné je
aj to, že sú angažovaní protago-
nisti z rozličných prostredí: z

Vojlovice, Báčskeho Petrovca,
Kulpína, Kysáča, Nového Sadu a
Báčskej Palanky.

V predstavení účinkujú: Ka-
tarína Kalmárová (Stužka), Ivan
Sabolčki (Repa), Andrej Matúš
(krčmár), Jozef Chrček (Pišta),
Anna Chrťanová Leskovac (že-
na), Branislav Čeman (Kvetko),
Alena Čelovská (manželka),
Dušan Bajin (namiestoavizova-
ného Jána Jambriha ako farár) a
Ondrej Brna (Satanáš).

Prvá repríza bola odohraná 6.
septembra, a v novej divadelnej
sezóne súbor bude mať rôzne
hosťovania ako doma, tak aj v
zahraničí.

Katarína Kalmárová

Posledný septembrový ví-
kend, počas ktorého sa vo Voj-
lovici oslavuje tzv. Kirvaj, resp.
pripomína pamiatka posvätenia
chrámu, sa začal festivalom „Vy-
šli hviezdy od Dunaja”. Festival
sa konal po tretíkrát, 27. sep-
tembra v Spomienkovom dome,
s cieľom predstaviť nielen skú-
sených, ale aj tých najmladších
spevákov, ktorí si slovenské ľu-
dové piesne nesú v srdci.

Zaspievané boli staré, pôvod-
né ľudové piesne v interpretácii
22 spevákov. Na začiatku festiva-
lu predseda SKOS Detvan Michal
Spišiak privítal všetkých hostí a
domácich divákov. Program mo-
derovala mladá Jana Beracková,
ktorá si neskôr aj zaspievala.

Orchester v zložení: Ivan
Šandor, Katarína Kalmárováa
Dávid Beška (husle), Samu Kiss
(klarinet), Andrej Krištofík
(harmonika), Jószef Kovács
(viola) a Branislav Kováč (basa),

viedol Vladimír Kolárik, ktorý
aj sám hral na cimbale. On je aj
zberateľom starých a menej
známych slovenských ľudových
piesní. Vzhľadom na to, že účin-
kuje pri výbere piesní, vyhlásil,
že sa snaží, aby sa na festivale
piesne neopakovali, aby si pu-
blikum vypočulo čo najviac za-
budnutých, málo známych pô-
vodných piesní. Korunou pred-
chádzajúcich festivalov je aj vy-
danie cédečka s interpretovaný-
mi piesňami.

Vystúpenia spevákov sledo-
val dlhoročný skúsený hudob-
ník a profesor hudby Pavel To-
máš starší z Kovačice. Hoci fes-
tival nemal súťažný charakter,
on na konci programu vyjadril
svoj názor. Najviac pochválil
najmladších účastníkov, ktorí si
na tri hodinky odložili mobilné
telefóny a prispeli k tomu, aby
to na festivale znelo skvelo.

Alena Kulíková

Tohtoročná držiteľka
ocenenia Janka Bulíka

Oddaná mnohým 
aktivitám

Matica slovenská v Srbsku tohto
roku na slávnostnom zhromažde-
ní v Báčskom Petrovci udelila
najvyššie ocenenie v oblasti špor-
tu, plaketu dr. Janka Bulíka, mla-
dej karatistke z Padiny Daniele
Končekovej, ako najlepšej sloven-
skej športovkyni v Srbsku. 
Každý, kto sa oboznámil aspoň s
nejakou etapou života tohto výni-
močného dievčaťa, povedal by:
“Právom!”

Bohatá biografia
Je neuveriteľné, čo všetko sa

zmestilo do tých dvadsiatich
troch rokov jej života, resp. čo
všetko sa jej podarilo v priebehu
takého krátkeho času. Karate za-
čala trénovať ako veľmi mladá. V
jej rodine už existovala láska k to-
muto športu. Jej otec bol karatis-
tom a dopracoval sa k žltému pá-
su, a predčasne zosnulý ujo mal
modrý pás. Daniela začala chodiť
na tréningy s kamarátkou, ktorá
to po niekoľkých rokoch vzdala.
Tak zostala jediným dievčaťom v
karate klube a pokračovala v tré-
ningoch s chalanmi ďalších desať
rokov.

Vystupuje v bojoch, ale aj v ka-
tách. Vytrvalou činnosťou sa do-
pracovala k čiernemu pásu – dru-
hý deň, a pozície v štátnej repre-
zentácii. V národnom tíme hrá už
päť rokov, vo vekovej kategórii 21
a viac rokov. Tohto roku na eu-
rópskych majstrovstvách, ktoré sa
konali v Srbsku, získala, spolu s
dvomi ďalšími kolegyňami, bron-
zovú medailu v konkurencii
družstiev. Na vlaňajších majstro-
vstvách sveta, ktoré sa konali v
Poľsku, boli šieste.

Táto mladá obyvateľka Padiny
nie je len špičkovou športovky-
ňou, ale aj rozhodkyňou karate ‒
posledné dva roky. Chcela by sa
stať aj medzinárodnou rozhodky-
ňou v tomto športe. Okrem toho,
Daniela s jedným kamarátom učí
približne dvadsať detí hrať karate
v miestnom klube „Dolina”. Na
rozdiel od predchádzajúcich ro-
kov, teraz je na tréningoch viac
dievčat než chlapcov. Možno je to
aj preto, lebo v Padine je zúžený

VOJLOVICKÝ KIRVAJ SA ZAČAL SPEVOM

Vyšli hviezdy 
od Dunaja

PREMIÉRA SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA

Svety/Svätý za dedinou
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DIEVČA, KTORÉ SĽUBUJE

ŠIKULKA DANIELA KONČEKOVÁ
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Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku 

на словачком језику / v slovenskom jazyku

ПО ЗО РИ ШНА РАЗ МЕ НА ДУ ГА ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

КАД СА РАД ЊА ПРЕ РА СТЕ У ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО
Ове го ди не су ама тер ска по зо ри шна
тру па из Ху бо ве у Сло вач кој и Сло -
вач ко кул тур но-про свет но дру штво
„Ђе тван” за јед нич ки че ти ри да на про -
сла вља ли три де це ни је успе шне са -
рад ње. Ве ли ки, зна ча јан ју би леј, а до -
шао је нео че ки ва но и та ко бр зо. Го -
сти из Ху бо ве су нам, на и ме, ре кли
да уоп ште ни су прет по ста вља ли да
ће с јед ним да ле ким сло вач ким ме -
стом у ди ја спо ри (од Ху бо ве до Вој -
ло ви це тре ба пу то ва ти нај ма ње 650
ки ло ме та ра) са ра ђи ва ти то ли ко ду го.
Ни они ни до ма ћи ни, вој ло вач ки Сло -
ва ци (укљу чу ју ћи и пот пи сни ка ових
ре до ва), не мо гу да ве ру ју да је про -
шло већ три де сет ле та од пр вог су -
сре та. То је чи та во јед но до ба, раз до -
бље ста са ва ња но вог на ра шта ја, а не -
ка да дав но и тра ја ње јед ног људ ског
жи во та.

У зна ку ју би ле ја је про те кло упо -
зна ва ње, дру же ње, пе сма, за јед нич ки
из ле ти мла дих и ста ри јих, по чет ни -
ка и пре ка ље них по зо ри шних ама те -
ра, но во при до шлих чла но ва и ве те -
ра на. Бе а та Олос је из ре да оних нај -
и ску сни јих и нај ак тив ни јих чла ни ца
те а тар ске ску пи не из Ху бо ве ко ја се и
са се том и с ра до шћу при се ћа про ху -
ја лог вре ме на уза јам ног по се ћи ва ња,
раз ме не пред ста ва и про гра ма, дру -
же ња и ве се ља.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ко ду го си већ глу -
ми ца? Имаш ли еви ден ци ју ко ли ко
си до са да уло га од и гра ла? Да ли си
би ла и ре жи сер или си има ла и не ку
дру гу ду жност у по зо ри шту?

БЕ А ТА ОЛОС: Нај ма ње че тр де сет
го ди на сам у по зо ри шту. За по че ла
сам као су флер ка. Ми сли ла сам да
ни сам за глу ми цу, али ме је наш
ду го го ди шњи ре жи сер Ми лан Ма -
тис убе дио да мо гу и то да бу дем.
„Čaj u pána senátora” би ла је мо ја
пр ва глу мач ка пред ста ва. С њом смо
1990. го ди не до шли ва ма у го сте.
Не во дим еви ден ци ју, би ло је око
10-15 уло га. Са да до би јам по ну де
да бу дем ре жи сер, да ра дим с мла -
дим на ра шта јем. Ме не, ме ђу тим,
ре жи ја не при вла чи и не ћу ићи тим
пу тем. Ма тис је ви со ко по ди гао ле -
тви цу, што зна чи да нам тре ба ис -
ку сан, обра зо ван, стру чан чо век на
том ме сту.

l Мо жеш ли из дво ји ти јед ну или
не ко ли ко уло га ко је су ти нај дра же?
Имаш ли оми ље ног драм ског пи сца
или оми ље ни драм ски ко мад? По -
сто ји ли не ка дра ма ко ју би во ле ла да
по ста ви те, од но сно уло га ко ју би же -
ле ла да играш?

– Нај дра жа ми је уло га ђа во ла, тј.
ђа во ли це у пред ста ви „Na skle mal’o-
vané”. На ша по зо ри шна тру па нај ра -
ди је игра ко ме ди је. То су пред ста ве
ко је из ву ку чо ве ка из сва ко днев ног
жи во та, ора спо ло же га, за ба ве, али
му и не што да ју, по у че га. У мју зи клу
„Pacho sa vracia” игра ла сам гро фи цу
Ер де ди је ву. На кон гле да ња фил ма

сни мље ног по истом тек сту по же ле -
ла сам да играм Ма ри ју Те ре зи ју. Ка -
да је у на шем по зо ри шту би ла по де ла
уло га, по тај но сам се на да ла да ћу
до би ти ту уло гу. И та да сам се пр ви
пут жа ли ла ре ди те љу Ми ла ну Ма ти -
су што ми ни је до де лио да играм Ма -
ри ју Те ре зи ју. Нај за ни мљи ви је је то
што сам за уло гу гро фи це Ер де ди је ве
на све сло вач ком фе сти ва лу до би ла
пр ву на гра ду.

l Да ли се мо жда се ћаш ка ко се
до го ди ло да тво је ко ле ге и ти пре ви -
ше де це ни ја за и гра те у ама тер ском
по зо ри шту? За што баш по зо ри ште, а

не, на при мер, фол клор, пе вач ка гру -
па, вез, ста ри за на ти и слич но?

– Ишла сам у шко лу ау то бу сом.
Док смо се во зи ли, го спо дин Ма тис
ме је пи тао да ли бих до шла у по зо -
ри ште јер им тре ба су флер. Ја сам
ње га ве о ма це ни ла и ни сам мо гла да
му ка жем не. У по зо ри шту је игра ла
мо ја про фе сор ка ру ског је зи ка. Та мо
сам на ви кла да с њом и са ста ри ји ма
бу дем на „ти”. По сле „Pacha” сам осе -
ти ла за мор и ни сам би ла на по де ли
уло га за на ред ну пред ста ву. Он да је
по но во до шао код нас ку ћи ре жи сер
Ма тис да ме за мо ли да се ипак по ја -
вим. Ми у Ху бо ви не ма мо фол клор -

ну гру пу и дру ге сек ци је. Пе де се тих
го ди на про шлог сто ле ћа по сто јао је
ду вач ки ор ке стар, Му зич ко-пе вач ко
дру штво „Лип тов”, на чи јем је че лу
био про фе сор Ште фан Олос. У ње му
су би ли ак тив ни и Ми лан Ма тис и
мо ји ро ди те љи. Чла но ви тог дру штва
на сту па ли су и у Ри му.

l Шта ти ми слиш, за што Сло ва ци
то ли ко во ле по зо ри ште? Ко ли ко још
ова квих по зо ри шних ску пи на има у
ма лим сре ди на ма у Сло вач кој?

– Го ди не 1909. или 1911. на Бо жић
код нас је из ве ден игро каз „Ро ђе ње
Го спо да”. Љу ди су мо ра ли не где да

се сре ћу и дру же, да бу ду за јед но. У
Ху бо ви је ама тер ски по зо ри шни ан -
самбл осно ван 1972. Сви смо би ли
чла но ви Ма ти це сло вач ке, у окви ру
ко је је ра ди ло по зо ри ште. Кад је све
то про па ло, оста ли смо без „кро ва”.
Не где 2012. го ди не по че ли смо да
раз го ва ра мо о ор га ни за ци ји по зо ри -
шта и мо гућ но сти ма пре ре ги стра ци -
је. Сле де ће го ди не смо по ста ли гра -
ђан ско удру же ње „По зо ри ште Ху бо -
ва”. За мо ли ли смо Зден ку Ја ро ш да
оку пи мла де и да ра ди с њи ма, да би -
смо има ли на след ни ке, пер спек ти ву.
Ху бо ва је ма ло се ло. Не кад је има ла
1.200 ста нов ни ка, а са да их је ма ње.
Од ма лих сре ди на ко је има ју ама тер -
ско по зо ри ште, као ми, спо ме ну ла
бих Ли кав ку, Чер но ву, Ја клов це,
Стреч но, Ве лич ну, Лу бе лу...

l У ко јим сте се жан ро ви ма као
ама те ри огле да ли: дра ми, ко ме ди ји,
мју зи клу или тра ге ди ји? Чи ја де ла
сте ви ше игра ли: до ма ћа или стра на?
Да ли је на ва шем ре пер то а ру би ло
кла си ка: ан тич ких, ре не сан сних, Шек -
спи ра, Мо ли је ра, Че хо ва, Иб зе на, Пи -
ран де ла и дру гих?

– Нај ви ше смо игра ли ко ме ди је и
мју зи кле. Не ка да су на ши из во ди ли
и дра ме, али се ја то га не по сред но не
се ћам. Чу ла сам да су на ре пер то а ру
би ле дра ме „Matka” и „Trasovisko”.
Ми смо се, углав ном, ори јен ти са ли
на де ла до ма ћих ау то ра. Би ло је тек
не што ма ло ино стра них. А кла си ке
ни ка ко ни смо из во ди ли, уко ли ко не
ра чу на мо део Шек спи ро вог „Сна лет -
ње но ћи”, ко ји смо дав но игра ли.

l Ме ни је би ло за ни мљи во што сте
се ви ше пу та од лу чи ли да игра те мју -
зикл. Ње га је те же по ста ви ти на сце ну
не го кон вен ци о нал ни драм ски ко мад,
а ви сте се ипак упу сти ли у то. От ку да
то ли ка љу бав пре ма мју зи клу?

– До шао је та ко у Сло вач ку та лас
мју зи кла. Јед но вре ме био је ве о ма
по пу ла ран „Na skle mal’ované”. Зден -
ка Ја ро ш се за пи та ла за што и ми не
мо же мо да на пра ви мо мју зикл и он -
да се при хва ти ла ре жи је на шег пр вог
та квог ко ма да. Стал но су нас кри ти -
ко ва ли због то га. Јед ном при ли ком
нам је фе сти вал ски жи ри за ме рио
што је та ква еба но ви на од ску пи не
спа ла на мју зикл.

(На ста вак на стра ни 2)
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зен та ци ји. У на ци о нал ном ти -
му је већ пет го ди на, у ка те го -
ри ји 21 +. Ове го ди не је на
Европ ском пр вен ству, одр жа -
ном у Ср би ји, осво ји ла брон -
за ну ме да љу с још две ко ле ги -
ни це у екип ној кон ку рен ци ји.
Про шле го ди не на Свет ском
пр вен ству, ко је је одр жа но у
Пољ ској, би ле су ше сте.

Ова мла да Па дин чан ка ни је
са мо вр хун ски спор ти ста, не го
и ка ра те су ди ја по след ње две
го ди не. Же ља јој је да по ста не
и ин тер на ци о нал ни су ди ја у
овом спор ту. По ред то га, Да -
ни је ла с јед ним дру гом под у -
ча ва ка ра теу око два де се то ро
де це у ло кал ном клу бу „До ли -
на”. За раз ли ку од ра ни јих вре -
ме на, са да је на тре нин зи ма
ви ше де вој чи ца не го де ча ка.
Мо жда је то и због то га што је
у Па ди ни су жен из бор спор то -
ва и де лат но сти ко ји ма мла ди
мо гу да се ба ве. По ред ка ра -
теа, мо гу ће је тре ни ра ти са мо
фуд бал, сто ни те нис или ве -
жба ти ба лет.

Да ни је ла је за вр ши ла спорт -
ску ака де ми ју у Бе о гра ду и сте -
кла зва ње тре не ра у вр хун ском
спор ту. Са да је ап сол вент јед -
но го ди шњих спе ци ја ли стич ких
сту ди ја за фит нес на ис тој ака -

де ми ји. Че сто об ја вљу је на пи -
се о здра вој ис хра ни. За јед но с
ко ле гом спре ма се да на пи ше
књи гу о овој по пу лар ној те ми.

Ши ро ка ин те ре со ва ња

У ку ћи сво јих ро ди те ља отво -
ри ла је ма ли фит нес-клуб, у
ко ји до ла зи да ве жба и ре кре -
и ра се че тр де сет де вет де во ја -
ка, же на и мла ди ћа, под ње -
ним струч ним над зо ром. Иа ко
има све ма ње вре ме на, Да ни -
је ла не пре ста но про ши ру је де -
лат ност свог фит нес-клу ба.

Не дав но, 9. сеп тем бра, у по -
дру му ку ће по ста ви ла је ма лу
те ре та ну, за чи је се услу ге за -
ин те ре со ва ло већ де се то ро Па -
дин ча на. Пла ни ра да у по друм -
ском де лу ство ри про стор у ко -
ме ће се ба ви ти и ма са жом.
Упр кос то ме што је она на у чи -
ла тех ни ку ки не ске и ја пан ске
ма са же и по вре ме но је при ме -
њи ва ла на за ин те ре со ва ним су -
гра ђа ни ма, ве ро ват но ће ову
де лат ност у фит нес-клу бу оба -
вља ти ње на са рад ни ца.

За хва љу ју ћи јед ној ста ри јој
го спо ђи из се ла, код ко је је ре -
дов но од ла зи ла че ти ри ме се -
ца, Да ни је ла је овла да ла ве -
шти ном на ме шта ња по вре ђе -
них згло бо ва. Ка да за вр ши спе -

ци ја ли стич ке сту ди је, пла ни -
ра да про ши ри сво ја зна ња о
тра ди ци о нал ној аку пунк ту ри
или аку пре су ри. На тај на чин
ће у свом клу бу мо ћи да по ну -
ди ши ро ку ле пе зу услу га за -
сно ва них на тра ди ци о нал ним,
при род ним на че ли ма. Упо ре -
до с ра дом у фит нес и ка ра те
клу бу, Да ни је ла је уго вор но ан -
га жо ва на и у ло кал ном вр ти -
ћу, где два пу та сед мич но, два
школ ска ча са, во ди шко ли цу
спор та за де цу уз ра ста од три
до шест го ди на.

За ни мљи во је да Да ни је ла
тре ни ра ка ра те нај ви ше са ма
код ку ће и да по вре ме но од ла -
зи на при пре ме на Ко па о ник, у
Вр њач ку Ба њу или у Кру ше вац,
где жи ве и ра де тре не ри на ци -
о нал ног ти ма. Јед но вре ме ју је
за ни мао и кик-бокс, та ко да га
је тре ни ра ла че ти ри ме се ца. По -
ха ђа ла је и нин џа шко лу у Бе о -
гра ду ра ди бо љег са вла ђи ва ња
ве шти на са мо од бра не.

По пут мно гих Па дин чан ки,
и Да ни је ла Кон чек је пе дант -
на, пред у зи мљи ва, ви спре на и
љуп ка да ма. Она је осо ба ко ју
би сва ко по же лео за тре не ра,
ко ле ги ни цу, при ја те љи цу, де -
вој ку или ћер ку и ро ђа ку.

Иван За фи ро вић

У пред ста ви игра
наша сугра ђан ка

Глум ци из више
словачких места

У Сло вач ком вој во ђан ском по -
зо ри шту, је ди ном про фе си о -
нал ном по зо ри шту вој во ђан -
ских Сло ва ка, пред пу ном са -
лом у Бач ком Пе тров цу, 31.
ав гу ста, одр жа на је пре ми јера
но ве по зо ри шне пред ста ве.

На пи са на је по мо ти ви ма
де ла „Пор ту гал” ма ђар ског
ау то ра Зол та на Егре ши ја, у
ре жи ји Ду ша на Ба ји на. Он
пот пи су је и дра ма ти за ци ју,
сце но гра фи ју, из бор ко сти ма
и му зи ке, а чак је и играо (не -
пла ни ра но) јед ну уло гу на
пре ми је ри.

Дра ма ти за ци ја је при ла го -
ђе на окру же њу у ко јем жи ве
вој во ђан ски Сло ва ци. Го во ри
о од ла ску мла дих на шко ло -
ва ње у Сло вач ку, ода кле се
ка сни је не вра ћа ју, као и о
же љи дру гих су гра ђа на да оду
у ино стран ство. Це ла при ча
је ис при ча на у се о ској ка фа -
ни кроз при зму жи вот них ис -
ку ста ва ре дов них по се ти ла ца

и два но ва пут ни ка. То је ме -
та фо ра, ми кро ко смос у ко ме
по је дин ци при зна ју и пре у -
ве ли ча ва ју сво је не до стат ке.
Сто га је озбиљ на те ма пред -
ста вље на у сме шној фор ми.
Али у ка фа ни, под ути ца јем
ал ко хо ла, мо же се ро ди ти и
уби лач ка ми сао...

Пред ста ва но си ду пли на -
зив „Све то ви иза се ла / Све -
ци иза се ла” („Svety/Svätý za
dedinou”). Ка ко ре ди тељ об -

ја шња ва, у сло вач ком
зна че њу, „све тац иза се -
ла” је фра за ко ја опи -
су је не ко га ко је па си -
ван; од но си се на осо бу
ко ја је не за ин те ре со ва -
на, ко ја оста вља да ства -
ри леб де око ње. С дру -
ге стра не, по сто је љу ди
ко ји су ак тив ни и од ла -
зе одав де, иду у по тра -
гу за бо љим све то ви ма,
из се ла.

Пред ста ва је на ста -
ла то ком два лет ња ме -
се ца ин тен зив них про -
ба. Ре ди тељ је за до во -
љан са рад њом с глум -
ци ма, ме ђу ко ји ма су
углав ном они с ко ји ма
до сад ни је са ра ђи вао.
По хва ље но је и ан га жо -
ва ње про та го ни ста из
раз ли чи тих окру же ња:

Вој ло ви це, Бач ког Пе тров ца,
Кул пи на, Ки са ча, Но вог Са -
да и Бач ке Па лан ке.

У пред ста ви игра ју: Ка та -
ри на Кал мар (Ма шна), Иван
Са болч ки (Ре па), Ан дреј Ма -
туш (крч мар), Јо зеф Хр чек
(Пи шта), Ана Хр ћан Ле ско -
вац (же на), Бра ни слав Че ман
(Квет ко), Але на Че лов ска (су -
пру га), Ду шан Ба јин (уме сто
на ја вље ног Ја на Јам бри ха као
Поп) и Он дреј Бр на (Са та -
наш).

Пр ва ре при за од и гра на је
6. сеп тем бра, а у но вој по зо -
ри шној се зо ни ан самбл ће
има ти ра зна го сто ва ња у зе -
мљи и ино стран ству.

Ка та ри на Кал мар

По след њи ви кенд у сеп тем -
бру, ка да се у Вој ло ви ци про -
сла вља кир вај, по чео је фе -
сти ва лом „Зве зде су иза шле
код Ду на ва”. Фе сти вал је одр -
жан тре ћи пут, 27. сеп тем -
бра, у Спо мен-до му, с ци љем
да пред ста ви не са мо ис ку -
сне не го и оне нај мла ђе пе -
ва че ко ји сло вач ку на род ну
пе сму но се у ср цу.

От пе ва не су ста ре из вор не
на род не пе сме у из вед би два -
де сет два пе ва ча. На по чет ку
фе сти ва ла све го сте и до ма -
ћу пу бли ку по здра вио је пред -
сед ник СКПД-а „Ђе тван” Ми -
хал Спиш јак. Про грам је во -
ди ла мла да Ја на Бе рац ка, ко -
ја је ка сни је и за пе ва ла.

Ор ке стар у са ста ву: Иван
Шан дор, Ка та ри на Кал мар и
Да вид Бе шка (ви о ли на), Ша -
му Киш (кла ри нет), Ан дреј
Кри што фик (хар мо ни ка), Јо -
жеф Ко вач (ви о ла) и Бра ни -
слав Ко вач (кон тра бас) во дио
је Вла ди мир Ко ла рик, ко ји је

сам сви рао на цим ба лу. Он је
и са ку пљач ста рих и ма ње по -
зна тих сло вач ких на род них
пе са ма. С об зи ром на то да
уче ству је у ода би ру пе са ма,
из ја вио је да се тру ди да се
на фе сти ва лу пе сме не по на -
вља ју, ка ко би пу бли ка чу ла
што ви ше за бо ра вље них и сла -
бо по зна тих из вор них пе са -
ма. Кру на прет ход но одр жа -
них фе сти ва ла је и из да ва ње
ком пакт-ди ска са из во ђе ним
пе сма ма.

На сту пе пе ва ча пра тио је
ду го го ди шњи ис ку сни му зи -
чар и про фе сор му зи ке Па -
вел То маш ста ри ји из Ко ва -
чи це. Иа ко фе сти вал ни је био
так ми чар ског ка рак те ра, он
је на кра ју про гра ма из нео
сво је ми шље ње. Нај ви ше је
по хва лио нај мла ђе уче сни ке,
ко ји су на три са та оста ви ли
мо бил не те ле фо не и до при -
не ли да овај фе сти вал зву чи
сјај но.

Але на Ку лик

ПРЕ МИ ЈЕ РА СЛО ВАЧ КОГ ВОЈ ВО ЂАН СКОГ ПО ЗО РИ ШТА

Све то ви/све ци иза се ла

Овогодишњa
добитницa на гра де
„Јан ко Бу лик”

По све ће на мно гим
де лат но сти ма

Ма ти ца сло вач ка у Ср би ји је
ове го ди не на све ча ној скуп -
шти ни у Бач ком Пе тров цу нај -
ви ше при зна ње у обла сти спор -
та, „Пла ке ту др Јан ка Бу ли ка”,
до де ли ла мла дој ка ра тист ки -
њи из Па ди не Да ни је ли Кон -
чек, као нај бо љој сло вач кој
спор тист ки њи у Ср би ји.

Сва ко ко се упо знао ма кар с
де лом жи во та ове из у зет не де -
вој ке, ре као би: с пра вом!

Бо га та би о гра фи ја

Не ве ро ват но шта је све ста ло у
те два де сет три го ди не ње ног
жи во та, шта је све по сти гла за
та ко крат ко вре ме. Вр ло мла -
да је по че ла да тре ни ра ка ра -
те. У ње ној по ро ди ци је већ по -
сто ја ла љу бав пре ма том спор -
ту. Отац је био ка ра ти ста и сти -
гао до жу тог по ја са, а ра но пре -
ми ну ли ујак имао је пла ви по -
јас. Да ни је ла је на тре нин ге
кре ну ла с дру га ри цом, ко ја је
по сле не ко ли ко го ди на од у ста -
ла. Та ко је она оста ла је ди на
де вој ка у ка ра те клу бу и на ста -
ви ла да тре ни ра с мом ци ма на -
ред них де сет го ди на.

На сту па у бор ба ма, али и у
ка та ма. Упор ним ра дом до гу -
ра ла је до цр ног по ја са – дру ги
дан и ме ста у др жав ној ре пре -

ПО ЗО РИ ШНА РАЗ МЕ НА ДУ ГА ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

Кад са рад ња пре ра сте у при ја тељ ство
(Наставак с 1. стране)
l Ко ли ко мла ђе на ра шта је у
Ху бо ви при вла чи по зо ри шна
умет ност? Или их за ни ма не -
што дру го?

– Има мо до пет на е сто ро де -
це и мла дих ко ји су по же ле ли
да игра ју у по зо ри шту. Пр ви
наш при о ри тет у ра ду с њи ма
је по зо ри шна игра, а дру ги
очу ва ње ста рих оби ча ја, као
што су про сла ва же тве, по кла -
де, са хра на кон тра ба са (пре
по чет ка по ста). Об но ви ли смо
по зо ри ште на Сте фан дан. Пр -
ва пред ста ва је би ла „Ženský
zákon”.

l Шта пла ни ра те сле де ће?
– При пре ми ли смо пред ста -

ву „Pohreb Jozefa Holuba”. Али
увек ис кр сне не ки про блем.
Не ко се раз бо ли, дру ги је за у -
зет, тре ћи не мо же да из о ста не
с по сла и слич но. Не знам шта
ће од све га би ти. Фи нан си је су
ве ли ки про блем. Ни ко не ће да
под ми ри тро шко ве. Све иде по
прин ци пу раз ме не: ми њи ма
од и гра мо пред ста ву, а он да они
на ма.

l Ко ју ама тер ску по зо ри шну
гру пу, од но сно из ког ме ста у
Сло вач кој би сте пре по ру чи ли
Сло ва ци ма у Ср би ји да је по -
зо ву у го сте и пред ста ве се?

– Би ли смо не та ко дав но у
Бе ло по тоц ком Ми ку ла шу, где
је ску пи на из Бре зна има ла

изван ред ну пред ста ву. Из ме -
ста Пр је вид за та ко ђе.

l Пра ти те ли по зо ри шно
ства ра ла штво у Сло вач кој или
ши ре? Ко ја је пред ста ва или
по зо ри шна гру па у по след ње
вре ме на вас оста ви ла нај ве ћи
ути сак?

– Кад год до ђе у Ру жом бе -
рок, „Radošinské naivné diva-
dlo” оста ви на ме не од ли чан

ути сак. У Бра ти сла ви сам гле -
да ла мју зикл „Rasputin”, ко ји
ми се ве о ма до пао.

l Да ли се се ћа те ка ко је за -
по че ла са рад ња са СКПД-ом
„Ђе тван”? Да ли сте оче ки ва ли
да ће тра ја ти три де це ни је? С
ко јим дру штвом још то ли ко ду -
го са ра ђу је те?

– На рав но да се се ћам. Та
са рад ња је из ни кла из мол бе.

Наш ре жи сер Ми лан Ма тис
пи сао је Кул тур ном ре ги о нал -
ном цен тру да же ли мо да се
по ве же мо с не ким сло вач ким
удру же њем из ван Сло вач ке, а
Ма ти ца сло вач ка је пред ло -
жи ла са рад њу са „Ђе тва ном”.
У Ху бо ви је 13. но вем бра 1989.
го ди не из ау то бу са иза шло де -
вет на ест чла но ва „Ђе тва на_.
Ни смо зна ли ни ко су ни шта
су. Нај ви ше нас је из не на ди -
ло ко ли ко до бро Вој лов ча ни
го во ре сло вач ки је зик.

Са ама те ри ма из Ја клов ца
нај ду же са ра ђу је мо. Ми лан
Ма тис и Јо зеф Ху ме њан ски,
њи хов ре жи сер, за јед но су сту -
ди ра ли, што је био по вод да
се по ве жу два ан сам бла. Ја -
клов ча ни игра ју углав ном дра -
ме, што је ути ца ло на нас да
пред ста ву „Ženský zákon” при -
пре ми мо и игра мо у спи шком
наречју.

Али с њи ма и ва ма са ра ђу -
је мо и ми мо по зо ри шног ама -
те ри зма. То је већ ви ши ни во:
при ја тељ ство, шта ви ше ро ђа -
штво. Кад пу ту је мо к ва ма у
Пан че во, а то је дуг пут, де си
се, по кат кад, да во зач ау то бу -
са на крат ко за лу та. И он да,
кад на кра ју стиг не мо у Вој -
ло ви цу, ка же мо: „Е, сад смо
већ код ку ће!”

Иван За фи ро вић

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ КИР ВАЈ ЗА ПО ЧЕО ПЕ СМОМ

Зве зде су иза шле 
код Ду на ва
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l Ко ли ко де це по ха ђа ча со ве
сло вач ког је зи ка у вој ло вач кој
основ ној шко ли? И ка ко на -
пре ду је рад с њи ма?

AНА ЗЛОХ: Ча со ве сло вач -
ког је зи ка са еле мен ти ма на -
ци о нал не кул ту ре као из бор ног
пред ме та по ха ђа два де сет осам
ђа ка. Рад с њи ма не мо же се
по ре ди ти с на ста вом овог пред -
ме та у Ко ва чи ци. У вој ло вач кој
шко ли је из раз ли чи тих аспе -
ка та мно го те же ра ди ти, по себ -
но ка да је реч о опре мље но сти
шко ле, до ступ но сти ин тер не та,
ра ду на ком пју те ру и та ко да -
ље, али због то га је тај рад за -
ни мљи ви ји. Че сто мо рам да се
осло ним на соп стве ну кре а тив -
ност. Што се де це ти че, она су
сву да иста. По треб но је са мо
про на ћи онај пра ви пут до њих.
На рав но, по сто је ства ри ко је
бих ту, у Вој ло ви ци, про ме ни -
ла, ка да би то би ло мо гу ће, али
то не за ви си од ме не. Јед на од
њих је да у јед ну гру пу не бих
свр ста ла за јед но ни же и ви ше
раз ре де. Као при мер ћу на ве -
сти да на јед ном ча су имам за -
јед но уче ни ке дру гог и че твр -
тог раз ре да, за тим три пе та ки -
ње, од ко јих две не зна ју ни реч
на сло вач ком, и јед ну ше ста ки -
њу. Та ко ђе, не бих као ро ди тељ
ни ка да при мо ра ва ла ни јед но
де те да по ха ђа ча со ве сло вач -
ког, ако то са мо не же ли. У
прак си се по ка за ло да с та квом
де цом ни је мо гу ће ра ди ти, јер
у стар ту све од ба цу ју. Лич но
сам ова кве ђа ке, кон крет но –
два сед ма ка, же ле ла да мо ти -

ви шем ти ме што ће мо да на -
пра ви мо „наш” ча со пис. На кра -
ју је ча со пис и иза шао, али без
њи хо вог уче шћа.

С дру ге стра не, не мо гу да
не спо ме нем и оне ђа ке ко ји
се ја ко тру де, ре дов но до ла зе
на ча со ве, ак тив ни су и спрем -
ни да на у че пре леп књи жев ни
сло вач ки је зик. И не са мо то –
не ки од њих, као на при мер
Ан дреа Хо лок, же ле да иду и
ко рак да ље. Ан дреа је, на и ме,
с пе смом Фран ћи шка Рој че ка
„Сва ђе у уџ бе ни ку ма те ма ти -
ке” уче ство ва ла на оп штин ском
так ми че њу у ре ци то ва њу у Пан -
че ву, где је осво ји ла пр во ме -
сто и пла си ра ла се на ре ги о -
нал но так ми че ње у Ко ви ну. Ве -
жба ла сам с њом пре ко „Ви бе -
ра”, што је би ла ско ро не мо гу -
ћа ми си ја, јер ни сам ви де ла
њен из раз ли ца и све оно што
би тре ба ло, али на кра ју смо
за јед но ус пе ле и не из мер но сам
по но сна на њу.

l По ми ња ли сте школ ски ча -
со пис. То је, ако не гре шим,
пр ви сло вач ки ча со пис у исто -
ри ји Вој ло ви це. Да ли би сте
нам от кри ли о че му је реч?

– На зив ча со пи са је „Вој ло -
вач ке зве зди це”. Кр сти ли су га
са ми ђа ци. Да, то је пр ви вој -
ло вач ки ча со пис на пи сан на
сло вач ком је зи ку. Са др жи два -
де сет стра на. Због не до стат ка
фи нан сиј ских сред ста ва из ра -
ђен је у про гра му „Word” и
штам пан на кућ ном штам па -
чу, у цр но-бе лој бо ји. У ње му
су ин фор ма ци је о на став ним

и ван на став ним ус пе си ма ђа -
ка ко ји по ха ђа ју ча со ве сло -
вач ког је зи ка са еле мен ти ма
на ци о нал не кул ту ре, њи хо ви
цр те жи, стри по ви, са ста ви, фот -
ке... Осим то га, ту су и по је ди -
не те ме ко је смо об ра ди ли на
ча со ви ма сло вач ког. Об ја ви ли
смо и јед ну при по вет ку по зна -

те деч је ау тор ке Мариjе Ко -
тва шо ве Јо на шо ве, а јед на стра -
на, коју де ца нај ви ше во ле, по -
све ће на је за ба ви. Же лим да
спо ме нем и то да је овај ча со -
пис иза шао уз фи нан сиј ску по -
др шку Ме сног од бо ра Ма ти це
сло вач ке у Вој ло ви ци, за шта
смо им вр ло за хвал ни.

l Фонд ча со ва за ваш пред -
мет је два ча са сед мич но. Да
ли је то до вољ но?

– То би би ло до вољ но ка да
би у на ста ви овог је зи ка по -
сто јао кон ти ну и тет. Про блем
је што су де ца по след њих го -
ди на про ме ни ла не ко ли ко про -
фе сор ки, од ко јих је сва ка пре -
да ва ла дру га чи је, у скла ду са
сво јим пред ста ва ма; ни је мо -
гу ће пре да ва ти пре ма пла ну и
про гра му, по што је реч о ме -
шо ви тим гру па ма. Та сле де ћа
про фе сор ка ни је мо гла да има
пре глед о то ме шта је би ло об -
ра ђе но и за то ђа ци ни су ни
мо гли да стек ну све по треб но
зна ње. Иде ал но би би ло ка да
би би ла јед на учи те љи ца ко ја
би има ла увид у све што је
сва ка гру па са вла да ла. Ка сни -
је би у но вој школ ској го ди ни
мо гло да се ра ди и на на до -
град њи. С дру ге стра не, имам
ути сак да ко ле ге овај пред мет
не до жи вља ва ју озбиљ но, јер
је из бор ни. Че сто се де ша ва
да ђа ке са сло вач ког, али и с
ма ђар ског као из бор ног пред -
ме та, „узи ма ју” због ор га ни зо -
ва них до пун ских ча со ва, по -
се та ра зним ин сти ту ци ја ма,
из ле та и слич но, па за то ни је
мо гу ће оства ри ти пла ни ра но.

l Па ра докс је да по след њих
го ди на све ви ше љу ди од ла зи у
Сло вач ку да жи ви и све ма ње
ђа ка има ин те ре со ва ње за на -
ста ву сло вач ког је зи ка. Шта
ми сли те, за што је то та ко?

– Као суд ски пре во ди лац
ко ји је имао мо гућ ност да пре -

во ди до ку мен та за Уве ре ње
Сло ва ка ко ји жи ви у ино стран -
ству, тј. за тзв. кра јан ски пре -
у каз, имам ути сак да су ско ро
сви они ко ји су од лу чи ли да
оду већ оти шли. Ве ћи на Вој -
лов ча на ко ји су оста ли убе ђе -
ни су да им ни је по треб но да
са вла да ју сло вач ки је зик, ба -
рем не у та квом об ли ку ка кав
се пре да је у шко ли, од но сно
ње го ву књи жев ну фор му. Има -
ју раз не раз ло ге, или пре из -
го во ре, за што сво ју де цу не
при ја вљу ју на ча со ве сло вач -
ког је зи ка, ко је ја као про фе -
сор ка сло вач ког не ћу ни ка да
схва ти ти.

Али по до ла ску у Вој ло ви -
цу ни сам мо гла да не при ме -
тим јед ну пре див ну ствар. У
овој сре ди ни, у овим тур бу -
лент ним вре ме ни ма, мно го
ак тив ни је не го у ве ћи ни дру -
гих сло вач ких ло ка ли те та у
Вој во ди ни, чак не ве ро ват но
до бро, ра ди СКПД „Ђе тван”,
ко ји око се бе оку пља и оне
нај мла ђе ге не ра ци је. Чу ва њем
на ших сло вач ких оби ча ја, тра -
ди ци је, пе сме, игре, го вор ног
је зи ка на по зо ри шним да ска -
ма и све га оног што је у ве зи
с не го ва њем на шег сло вач ког
иден ти те та, на сре ћу, мо же се
са чу ва ти и наш сло вач ки ма -
тер њи је зик. То је је дан од
раз ло га за што би Вој лов ча ни
мо гли да гле да ју у бу дућ ност
ус прав не гла ве: по но сни на то
што су Сло ва ци.

Иван За фи ро вић

ЗА НИ МЉИВ ЖИ ВО ТО ПИС НО ВЕ ВОЈ ЛО ВАЧ КЕ УЧИ ТЕ ЉИ ЦЕ (2)

ОД УЧИ О НИ ЦЕ ДО ДЕЧ ЈЕГ ЧА СО ПИ СА

С КРАТ КОГ ИЗ ЛЕ ТА У СЛО ВАЧ КОЈ (2)

Скром но зда ње за ди вљу ју ћег са др жа ја
Пал фи је ва па ла та,
тра ди ци о нал но и
модер но

Про лаз као кру на
посе те

Љу ба зне слу жбе ни це
Ол ге

На му чио сам се док сам на шао
дру гу град ску га ле ри ју у Пал -
фи је вој па ла ти, јер се на ла зи у
не у па дљи вом зда њу без ве ли -
ких та бли и ис так ну тих ре кла -
ма. И штам па на и елек трон ска
кар та Бра ти сла ве по ка зи ва ле су
да сам на пра вом ме сту, али ни -
ка ко да га угле дам. Ни дво ри -
ште па ла те ни је та ко при влач -
но као у Мир ба хо вом зда њу. Пр -
ви ути сак је још до дат но по ква -
ри ло оба ве ште ње осо бља бла -
гај не и гар де ро бе да стал на по -
став ка келт ског ме тал ног нов ца
ни је тре нут но отво ре на.

Рас по ло же ње ми се, до не -
кле, по пра ви ло на пр вом спра -
ту, где су из ло же не сли ке и др -
ве не и ка ме не фи гу ре из гот -
ског пе ри о да.

Ус хи ће ност ин ста ла ци јом

На кон то га кре нуо сам ка дру -
гом оде ље њу, где је усле дио
шок, от кро ве ње, ус хи ће ност уз

спон та ни уз вик: „Аа ау!” (је два
га за др жав ши у се би, да не оме -
там ма ло број не по се ти о це) и
не мо пи та ње: шта је ово? Био
сам, на и ме, бла го „успа ван” не -
жном по лу та мом и „хра мов -

ским” спо ко јем гот ске по став -
ке и та ко „не при пре мљен” се
упу тио ход ни ком и ле вим кри -
лом зда ња ка че о ном де лу Пал -
фи је ве па ла те и на и шао на ћор -
со как, зид с бле шта вом ни шом
с де сне стра не.

Бе јах збу њен. Ка ко сад до
пред њих ода ја га ле ри је? По -
гле дао сам ма ло бо ље да би ми
си ну ло да је шља ште ћа ни ша,
за пра во, на мно го ме ста ис ти -
ца но де ло Ма те ја Кре ња (Ma-
tej Krén) „Па саж” из 2004. го -
ди не. Ја сам га оче ки вао не где
до ле, у по дру му или у углу згра -
де, јер је на ма лом ка та ло гу
град ске га ле ри је де ло ва ло као
је дан ма ли ход ник, сле па ули -
ца ка ме ног ла ви рин та.

За гле дао сам да ље и схва тио
да се с дру ге стра не Кре њо ве
ин ста ла ци је ви ди де лић пар -
ке та ход ни ка ко ји би мо гао да
во ди улич ној стра ни Пал фи је -
ве па ла те. Зна чи да се кроз ин -
ста ла ци ју мо же про ћи! Али

про лаз је де ло вао су ви ше уско,
ду гач ко, бле шта во и не бе збед -
но, с не до глед ним про ва ли ја -
ма на обе стра не. Као не ки мост
над ам би сом без за штит не огра -
де. Од ме ра вао сам сво је мо -
гућ но сти, али ни је би ло куд.

Опре зно сам за ко ра чио кроз
ин ста ла ци ју др же ћи се си гур не
сре ди не про ла за. Уо чио сам да
зи до ви ин ста ла ци је ни су за пра -
во од сив ка стог ка ме на, не го да
их чи не мно штво на сла га них
књи га. За то је и под на слов ин -
ста ла ци је „Сна га књи га”. Тек ка -
да сам пре шао на дру гу стра ну
и са „ста бил не оба ле” по гле дом
ис тра жи вао про лаз, по ста ло ми
је ја сно да про ва ли ја не ма, не го
да огле да ла ства ра ју тај ути сак.

Ге не рал но ни сам обо жа ва -
лац ак ту ел не са вре ме не умет -
но сти, по го то во не пер фор ман -
са и ин ста ла ци ја. Али ово де ло
је оча ра ва ју ће. Чи ни упра во
оно што је, прет по ста вљам, су -
шта стве на свр ха ин ста ла ци је:

про во ци ра, раз и гра ва чу ла, иза -
зи ва сен за ци је и осе ћа ња, др -
жи па жњу, бу ди асо ци ја ци је и
под сти че на раз ми шља ње.

Све у сен ци „Па са жа”

Ду го сам остао крај ин ста ла ци -
је, шет као се у њој и схва тио да
је ово био вр ху нац мо је по се те
га ле ри ја ма и Бра ти сла ви. Још
од вре ме на кон цеп ту ал не по -
став ке „Ју го му зе ја на Сла ви ји”
Мр ђа на Ба ји ћа и ин ста ла ци је
„Би бли о те ка” Ми хе Ул ма на на
бер лин ском Бе бел пла цу ни је
јед но не кон вен ци о нал но умет -
нич ко оства ре ње то ли ко сна жно
де ло ва ло на ме не као „Па саж”.

У на став ку оби ла ска би ло је
још не ко ли ко ин ста ла ци ја, као
и за ди вљу ју ћих сли ка мо дер -
не, али је, ипак, све оста ло у
сен ци „Па са жа”.

На дру гом спра ту су ме љу -
ба зно до че ка ле две Ол ге и крат -
ко ми опи са ле по став ку и из -
ло жбу о ко ји ма оне во де бри -
гу. Ов де је су бли ми са но при -
ка за но сли кар ско и ва јар ско
ства ра ла штво то ком јед ног и
по сто ле ћа (1800–1950) кроз
де ла ко ја чу ва ју бра ти слав ске
град ске га ле ри је. Љу ба зним до -
ма ћи ца ма је би ло за ни мљи во
да чу ју ода кле до ла зим и да ће
о њи хо вој га ле ри ји иза ћи текст
у „Пан чев цу”.

Про сто ри је Пал фи је ве па ла -
те на пр ва два спра та де лу ју
но ви је и не што мо дер ни је, али
се ле по том мо гу ме ри ти са ен -
те ри је ром Мир ба хо вог зда ња.
Док угра ђе но пле ме ни то др во
у Мир ба хо вој па ла ти зра чи то -
пли ном, нео бич ни пот пор ни
сту бо ви, ша ре ни по до ви, ве што
ком би но ва ње ка ме на и др ве та
и ома ња кон церт на са ла у га -
ле ри ји Пал фи оди шу от ме но -
шћу и мир но ћом, ко ју, исти на,
из да љи не на ру ша ва јед на ау -
дио-ви зу ел на ин ста ла ци ја. На
тре ћем спра ту су би ли из ло -
же ни екс пе ри мен тал ни ра до -
ви и фо то гра фи је Љу ба Ста ха
(Ľubo Stacho), ме ђу ко ји ма се
за па жа ју и при зо ри ор га ни зо -
ва ња гра ђа на 1989. го ди не кад
се уру шио ре ал со ци ја ли зам у
ис точ ној Евро пи.

Ка да сам се на кра ју вра тио
до ула зног де ла по ра нац и
јак ну и са оп штио слу жбе ни -
ци ма да ћу га ле ри ји и њи хо -
вим ко ле ги ни ца ма – две ма
Ол га ма – до не ти „Пан че вац”,
за по де нут је но ви раз го вор.
Зна ли су они по не што о Ср -
би ји, али су их за ни ма ли де -
та љи и об ја шње ња. Те шке во -
ље сам од био читав на ра мак
књи га ко ји су ми на ра стан ку
по ну ди ли да по не сем.

Иван За фи ро вић

Ана Злох са својим ђацима

„Пасаж”



На ша вер на са рад ни ца, пре во -
ди лац и лек тор ка Ма ри на Хриб
го ди на ма не гу је при ја тељ ство
са сво јом фа кул тет ском ко ле -
ги ни цом Алек сан дром Ку чак из
Чад це у Сло вач кој. Ме ђу соб но
се по се ћу ју, та ко да смо ис ко -
ри сти ли бо ра вак по ро ди це Ку -
чак у Ко ва чи ци да за по де не мо
раз го вор. У по се ту Ма ри ни, по -
ред Алек сан дре и ње не ћер ке,
тро го ди шње Са шке (Алек сан -
дре мла ђе), до шле су и Алек -
сан дри на мај ка Ева Ку чак и њи -
хо ва де се то го ди шња су сет ка Вик -
то ри ја Др вар. Го спо ђа Ку чак и
мла ђа на Вик то ри ја су ов де пр -
ви пут. Су де ћи по раз дра га ној
ци ки, дру же њу и игри с ком -
шиј ском де цом, ужи ва њу у ло -
кал ном сла до ле ду и лу бе ни ца -
ма, де ци се Ко ва чи ца до па ла. А
прет по ста ви ли смо да је и Алек -
сан дри, ка да је већ би ла не ко -
ли ко пу та, код нас са свим угодно.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Мо жеш ли нам
не што ре ћи о гра ду и се вер ној
Сло вач кој из ко јих до ла зиш?

AЛЕКСАНДРА КУ ЧАК: Жи -
вим у Чад ци, гра ду на се ве ро -
за па ду Сло вач ке, ко ји ле жи тик
уз гра нич ну тро ме ђу са Че шком
и Пољ ском. Сам град, као се -
ди ште општине, има не ких
30.000 жи те ља, а чи тава општи -
на око 92.000 ста нов ни ка. Под
овим на зи вом се ово ме сто пр -
ви пут спо ми ње у дру гој по ло -
ви ни XVI сто ле ћа. На се ли ли су
га пр во Вла си ко ји су до шли са
се ве ра и ис то ка. Они су кр чи ли
шу ме, ко је су ов де би ле нај ве ће
бо гат ство, не са мо ра ди њи хо -
вог пре тва ра ња у па шња ке и
ора ни це не го и про из вод ње

дрвеног угља. Све је би ло за ча -
ђе но, због че га је град до био
име Чад ца. У ме сту и општини
жи ве, нај ве ћим де лом, Сло ва -
ци, а вр ло ма ло је Че ха и По ља -
ка. За вре ме Че хо сло вачке у ло -
кал ној при вре ди су се ис ти ца -
ле фа бри ка ау то-де ло ва „Та тра”,
на чи јем је ме сту са да тр жни
цен тар, и тек стил на инду стри -
ја. Тре нут но је за ни мљи во по -
ме ну ти за нат ску за дру гу за из -
ра ду про из во да од ду ва ног ста -
кла, ко ја из во зи и у САД. У њој
је за по слен ве ћи број инвалида.

l Ко ли ко знам, ти си већ у
ви ше на вра та би ла ов де, у Ср -
би ји, Вој во ди ни. Ко ли ко си пу -
та до са да би ла и где?

– Ово је већ пе ти пут ка ко
до ла зим. По ред Вој ло ви це, Пан -
че ва и Ко ва чи це, об и шла сам
још Бе о град и ба њу Вруј це.

l По зна јеш ли још не ког ов -
де та ко до бро као Ма ри ну Хриб?

– Њу нај бо ље по зна јем. У ме -
ђу вре ме ну сам се упо зна ла с

њеном по ро ди цом, ро ђа ци ма и
по зна ни ци ма. С Ма ри ном сам
се упо зна ла на сту ди ја ма у Ко -
ши ца ма. За јед но смо сту ди ра ле
ге о гра фи ју, с тим што сам ја још
би ла на гру пи за ен гле ски је зик,
а она за сло вач ки. И три го ди не
смо ста но ва ле у истом ин тернату.

l Да ли се са сва ким но вим
до ла ском ме њао твој ути сак о
на шој зе мљи, или је остао онај
пр во бит ни?

– Остао је исти, по чет ни ути -
сак. Би ла сам из не на ђе на да
су ту љу ди љу ба зни, дру же љу -
би ви. Оп ста ли су тра ди ци о нал -
ни до бро су сед ски од но си. Ов -

де љу ди иду јед ни дру ги ма на
ка фу, по ма жу се уза јам но.

l Ко ји ти је нај сна жни ји ути -
сак о Ср би ји?

– У ва шој зе мљи гра ђа ни
одр жа ва ју тра ди ци о нал не
вред но сти. Нпр. др жи те до
сво је му зи ке, док је код нас

микс. Јак је ути цај за пад не
му зи ке. Ста нов ни штво ов де
мно го ра ди, а не ма та кве пла -
те као код нас.

l Мо же ли се овај ути сак су -
бли ми са ти у јед ну ре че ни цу
или чак реч?

– При ја тељ ски, ср дач ни љу ди
с тра ди ци о нал ним вред но стима.

Иван За фи ро вић
(наставак у следећем додатку)

Петак, 11. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

VI

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 

• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић 

• Главни и одговорни уредник: Александар Живковић 

• Уредници издања: Иван Зафировић и Синиша Трајковић 

• Техничка припрема: Предраг Кнежевић• Фотографије: 

Иван Зафировић • Преводилац и лектор: др Марина Хриб

(словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Глав не при ред бе у
Бач ком Пе тров цу

Ве о ма бо гат про грам

У пр вој по ло ви ни ав гу ста ни -
зом ма ни фе ста ци ја у ви ше вој -
во ђан ских ме ста, где жи ве Сло -
ва ци, про сла вље на је сто го ди -
шњи ца „Сло вач ких на род них
све ча но сти”. Цен трал на свет -
ко ви на је одр жа на у Бач ком
Пе тров цу, где су пре јед ног сто -
ле ћа и ор га ни зо ва не пр ве све -
ча но сти.

Као и прет ход них го ди на,
глав ни ше сто днев ни про грам
све ча но сти био је вр ло ра зно -
вр стан.

Као на по крет ној тра ци

Би ло је ту и спорт ских над ме -
та ња, из ло жби, це ло днев ног
кул тур но-умет нич ког про гра -
ма у цен тру Пе тров ца, ве ли ког
„Ва ша ра умет но сти”, ве чер њих
га ла кон це ра та фол клор них
гру па од ра слих, од но сно деч -
јих фол клор них ску пи на, су -
сре та сло вач ких учи те ља, но -
ви на ра и здрав стве них рад ни -
ка, по зо ри шних пред ста ва за
де цу и од ра сле, кон це ра та рок
и умет нич ке му зи ке, от кри ва -
ња спо мен-пло ча, све ча них сед -
ни ца, при је ма, пред ста вља ња
књи га и спи са те љи ца, ку ва ња
тра ди ци о нал них је ла и др. 
Те шко је би ло при су ство ва ти
сва ком до га ђа ју, јер су се они
од ви ја ли на раз ли чи тим ме -
сти ма је дан за дру гим, дан за
да ном, као на по крет ној тра -
ци. Је дан од нај зна чај ни јих је
био ме ђу на род ни сим по зи јум
„Сло вач ке на род не све ча но сти
– ба кља на род ног осе ћа ња”. Не
мо же се за о би ћи ни „гран ди о -
зна” све ча на сед ни ца Скуп шти -
не Ма ти це сло вач ке у Ср би ји. 
Од за ни мљи ви јих из ло жби

издво ји ли би смо пред ста вља ње
ра до ва Зу ске Ме две ђо ве, пр ве
сло вач ке ака дем ске сли кар ке
из Ср би је, у га ле ри ји ко ја но си
упра во ње но име. Од мах по ред
ње, у ло кал ној би бли о те ци, по -
се ти о ци су мо гли да оби ђу из у -
зет ну из ло жбу „Жи вот штам -
па ри је то ком сто го ди на”, по -
све ће ну чу ве ној сто лет ној и, на -
жа лост, за тво ре ној сло вач кој
штам па ри ји „Кул ту ра”.

Га ла кон церт нај ак тив ни јих
сло вач ких фол клор них дру -
шта ва, као по пра ви лу, при ву -
као је мно го гле да ла ца. Ште та
што ни су, као ра ни је, ша ре ни -
ло на сту па до дат но обо га ти ли
не ки од кул тур но-умет нич ких
ан сам ба ла дру гих ет нич ких за -
јед ни ца с ко ји ма Сло ва ци у
Вој во ди ни сло жно жи ве: Ср ба,
Ма ђа ра, Ру си на, Хр ва та, Бу ње -

ва ца, Ру му на и дру гих. На сре -
ћу, то ком це ло днев ног ва ша ра
умо тво ри на у цен тру Пе тров -
ца на „ма лој” би ни су се и ове
го ди не ле по пред ста ви ли на -
род ни пе ва чи, му зи ча ри и пле -
са чи из на ше пра до мо ви не,
Сло вач ке.

Ма ња по се ће ност

Нај ва жни ја ма ни фе ста ци ја ван
оп шти не Бач ки Пе тро вац одр -
жа на је у Но вом Са ду, у Ар хи ву
Вој во ди не, где је ви ше од че тр -
де сет да на би ла по ста вље на из -
ло жба „Про свет ни и кул тур ни
жи вот Сло ва ка из ме ђу два свет -
ска ра та у Бач ком Пе тров цу”.
На њој су из ло же на ар хив ска
до ку мен та о „Сло вач ким на род -
ним све ча но сти ма”, Гим на зи ји
„Јан Ко лар” и већ спо ме ну тој
пе тро вач кој штам па ри ји.

Упр кос тру ду ор га ни за то ра и
бо гат ству про гра ма не што је,
ипак, не до ста ја ло овим ју би лар -
ним све ча но сти ма. Мо жда још
не ка но ва, дру га чи ја при ред ба,
атрак тив ни го сти, не чи ји ори -
ги нал ни на ступ. Ви де ло се, на
при мер, то ком чи та ве су бо те да
је по се ти ла ца ва ша ра умо тво -
ри на у цен тру Бач ког Пе тров ца
би ло ма ло. Из го ди не у го ди ну
све је ма ња гу жва на овој ле пр -
ша вој про ме на ди. Та мо где се
пре не ко ли ко го ди на те шко мо -
гло про ћи од не пре глед не ма се
зна ти жељ ни ка са да је би ло мо -
гу ће тр че ћи раз гле да ти.

На ред не „Сло вач ке све ча но -
сти” тре ба ло би сва ка ко про -
ме ни ти и уна пре ди ти јер ће у
про тив ном пу бли ке и по се ти -
ла ца би ти још ма ње.

Иван За фи ро вић

СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖЕН ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ

СТО ЛЕ ЋЕ „СЛО ВАЧ КИХ 
НА РОД НИХ СВЕ ЧА НО СТИ” Спој тра ди ци о нал ног

и мо дер ног

„Фол клор на Би стри ца”, фе -
сти вал на род не му зи ке и игре
под Ур пи ном, но ви је члан
ве ли ке по ро ди це фол клор -
них фе сти ва ла у Сло вач кој.
Ове го ди не је одр жан пр ви
пут, а ор га ни за то ри има ју
ам би ци ју да у „Ам фи те а тар
Па ла Бје ли ка” вра те тра ди -
ци ју фол клор них кон це ра та
и фе сти ва ла ко ји су у прет -
ход ној ери ужи ва ли ве ли ко
ин те ре со ва ње. Сва ког тре ћег
ви кен да у ав гу сту ор га ни за -
то ри ће у свој про грам увр -
шта ва ти, по ред из во ђа ча тра -
ди ци о нал ног фол кло ра, и оне
с ма ло мо дер ни јим при сту -
пом игри.

Пр вог да на фе сти ва ла, у
тра ди ци о нал ном де лу про -
гра ма, упр кос ки ши, на сту -
пи ле су фол клор не гру пе
„По ља на” из Бр на и „Мла -
дост” из Би стри це, као и
Ката ри на Мо снак Ба гљаш,
ко ја је крат ким про гра мом
пред ста ви ла вој во ђан ске
Слова ке.

На кон крат ке па у зе гле да -
о ци су мо гли да ужи ва ју у
кон цер ту две ју по зна тих гру -
па: „Ар зен” из Сло вач ке и „Че -
хо мор” из Че шке, ко ји сло -
вач ку на род ну му зи ку из во де
у сти лу ро ка, фолк-ро ка и
хард ро ка.

Дру ги дан фе сти ва ла при -
пао је фол клор ним гру па ма
„Би стри на” из Бан ске Би -
стри це, „Пр је хо ђан” из Пр -
је хо да, пе вач кој гру пи „Хо -
ја на” и из во ђа чи ма на фу ја -
ри из ре ги о на Под по ља ње. У

за вр шни ци тра ди ци о нал ног
де ла на сту пио је вој ло вач ки
„Ђе тван”. На ше кул тур но-
про свет но дру штво се у пе -
де се то ми нут ном про гра му
пред ста ви ло три ма пе вач ким
гру па ма: жен ском, мла ђом
му шком и ста ри јом му шком,
ко ја је сво јим ша љи вим спле -
том пе са ма и ми зан сце на
раз га ли ла пу бли ку и за слу -
же но ужи ва ла у гро мо гла -
сном апла у зу.

На сту пи ли су и со ли сти
Ју рај Ши шка и Ка та ри на
Кал мар. Пу бли ка је мо гла
да ужи ва и у со ло тач ки вр -
сног „Ђе тва но вог” ор ке стра.
На рав но, ни је не до ста ја ла
ни фол клор на игра. Ко ре о -
гра фи је „Па стир ска при ча”,
„Же тва”, тра ди ци о нал не „Та -
пан то ше” и „Свад ба”, ко ју су

„ђе тва нов ци” из ве ли на кра -
ју, пу бли ка је од лу чи ла да
на гра ди сто је ћи, ду гим апла -
у зом, тра же ћи бис.

Кон церт је за тво ри ла жен -
ска опер ска гру па „Еле ганс”
кла сич ном ро до љу би вом ком -
по зи ци јом. За вре ме фе сти -
ва ла „Ђе тва но ви” ку ва ри и
же не ве зи ље има ли су свој
штанд. Ту су по се ти о ци мо -
гли да по гле да ју про дај ну из -
ло жбу руч них ра до ва, као и
да оку се вој ло вач ке ко ба си це
и тра ди ци о нал не ко ла че, по -
пут штру дли и вој ло вач ких
лоп ти.

Оду ше вље ни ор га ни за то ри
по зва ли су „Ђе тван” да се и
до го ди не при дру жи фе сти -
вал ском пра зни ку и по но во
при ка же не ве ро ват ну енер ги -
ју ко ја пу бли ку не оста вља
рав но ду шном.

Ка та ри на Кал мар

„ЂЕ ТВАН” У БАН СКОЈ БИ СТРИ ЦИ

Вој лов ча ни рас те ра ли
обла ке

На Тр гу сло бо де у Но вом Са -
ду 23. сеп тем бра, у окви ру
тре ћег фе сти ва ла на ци о нал -
них ку хи ња „Food Planet”,
пред ста ви ле су се Сло вач ка
и Че шка Ре пу бли ка. За по -
сле ни у бе о град ским ам ба -
са да ма тих зе ма ља успе шно
су за јед нич ки пред ста ви ли
сво ја тра ди ци о нал на је ла,
пи ћа и кул ту ру. На по чет ку
се при сут ни ма обра тио ам -
ба са дор Че шке То маш Кух -
та, ко ји је ис та као да је ње -
го ва зе мља по зна та у све ту
по про из вод њи пи ва. Ми хал
Хру шик, тре ћи се кре тар сло -
вач ке ам ба са де, украт ко је

опи сао тра ди ци о нал но је ло
bryndzové halušky (јед на вр -
ста ва љу ша ка са спе ци јал -
ним си ром).

По ред при ма мљи вих, вру -
ћих ва љу ша ка и хлад ног че -
шког пи ва, за број не по се ти -
о це при пре мљен је и бо гат
кул тур но-умет нич ки про -
грам. За пле са ли су чла но ви
пле сног и пе вач ког дру штва
из Бе ле Цр кве, где, у нај ве -
ћем бро ју, жи ви ма ла за јед -
ни ца Че ха. Сло вач ку ма њи -
ну у Ср би ји пред ста вио је
СКУД „Ша фа рик” из Но вог
Са да.

Ева Нађ

ЗА ЈЕД НО ЈЕ БО ЉЕ

Ва љу шци са си ром
зали ва ни пи вом

ГО ШЋЕ ИЗ СЕ ВЕР НЕ СЛО ВАЧ КЕ (1)

Опет ме ђу при ја зним љу ди ма
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l Koľko detí navštevuje hodiny
slovenského jazyka vo vojlovickej
základnej škole? Ako sa vám darí
v práci s nimi?

ANNA ZLOCHOVÁ: Hodiny
slovenského jazyka s prvkami ná-
rodnej kultúry ako voliteľného
predmetu navštevuje dvadsaťo-
sem žiakov. Práca s nimi sa nedá
porovnať s výučbou tohto pred-
metu v Kovačici. Pacovať vo voj-
lovickej škole je oveľa náročnejšie
z rôznych aspektov, najmä keď ide
o vybavenie školy, dostupnosť in-
ternetu, prácu na počítači a tak
ďalej, no o to je tá práca zaujíma-
vejšia. Často sa musím spoľahnúť
na vlastnú kreativitu. Čo sa týka
detí, tie sú všade rovnaké. Treba si
len nájsť tú správnu cestu k nim.
Samozrejme, sú veci, ktoré by
som tu, vo Vojlovici, zmenila, ke-
by sa to dalo, no to nezávisí odo
mňa. Jedna z nich je aj to, že by
som do jednej skupiny nezaradila
spolu nižšie a vyššie ročníky. Ako
príklad uvediem, že na jednej ho-
dine mám spolu druhákov a
štvrtákov, potom tri piatačky, z
ktorých dve nevedia ani slovíčko
po slovensky, a jednu šiestačku.
Taktiež by som ako rodič nikdy
nenútila žiadne dieťa navštevovať
hodiny slovenčiny, ak si to samo
nepraje. V praxi sa ukázalo, že s
takými deťmi je takmer nemožné
pracovať, lebo už na začiatku
všetko odmietajú. Osobne som
takýchto žiakov, konkrétne dvoch
siedmakov, chcela motivovať tým,
že si urobíme „náš“ časopis. Na
konci časopis aj vyšiel, ale bez ich
účasti.

Na druhej strane, nemožno ne-
spomenúť aj tých žiakov, ktorí sa
veľmi snažia, pravidelne chodia
na hodiny, sú aktívni a ochotní
naučiť sa krásnu spisovnú sloven-
činu. A nielen to ‒ niektorí z nich,
ako napríklad Andrea Holoková,
chcú ísť aj o krok ďalej. Andrea sa
totižto s básňou Františka Rojče-
ka Škriepky v učebnici matemati-
ky zúčastnila okresnej recitačnej
súťaže v Pančeve, kde získala prvé
miesto a postúpila na regionálnu
súťaž v Kovine. Nacvičovala som
ju cez Viber, čo bola takmer ne-

možná misia, lebo som nevidela
jej výraz tváre a všetko to, čo bolo
treba, no nakoniec sme to spoloč-
ne zvládli a som na ňu nesmierne
hrdá.
l Spomínali ste školský časopis.
Je to, ak sa nemýlim, prvý slovenský
časopis v dejinách Vojlovice. Pre-
zradíte nám, o čo ide?

– Časopis má názov „Vojlovic-
ké hviezdičky”. Pokrstili ho sa-
motní žiaci. Áno, je to prvý vojlo-
vický časopis napísaný v sloven-
skom jazyku. Obsahuje dvadsať
strán. Z dôvodu nedostatku fi-

nančných prostriedkov vyhotove-
ný je v programe Word a vytlače-
ný na domácej tlačiarni v čierno-
bielej farbe. V ňom sú informácie
o školských a mimoškolských
úspechoch žiakov, ktorí navštevu-
jú hodiny slovenského jazyka s
prvkami národnej kultúry, ich vý-
kresy, komiksy, slohové práce,
fotky... Okrem toho tu máme aj
jednotlivé témy, ktoré sme spra-
covali na hodinách slovenčiny.
Uverejnili sme aj jednu poviedku
známej detskej spisovateľky Má-
rie Kotvášovej Jonášovej, a jedna

strana, ktorú majú deti najradšej,
je venovaná zábave. Chcem spo-
menúť aj to, že tento časopis vy-
šiel s finančnou podporou Miest-
neho odboru Matice slovenskej
vo Vojlovici, za čo sme im veľmi
vďační.
l Váš predmet má časovú dotáciu
dve vyučovacie hodiny týždenne.
To stačí?

– To by stačilo, keby vo výučbe
tohto jazyka existovala kontinui-
ta. Problém je, že v posledných
rokoch deti zmenili niekoľko vy-
učujúcich, z ktorých každá pred-
nášala inak, v súlade s vlastnými
predstavami; nedá sa prednášať
podľa plánu a programu, keďže
ide o zmiešané skupiny. Potom tá
ďalšia vyučujúca nemohla mať
prehľad o tom, čo už bolo prebra-
té, a tak ani žiaci nemohli získať
všetky potrebné vedomosti.
Ideálne by bolo, keby bola jedna
učiteľka, ktorá by mala prehľad o
tom, čo každá skupina zvládla.
Potom by sa v novom školskom
roku mohlo pracovať aj na nad-
stavbe. Na druhej strane, mám
dojem, že kolegovia tento pred-
met neberú vážne, lebo je voliteľ-
ný. Často sa stáva, že žiakov zo
slovenčiny, ale aj maďarčiny ako
voliteľného predmetu, vypýtajú z
dôvodu organizovaných do-
plnkových hodín, návštev rôz-
nych inštitúcií, výletov a podob-
ne, takže je nemožné uskutočniť
naplánované veci.
l Paradoxom je, že v posledných
rokoch čoraz viac ľudí odchádza
žiť na Slovensko a čoraz menej
žiakov má záujem o vyučovanie

slovenského jazyka. Čo si myslíte,
prečo je to tak?

– Ako súdna prekladateľka,
ktorá mala možnosť prekladať
doklady potrebné na získanie
Osvedčenia Slováka žijúceho v
zahraničí, t. j. krajanského pre-
ukazu, mám dojem, že takmer
všetci tí, ktorí sa rozhodli odísť,
už odišli. Väčšina Vojlovičanov,
ktorá zostala, je presvedčená, že
nepotrebuje ovládať slovenský ja-
zyk, aspoň nie v takej forme, v
akej sa vyučuje na škole, teda jeho
spisovnú podobu. Majú na to rôz-
ne dôvody, alebo skôr výhovorky,
prečo svoje deti nezapisujú na ho-
diny slovenčiny, ktoré ja, ako slo-
venčinárka, nikdy nepochopím.

Avšak po príchode do Vojlovi-
ce som si nemohla nevšimnúť
jednu nádhernú vec. V tomto
prostredí, v týchto pohnutých ča-
soch, oveľa aktívnejšie ako vo
väčšine iných slovenských lokalít
vo Vojvodine, ba až neskutočne
dobre, pracuje SKOS Detvan, kto-
rý okolo seba zoskupuje aj tie naj-
mladšie generácie. Zachovávaním
našich slovenských zvykov, tradí-
cií, piesní, tancov, hovorenej reči
na divadelných doskách a všetké-
ho toho, čo súvisí s pestovaním
našej slovenskej identity, sa, na-
šťastie, môže zachovať aj náš slo-
venský materinský jazyk. Je to je-
den z dôvodov, prečo by sa Vojlo-
vičania mohli pozerať do budúc-
nosti so vztýčenou hlavou: hrdí
na to, že sú Slováci.

Ivan Zafirović

ZAUJÍMAVÝ ŽIVOTOPIS NOVEJ VOJLOVICKEJ UČITEĽKY (II)

OD UČEBNE PO DETSKÝ ČASOPIS

Z KRÁTKEHO VÝLETU NA SLOVENSKU (2)

Skromná budova obdivuhodného obsahu
Pálffyho palác,
tradičné a moderné

Priechod ako 
koruna návštevy

Láskavé úradníčky
Oľgy

Poriadne som sa natrápil, kým
som nenašiel ďalšiu mestskú galé-
riu v Pálffyho paláci, keďže sa na-
chádza v nenápadnej budove bez
veľkých tabúľ a výrazných reklám.
Aj tlačená aj elektronická mapa
Bratislavy ukazovali, že som na
správnom mieste, no nijako som
ju nevidel. Ani dvor paláca nie je
taký atraktívny ako v Mirbacho-
vom paláci. Prvý dojem k tomu
dodatočne pokazilo oznámenie
pracovníkov pokladne a šatne, že
stála expozícia keltských kovo-
vých peňazí nie je momentálne
otvorená.

Nálada sa mi čiastočne zlepšila
na prvom poschodí, kde boli vy-
stavené obrazy a drevené i ka-
menné figúry z gotického obdo-
bia.

Nadšenie inštaláciou

Potom som sa vydal do ďalšieho
oddelenia, kde nastal šok, objave-
nie, nadšenie, ktoré sprevádzal
spontánny výkrik: „Aaach!“ (led-
va si to ponechávajúc pre seba,
aby som nevyrušil málopočet-
ných návštevníkov) a nemá otáz-
ka: „To čo je?“ Stal som sa totižto
mierne „ospalým“, čo bolo zaprí-

činené nežnou polotmou a „chrá-
movým“ pokojom gotickej expo-
zície, a tak „nepripravený“ začal
som kráčať chodbou a ľavým
krídlom budovy k prednej časti
Pálffyho paláca, kde som sa ocitol
v slepej uličke, pri stene s trblieta-
vým výklenkom z pravej strany. 

Bol som zmätený. Ako sa do-
stať do predných miestností galé-
rie? Pozrel som sa trošku lepšie a

došlo mi, že trblietavý
výklenok na viacerých
miestach je vlastne vý-
znamné dielo Mateja
Kréna „Pasáž” z r.
2004. Ja som ho očaká-
val niekde dolu, v piv-
nici alebo na rohu bu-
dovy, pretože v malom
katalógu mestskej ga-
lérie vyzeralo ako taká
maličká chodba, slepá
ulička kamenného la-
byrintu.
Pozeral som sa ďalej a
pochopil som, že z

druhej strany Krénovej inštalácie
vidno časť parketu z chodby, kto-
rá by mohla viesť k uličnej strane
Pálffyho paláca. To znamená, že
sa cez inštaláciu dá prejsť! Avšak
priechod sa zdal príliš úzky, dlhý,
trblietavý a nebezpečný, s neko-
nečnými priepasťami z oboch
strán. Ako nejaký most nad prie-
pasťou bez ochranného zábradlia.
Zvažoval som svoje možnosti, no
nemal som kam.

Opatrne som vkročil cez inšta-
láciu, držiac sa bezpečného stre-
du priechodu. Všimol som si, že
steny inštalácie nie sú vlastne zo
sivého kameňa, ale ich tvorí
množstvo na seba položených
kníh. Práve preto aj ten podnázov
inštalácie „Sila kníh”. Až keď som
sa dostal na druhú stranu a zo
„stabilného brehu” pohľadom
skúmal priechod, začalo mi byť
jasné, že priepasti niet ‒ to len
zrkadlá vytvárajú taký dojem.

Vo všeobecnosti nie som obdi-
vovateľom aktuálneho súčasného

umenia, najmä nie Performance
Art-u a inštalácií. Avšak toto die-
lo je očarujúce. Robí práve to, čo
je, predpokladám, základným
cieľom inštalácie: provokuje, ro-
zohráva zmysly, vyvoláva senzá-
cie a pocity, udržiava pozornosť,
vzbudzuje asociácie a podnecuje
myslenie.

Všetko v tieni „Pasáže”

Dlho som stal pri inštalácii, pre-
chádzal sa v nej a pochopil som,
že toto bol vrchol mojich návštev
galérií a Bratislavy. Ešte z čias
konceptuálnej expozície „Juho-
slovanské múzeum na Slaviji”
Mrđana Bajića a inštalácie „Bi-
biotéka” Michu Ullmana na ber-
línskom námestí Bebelplatz žiad-
ne nekonvenčné umelecké dielo
nezapôsobilo tak silne na mňa
ako „Pasáž”.

Pokračujúc v obhliadke, videl
som ešte niekoľko inštalácií, ako
aj očarujúcich obrazov z obdobia
moderny, no všetko predsa zosta-

lo v tieni „Pasáže”.
Na druhom poschodí ma milo

privítali dve Oľgy a v krátkosti mi
opísali expozíciu a výstavu, ktorú
majú na starosti. Tu je stručne
predstavená maliarska a sochárs-
ka tvorba počas jedného a pol
storočia (1800 – 1950) na príkla-
de diel, ktoré uchovávajú brati-
slavské mestské galérie. Pre láska-
vé hostiteľky bolo zaujímavé vy-
počuť si informácie o tom, odkiaľ
pochádzam, ako aj o tom, že o ich
galérii bude uverejnený text v týž-
denníku Pančevac.

Miestnosti Pálffyho paláca na
prvých dvoch poschodiach vy-
zerajú novšie a o čosi modernej-
šie, ale čo sa týka krásy, možno
ich porovnať s interiérom Mir-
bachovho paláca. Zatiaľ čo vsta-
vané ušľachtilé drevo v Mirba-
chovom paláci vyžaruje teplo,
nezvyčajné podporné stožiare,
rôznofarebné podlahy, šikovné

kombinovanie kameňa a dreva a
pomenšia koncertová sála v
Pálffyho galérii žiaria eleganci-
ou a pokojom, ktoré, pravda, z
diaľky narúša jedna audiovizuál-
na inštalácia. Na tretom poscho-
dí sú vystavené experimentálne
práce a fotografie Ľuba Stacha,
medzi ktorými možno pozoro-
vať aj javy týkajúce sa organizá-
cie občanov v roku 1989, keď sa
zrútil reálny socializmus vo vý-
chodnej Európe.

Keď som sa na konci vrátil k
vstupnej časti po ruksak a bundu

a oznámil zamestnancom, že pri-
nesiem pre galériu a ich kolegyne
‒ dve Oľgy ‒ týždenník Pančevac,
znovu sme sa rozhovorili. Vedeli
niečo o Srbsku, ale zaujímali ich
detaily a vysvetlenia. Horko-ťaž-
ko som odmietol celý balík kníh,
ktorý mi na rozlúčke ponúkli, aby
som zobral. 

Ivan Zafirović

„Pasáž”



Naša verná spolupracovníčka, pre-
kladateľka a lektorka Marína Hrí-
bová už dlhé roky pestuje priateľstvo
so svojou kolegyňou z vysokej školy
Alexandrou Kučakovou z Čadce zo
Slovenska. Vzájomne sa navštevujú,
a tak sme využili pobyt rodiny Ku-
čákovej v Kovačici na začatie rozho-
voru. Okrem Alexandry a jej dcérky,
trojročnej Sašky (Alexandry mlad-
šej), na návštevu k Maríne prišli aj
Alexandrina matka Eva Kučáková a
ich desaťročná susedka Viktória
Drvárová. Pani Kučáková a mla-
dučká Viktória sú tu po prvýkrát.
Súdiac podľa veselého kriku, kama-
rátenia sa a hry so susedovými deť-
mi, potešenia z lokálnej zmrzliny a
melónov, deťom sa v Kovačici páčilo.
Taktiež predpokladáme, že sa aj Ale-
xandra, ktorá tu už bola niekoľko-
krát, u nás cíti celkom príjemne.

PANČEVAC: Mohla by si nám
povedať niečo o meste a sever-

nom Slovensku, z ktorého 
pochádzaš?
ALEXANDRA KUČÁKOVÁ: Ži-
jem v Čadci, meste na severozápa-
de Slovenska, ktoré leží tesne pri
hraničnom trojmedzí s Českom a
Poľskom. Samotné mesto, ako
okresné mesto, má nejakých 30000
obyvateľov, zatiaľ čo celý okres má
približne 92000 obyvateľov. Pod
týmto názvom sa toto mesto prvý-
krát spomína v druhej polovici 16.
storočia. Osídlili ho najprv Valasi,
ktorí sem prišli zo severu a výcho-
du. Oni klčovali lesy, ktoré tu boli
najväčším bohatstvom, a to nielen
z dôvodu ich premeny na pastviny
a ornú pôdu, ale aj z dôvodu výro-
by drevného uhlia. Všetko bolo za-
čadené, a preto aj mesto získalo ná-
zov Čadca. V meste a okrese žijú
väčšinou Slováci a veľmi málo Če-
chov a Poliakov. Počas Českoslo-
venskej republiky v miestnom hos-
podárstve vynikali fabrika auto-

mobilových súčiastok Tatra (na jej
mieste sa teraz nachádza nákupné
centrum) a textilný priemysel. V
súčasnosti je zaujímavé spomenúť
remeselnícke družstvo na výrobu
produktov z fúkaného skla, ktoré
vyváža aj do USA. V ňom je za-
mestnaný veľký počet invalidov.
l Pokiaľ viem, ty si už viackrát
bola tu v Srbsku, vo Vojvodine.
Koľkokrát si už bola tu a kde?

– Je to už piatykrát, čo som tu.
Okrem Vojlovice, Pančeva a Ko-
vačice, navštívila som aj Belehrad
a kúpele Vrujci.
l Poznáš tu ešte niekoho tak dobre
ako Marínu Hríbovú?

– Marínu poznám najlepšie. Me-
dzičasom som sa tu zoznámila s jej

rodinou, príbuznými a známymi. S
Marínou som sa zoznámila počas
štúdia v Košiciach. Spolu sme štu-
dovali geografiu, s tým, že ja som
ako druhý predmet študovala an-
gličtinu, a ona slovenčinu. Tri roky
sme aj bývali v rovnakom internáte.
l Menil sa s každým novým prí-
chodom aj tvoj názor na našu kra-
jinu alebo si nezmenila svoj pô-
vodný názor?

– Zostal rovnaký, to je ten prvý
dojem. Bola som prekvapená, akí
sú tu ľudia láskaví, priateľskí. Pre-
trvávajú tu tradičné, dobré su-
sedské vzťahy. Tu ľudia chodia
jedni k druhým na kávu, vzájom-
ne si pomáhajú.
l Ktorý tvoj dojem zo Srbska je
najsilnejší?

– Občania vo vašej krajine si za-
chovávajú tradičné hodnoty. Napr.
pestujete si svoju vlastnú hudbu,
zatiaľ čo u nás je to už taký mix.
Vplyv západnej hudby je veľmi sil-
ný. Obyvateľstvo tu veľa pracuje,
no nemá také platy, aké sú u nás.
l Vedela by si tento svoj dojem
zhrnúť do jednej vety alebo do-
konca slova?

– Priateľskí, srdeční ľudia s tra-
dičnými hodnotami.

Ivan Zafirović
(pokračovanie v ďalšom čísle)
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Hlavné podujatia 
v Báčskom Petrovci

Veľmi bohatý program

V prvej polovici augusta sa celým
radom manifestácií vo viacerých
vojvodinských lokalitách, v kto-
rých žijú Slováci, oslavovalo sté
výročie Slovenských národných
slávností. Ústredná oslava bola
usporiadaná v Báčskom Petrovci,
kde boli pred jedným storočím aj
organizované prvé slávnosti.

Ako aj počas predchádzajúcich
rokov, hlavný šesťdňový program
slávností bol veľmi rôznorodý.

Ako na pohyblivom páse

Konali sa tu aj športové súťaže,
výstavy, celodenný kultúrno-
umelecký program v centre Pe-
trovca, veľký „Jarmok umenia”,
večerné galakoncerty folklórnych
súborov dospelých, resp. det-
ských folklórnych súborov, stret-
nutie slovenských učiteľov, novi-
nárov a zdravotných pracovní-
kov, divadelné predstavenia pre
deti a dospelých, koncerty rocko-
vej a umeleckej hudby, odhalenie
pamätných tabúľ, slávnostné za-
sadnutia, recepcie, prezentácie
kníh a spisovateliek, varenie tra-
dičných jedál a iné.

Bolo to ťažké zúčastniť sa kaž-
dej udalosti, keďže boli usporiada-
né na rozličných miestach po sebe,
deň za dňom, ako na pohyblivom
páse. Jednou z najvýznamnejších
bolo medzinárodné sympózium
„Slovenské národné slávnosti ‒
fakľa národného cítenia”. Nemož-
no obísť ani “veľkolepé” slávnost-
né zasadnutie Zhromaždenia Ma-
tice slovenskej v Srbsku.

Čo sa týka zaujímavejších výstav,
vyzdvihli by sme prezentáciu prác

Zuzky Medveďovej, prvej sloven-
skej akademickej maliarky zo
Srbska, v galérii nesúcej práve jej
meno. Hneď vedľa, v miestnej kniž-
nici, si návštevníci mohli pozrieť
výnimočnú výstavu „Život tlačiar-
ne počas sto rokov”, venovanú po-
vestnej storočnej a, bohužiaľ, zatvo-
renej slovenskej tlačiarni Kultúra.

Galakoncert najaktívnejších slo-
venských folklórnych súborov pri-
lákal, ako aj vždy, veľa divákov.
Škoda, že pestrosť vystúpení doda-
točne neobohatili, ako kedysi, aj
niektoré kultúrno-umelecké súbo-
ry iných etnických skupín, s ktorý-
mi Slováci vo Vojvodine svorne
spolunažívajú: Srbov, Maďarov,
Rusínov, Chorvátov, Bunevcov,
Rumunov a iných. Našťastie, počas
celodenného jarmoku umenia v
centre Petrovca sa na “malej” scéne
aj tento rok pekne predstavili ľudo-
ví speváci, hudobníci a tanečníci z
našej pravlasti, Slovenska.

Nižšia návštevnosť
Najdôležitejšia manifestácia mimo
okresu Báčsky Petrovec sa konala v
Novom Sade, v Archíve Vojvodiny,
kde bola viac než štyridsať dní na-

inštalovaná výstava „Osvetový a
kultúrny život Slovákov medzi
dvomi svetovými vojnami v Báč-
skom Petrovci”. Na nej boli vysta-
vené archívne dokumenty o Slo-
venských národných slávnostiach,
gymnáziu Jána Kollára a už spo-
menutej petrovskej tlačiarni.

Napriek snahe organizátorov a
bohatému programu, niečo pred-
sa na týchto jubilejných slávnos-
tiach chýbalo. Možno ešte nejaké
nové, iné podujatie, atraktívni
hostia, niečie originálne vystúpe-
nie. Bolo vidno napríklad, že po-
čas celej soboty bolo na jarmoku
umenia v centre Báčskeho Pe-
trovca málo návštevníkov. Z roka
na rok je čoraz menší dav na tejto
vzdušnej promenáde. Tam, kde sa
pred niekoľkými rokmi dalo len
veľmi ťažko prejsť kvôli nepre-
hľadnému zástupu zvedavcov, te-
raz bolo možné pozrieť si veci aj
bežiačky.

Ďalšie Slovenské slávnosti by
určite mali byť s pozmeneným a
vylepšeným obsahom, lebo v
opačnom prípade bude divákov a
návštevníkov ešte menej.

Ivan Zafirović

SLÁVNOSTNÉ PRIPOMENUTIE VEĽKÉHO JUBILEA

STOROČIE SLOVENSKÝCH 
NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ Spoj tradičného 

a moderného

Folklórna Bystrica, festival ľudo-
vej hudby a tanca pod Urpínom,
je novým členom veľkej rodiny
folklórnych festivalov na Slovens-
ku. Tohto roku sa konal po prvý-
krát a organizátori majú ambíciu
vrátiť do Amfiteátra Paľa Bielika
tradíciu folklórnych koncertov a
festivalov, o ktoré bol veľký zá-
ujem v predchádzajúcom období.
Každý tretí víkend v auguste or-
ganizátori do svojho programu
zaradia, okrem interpretov tra-
dičného folklóru, aj tých s trošku
modernejším prístupom k tancu.

V prvý deň festivalu, v tradič-
nej časti programu, napriek
dažďu, vystúpili folklórne sku-
piny Poľana z Brna a Mladosť z
Bystrice, ako aj Katarína Mos-
náková Bagľašová, ktorá krát-
kym programom prezentovala
vojvodinských Slovákov.

Po krátkej pauze sa diváci
mohli tešiť z koncertov dvoch
známych kapiel, a to Arzén zo
Slovenska a Čehomor z Česka,
ktoré interpretujú slovenskú ľu-
dovú hudbu v štýle rocku, folk-
rocku a hardrocku.

Druhý deň festivalu patril
folklórnym súborom Bystrina z
Banskej Bystrice a Priechoďan z
Priechodu, speváckej skupine
Hojana a fujaristom z Podpoľa-
nia. Na záver tradičnej časti vy-

stúpil vojlovický Detvan. Náš
kultúrno-osvetový spolok sa v
rámci päťdesiatminútového
programu predstavil tromi spe-
váckymi skupinami: ženskou,
mladšou mužskou a staršou
mužskou, ktorá svojou vtipnou
zmesou piesní a mizanscén roz-
veselila publikum a zaslúžene si
užívala hromový potlesk.

Vystúpili aj sólisti Juraj Šiška a
Katarína Kalmárová. Diváci sa
mohli tešiť aj zo sólového vystú-
penia vynikajúceho Detvanovho
orchestra. Samozrejme, nechýba-
li ani folklórne tance. Choreogra-
fie Pastierov príbeh, Žatva, tra-
dičné Tapantoše a Svadba, ktoré

Detvanovci predviedli na konci,
sa publikum rozhodlo odmeniť
postojačky, dlhotrvajúcim potle-
skom, vyžadujúc prídavok.

Koncert ukončil ženský oper-
ný súbor Elegans klasickou vlas-
teneckou skladbou. Počas festi-
valu kuchári a výšivkárky SKOS
Detvan mali svoj stánok. Tu si
návštevníci mohli pozrieť pre-
dajnú výstavu ručných prác, ale
aj ochutnať vojlovické klobásy a
tradičné koláče, akými sú závi-
ny a vojlovické lopty.

Nadšení organizátori pozvali
Detvan, aby sa aj o rok zapojil
do festivalových slávností a
znovu ukázal neuveriteľnú
energiu, ktorá nenecháva publi-
kum ľahostajným.

Katarína Kalmárová

DETVAN V BANSKEJ BYSTRICI

Vojlovičania rozohnali
oblaky

Na Námestí slobody v Novom
Sade sa 23. septembra v rámci
tretieho festivalu národných ku-
chýň „Food Planet” predstavili
aj Slovenská republika a Česká
republika. Zamestnanci bele-
hradských veľvyslanectiev tý-
chto krajín spoločne úspešne
predstavili svoje tradičné jedlá,
nápoje a kultúru. Na začiatku
prítomných oslovil veľvyslanec
Českej republiky Tomáš Kuchta,
ktorý zdôraznil, že jeho krajina
je známa vo svete výrobou piva.
Michal Hrušík, tretí tajomník
slovenského veľvyslanectva, v

krátkosti opísal tradičné jedlo
bryndzové halušky (istý druh
halušiek so špeciálnym syrom).

Okrem lákavých, horúcich
halušiek a studeného českého
piva, pre početných návštevní-
kov bol pripravený aj bohatý
kultúrno-umelecký program.
Zatancovali si členovia tanečné-
ho a speváckeho súboru z loka-
lity Bela Crkva, v ktorom, v naj-
väčšom počte, žije menšia ko-
munita Čechov. Slovenskú men-
šinu v Srbsku prezentoval SKUS
Šafárik z Nového Sadu.

Eva Nagyová

SPOLU JE TO LEPŠIE

Bryndzové halušky 
zalievané pivom

HOSTKY ZO SEVERNÉHO SLOVENSKA (1)

Znovu medzi milými ľuďmi
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СВЕ О БЕЗ БЕД НОМ КО РИ ШЋЕ ЊУ ПЛИ НА

БО ЦА НИ ЈЕ БОМ БА, АЛИ ЗАХ ТЕ ВА ОПРЕЗ

На бен зин ској пум пи из ме ђу
Вр ба са и Ку ле 18. ју на при ли -
ком пу ње ња плин ске бо це за
до ма ћин ство до шло је до екс -
пло зи је га са. По вре ђе но је се -
дам осо ба, ме ђу ко ји ма је тро -
је де це.

У фе бру а ру ове го ди не пет
осо ба је те же по вре ђе но ка да
је у јед ном ста ну на бе о град -
ској Зве зда ри екс пло ди ра ла
плин ска бо ца.

Пе то ро чла но ва по ро ди це из
Ср би је те шко је по вре ђе но у
по жа ру ко ји је на стао ка да је
екс пло ди ра ла плин ска бо ца то -
ком кам по ва ња на пла жи у Си -
то ни ји, у Грч кој, ју ла 2017. го -
ди не.

Две осо бе су по ги ну ле, а че -
ти ри су по вре ђе не у екс пло зи -
ји плин ске бо це у Ни шу у апри -
лу исте те го ди не.

Ви ше од по ла по ро дич не ку -
ће у Кра ље ву сру ше но је у екс -
пло зи ји пли на, а до не сре ће је
до шло  при ли ком за ме не бо це...

Ко је крив?

Шта је плин

Теч ни нафт ни гас (ТНГ) је сте
сме ша угљо во до нич них га со -

ва, ко ја се ко ри сти као го ри во
за по тро ша че у до ма ћин ству
или за по гон ау то мо би ла, па се
код нас још на зи ва и плин од -
но сно ау то-плин. Овај гас на -
зи ва се и про пан-бу тан, па се
бо це у ко ји ма се про да је у теч -
ном ста њу (под при ти ском) зо -
ву још и бу тан-бо це. ТНГ ина -
че не ма ми рис, али му се до -
да је етил мер кап тан, са сто јак
ка рак те ри стич ног ми ри са, ка -
ко би се лак ше уо чи ло цу ре ње
и ње го во при су ство у стам бе -
ним про сто ри ја ма.

На ста је пре ра дом наф те или
зем ног га са, а пред но сти ње го -
ве упо тре бе у до ма ћин стви ма
су ве ли ке: це на је при хва тљи -
ва, ра ди се о еко ло шки до бром
из во ру енер ги је, ла ко се на ба -
вља и ко ри сти и за у зи ма ма ло
про сто ра.

Плин као енер гент има из у -
зет на еко ло шка свој ства. Ње -
го вом упо тре бом сма њу ју се
еми си је штет них га со ва, што
по вољ ни је ути че на кли му и
убла жа ва кли мат ске про ме не.
За то за ме на „не е ко ло шких
енер ге на та” ТНГ-ом, по себ но
код ин ду стриј ских по тро ша ча,

по ста је
не са мо тренд не го и по тре ба.
ТНГ уоп ште ни је отро ван, а ње -
го во ду же уди са ње мо же са мо
да до ве де до бла ге по спа но сти.
Опа сно је кад плин ис цу ри и
ис ти сне ки се о ник, јер та да мо -
же до ћи до гу ше ња и опа сно је

ако се ис цу ре ли
плин упа ли…

Ствар ност и 
пред ра су де

Али пред ра су де о без бед но сти
плин ских бо ца при лич но су
рас про стра ње не. Због то га их
мно ги по ста вља ју из ван ку хи -
ње, или чак у по дру му. Њих,
ме ђу тим, не тре ба др жа ти у
про сто ри ја ма ко је се на ла зе ис -
под ни воа зе мље. Осим то га,
ме сто на ко јем се бо ца на ла зи
мо ра се ре дов но про ве тра ва ти.
Ва жно је по што ва ти и ово пра -
ви ло: у про сто ри ји где се на ла -
зи апа рат ко ји ра ди на плин
сме се на ла зи ти са мо јед на
плин ска бо ца. Та ко ђе: на сва -
ких три де сет ме та ра ква драт -
них сме се ко ри сти ти са мо јед -
на плин ска бо ца.

При ли ком ко ри шће ња бо цу
тре ба по ста ви ти на про пи са на
ра сто ја ња од из во ра то пло те и
из во ра па ље ња (на при мер два
ме тра од пе ћи, је дан ме тар од
шпо ре та ко ји ко ри сти ТНГ) или
на бал кон.

Бо це тре ба ку по ва ти ис кљу -
чи во код овла шће них ди стри -
бу те ра ко ји по се ду ју ма ло про -
дај на ме ста ТНГ-а и где се пра -
зна бо ца мо же за ме ни ти за пу -
ну. Ни ска це на, од но сно ни жа
од уо би ча је не, знак је да не -
што ни је у ре ду: или је бо ца
не ис прав на или без ате ста, или

у њој има ма ње теч ног га са не -
го што је озна че но. Ко ли чи ну
пли на мо же те и са ми ла ко про -
ве ри ти: на и ме, те жи на пра зне
бо це ис пи са на је на са мој бо -
ци, а кад је ста ви те на ва гу,
она тре ба да по ка же збир те
те жи не и де сет ки ло гра ма (или
пет ки ло гра ма) пли на.

Ва жна је струч ност

Бо цу ни ка ко не тре ба пу ни ти
на пум па ма, јер они не мо гу да
ис пи та ју ис прав ност вен ти ла и
да про ве ре да ли плин цу ри.
Тре ба ићи у пу ни о ни це ко је
ком плет но те сти ра ју бо цу и мо -
гу да де тек ту ју цу ре ње га са. Јер
ни ка да не екс пло ди ра са ма бо -
ца, не го гас, и то нај че шће за -
то што цу ри на вен ти лу. Ка да
гра ђа нин до ђе да на пу ни бо цу,
пу ни о ни це про ве ра ва ју жиг бо -
це и гле да ју да ли им је ис те -
као рок тра ја ња од де сет го ди -

на. Сто -
га при ку по ви ни тре ба про -

ве ри ти да тум про из вод ње,
ути снут на вра ту бо це.

Бо це по сле „ре ви ди ра ња” у
спе ци ја ли зо ва ним ра ди о ни ца -
ма мо гу да се ко ри сте још де -
сет го ди на и та ко мак си мал но
че ти ри пу та. Оне ста ри је од че -
тр де сет го ди на се уни шта ва ју.

Не ке пу ни о ни це ну де за ме -
ну не а те сти ра них за ате сти ра -
не боце уз до пла ту од око 1.500
ди нара.

По ве зи ва ње бо це на шпо рет
у до ма ћин ству ни је сло жен за -
да так, али се ипак тре ба при -
др жа ва ти упут ства про из во ђа -
ча и евен ту ал но пи та ти за са -
вет рад ни ке у пу ни о ни ци.

Уз бо цу се до би ја ју цре во,
шра фо ви и ре гу ла тор. Цре во с
јед не стра не тре ба спо ји ти са
шпо ре том, а с дру ге с ре гу ла то -
ром ко ји је по ве зан с плин ском
бо цом. Тек по што је све до бро
спо је но, отва ра се вен тил на
плин ској бо ци... Р. Т.

Атест је оба ве зан, али...

Плин ске бо це за кућ ну упо -

тре бу мо ра ју да бу ду ате сти -

ра не, ина че мо гу би ти узрок

не сре ће. Али мно ги вла сни -

ци и не зна ју да ли њи хо ва

бо ца има атест.

– Бо цу ис пра зним на сва -

ка три ме се ца, а пу ним је на

пум пи. Ка да од не сем на пу -

ње ње, они ми до не су дру гу

бо цу. Са мо мо гу да прет по -

ста вим да је ис прав на, по -

што ниг де на њој не пи ше ни

да ли је ате сти ра на ни до кле

јој је рок тра ја ња – жа ле се

гра ђа ни.

Неке пли на ре, ипак, про -

да ју гас и у ате сти ра ним и

не а те сти ра ним бо ца ма.

– Ка да сам од нео бо цу на

пум пу, про да вац ју је по гле -

дао и ре као да ни је ате сти ра -

на. Оти шао је уну тра и узео

дру гу пу ну бо цу, та ко ђе не а те -

сти ра ну, и дао ми је. Прак тич -

но, ако им да те ате сти ра ну,

они вам дру гу та кву вра те,

ако не, вра те вам пу ну, не ис -

прав ну бо цу. Не знам да ли је

то до зво ље но, али не би тре -

ба ло да бу де – че сто се чу је од

по тро ша ча.

Ова ко се ште ди
Го ри о ни ци га сног шпо ре та има ју укуп -

ну при кључ ну вред ност од 1,5 ме та ра

куб них на сат при род ног га са. Пра вил ним

упра вља њем на го ри о ни ци ма га сног

шпо ре та по сти же се уште да од чак 0,5

ме та ра куб ног га са на сат. Због тих раз -

ло га по треб но је ко ри сни ка под се ти ти на

пра вил но ру ко ва ње га сним штед ња ци ма:

– га сни го ри о ник на шпо ре ту не па ли ти

пре по ста вља ња лон ца с при пре мље -

ним јелом;

– ло нац с при пре мље ном хра ном по -

кри ти по клоп цем, ста ви ти га на сре -

ди ну го ри о ни ка и тек та да упа ли ти

гас;

– пла мен по де си ти на мак си мал ну ја -

чи ну, али та ко да не „ли же” из ван

лон ца;

– чим је ло поч не да ки пи, оба ве зно сма -

њи ти пла мен на та кву ја чи ну да је ло и

да ље про ку ва ва, али да се сма њи

потро шња;

– ко ри сти ти екс прес ло нац за ку ва ње,

јер ште ди 50 од сто енер ги је;

– пре по ру чу је се ку ва ње у ва тро стал ним

по су да ма, јер их ни је по треб но от кри -

ва ти ра ди кон тро ле ку ва ња;

– не ку ва ти је ло у ве ћој ко ли чи ни во де

не го што је по треб но, јер се уз утро шак

вре ме на тро ши и знат но ве ћа ко ли чи -

на енер ги је;

– увек ку ва ти у по кло пље ном лон цу, јер

се та ко ште ди и до тре ћи не га са.

Ово не тре ба да ра ди те
Не пра вил но ру ко ва ње ин ста ла ци јом при род -

ног га са и уре ђа ји ма не са мо да по ве ћа ва по -

тро шњу при род ног га са не го мо же узро ко ва ти

екс пло зи ју и по жар. Основ но је да екс пло зи ја

по пра ви лу не на ста је слу чај но, већ је она ис -

кљу чи во по сле ди ца не струч ног и не па жљи вог

ру ко ва ња од стра не по тро ша ча.

Не свр сис ход на при ме на уре ђа ја и ло ше ру -

ко ва ње узро ку ју и ве ћу по тро шњу при род ног

га са од оне ко ја би би ла до вољ на. Ево не ких

ка рак те ри стич них при ме ра не ра ци о нал ног ко -

ри шће ња с ко ји ма се сва ко днев но су сре ћемо:

– трај но др жа ње упа ље ног пла ме на на при -

пал ним пла ме ни ци ма (пи лот-пла ме ник),

свих ти по ва про точ них апа ра та за при пре -

му то пле во де, а то ком зим ских ме се ци и

на при пал ним пла ме ни ци ма соб них пе ћи;

– др жа ње упа ље ног пла ме ни ка на га сном

штед ња ку или ре шоу а да се не ку ва ни ка -

кво је ло;

– упо тре ба мак си мал ног пла ме на, иа ко је је -

ло већ про ври ло;

– ку ва ње у по су да ма знат но ма њег преч ни ка

од преч ни ка пла ме на на го ри о ни ку;

– ду го трај но пра ње по су ђа у те ку ћој во ди из

га сног про точ ног бој ле ра;

– пре гре ва ње стам бе ног или по слов ног про -

сто ра не а де кват ним ко ри шће њем га сних

пе ћи;

– не по де ше ност пла ме на га сних го ри о ни ка,

због че га до ла зи до не пот пу ног са го ре -

вања;

– ло ше ода бран тип го ри о ни ка за од ре ђе но

ло жи ште и кућ ну ин ста ла ци ју.

Како бирати
Ка ква вам бо ца тре ба? У

до ма ћин ству се нај че шће

ко ри сти она од де сет ки ло -

гра ма, а ако због не чег же -

ли те ма њу, од но сно кра ћу

бо цу, он да је до бар из бор

она од 7,5 ки ло гра ма.

За кам по ва ње се пре по -

ру чу ју бо це од два, три или

пет ки ло гра ма, јер су прак -

тич не и ла ко пре но си ве.

Бо це од 35 ки ло гра ма

или ви ше њих спо је них

ко ри сте се у ре сто ра ни ма,

а нај бо ље је да их на шпо -

рет при кљу чи струч ни ин -

ста ла тер.

1.
Од мах за тво ри те вен тил 

на плин ској бо ци и 
отво ри те про зо ре и вра та

2.

Не па ли те све тла, упа љач ни

дру ге из во ре ва р ни че ња и

оба ве зно ис кљу чи те фри жи дер

3.

Уз по моћ са пу ни це 

про ве ри те ме сто 

про пу шта ња

4.

Ако узрок цу ре ња не мо же те

да уста но ви те ни ти да от кло -

ни те са ми, по зо ви те сер вис

Шта да ура ди те ако осе ти те 
цу ре ње пли на у про сто ри ји?

Ко ри шће ње теч ног нафт ног га са у 
домаћин стви ма ла ко је и без бед но, 
али је по треб но по што ва ти пра ви ла

Како да сигурно користите плинску боцу
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Ка да ће „Хи ги је на” 
од но си ти ка ба сти от пад

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У то ку је ак ци ја „Ок то бар – ме сец
чи сто ће”, ко ју тра ди ци о нал но ор га -
ни зу је ЈКП „Хи ги је на”, а ево ин фор -
ма ци ја за све на ше су гра ђа не ко ји су
се рас пи ти ва ли ка да ће рад ни ци тог
пред у зе ћа од но си ти ка ба сти от пад из
њи хо вих на се ља.

У пе так, 11. ок то бра, „Хи ги је на” ће
ра ди ти по по зи ву гра ђа на и оби ла зи ти
те рен чи шћен то ком прет ход на три
да на. По што је ве ћи део Пан че ва већ
об у хва ћен овом ак ци јом, ако сте пропу -
сти ли дан кад су чи ста чи би ли у вашем
кра ју, пе так је до бра при ли ка да их
по зо ве те (тел. 013/327-000), ка ко би
од не ли ка ба сто сме ће: ста ри на ме штај,
бе лу тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли ма ри -
ју, гу ме, ба штен ско сме ће и сав дру ги
от пад из у зев гра ђе вин ског шу та.

У по не де љак и уто рак, 14. и 15.
ок то бра, ка ба сти от пад од но си ће се
из Стар че ва: пр вог да на из До њег

кра ја и Шу ми ца, а дру гог из Гор њег
кра ја и Рад нич ког на се ља. У сре ду,
16. ок то бра, на ре ду је на се ље Вој ло -
ви ца, и то ули це: 7. ју ла, Ј. Чме ли ка,
До бр о во љач ка, Гро бљан ска, Бо рачка,
Пољ ска, као и на се ље То по ла. У четвр -
так, 17. ок то бра, „Хи ги је на” ће по -
но во би ти у Вој ло ви ци, и то у ули ца -
ма: Спољ но стар че вач кој, Ја но ши ко -
вој, С. Мар ко ви ћа, Ш. Пе те фи ја, Брат -
ства –је дин ства и у шко ла ма „Братство
–је дин ство” и „Бра ца Пе тров”.

У пе так, 18. ок то бра, по но во ће се
ра ди ти по по зи ву. До ло во ће би ти на
ре ду у по не де љак, 21. ок то бра (3. и 4.
ре јон) и у уто рак, 22. ок то бра (1. и 2.
ре јон). Дан ка сни је рад ни ци „Хи ги је -
не” оби ћи ће Стре ли ште, на се ље Ста ри
Та миш и шко ле „Ми ка Ан тић” и „Бра -
ца Пе тров”, а у че твр так и пе так, 24. и
25. ок то бра, ра ди ће по по зи ву гра ђа на,
чи ме ће ова ак ци ја би ти за вр ше на.

По зна ти ан тро по лог Дра го мир Ан то -
нић јед ном је на пи сао да „спре ма ње
ај ва ра пред ста вља док тор ску ди сер -
та ци ју за сва ку до ма ћи цу”. Ако се сло -
жи мо с њим, мо же мо за кљу чи ти да
же не у Ср би ји сва ке го ди не кра јем
сеп тем бра и по чет ком ок то бра – спре -
ма ју док то ра те.

Без об зи ра на то да ли сте из Ле -
сков ца или из Ба на та, ако не зна те да
спре ми те до бар ај вар, џа ба вам све.
Још ако га ку пу је те у про дав ни ци –
ва ма на ду шу: ем не мо же да се ме ри
с до ма ћим, ем те гла од по ла ки ло гра -
ма, ако би ра те онај нај ква ли тет ни ји,
до сти же це ну и од астро ном ских 690
ди на ра!

– Као ве ли ки фан ај ва ра, мо гу да ка -
жем да сам про ба ла ап со лут но све
ку пов не ва ри јан те, не бих ли ма му и
се бе по ште де ла ком пли ко ва ног по -
ступ ка при пре ме, али ис по ста ви ло се
да ни је дан ни је као до ма ћи. Сто га и
да ље сва ке го ди не пра ви мо ај вар и
че ка мо да се по ја ви не ка до стој на за -
ме на из про дав ни це – от кри ла нам је
на ша су гра ђан ка ко ју смо овог ви кен -
да сре ли на пан че вач кој пи ја ци.

С њом се сло жи ла и го спо ђа Ве ра
из Вој ло ви це, ко ја се не за др жа ва са -
мо на при пре ми ај ва ра.

– Пра вим зим ни цу, али не у ко ли -
чи на ма као ра ни је. Не ка да смо има -
ли ба шту и сво је по вр ће, па је то има -
ло сми сла, али сад ми се ви ше не ис -
пла ти. Са стој ци ни су јеф ти ни, а има
мно го по сла око при пре ме. Пра вим
са мо про из во де чи ји се укус не мо же
ни по ре ди ти са оним што нам под
истим име ном про да ју у мар ке ти ма:
по ред ај ва ра, то су још и пек мез, тур -
ши ја и слат ко – ка же Ве ра.

Шта се ви ше ис пла ти
Пре ма ин фор ма ци ја ма с пор та ла „Це -
но те ка”, те гла од 550 гра ма ај ва ра у
мар ке ти ма ко шта од око 250 до па -
пре них 690 ди на ра! Ипак, ни нај ску -
пља ва ри јан та из рад ње, ка жу про -
бир љи ви де гу ста то ри, не мо же да се
ме ри с до ма ћим про из во дом.

Ра чу ни ца је про ста: за 12 те гли ај ва -
ра тре ба вам 15 ки ло гра ма све же од -
но сно 10 ки ло гра ма пе че не па при ке.
Це на па при ке кре ће се тре нут но од 50
до 140 ди на ра, у за ви сно сти од то га
где сте је ку пи ли и ка квог је ква ли те та.
Ако из ву че мо про сек, за ки ло грам нам
тре ба 70 ди на ра. До дај мо то ме и три
ки ло гра ма па тли џа на по 120 ди на ра,
ли тар и по уља, два кон зер ван са, два
де ци ли тра сир ће та, два ли тра ку ва ног
па ра дај за и 12 пра зних те гли с по клоп -
цем. Ова на бав ка не ће про ћи без 2.000
ди на ра, што зна чи да ће јед на те гла ај -
ва ра ко шта ти око 166 ди на ра. У „цех”,
на рав но, ни су ура чу на ти стру ја, во да и
вре ме и енер ги ја ко је ће до ма ћи це мо -
ра ти да уло же у овај по сао. Ипак, раз -
ли ка у це ни је сва ка ко дра стич на.

Ба шта зла та вре ди

Нај по вољ ни је ће сва ка ко про ћи до -
ма ћин ства ко ја по вр ће га је у сво јим
ба шта ма. За ви ри ли смо у оста ву јед -
не го спо ђе из Ка ча ре ва ко ја је по -
след њих да на би ла ве о ма вред на: све
што је то ком ле та уз га ја ла већ је „спа -
ко ва ла” у те гле и фла ше.

– Ста вим 100 ки ло гра ма ку пу са у
бу ре, по 12 те гли пек ме за и џе ма од

кај си ја и од шљи ва, ску вам бар 30 ли -
та ра со ка од па ра дај за. Мле ве ни не
пра вим, јер се бр зо ква ри. Пе чем па -
при ку и сец кам све жу за за мр зи вач.
Уз то, на пра вим 24 те гле ај ва ра и 48
те гли љу ти ке, а на пу ним и 12 те гли
љу тих па при чи ца. Оба ве зно уки се лим
и око 40 ки ло гра ма кра ста ва ца, спре -
мам и цве клу и ме ша ну са ла ту, а ко -
ли чи на за ви си од то га ко ли ко по вр ћа
имам – ка же ова Ка ча рев ка.

Ба ка је нај и спла ти ви ја

Ре кло би се да нај ви ше ште де и најздра -
ви је се хра не они ко ји се са ми по ста ра -
ју за чи тав про цес про из вод ње – од уз -
го ја по вр ћа до ње го вог кон зер ви са ња.

Ипак, та ко се са мо чи ни на пр ви
по глед, јер у об зир тре ба узе ти не са -
мо већ по ме ну те по сло ве око при пре -
ме зим ни це у ку хи њи већ и ви ше ме -
сеч ни рад у ба шти и тро шко ве ко је уз -
гој по вр ћа из и ску је. Кад се све са бе ре
и оду зме, из гле да да је ипак нај и спла -
ти ви је, нај леп ше и нај сла ђе има ти ба -
ку или ка кву дру гу ро ђа ку на се лу, ко -
ја ће све на бро ја но ура ди ти са ма и за -
па ко ва ти вам сва ког ви кен да по ко ју
фла шу и те глу, да вам се на ђе...

Д. К. и Ј. К.

Вр шњач ко на си ље се ја вља у свим
уз ра сти ма: не ка да већ у за ба ви шту,
али је ти пич но за пе ри од пу бер те та.
На си ље јед на ко под ра зу ме ва и фи -
зич ко и вер бал но мал тре ти ра ње. Вре -
ђа ње, сме ја ње, за дир ки ва ње, по ни жа -
ва ње на дру штве ним мре жа ма, а не -
рет ко и ту че, удар ци или ша ма ра ње –
све су то об ли ци на си ља.

С об зи ром на то да на си ље у шко ли
мо же трај но да оште ти или уни шти
не чи ји жи вот, пи та ли смо су гра ђа не
да ли су има ли ис ку ства с та квим
про бле ми ма, лич но или по сред но.

НА ТА ША ГЛИ ШИЋ, пред у зет ни ца:
– Ми не ма мо ло ша ис ку ства. Тек

го ди ну да на је де те у шко ли и за и ста
ни смо чу ли да по сто ји не ки про блем.
Не раз ми шља мо уна пред. Не ће мо да
се оп те ре ћу је мо тим бри га ма – ако се
бу де де си ло, та да ће мо ми сли ти о томе.

МИ ЛАН СТО ЈА НО ВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар: 
– На ше де те је још ма ло. У но ви на ма
се мо же про чи та ти да по шко ла ма
за и ста има све га и сва че га. Ми за сад
за то не бри не мо. Ка да бу де вре ме и
ако се уоп ште по ја ви на си ље у вр ти ћу

или шко ли, при пре ма ће мо се и раз -
го ва ра ће мо с де те том.

ФИ ЛИП ВЛА ЈИЋ, 
ди пло ми ра ни спорт ски тре нер:

– Да до на си ља не би до ла зи ло,
тре ба ло би усме ри ти де цу на спорт,
у не ку при ват ну шко лу, на стра ни
је зик... Та ко је би ло у мом слу ча ју.
Де те тре ба јед но став но да се раз ви ја
у пра вил ном сме ру, да се скло ни са
ули це и да се вас пи та ва у здра вом
окру же њу. Ро ди те љи мо ра ју да бу ду
упу ће ни у све и де те не тре ба ни шта
да кри је од ма ме и та те. Та ко ђе, де -
те тре ба да се оса мо ста ли што је пре
мо гу ће.

НЕ НАД ПЕТ КО ВИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Мој унук је имао про блем. У јед -
ној гру пи на ван на став ним ак тив но -
сти ма је дан деч кић је био ја чи и круп -
ни ји од оста ле де це, а тре ни рао је џу -
до. Мал тре ти рао их је све од ре да. Узи -
мао им је ства ри, пре ту рао по тор ба -
ма, а по не кад би и уда рио не ког ђа ка.
Био је при ја вљен пр во код учи те љи -
це, па код ди рек то ра. На кра ју се, сре -
ћом, све сре ди ло.

ДРА ГА НА ДИ ВАЦ, 
ко ре пе ти тор у Ба лет ској шко ли:

– Ми слим да на про бле му на си ља
мо ра да се ра ди на свим ни во и ма –
ка ко код ку ће, та ко и у шко ли. Имам
ути сак да су де ца уса мље ни ја не го
пре, јер ро ди те љи мно го ра де. Еду ка -
ци ја је ја ко ва жна. Бит но је да се о
про бле му не ћу ти. Мо гли би, ре ци мо,
на те ле ви зи ји да се пу шта ју крат ки
еду ка тив ни фил мо ви о вр ста ма на си -
ља и пре по ру ка ма о то ме ка ко ре а го -
ва ти у да тим си ту а ци ја ма. То би си -
гур но би ло ко ри сно.

РА ДИ СЛА ВА ЖИВ КОВ, 
ме ди цин ска се стра:

– Не мо гу да про це ним да ли је
пре че сто при ка зи ва ње слу ча је ва вр -
шњач ког на си ља у ме ди ји ма штет но
или ко ри сно. Ра ни је ни је би ло то ли -
ко ве сти на ту те му и ни сам си гур на
да ли то зна чи да на си ља та да ни је
би ло или се са мо о то ме про сто ни је
го во ри ло. О про бле му на си ља баш
мно го раз ми шљам и ни сам си гур на
шта је пра во ре ше ње. Мо ја де ца, сре -
ћом, ни су има ла та квих про бле ма.
Ми смо са се ла, мо жда је и то раз лог.

Анкетирала: Је ле на Ка та на

Н. ПЕТКОВИЋФ. ВЛАЈИЋ Д. ДИВАЦ Р. ЖИВКОВ

ИМА ЛИ КОД НАС ВР ШЊАЧ КОГ НА СИ ЉА?

Ре ше ње: усме ри ти де цу на 
спорт и ван на став не ак тив но сти

М. СТОЈАНОВИЋН. ГЛИШИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
11. ок то бра, од 10 до 11 са ти, стру је
не ће има ти ста нов ни ци де ла Ули це
Иве Ло ле Ри ба ра, од На дел ске до Зим -
ске, у Стар че ву.

У уто рак, 15. ок то бра, од 9.30 до
11.30, без елек трич не енер ги је оста -
ће ста нов ни ци Ули це Сте ва на Шу -
пљик ца од 41 до 53 и Чу ми ће ве 47 и
49. Истог да на стру је не ће би ти ни у
До ло ву, и то од 10 до 11 са ти у де ло -
ви ма ули ца 7. ју ла и Пут за Пе сак, а

од 12.30 до 13.30 у Про ле тер ској од
Ба ва ни штан ског пу та до кра ја и у де -
лу Ба ва ни штан ског пу та од Фи скул -
тур не до Про ле тер ске.

У сре ду, 16. ок то бра, од 10 до 12
са ти, ис кљу че ња су пла ни ра на за Пан -
че во, и то за део Ули це Вла ди ми ра
Же сти ћа од Ц. Ла за ра до М. Тре бињ -
ца, за тим део Ули це ца ра Ла за ра од
В. Же сти ћа до Пр во мај ске, за Пр во -
мај ску од 31 до 37 и за део Ули це
Ми ло ша Тре бињ ца од В. Же сти ћа ка
Пр во мај ској.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Пан че ва,
Стар че ва и До ло ва

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ЗИМ НИ ЦУ

ДА ЛИ СТЕ СПРЕ МИ ЛИ 
ДОК ТО РАТ ИЗ АЈ ВА РА?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Џа ба сте кре чи ли

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У цену, поред поврћа, улазе и струја, вода, време и труд

Да би смо оста ли у ду ху те ма ти ке ру -
бри ке из над, ево јед ног при зо ра ко ји
се не рет ко мо же ви де ти на сва ком
ћо шку у на шем гра ду.

Ок то бар је ме сец ка да ЈКП „Хи ги -
је на” тра ди ци о нал но већ го ди на ма
чи сти и уре ђу је наш град од но се ћи
ка ба сто сме ће. Рад ни ци тог пред у зе -
ћа вр ло су рев но сни у оба вља њу свог
по сла и оста лим да ни ма (али и но ћи -
ма), а као што мо же те ви де ти у гор -
њем тек сту, до ла зе и по по зи ву.

Ипак, очи то не ки на ши су гра ђа ни
или не тр пе ред или јед но став но во ле
да гра де, а кад не ма ју шта, они са гра -
де – ди вљу де по ни ју. И као што по себ -
но ужи ва ју у то ме да пар ки ра ју во зи ла
баш та мо где је то зна ком за бра ње но,
та ко су им и за од ла га ње ђу бре та на -
ро чи то атрак тив не ло ка ци је на ко ји -
ма су аде кват ним нат пи сом за мо ље ни
да упра во то не чи не. Ја сно је да је код
та квих нај ве ћи не ред на ме сту где ни
„Хи ги је на” не ма при ступ – у гла ви.
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Јед не лет -
ње ве че ри
у Њу јор ку
пси  хо  лог
Џејмс Коб
одр жао је
пре да ва ње
на те му ве -
шти не вра -
ћа ња из гу -
бље них се -
ћа ња. На -
кон пре да -
ва ња при -
ла зи му не по зна ти чо век, ко ји се
пре че тр де сет го ди на про бу дио у
хо тел ској со би по ред уби је не же -
не, не се ћа ју ћи се до га ђа ја од прет -
ход не но ћи. Са да же ли да са зна
исти ну: да ли је био не ви ни по -
сма трач или су ро ви уби ца?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли је ово пла не та му шка ра ца.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Је сте, њи хо ва је пла не та. Они
на ре ђу ју, они су гла ва по ро ди це,
они за ра ђу ју... а ми тро ши мо.”
063/7485...

„Ко ли ко ја знам, ни је, јер ка жу
да су же не с Ве не ре, а му шкар ци с
Мар са. Овај мој то до ка зу је. Он се
по на ша баш као да је пао с Мар -
са.” 064/3677...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко че сто чи та -
те по е зи ју:

„Кад год мо ја де ца у шко ли ра де
не ку пе сми цу из чи тан ке, па тре ба
да по мог нем око до ма ћег.”
064/1119...

„По што мој дра ги пе ва по ка фа -
на ма, од по е зи је са мо чи там тек -
сто ве пе са ма ко је он учи за на сту -
пе. Мо ра не ко ваљ да да га пре сли -
ша.” 063/2332... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 16. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пита -
ње: „Ко ли ко че сто чи та те пси хо ло -
шке књи ге?”, на гра ди ће мо по једном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) 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.

Да ли је Сиг -
мунд Фројд
од го во ран за
смрт сво јих
се ста ра у
кон цен тра -
ци о ном ло -
го ру? На кон
до ла ска на -
ци ста у Беч
Сиг мун ду је
одо бре на из -
ла зна ви за, а
он је ре шио
да по ве де са со бом су пру гу, њи хо -
ву де цу с по ро ди ца ма, се стру сво је
же не, кућ не по моћ ни це, лич ног ле -
ка ра с по ро ди цом и пса. Оста вио
је че ти ри се стре, ко је ће би ти од -
ве де не у ло гор и та мо умре ти.

„Се стра Сиг мун да
Фрој да” Го це та

Сми лев ског

„Књи га тај ни” 
Е. О. Кировицa

Два чи та о ца ко ји до 16. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли је ово пла не та му -
шка ра ца?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) 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.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

И у жи во ту и у спор ту ва жно је зна -
ти бо ри ти се. Сви па да мо и уста је -
мо, али они ко ји то це лог жи во та
тре ни ра ју, по сле бор бе пру жа ју ру ку
про тив ни ку, без об зи ра на то је су ли
га са вла да ли или ни су. И на ста вља ју
да се бо ре...

Гла ва пра ви раз ли ку

Ан дреа Сто ја ди нов (19) сту дент ки ња
је Фа кул те та за без бед ност у Бе о гра -
ду. Џу дом се ба ви од сво је че твр те го -
ди не и до са да је осво ји ла пет по је ди -
нач них европ ских ме да ља у кон ку -
рен ци ји ка де та и мла ђих се ни о ра, а
на Свет ском пр вен ству за ју ни о ре про -
шле го ди не осво ји ла је брон зу.

– Ско ро да и не пам тим да не ка да
ни сам зна ла шта је џу до. Брат је по -
чео да тре ни ра ка да сам ја има ла две
го ди не, па сам с ро ди те љи ма гле да ла
ње го ве тре нин ге. Трч ка ра ла сам по
стру ња ча ма и ко лу та ла се са оста ли -
ма – при ча Ан дреа.

Бр зо је схва ти ла и да је за вр хун ске
ре зул та те по треб но мно го тру да.

– Ни је у пи та њу са мо ула га ње фи -
зич ког на по ра, мно го ви ше тре ба пси -
хич ке сна ге. С бо љим ре зул та ти ма на -
ша оче ки ва ња ра сту, а ми смо све све -
сни ји да се ла га но пе ње мо сте пе ни -
ца ма до не ког ве ли ког ре зул та та ко ји
са ња мо. Тре ни ра се пу но, два или три
пу та днев но, али за фи зич ки на пор су
сви спо соб ни. Сма трам да је мен тал -
на сна га оно што пред ста вља нај ве ћу
раз ли ку ме ђу так ми ча ри ма – об ја -
шња ва Ан дреа.

Не ка да јој те шко па да што не ма
до вољ но вре ме на за дру же ње, али
све сна је да про фе си о нал но бав ље -
ње спор том зах те ва про ме не у на -
викама.

– Оно што нај ви ше во лим код џу да
је сте упра во при ли ка да упо знам што
ви ше љу ди. Као ма ла сам сва ког ви -
кен да ишла на тур ни ре по Ср би ји и
сва ких не де љу да на ви ђа ла дру га ре
из ра зних де ло ва на ше зе мље. Са да с
не ко ли ко тих дру га ра имам при ли ку
да че сто пу ту јем не куд ван Ср би је и
на по не ко ли ко да на. Упо зна ла сам
мно штво див них осо ба и ве ру јем да
ћу у њи ма има ти при ја те ље це лог жи -
во та – ка же Ан дреа.

Дру га ле па ствар ко ју јој је до не ло
ба вље ње овим спор том је су пу то ва ња
у да ле ке кра је ве.

– Про шле го ди не смо има ли свет -
ско пр вен ство на Ба ха ми ма. Не ве ру -
јем да бих ика да би ла у том ра ју да се
не ба вим овим спор том. По ред то га,
то је би ло пу то ва ње с мо јим нај бо -
љим при ја те љи ма... Па ка ко он да не
во ле ти овај спорт? – сме је се она.

Ис ти че да је дра го це но то што је
на у чи ла да и ка да из гу би и кад по бе -
ди, ода при зна ње про тив ни ку.

– Ме ђу соб но по што ва ње ко је спор -
ти сти ука зу ју јед ни дру ги ма без об зи -
ра на на ци о нал ност, ве ру, ра су... ша -
ље ле пу сли ку це лом све ту – за кљу чу -
је Ан дреа.

Хар мо ни ја са уни вер зу мом

Де нис То мо вић (46) по стру ци је ин -
же њер шу мар ства, а пре ко два де сет
го ди на ба вио се аи ки дом. Као де те је
тре ни рао ка ра те, али ка да је са знао
за ову бо ри лач ку ве шти ну, за љу био
се на пр ви по глед.

– У аи ки ду су нај леп ши гра ци о -
зност по кре та, сми ре ност и ста бил -
ност, ко ји се по сти жу на кон ду го го -
ди шњег ба вље ња не са мо фи зич ким
већ у пр вом ре ду ду хов ним аспек том
ове ве шти не. Све де лу је та ко јед но -

став но и не ствар но и мно ги ми сле да
је то са мо обич на ко ре о гра фи ја. Али
кад про ба ју, бр зо схва те да то ни је ни
бли зу исти не – ре као је Де нис.

Он до да је да аи ки до од оста лих
спор то ва одва ја не на сил ни при ступ
пре ва зи ла же њу сва ког кон флик та, пр -
вен стве но оног уну тра шњег, а за тим
и у од но су са око ли ном.

– Тре нин зи мо гу би ти из у зет но на -
пор ни, јер аи ки до тра жи, по ред до -
бре кон ди ци је, и пот пу ну мен тал ну
фо ку си ра ност и пре ци зност у из во ђе -
њу тех ни ка, ка ко не би до шло до по -
вре ђи ва ња – об ја шња ва Де нис.

У овом спор ту не по сто је так ми че -
ња, ка же Де нис, об ја шња ва ју ћи да се
чо век у аи ки ду бо ри је ди но са са мим
со бом.

– Имао сам мно го пу та при ли ку да
са вла дам са мог се бе, па чак и ка да
ми је жи вот био ди рект но угро жен. И
ти ме се за и ста по но сим – ис ти че он.

Де нис ве ру је у то да су сви љу ди
ме ђу соб но по ве за ни и да је по је ди -
нац са мо мр ви ца у оке а ну све га што
по сто ји.

– Кад ве ћи на љу ди бу де би ла све -
сна то га и кад се бу де по на ша ла у
скла ду с тим, овај свет ће по ста ти
мно го леп ше ме сто за жи вот. Ја те -
жим да пре не сем ту спо зна ју на љу де,
али и да их под стак нем на лич ни ду -

хов ни, мен тал ни и фи зич ки
раз вој. До не дав но кроз аи -
ки до, а тре нут но као учи тељ
ре и ки ја и ин струк тор јо ге –
ка же он.

Пре ко тр ња до зве зда

Ог њен Дра го је рац (25) по -
чео је да тре ни ра кик-бокс у
дру гом раз ре ду сред ње шко -
ле, на кон ви ше го ди шњег ба -
вље ња ко шар ком.

– Же лео сам да се опро -
бам у ин ди ви ду ал ном спор -
ту и већ по сле пр ве не де ље
тре нин га кик-бок -
са осе тио сам да је
од лу ка би ла ис -
прав на. По ред фи -
зич ког на прет ка,
по мо гао ми је да
оја чам и мен тал -

но као лич ност, на у чио ме
је да ни ка да не од у ста јем
од сво јих ци ље ва и да ра -
дим на пор но ка ко бих те
ци ље ве и оства рио, ка ко у
рин гу, та ко и у жи во ту – ре -
као нам је Ог њен.

У ње го вој по ро ди ци ни ко
се пре ње га ни је ба вио бо -
ри лач ким ве шти на ма, па је
ње гов из бор иза звао чу ђе -
ње и страх да не бу де по -
вре ђен, по себ но код мај ке,
али је бр зо схва ти ла ка кав
је то спорт и са да му је ве -
ли ка по др шка.

– Тре ни рам сва ко днев но. То ком
при пре ма за так ми че ње – и два пу та
днев но. Фо ку си ран сам на сво је при -
пре ме и тру дим се да сва ки пут бу -
дем мак си мал но спре ман и у бор би
до ми нант ни ји од дру гог бор ца, ка ко
бих се са сва ког тур ни ра вра тио са
од лич ним ре зул та ти ма – ка же Ог њен.

Ка да уђе у ринг, так ми чар оста је
сам, да по ка же шта је и ко ли ко ра дио
на се би.

– По себ ну чар у овом спор ту пред -
ста вља тре ну так ка да ти су ди ја подигне

ру ку и ка да те оки ти злат ном
ме да љом, ко ја пред ста вља кру -
ну твог ра да и на по ра, од но -
сно то са зна ње да се сав твој
вре дан рад и труд ис пла тио.
То бу ди не ко по себ но осе ћа ње
и још ве ћи мо тив за да љи и
још на пор ни ји рад ка не ким
ви шим ци ље ви ма – об ја шња -
ва он.

Ог њен је до са да осво јио
до ста зна чај них на гра да, а
изме ђу оста лог од бра нио је
прво ме сто на Европ ском ку -
пу, на ко јем се так ми чио
повре ђен.

– Пут ни је лак и има мно го
успо на и па до ва, као и од ри -
ца ња, али та ко се по ста је шам -

пи он. Ни је бит но да ли
је у пи та њу ринг или не -
ка жи вот на си ту а ци ја,
увек се тре ба тру ди ти и на пор -
но ра ди ти да би се оства ри ли
за цр та ни ци ље ви, ко ји на кра ју
и до ђу као ре зул тат тог ра да.
Она ко ка ко ка же и ла тин ска из -
ре ка Per aspera ad astra: пре ко
тр ња до зве зда – за кљу чу је Ог -
њен.

Ка ра те као по тре ба

Та ма ра Жи вић (21) сту дент ки -
ња је Би о ло шког фа кул те та, а
ка ра те тре ни ра од сво је ше сте
го ди не. Ста ри ји брат је пр ви у
по ро ди ци по чео да се ба ви овим
спор том, али због по вре де је мо -
рао да од у ста не.

– Ја сам, упр кос ра зним по -
вре да ма и са ве ти ма да мо рам
да пре ки нем, и да ље у ка ра теу.
Имам ту во љу и упор ност, ко је
ме пра те чи та вог жи во та и ни су

ми до зво ли ле да ста нем. Ме ни је ка -
ра те сва ко дне ви ца и не пи там се да
ли хо ћу или не ћу да идем на тре нин -
ге, то је јед но став но не што што
се под ра зу ме ва. Као што мо рам
да је дем, пи јем во ду, ди шем... –
при ча Та ма ра.

Од мах су је за ин те ре со ва ле бор -
бе, од но сно по бе ђи ва ње. 

– Ни кад се ни сам ба ви ла ка та -
ма, од мах ми је би ло за ни мљи во
да се бо рим, да учим тех ни ке и
ра дим с про тив ни ци ма. Јед но -
став но, то ми је ушло у крв – ка -
же Та ма ра.

Успех на пр вим так ми че њи ма
под ста као ју је да се ви ше тру ди
и тре ни ра ка ко би по сти за ла још
бо ље ре зул та те.

– У бор би с про тив ни ком не
зна мо ко ји ње гов по тез да оче ку -
је мо, ни ти он зна шта ће мо ми да
ура ди мо. На мен тал ном ни воу је
бор ба за ни мљи ви ја од ка та, јер
ни ка да не знаш шта мо же да се
де си. То га не ма у ка та ма, ко је су бор -
ба са за ми шље ним про тив ни ком, од -
но сно са са мим со бом. А бор ба је као
пра ви жи вот, ту су успо ни и па до ви,

али опет мо же мо иза ћи као по бед ни -
ци – ка же Та ма ра.

По че ла је да се так ми чи са осам
го ди на и на „Ро да ку пу” у Бе о гра ду
осво ји ла сво ју пр ву злат ну ме да љу. 

– Све вре ме сам гле да ла у пу бли ку
и ма му, ко ја је мо ја нај ве ћа по др шка
за сва ова так ми че ња. На кра ју сам
до би ла пе хар ко ји је био ве ћи од ме -
не – при ча она.

Би ла је пр ва ки ња др жа ве за ка дет -
ки ње, ју ни ор ке и мла ђе се ни ор ке, за -
тим ви це шам пи он ка др жа ве за се ни -

ор ке, тре ћа на др жав ном так ми че њу и
тре ћа на Бал ка ну за мла ђе се ни ор ке.

– Да би био успе шан, мо раш да ве -
ру јеш у се бе и ка да се чи ни да је не -
мо гу ће. Иа ко ти сви го во ре, чак и тво -
ја гла ва, да не што не мо жеш, мо раш
да бу деш ис тра јан у то ме – ка же Та -
ма ра.

Она ис ти че да је ја ко бит но има ти
до брог тре не ра ко ји ве ру је у те бе, као
што ти ве ру јеш ње го вим са ве ти ма.

– Те шко је не ка да ускла ди ти оста -
ле оба ве зе с тре нин зи ма. Али је нај -
леп ше ка да по сле осво је не на гра де
зна те да је вре де ло што сте се по му -
чи ли. Иа ко увек бу де тре ну та ка ка да
хо ће те да од у ста не те, све коц ки це се
на кра ју сло же и све бу де она ко ка ко
тре ба – об ја шња ва Та ма ра.

Ди сци пли на на пр вом ме сту

Сту дент Фа кул те та спор та и фи зич -
ког вас пи та ња Алек сан дар Ба та ло (19)
тре ни ра те квон до од пр вог раз ре да
основ не шко ле. Ре пре зен та ти вац је
већ не ко ли ко го ди на.

– Ова бо ри лач ка ве шти на на ли ку -
је ка ра теу, али је, опет, раз ли чи та.
Је ди но што је пот пу но исто, је сте да
се у оба слу ча ја но си ки мо но. За овај
спорт сам са знао та ко што сам ви -
део фла јер на др ве ту док сам ше тао
с ба ком. Оти шао сам и про бао. Те -
квон до ме је при ву као јер је за ни -
мљив, а де си ло се и да сам од по чет -
ка имао до брог тре не ра. Већ са се -
дам го ди на осво јио сам пр ву ме да -
љу: би ла је то брон за! – при ча нам
Алек сан дар.

Ка ко је вре ме од ми ца ло, по сти зао
је све бо ље ре зул та те. У сво јој ко лек -
ци ји да нас има ве ли ки број злат них
ме да ља. На Бал кан ском так ми че њу
2012. осво јио је сре бро. И од та да је
увек за у зи мао јед но од пр ва три ме -
ста. На др жав ном пр вен ству је три
го ди не за ре дом био на гра ђи ван. По -
стао је ре пре зен та ти вац у ка дет ској
се лек ци ји.

– Пре две го ди не сам ушао у се ни -
ор ску ка те го ри ју. Ту је са да ве ли ка
раз ли ка, јер ме ђу так ми ча ри ма мо же
би ти раз ли ка и де сет го ди на – об ја -
шња ва нам Алек сан дар.

Сма тра да је за успех нај ва жни је
ре дов но тре ни ра ти и би ти хра бар и
бор бен.

– Ле по је то што кроз спорт упо зна -
јеш љу де. С дру ге стра не, сте че на ди -
сци пли на ре флек ту је се и на жи вот.
Те квон до ме је на у чио ка ко да се од -
но сим пре ма љу ди ма и не при јат ним
си ту а ци ја ма, да ли да не што пре ћу -
тим или да се бо рим... – ка же Алек -
сан дар.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ БО РИ ЛАЧ КИМ ВЕ ШТИ НА МА

УСТА НИ И БО РИ СЕ!

Денис Томовић

Тамара Живић

Александар Батало

Андреа Стојадинов

Огњен Драгојерац
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Са ша Гам би ро жа, 

му зи чар, кан та у тор, сту дент 

МУ ЗИ КА: Гру па „ Black Sab-
bath” суп тил но се про вла чи ла
кроз мо је де тињ ство. Мрач не
де о ни це, енер ги ја, ди на ми ка
и Ози јев во кал чи не овај бенд
за и ста не над ма ши вим. Нај бо -
љи ал бу ми су „ Black Sabbath”
и „Sabbath Bloody Sabbath”,
са свим по мом уку су! У поп-
блуз фа зо ну ми је оми ље ни
кан та у тор Џон Ме јер, ког сам
от крио пре две го ди не. Стил
сви ра ња, емо ци ја, фи не ги -
тар ске им про ви за ци је и ме -
ка ни поп-со ул во кал чи не овог
му зи ча ра ком плет ним.
ФИЛМ: Ка ко ужи вам у му зи -
ци, та ко во лим да се опу стим
и уз филм. Филм „Со ба 1408”
при па да жан ру хо ро ра. Ја ко
ин те ре сант на при ча и ре дак
филм ко ји те ствар но уве де у
са му рад њу, ба рем од оних
ко је сам до сад гле дао. При -
ча се од ви ја у со би хо те ла, а
глав ни глу мац Џон Кју зак ту -
ма чи пи сца ко ји се зо ве Мајк
Ен слин. Због смр ти сво је ћер -
ке он по чи ње да ве ру је у ду -
хо ве и по се ћу је стра шна ме -
ста да би пи сао књи ге о то ме.
И не слу ти да га у хо те лу че -
ка ју је зи ви до га ђа ји. Глав ни
ди рек тор хо те ла го спо дин
Олин (Се мју ел Л. Џек сон) мо -
ли га да не ула зи та мо, јер је

у тој со би би ло ше зде сет уби -
ста ва. Он упр кос све му же ли
да за поч не сво ју при чу. Са мо
де ша ва ње фил ма ме је баш
по ву кло да пра тим, чак и да
осе тим је зу и страх. Чи ста де -
сет ка! До па да ју ми се још два
фил ма у ко ји ма глу ми Џон
Кју зак: „Say Anything” и „Se-
rendipity”. Пре див ни фил мо -
ви ко ји су вред ни па жње.
КЊИ ГЕ: У сло бод но вре ме во -
лим и да чи там. Мно го во лим
по е зи ју и ро ма не. Ра до чи там
Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са.
Он је ро ђен у За бла ћу, код
Чач ка, а ра дио је као учи тељ
и ца рин ски слу жбе ник. Пр ву
пе сму је на пи сао још у сед -
мом раз ре ду. Чо век је не ве ро -
ват ног та лен та. Био је срп ски
пе сник и ро до љуб. У Фран цу -
ској је за вр шио сво ју по след -
њу збир ку пе са ма „Не до вр ше -
не пе сме”. Нај по зна ти је су
„Нир ва на”, „Пи јан ство”, „Мо -
жда спа ва”, али има још много
дру гих ко је вре ди про чи та ти.

Не до вр ше не пе сме

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Го сто ва ња у 
Хо лан ди ји и Ка на ди

Чла но ви Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Стан ко Па у но вић”
НИС – Ра фи не ри је наф те Пан -
че во у прет ход ном пе ри о ду
успе шно су се пред ста ви ли и у
про гра ми ма ме ђу на род них фе -
сти ва ла у на шој зе мљи и ино -
стран ству.

Деч ји, омла дин ски и пр ви
из во ђач ки ан самбл уче ство ва -
ли су у ју ну на фе сти ва лу фол -
кло ра у Не се ба ру. У про гра му
фе сти ва ла Ср ба ста ро се де ла -
ца „Ивањ ско цве ће” у Сив цу
пред ста ви ли су се пр ви из во -
ђач ки ан самбл, као и там бу -
ра шки и на род ни ор ке стар
игра ма Ср ба из Ба на та и око -
ли не Гњи ла на. Чла но ви „Па у -
но ви ћа” на сту пи ли су и на Фе -
сти ва лу срп ског фол кло ра у
Ба ња лу ци, а нај мла ђи игра чи,
деч ји ан самбл ни жих раз ре да,
бо ра ви ли су на Див чи ба ра ма.
Жен ска гру па пе ва ча и сви ра -
чи на тра ди ци о нал ним ин стру -
мен ти ма пред ста ви ли су се у
про гра му фе сти ва ла у око ли -
ни По же ге и на „Да ни ма ду -
хов не му зи ке” у Пан че ву. Ан -
сам бли „Па у но ви ћа” на сту пи -
ли су и пред пу бли ком у Сеф -
ке ри ну, Вр ба су и Бе че ју, где
је одр жан фе сти вал „Бе чеј
фолк фест”, уз уче шће ан сам -
ба ла из де се так зе ма ља. Уз
подр шку Гра да Пан че ва, ре а -
ли зо ван је је да на е сти фе сти -
вал „Пан че во – град игре”, од
19. до 21. ав гу ста, уз уче шће

ан сам ба ла из То рон та, Ку че ва
и Пан че ва.

Из у зет но успе шно пред ста -
вља ње „Па у но ви ћа” оства ре но
је на ме ђу на род ном фе сти ва лу
фол кло ра у Ен схе деу у Хо лан -
ди ји, одр жа ном од 27. ав гу ста
до 3. сеп тем бра. На сту пи ли су
фол клор ни ан самбл, на род ни
ор ке стар и сви ра чи на тра ди -
ци о нал ним ин стру мен ти ма. Та -
мо су се пред ста ви ли и фол -
клор ни ан сам бли из Хо лан дије,

Пор ту га ли је, Не мач ке и Ср би -
је. До ма ћи ни, фол клор на гру -
па „Де Кре кел” из Ен схе деа,
из у зет но су осми сли ли бо ра -
вак, у окви ру ко јег су ор га ни -
зо ва ли два кон цер та, фол клор -
ну ра ди о ни цу и оби ла зак зна -
ме ни то сти Хо лан ди је. Овај фол -
клор ни ан самбл по се ти ће наш
град 2020. го ди не.

Као кру на ве о ма са др жај ног
ле та и мно го број них из ве де них
про гра ма ши ром Евро пе усле -

ди ло је го сто ва ње фол клор ног
ан сам бла КУД-а „Стан ко Па у -
но вић” НИ С–РНП у Ка на ди.
Кон церт на тур не ја ре а ли зо ва на
је у са рад њи са Ака де ми јом срп -
ске на род не игре из То рон та,
ко ја је у ав гу сту го сто ва ла у Пан -
че ву. То ком тур не је одр жа ни су
кон цер ти у Ки че не ру и Ми си -
со ги, а у про гра му су се сме њи -
ва ле ко ре о гра фи је до ма ћи на,
Ака де ми је срп ске на род не игре
из То рон та, и го сти ју, КУД-а
„Стан ко Па у но вић” НИ С–РНП
из Пан че ва. Игра чи „Па у но ви -
ћа” пред ста ви ли су се игра ма
из: Ба на та, До ње Ја се ни це, око -
ли не Бе о гра да, Хо мо ља, Врањ -
ског По ља и Пчи ње. То ком тог
бо рав ка ор га ни зо ва на је по се та
Ни ја га ри ним во до па ди ма, а уче -
сни ке тур не је при ми ло је Ње -
го во пре о све штен ство вла ди ка
ка над ски го спо дин Ми тро фан
у ко на ку ма на сти ра у Мил то ну.
Тур не ја је на ста вак ви ше де це -
ниј ске са рад ње КУД-а „Стан ко
Па у но вић” НИ С–РНП из Пан -
че ва и Ака де ми је срп ске на род -
не игре из То рон та, чи ји је осни -
вач и ди рек тор наш су гра ђа нин
Ми ро слав Ба та Мар че тић, ко ји
већ два де сет се дам го ди на жи -
ви и успе шно пре но си тра ди -
ци о нал ну срп ску кул ту ру на мла -
де на ра шта је на ших су на род ни -
ка у Ка на ди.

„Па у но ви ћу” по по врат ку из
Ка на де пред сто је број на уче -
шћа у про гра ми ма ху ма ни тар -
них кон це ра та у Пан че ву и на
пре сти жном фе сти ва лу БЕ МУС
у Бе о гра ду.

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 10. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт ма гич них стру на – Кра љев ски гу да чи Св. Ђор ђа и Урош
Дој чи но вић. 

Пе так, 11. ок то бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ху ма -
ни тар ни кон церт „Ду хов но на род но са бра ње гу са ла, бе се де,
игре и пе сме”. 

Пе так, 11. ок то бар, 21.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
жур ка „Deep & Dirty”. 

Че твр так, 17. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ма ри је Ба ја ли це. 

Из ло жбе
Че твр так, 10. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: раз го вор о књи зи „Са ша Пан чић, ра до ви 2002–2017”.

Пред ста ве
Су бо та, 12. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ба -
лет ска пред ста ва за де цу „Ла бу до во је зер це”. 

По не де љак, 14. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Шта ће мо сад?”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 17. ок то бар, 19 са ти, На род ни му зеј: про мо ци ја
књи ге „Ка ко је по ле те ла Срп ска Спар та” – при ча о др Вла ди -
ми ру Алек си ћу, пр вом срп ском Ика ру, мр Ми ло ра да Или ћа.

ДЕЧ ЈИ ОК ТО БАР СКИ СА ЛОН

По хва ла за Пан чев ку
На пе де сет че твр том бе о град -
ском Деч јем ок то бар ском са -
ло ну, под на зи вом „Чу вај мо
при ро ду”, ове го ди не сво је ра -
до ве пред ста ви ле су и две по -
ла зни це ате љеа „Ма ли ге ни је”
из Пан че ва: Ста ша Ан до нов -
ски (9) и На ђа Ни ко лић (11).

На ово го ди шњи кон курс
при ја ви ло се сто уста но ва са
де вет сто два де сет ра до ва, а
жи ри је иза брао три ста пе де -
сет ра ђе них у ра зним ли ков -
ним тех ни ка ма, ко ји су овом
при ли ком из ло же ни.

Рад „Јеж” ко ји је ура ди ла
На ђа Ни ко лић у тех ни ци гра -
таж осво јио је по хвал ну награ -
ду. Ате ље по сто ји је данаест

го ди на, а во ди га ли ков на
умет ни ца Ива на Мар кез
Фили по вић.

УПИС НО ВИХ ЧЛА НО ВА

У то ку је упис но вих чла но ва, та ко да сви они ко ји же ле

да се ба ве тра ди ци о нал ном кул ту ром и сцен ском умет но шћу

мо гу да се при ја ве. Про сто ри је КУД-а „Стан ко Па у но вић”

НИ С–РНП на ла зе се у До му омла ди не у Ули ци Све тог Са ве

број 10, а упис је мо гућ сва ког рад ног да на од 17 до 20 са -

ти. Ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фо не: 013/313-638

и 063/348-257.

СМО ТРА ХО РО ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Запажен наступ
наших пен зи о не ра

Смо тра хо ро ва пензионера
Војво ди не одр жа на је у Зре ња -
ни ну у по не де љак, 7. ок то бра.
Уче ство ва ло је три на ест гру па
пева ча из Вој во ди не, а го сти
су били хо ро ви из Ни ша, Ле -
сков ца и Аран ђе лов ца.

Град Пан че во и пен зи о не ре
Пан че ва пред ста вљао је, као и
свих го ди на до сад, ан самбл и
хор „Злат на је сен”, у са рад њи
с Град ским удру же њем свих
пен зи о не ра Пан че ва. Уче шће
и на ступ хо ра омо гу ћи ли су
Град Пан че во на осно ву јав ног

кон кур са за су фи нан си ра ње
про је ка та ама тер ског ства ра -
ла штва у кул ту ри за 2019. го -
ди ну, као и Град ско удру же ње
свих пен зи о не ра уче шћем у
тро шко ви ма пре во за.

Ан самбл и хор „Злат на је -
сен” по сто ји већ три де сет се -
дам го ди на и на сту па на обе -
ле жа ва њи ма ју би ле ја и про сла -
ва у на шем гра ду у око ли ни.
Умет нич ки ру ко во ди лац и ди -
ри гент био је не дав но пре ми -
ну ли То ми слав Сте јић, дипл.
ар хи тек та у пен зи ји.

КОН КУРС ЗА СА ЛОН УМЕТ НО СТИ

При нуд на сло бо да
Га ле ри ја са вре ме не умет но сти
Кул тур ног цен тра Пан че ва у но -
вем бру 2019. го ди не ор га ни зу -
је че тр де сет де ве ти Са лон умет -
но сти Пан че ва, с те мом „При -
нуд на сло бо да”. На ње му ће би -
ти пред ста вље ни ра до ви из обла -
сти сли кар ства, гра фи ке, цр те -
жа, стри па, ва јар ства. Би ће при -
су тан и сег мент гра нич них и
ин тер ме ди јал них оства ре ња.

По треб но је да умет ни ци до -
ста ве: фо то гра фи ју ра да (JPG
300 DPI) ко јим кон ку ри шу за
Са лон, по дат ке о ра ду (на зив,
го ди на, тех ни ка, ди мен зи је) и
крат ку би о гра фи ју у три ре да
пи са ну у „Word-у” (кон такт,
шко ло ва ње).

Пра во уче шћа има ју сви
про фе си о нал ни умет ни ци ко -
ји су ро ђе ни или ра де на те -

ри то ри ји гра да Пан че ва. Кон -
ку ри ше се умет нич ким де ли -
ма на ста лим по сле 2017. го -
ди не. Ра до ви тре ба да бу ду
гале риј ског фор ма та (опре -
мље ни и спрем ни за ка че ње).
Жи ри има пра во да по зо ве
умет ни ка.

Кон курс ну до ку мен та ци ју
тре ба до ста ви ти од 1. до 10.
ок то бра 2019. го ди не на имејл

адре су panart@panet.rs, с на -
зна ком „за са лон Пан че ва”.

Жи ри до де љу је три на гра де,
од ко јих пр ва или дру га мо гу
би ти от куп не, а тре ћа је ор гани -
за ци ја са мо стал не из ло жбе у га -
ле риј ским про сто ри ма КЦП-а.

Уче сни ци кон кур са би ће оба -
ве ште ни о ре зул та ти ма и да ту -
му до ста вља ња ра до ва до 16.
ок то бра.

У КО ВИ НУ

На гра ђе ни пан че вач ки
умет ни ци

На тра ди ци о нал ном, три де сет
тре ћем Ок то бар ском ли ков ном
са ло ну у Ко ви ну, ко ји је отво -
рен 3. ок то бра, на гра ђе на су
два пан че вач ка умет ни ка: Ми -
ро слав Сав ков за гра фи ку и
Ми ло ван Па нић за сли кар ство.

На из ло жби је пред ста вље но
свих пе де сет ра до ва ко ји су
при сти гли на кон курс, али они
ко ји ни су би ли опре мље ни ни -
су ушли у ужи из бор за на гра -
ду. До де ље не су на гра де за сли -

кар ство, ва јар ство, гра фи ку и
ал тер на тив ну тех ни ку. Жи ри
је ра дио у са ста ву: проф. Мир -
ја на Ши му но вач ки Шу ње ва -
рић, ли ков ни умет ник Ми ро -
љуб Фи ли по вић Фи ли мир и
проф. Ни ко ла Шу и ца. 

Из Пан че ва су, по ред на гра -
ђе них ау то ра, уче ство ва ли и
умет ни ци Ива на Ди ми трић Пе -
шић, Ми лун Шиљ ко вић, Ми лан
Ма нић, Ма ри ја Ди ми трић, Дејан
Рат ко вић и Ни ко ла Ко мо сар.

УСПЕ ШНА СЕ ЗО НА КУД-а „ПА У НО ВИЋ”

ПРО МО ЦИ ЈА СРП СКЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ
ШИРОМ СВЕ ТА
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Ср ђан Бо жо вић (55) ро ђе ни је
Пан че вац. На кон за вр ше не Гим -
на зи је „Урош Пре дић” у Пан -
че ву упи сао је сту ди је исто ри -
је. По том је био на став ник у
шко ли „Брат ство –је дин ство”,
док ни је до био по ну ду да ра ди
у На род ном му зе ју Пан че во. У
по чет ку је имао пред ра су де пре -
ма том по слу, а ко ли ко у ње му
да нас ужи ва, све до чи то што је
у тој кул тур ној уста но ви као
ви ши ку стос исто ри чар за по -
слен већ два де сет пет го ди на.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта је, за пра во,
по сао исто ри ча ра ку сто са?

СР ЂАН БО ЖО ВИЋ: Ми се
ба ви мо при ку пља њем, струч -
ном об ра дом, чу ва њем и пре -
зен то ва њем му зеј ских пред ме -
та. При ку пља мо пред ме те ко ји
су до вољ но вред ни да би се чу -
ва ли у му зе ју као тра го ви про -
шло сти и све до ци јед ног вре -
ме на. То су по крет на кул тур на
до бра. На ба вља мо их от ку пом,
пре ко да ро да ва ца или их са ми
про на ла зи мо. Струч на об ра да
под ра зу ме ва упис у ин вен тар -
не књи ге или у елек трон ску ба -
зу по да та ка. По треб но је да се
од ре де ста рост, са став, ди мен -
зи је... и по ре кло, од но сно ко је
по кло нио или про дао пред мет.
Пред ме те чу ва мо у де по и ма или
у стал ној по став ци. Ми има мо
стал ну по став ку и при лич но
вред не пред ме те. Из ла га ње све -
му ово ме да је сми сао, да би љу -
ди ви де ли те пред ме те и да би
мо гли чак и да их опи па ју.

l Ка да вас је за ин те ре со ва ла
исто ри ја?

– Мо ја мај ка је има ла је ди -
ни цу из исто ри је, па је мо ра ла
да иде на по прав ни, и кр сти ла
се и ле вом и де сном ру ком ка -
да сам ре као да ћу да сту ди -
рам исто ри ју. Ин те ре со ва ла ме
је од пр вог да на ка да смо по -
че ли да је учи мо у шко ли.

l Ка да сте по че ли да ра ди те
у Му зе ју?

– На ска ли од је дан до де сет
же ља да се за по слим у му зе ју
би ла је ну ла. Ме не је ку сто ски
по сао асо ци рао на не ка кво пен -
зи о нер ско удру же ње где та мо
не ки чи ка се ди и че ка по се ти -
о це да до ђу да их про ве де по -
ред ви три на са екс по на ти ма.
За то сам у по чет ку ра дио као
про фе сор у шко ли. По сле из -
ве сног вре ме на ме је при ја те -
љи ца, ко ја је ра ди ла ов де у На -
род ном му зе ју, зва ла да до ђем
јер је ди рек тор ка, исто ри чар ка
по про фе си ји, би ла пред пен -
зи јом. Пр во сам ре као да ми не
па да на па мет, али је пре су ди -
ло то што ми је Му зеј био на
пет ми ну та од ку ће. Сад имам
већ два де сет пет го ди на ста жа
ов де и мо гу вам ре ћи да се не
ка јем...  Ни ка да не зна те шта
ће вам до не ти жи вот. Нај ви ше
ми се до па да што ку сто си има -
ју сло бо ду да од ре ђу ју из ло жбе -
ну де лат ност. Они не где у ово
до ба го ди не под не су план и
про грам ра да за иду ћу го ди ну
и те ме ко ји ма же ле да се ба ве.
На ди рек то ру је да то одо бри.
Има те сло бо ду да бу де те кре а -
тив ни и да би ра те са ми део свог
по сла. То је за и ста ле по.

l Ко ја је пр ва из ло жба ко ју
сте при ре ди ли?

– Ни сам је пот пи сао, иа ко
сам је ком плет но ура дио, за то
што сам био при прав ник и ни -
сам ни имао пра во да бу дем
ау тор из ло жбе. То су би ли „По -
ли тич ки пла ка ти у Пан че ву у
19. и 20. ве ку”. Ишао сам у Ар -
хив и ис тра жи вао. Док чи та те
та кве пла ка те, вра ћа те се у оно
вре ме и осе ћа те ат мос фе ру ко -
ја је вла да ла. Та да сам све при -
пре мио и на пи сао за ка та лог, а
ди рек тор ка је би ла пот пи са на
као ау тор. До са да сам ура дио
пре ко три де сет ау тор ских из -
ло жби.

l Пи ше те и књи ге...
– Имам до са да три књи ге, а

ме ђу њи ма је и „Ди ви зи ја
’Принц Еу ген’”. Та те ма ме је
при ву кла јер ни је по сто јао

ниједан струч ни рад ко ји се ба -
вио овом ди ви зи јом, ко ја је, по
ре чи ма Не ма ца, би ла нај зна -
чај ни ја не мач ка је ди ни ца на те -
ри то ри ји Ју го сла ви је у Дру гом
свет ском ра ту, а фор ми рана је

упра во ов де у ју жном Ба на ту.
Ме ни је то би ло ве о ма при -
влач но за ис тра жи ва ње, чак
сам до био и на гра ду за пу бли -
ци сти ку за ту књи гу. То је онај
за ни мљи ви ји део по сла.

l Пре не ко ли ко да на, 6. ок -
то бра, обе ле жен је Дан осло -
бо ђе ња Пан че ва у Дру гом свет -
ском ра ту. Чи ни се да љу ди о
то ме да нас ма ло зна ју?

– Ка же се да по бед ни ци пи -
шу исто ри ју. Али и да је исто -
ри ја учи те љи ца жи во та. Да би
исто ри ја ствар но би ла учи те љи -
ца, она мо ра да бу де исти ни та.
Не ка да је исти на она ква да од -
го ва ра они ма ко ји су на вла сти.
А не ка да се она
гур не у стра ну
као да је ни је ни
би ло, па се пра -
ви не ка но ва
исто ри ја.

На жа лост, та -
кав је са да слу -
чај сву да у све -
ту – ре ви зи ја.
Сва ко пра ви
исто ри ју ка ко
хо ће и ка ко му
па да на па мет.
То је не сре ћа
дру штве них на -
у ка. Ово се нај -
ви ше огле да у про ме на ма име -
на ули ца – го то во сва име на бо -
ра ца и хе ро ја су скло ње на и да -
ти су но ви на зи ви. Исто ри ја је
скло на ути ца ју по ли ти ке и по -
бед ни ка, а то има сво ју це ну.

l Шта је он да исти на у ве зи
са осло бо ђе њем Пан че ва 1944.
го ди не?

– На фа кул те ту ни сам ни
две ре че ни це про чи тао о Пан -
че ву. Ми не учи мо ло кал ну
исто ри ју. Те кон крет не ства ри
се уче у хо ду, ис пи ту ју се љу ди
и чи та ли те ра ту ра. Оно што
сам ја пр во чуо у ве зи са осло -
бо ђе њем, је сте да ов де ни су
би ле ни ка кве бор бе. Да су се
Нем ци по ву кли и да су Ру си
ушли на те ри то ри ју. Ако слу -
ша те ова кве при че, по себ но од
љу ди ко ји су ин те лек ту ал ци,
мо же те да по ве ру је те да је то
исти на. Ме ђу тим, при ча је пот -
пу но дру га чи ја.

l Ка ко је те кла при ча осло -
бо ђе ња?

– Иа ко су гу би ли рат у Со -
вјет ском Са ве зу, ис точ ним зе -
мља ма и по вла чи ли се из Ру -
му ни је и Бу гар ске, Нем ци су
из не ког раз ло га од лу чи ли да
бра не Пан че во. Ни су хте ли да
га пу сте тек та ко. По сла ли су
из Бе о гра да по себ ну је ди ни цу
спе ци ја ли зо ва ну за ур ба но

ратова ње. У ма ју су те ра ли рад -
ни ке Ста кла ре да ко па ју ро во -
ве ка ко би по ста ви ли ту ми -
тра ље ска гне зда, мин ска по ља
и бо дљи ка ву жи цу, јер су оче -
ки ва ли да ће Ру си до ћи с те

стра не. Та ко се и де си ло. Пу -
ков ник Хил де брант је био ко -
ман дант те је ди ни це и он је
по стао ко ман дант гра да Пан -
че ва. С на ше, ју го сло вен ске
стра не још пре ма ја по слат је
чу ве ни пар тиј ски рад ник Ду -
шан Бог да нов Сен ко да ожи ви
по крет от по ра и уста нак. Тре -
ба ло је да по ве же пар ти зан ски
Ју жно ба нат ски од ред са иле -
гал ци ма ко ји су се кри ли где
су сти гли. С њим је до шао је -
дан удар ни срем ски ба та љон.
Љу ди су до би ја ли ин фор ма ци -
је да Нем ци бе же и да се при -
пре ма по вла че ње. По че ли су
на па ди тих пар ти зан ских че та

на не мач ке
по  ли  ци ј  ске
ста ни це по се -
ли ма, ко је ни -
су би ле не што
н а  р о  ч и  т о
обез  бе  ђе  не.
Би ло је по че -
ти ри-пе т по -
ли ца ја ца и
мо жда по не ки
стра жар. Де -
си ло се у Цре -
па ји кра јем
ав гу ста да су
на па ли по ли -
циј ску ста ни -

цу и раз о ру жа ли по са ду. Ту је
био и ма га цин с вој ном опре -
мом: уни фор ме, чи зме и опа -
са чи. Они су то све узе ли. Нем -
ци су до не ли од лу ку да се за -
тво ре те по ли циј ске ста ни це
јер ни су има ле ни ка кву функ -
ци ју осим да пар ти за ни ма слу -
же за на бав ку оруж ја.

l Ка да је до шла Цр ве на ар -
ми ја?

– Ру си су 1. ок то бра ушли у
Бе лу Цр кву, а тек тог да на су
пан че вач ки Нем ци ци ви ли до -
би ли на ред бу о ева ку а ци ји. По -
бе гло је тек из ме ђу де сет и че -
тр на ест од сто, углав ном оних
имућ ни јих ко ји су има ли ау -
то мо би ле, а не ки су оти шли
ави о ни ма или во зом. Су тра дан
је осло бо ђен Вр шац. Та мо је
исто би ло же сто ких бор би, али
не као у Пан че ву.

За ни мљи во је и ма ло се зна:
ка да су пар ти за ни у Пан че ву
чу ли да сти жу Ру си, оду ше вље -
но су кре ну ла ка њи ма. Сре ли
су се не где из ме ђу Пан че ва и
Ба нат ског Но вог Се ла. Тре ба -
ло је да то бу де ср да чан до чек,
али их је, кад су при шли на
две ста ме та ра, до че као ра фал.
Сви су се ба ци ли на зе мљу не
зна ју ћи шта се де ша ва. Ствар
је у то ме што су на ши но си ли
не мач ке уни фор ме и ни су

поски да ли озна ке... а Ру си су
их по сма тра ли кроз дво гле де.
Кад је јед ном ру ском ка пе та ну
по ста ло сум њи во што „Нем ци”
не уз вра ћа ју паљ бу, уз ја хао је
ко ња и по шао да из ви ди шта се

де ша ва... Кад су му пар ти за ни
об ја сни ли и кад је он сво ји ма
дао знак да је све у ре ду, усле -
ди ло је гр ље ње и љу бље ње и до
кра ја су ра то ва ли за јед но. На -
пад осло бо ди ла ца на Пан че во
кре нуо је 5. ок то бра из прав ца
Вој ло ви це. У пр вом из ве шта ју
ре че но је да су из гу би ли осам -
на е сто ро љу ди, да је ра ње но пе -
де се то ро и да се че тр де сет пе -
то ро во ди као не ста ло.

То ком дру гог на па да, у но ћи
из ме ђу 5. и 6. ок то бра, Нем ци
су до би ли на ред бу да се по ву -
ку и да ус пут диг ну у ва здух
све ма га ци не са сво јом вој ном
опре мом, да за па ле Ар хив и да
сру ше мост на Та ми шу. Та ко
су и ура ди ли.

Тре ћи на пад Ру са и пар ти за -
на био је 6. ок то бра. Љу ди су
сла ви ли осло бо ђе ње, из ла зи ли
на ули це и игра ли ко ло ис пред
Ма ги стра та, иа ко је по гра ду
још би ло не ких не мач ких снај -
пе ри ста. Ви та Су дар ски, ко ји
је та да био де чак, при чао је да
су Пан чев ци оче ки ва ли ру ске
хе ро је на бе лим ко њи ма, а да
су их осло бо ди ли нео бри ја ни,
блат ња ви и му са ви цр ве но ар -
меј ци. Сви су они го во ри ли:
„На Бер лин, на Бер лин!”

l Шта нам пан че вач ка исто -
ри ја по ру чу је?

– У Дру гом свет ском ра ту у
Пан че ву је из не на ђу ју ће пу но
љу ди стра да ло. Би ло је мно го
ре пре са ли ја над ста нов ни штвом
и чла но ви ма по кре та от по ра.
Тре ба ло би да на ши љу ди то
зна ју, јер ако зна ју шта се де ша -
ва ло не где дру где у све ту, мо ра -
ју да зна ју и шта је би ло ов де.
На при мер, пр ви фа ши стич ки
ло гор по диг нут је у Пан че ву –
то је би ла Сви ла ра. Де сет да на
по ула ску не мач ких је ди ни ца у
наш град три де сет ше сто ро љу -
ди је уби је но и стре ља но, осам -
на е сто ро је обе ше но на пра во -
слав ном гро бљу. Стал но су би -
ла хап ше ња и стре ља ња. На бе -
о град ском пу ту 1942. го ди не
стре ља но је се дам де сет пе то ро
љу ди за јед ног уби је ног и јед ног
ра ње ног аген та. У ју ну те го ди -
не ис пред „Гво жђа ра” обе ше но
је два де сет пе то ро љу ди, ме ђу
ко ји ма су би ле и же не, због ра -
ња ва ња не мач ког вој ни ка. Би ло
је по је ди нач них ис тра га и ли -
кви ди ра ња чла но ва по кре та от -
по ра. По сле ра та они су за бо ра -
вље ни, за њих смо зна ли са мо
пре ко на зи ва ули ца. Кад вам не -
што не од го ва ра, ви за жму ри те.
То је не сре ћа исто ри је, да је на -
у ка скло на ма ни пу ла ци ја ма.

Мир ја на Ма рић

Го ди на 1795. узи ма се за го -
ди ну по чет ка ор га ни зо ва ног
за нат ства у Пан че ву. Ка ко у
пу бли ка ци ји „Пан че во од дав -
ни на – 220 го ди на за нат ства
у Пан че ву” (На род ни му зеј,
2015) на во ди ау тор ка Алек -
сан дра Ја ко вље вић, по чет ком
19. ве ка власт је ре гу ли са ла
број и кре та ње за на тли ја y
Пан че ву, а мно ги од њих су
уза луд под но си ли мол бе за
при јем y за јед ни цу. Уко ли ко
је про це ње но да већ по сто ји
до во љан број мај сто ра њи хо -
вог про фи ла, члан ство им је
од би ја но.

Број за на тли ја y Пан че ву је
сва ке го ди не ра стао, па је на -
ша ва рош 1821. го ди не има -
ла 9.227 ста нов ни ка, ме ђу ко -
ји ма је би ло 330 мај сто ра
учла ње них у де вет еснаф ских
оде ље ња са 274 кал фе и 179
ше гр та. У гра ду је би ло укуп -
но 46 за на тлиј ских стру ка, а
нај број ни ји су би ли: ко ва чи,
ба чва ри, сто ла ри, ко ла ри, ме -
са ри, ри ба ри, пче ла ри, ка -
фе џи је, бро до гра ди -
те љи, пот ки ва чи,
ка зан џи је, ре -
ме на ри, се -
дла ри, са ра -
чи, ћур чи је,
опан  ча  ри ,
чи зма ри, па -
пу џи је, бер -
бе ри, зи да ри
и сај џи је.

„Ше гр ти и
кал фе при жељ -
ки ва ли су да јед -
ног да на по ста ну мај -
сто ри и отво ре сво ју ра ди о -
ни цу. Да би ше грт по стао
мај стор, пр во је по сле три
до че ти ри го ди не уче ња по -
ла гао за кал фу, на кон че га
је још не ко ли ко го ди на мо -
рао да ’ван дру је’, или да иде
на прак су и ра ди код дру гих
мај сто ра. Ин те ре сант но је да
су се кал фе че сто ду же за др -
жа ва ле код мај сто ри ца-удо -
ви ца не го код мај сто ра. Ина -
че, ’ван дро ва ло’ се ши ром
Ау стро у гар ске ца ре ви не, чак
и из ван ње. На осно ву лич -
них ис пра ва кал фи – ’ван -
дров ки’, зна се да су Пан -
чев ци за нат уса вр ша ва ли у
329 европ ских гра до ва, ме -
ђу ко ји ма су би ли Те ми швар,
Клуж, Пе чуј, Бу дим пе шта,
Беч, Грац, Линц, Ауг збург,
Лај пциг, Мо сква и дру ги. На
осно ву функ ци је ко ју је има -
ла, ’ван дров ка’ је ко ри шће -
на и као рад на књи жи ца и
као па сош”, на во ди Алек сан -
дра Ја ко вље вић.

У по ме ну тој бро шу ри о за -
нат ству у Пан че ву пи ше да
су у оно вре ме кал фе мај -

стор ски ис пит по ла га ле y
еснаф ском до му, пред ко ми -
си јом, или пред еснаф ском
упра вом. Кан ди дат је од го -
ва рао на три пи та ња ко ја су
се од но си ла на тех но ло ги ју
из ра де не ког пред ме та и по -
ка зи вао сво ју ру ко тво ри ну,
ко ја се на зи ва ла „ре мек” или
„мај стер штик”. За вр шни рад
оце њи ва ли су ко ми си ја и ста -
ре ши на есна фа.

„Ка да се кал фа про из во -
дио y мај сто ра, ста ре ши на
би га по са ве то вао ка ко да се
вла да. За тим би му при па -
сао ке це љу и пре дао мај стор -
ско пи смо, ко је је ове ра вао
Ма ги страт. За до би ја ње ове
ис пра ве мај стор ски кан ди -
дат је мо рао да упла ти так су
y фо рин та ма, а на кон не де -
љу да на да по ло жи за кле тву.
Но во пе че ни мај стор би се
по том оса мо ста љи вао
отварањем соп стве не за нат -
ске рад ње”, на во ди се у
публи ка ци ји.

У тек сту сто ји и да је еснаф
за јед но с Ма ги стра -

том за кљу чи вао
уго во ре о це ни,

ква ли те ту и
кван ти те ту ро -
бе и ре ша вао
спо ро ве ме ђу
за на тли ја ма
или пак са све
моћ ни јим тр -

гов ци ма, ко ји
су им угро жа ва -

ли ег зи стен ци ју.
Еснаф ска оде ље ња

cy че сто би ла ан га жо ва -
на и y ху ма ни тар ним ак ци -
ја ма ра ди при ку пља ња нов -
ца за си ро тињ ски фонд и по -
моћ оста ре лим и оне мо ћа -
лим за на тли ја ма. По себ но су
би ле на гла ше на сло га, уза -
јам на по моћ и по др шка чла -
но ва есна фа без об зи ра на
на ци о нал ну при пад ност.

Глав на обе леж ја еснаф ских
оде ље ња би ли су ла да, за ста -
ва, ам блем и пе чат. Ла да је
сан дук са две или три бра ве,
обич но од др ве та, из ра ђен у
ра ди о ни ци умет нич ког сто -
ла ра. У ње му су се чу ва ли но -
вац, вред но сни па пи ри и ра -
зни дру ги до ку мен ти.

На ам бле ми ма су нај че шће
би ли при ка зи ва ни ала ти и
про из во ди јед ног или ви ше
за на та, а они су се, из ме ђу
оста лог, ко ри сти ли и као озна -
ке на рад ња ма. Слич ни сим -
бо ли су пред ста вља ни и на
пе ча ти ма. За ста ве су се из ра -
ђи ва ле од сви ле или па му ка,
а на њи ма су пред ста вља ни
све ци – за штит ни ци од ре ђе -
них за на та.

Д. К.

Трећи напад Руса и
партизана био је 6.
октобра. Људи су
славили ослобођење и
играли коло испред
Магистрата, иако је по
граду још било
немачких снајпериста.

Срђан Божовић

Интересантно
је да су се калфе

често дуже
задржавале код

мајсторица-удовица
него код
мајстора.

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

За нат ство пре 
два ве ка

НАШ ГОСТ: СР ЂАН БО ЖО ВИЋ, ВИ ШИ КУ СТОС ИСТО РИ ЧАР

КА КО ЈЕ ПАН ЧЕ ВО ДО ЧЕ КА ЛО ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



МАШИНЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

ФЛОРИДА, 2007, плин, ку-

ка, тек регистрован, по-

вољно. 064/194-53-96.

(283301)

ПРОДАЈЕМ фијат стило

1.9 ЈТД, хитно. Цена дого-

вор. 060/533-35-75.

(283764/р)

ХЈУНДАИ санта фе, 2003.

годиште. Беспрекоран.

064/194-53-96. (283301) 

ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6,

ТДИ, 2012. годиште. Тел.

065/406-36-08. (283862)

ПУНТО класик 1.2, 2012,

петора врата, атестиран

плин, 90.000 км. 064/587-

50-24. (283977)

ЗАСТАВА 101, 2004, тек

регистрована, атестиран

плин 2022, 600 евра.

063/140-62-92. (283995)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5

дизел, 2006. годиште, во-

зила старија жена.

064/137-47-89. (283908)

ФОРД фијеста 1998. годи-

ште, нерегистрован, још

један у деловима, цена до-

говор, звати после 17 сати

+ 46769/207966 и

064/525-77-85. (283947)

ПРОДАЈЕМ ауто рено

твинго, 2000. годиште, од-

лично стање, регистрован

до јануара 2020. 066/343-

476. (283960)

НИСАН алмера, 2.0 Д, пр-

ви власник, 2000 годиште.

Гаражиран, перфектан,

вреди видети. 061/613-10-

11. (283974)

ПРОДАЈЕМ опел астру

2001. годиште. 063/801-

49-32. (283989)

ПУНТО 3, 1.2, 2010, пето-

ра врата, клима, атеасти-

ран плин, власник.

064/130-36-02. (283977)

ПЕЖО 207, 1.4, бензин

2007, петора врата, фул

опрема, регистрован.

064/130-36-02. (283977)

КОРСА Ц 1.4, 2002, пето-

ра врата, фул опрема, ре-

гистрован. 064/587-50-24.

(283977)

ПАСАТ бензин, плин, ТА

пећ, 2 кауча, може заме-

на. 063/382-071. (284040)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2009, 5 В,

металик сив, одличан.

064/142-55-93. (284046)

ПРОДАЈЕМ пунто 2, бен-

зинац, 2002. годиште.

Контакт 064/614-10-78.

(284062)

ПОВОЉНО нисан алмера,

2004. годиште, 1.5 ДЦИ,

нерегистрован, власник.

060/031-35-57. (284052)

ФОРД фијеста 2001, бен-

зин, регистрован до маја.

063/165-83-75. (284084)

ПРОДАЈЕМ БМВ 520 и,

1992. годиште. 063/224-

798. 8284105)

ОТКУП возила, од 80 до

2.000 евра, стање небитно.

063/165-83-75. (284083)

ОТКУП возила од 70 до

1.300 евра, стање небитно.

062/193-36-05. (284083)

КУПУЈЕМ томос мотоци-

кле, добро плаћам.

064/305-80-73 (284100)

ТРАКТОР масеј фергусон

8160, 200 кс, тешка тањи-

рача сетвоспремач 6 мета-

ра, две мале дрљаче, дво-

редни шпартач, мали дво-

браздни плуг на помера-

ње, прскалице од 2000 ли-

тара и 700 литара, шесто-

редни шпартач, сејалица

шесторедна „мајевица”.

064/867-48-11. (284078)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 539

трактор. Тел. 064/236-68-

50. (284110)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски

бојлер, мини шпорет и по-

ловни делови од веш-ма-

шина. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (283603)

ПРОДАЈЕМ тросед, очу-

ван, висећи део, радни

сто, тепих. Тел. 063/852-

07-90. (283747/Р)

ПРОДАЈЕМ три ТА пећи и

два писаћа стола.

063/852-54-50 (СМС)

ОТКУП и продаја полов-

них телевизора. 064/564-

14.14. (283711)

ШАПУРИНЕ продајем.

064/172-44-10. (283542)

ПРОДАЈЕМ шпорет на др-

ва, пуромат, мењач ауди,

бојлер 10 л. 061/644-62-

07. (283922)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи (2, 3, 4, 6 квм),

достава, гаранција.

063/705-18-18, 335-930.

()283941)

ТРКАЧКИ бицикл мушки,

ново, мало вожен, на про-

дају. 060/393-29-68.

(283829)

КАУЧ, комода за ТВ, стил-

ски сточић. 064/474-49-

98. (283837)

ПРОДАЈЕМ балирано сено

и сламу. 062/240-643.

(283842)

ПРОДАЈЕМ кавезе за коке

носиље, товне пилиће, че-

рупаљку, шурач, левке.

063/360-165. (283850)

ПРОДАЈЕМ уљане радија-

торе, перику од природне

косе. Тел. 063/325-566.

(283852)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја. Столице од 1.600,

столови од 4.500. 060/600-

14-52. (283865)

САНДУЦИ од стакла, ча-

мова даска. 062/400-2895.

(283877)

ПРОДАЈЕМ два гардероб-

на двокрилна ормана,

јефтино. 064/134-62-62.

(283895)

ТА ПЕЋ цер 3.5 кв, 30 х 55

х 120, исправна, ремонто-

вана, 130 евра. 065/561-

97-37, 064/174-77-07.

(284000)

ТЕЛЕВИЗОР грундинг 49

инча, смарт 4 К, гаранција

2021, 250 евра. 060/364-

88-00. (284001)

ПРОДАЈЕМ изузетан дво-

сед, библиотека, фотеље.

061/324-40-85. (284004)

ДВА БИЦИКЛА, казан 80

л, са мешалицом. 064/939-

76-81. (283986)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

беко, сиправна, 6.000 ди-

нара, двосед 2.000 дина-

ра. 332-527. (283984)

ПРОДАЈЕМ половне веш-

машине. 064/979-07-19.

(284019)

КОФЕР шиваћа, фрижи-

дер, судо-машина, уград-

на рерна, микроталасна,

комбиновани, фрижидер,

сто, столице, фотеља мој-

ца, кревет, угаона.

063/861-82-66. (284025)

ПРОДАЈЕМ цреп кикинда

272. 064/700-24-32.

(284029)

ЈАБУКА, грожђе, дуња за

ракију, довозим. Тел.

061/142-23-69. (284130)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција. 061/198-

81-42. (284069)

ПРОДАЈЕМ ганц нову пи-

ца пећ са две етаже, цена

400 евра. 063/813-29-76,

060/555-768. (284082)

НА ПРОДАЈУ стара цигла,

велики формат и грађе-

вински блокови. 063/755-

29-05. (284092)

ПРОДАЈЕМ веш-машине,

шпорет равна плоча, инду-

стријске шиваће машине,

ТВ филипс. 063/158-27-

50. (284111)

ПРОДАЕЈМ комбиновани

фрижидер, замрзивач,

веш-машину, може ваше

неисправно. 064/129-73-

60. (284131)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних џа-

кова. Тел. 064/424-95-10.

(284117)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (283694)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце, перј-

ке, бакар, гвожђе, акуму-

латоре. 066/900-79-04.

(283847)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (283866)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазак на кућну адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (284071)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи.

062/148-49-94. (284069)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, шпорете, акумула-

торе, каблове. 060/521-93-

40. (284077)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правност није битна. 335-

930. (283941)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, сато-

ве, стари новац, сифон

флаше, фигуре, стрипове,

старо покућство. 063/705-

18-18, 335-930. (2823941)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

шпорете, све остало.

061/627-07-31. (284015)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак, исплата одмах.

066/641-30-36. (284095)

НА ПРОДАЈУ викендица у

Делиблатској пешчари,

Девојачки бунар, удаљена

100 м од будућег Аква

парка. Могуће одложено

плаћање и разне компен-

зације. Тел. 060/622-18-

37, 064/450-78-91.  (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац у Куде-

љарском насељу, 28 ари.

064/256-61-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-

листерској. 064/364-83-18

и 064/365-66-27 (СМС)

НА ПРОДАЈУ викендица у

Д. Пешчари, могуће одло-

жено плаћање и разне

компензације.

Тел.060/622-18-37 (СМС)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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.

Пословно-стамбена зона, кућа,

18 ари плац, фронт 22 м. Сте-

вана Шупљикца. 064/222-51-33
(2/283556)

ХИТНО се продаје ком-
форна кућа у Мраморку.
069/255-87-86. (283060)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (283282)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништан-
ски пут, 22.000. (188)
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(284006)

МАРГИТА, новији део ку-
ће, 33 квм, ТА, 19.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (284039)

БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа са
две стамбене јединице,
договор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (284120)

НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, близина вртића
„Петар Пан”, цена 56.000
евра. Власник. 063/826-
97-09. (283283)

КУЋА, 49 квм, Колонија
Стрелиште, плац 2.5 , усе-
љива одмах. 063/852-77-
72. (1283758)

ПРОДАЈЕМ 63 ара грађе-
виског земљишта, на Куде-
љарском насипу (Охрид-
ска-Скадарска б.б.). Звати
осле 15 сати. 013/311-375.
(283666)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
Новосељански пут 139.
063/886-85-82. (283767)

КУЋА, Старчево, усељива,
легализована, 12 ари пла-
ца. Тел. 064/190-34-49.
(283558)

КУЋА, Тесла, Ј. Гаврилови-
ћа 16-а, ЦГ, Тесла, усељив.
062/434-181. (283638)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на продају, 11 ари, усељи-
ва. 064/172-86-12.
(283627)

НА ПРОДАЈУ двоспратна
кућа, 250 квм, Качарево,
одлична локација.
063/401-052. (283657)

ПРОДАЈЕМ кућу, Банатско
Ново Село, са 19 ари пла-
ца. 063/887-84-00.
(283934)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубов-
цу, може замена за мањи
стан. 063/734-82-31.
(287929)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 26.000, дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(283897)

НА ТЕСЛИ, кућа на прода-

ју. 064/414-24-71.

(283927)

КУЋА на продају, Тесла,

85 квм, 7.5 ари, 63.000.

062/158-01-20. (283928)

ТЕСЛА, дуплекс, 94 квм,

Куткова зграда, 800 евра

по квадрату. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(283917)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

16 ари, викендица, струја,

вода. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (283917)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину

или мењам за стан у Пан-

чеву. 063/801-54-20.

(283838)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Девојачком бунару, 70

квм, легализовану.

062/852-27-63, 011/334-

87-60. (283844)

АМК продаје – Тесла, изу-
зетна понуда, 170 квм, 4
ара, 77.000 евра. 061/262-
08-44. (284004)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
на Кудељарцу. Тел.
062/818-25-05. (284020)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици. 063/334-014.
(284022)

ПРОДАЈЕМ плац у Алибу-

нару, Ул. Ж. Зрењанина

бр. 139, површина 38 ари,

вода и плин на плацу. Бли-

жа обавештења на теле-

фон 063/851-81-54.

(284003)

ПЛАЦ на продају, 16 ари,

Новосељански пут.

060/050-85-37. (284079)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,
5 ари, 35.000.  (49) „Му-
станг”, 062/226-901.
(284039)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ара, 26.000.
(49) „Мустанг”, 062/226-
901. (284039)

ПРОДАЈЕМ новосаграђену
кућу, 150 квм, Скадарска
18-а, на плацу од 8,19
ари. Договор. 060/332-74-
04, 065/849-09-38.
(284045)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(284033)

ПРОДАЈЕМ плац за по-
словни објекат са грађе-
винском дозволом, шири
центар, 22,5 ара. 062/886-
56-00. (284073)

ТРИ ланца земље, Лап,
трећа дуж, плац 12 ари,
Баваништански пут – до
пута. 064/867-48-11.
(284078)

КУЋА на продају, Цара
Лазара, близу „беовоза”,
063/759-07-43. (284080)

СТАРА кућа, 11.5 ари пла-
ца, Старчево. 064/167-75-
93. (284086)

ПРОДАЈЕМ воћњак, 18
ари, 1/1, Кудељарски на-
сип, ограђен, уређен.
063/472-669. (284093)

КУЋА, дворишна, 78 квм,

1.5 ар, центар, хитно,

45.000, договор. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(284058)

ШИРИ ЦЕНТАР, старија

кућа, 7 ари, хитно, 45.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (284058)

ШИРИ ЦЕНТАР, започета

нова кућа, 2 ара, хитно,

21.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (284058)

ЦЕНТАР, 89 квм, двори-

шна кућа, хитно, 38.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (284058)

МИСА, етажа, 135, 47.000;

миса, 2.0, ЕГ, 26.000.

(338), „Јанковић”, 348-

025. (284060)

ДВОРИШНИ, 34, Тесла,

12.000; Миса, кућа 150

квм, 65.000. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. (284060)

МИСА, плац са темељом,

папири, 19.000, викендица

песак 15.000. „Милка М”,

063/744-28-66. (284132)

СТАРА МИСА, кућа 79

квм, гаража, 3,3 ара,

16.000.  (353) „Премиер”,

063/800-44-30. (284053)

НА ПРОДАЈУ кућа 92 квм,

на 5 ари плаца у најатрак-

тивнијем делу Девојачког

бунара, легализовано.

064/121-84-74. (284122)

КУЋУ продајем са 7 ари

плаца, гаража, помоћни

објекти, сво покућство, це-

на договор. 064/510-67-

81. (284115)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.

064/369-47-02. (283896

КУПУЈЕМ кућу на Тесли

или Нови свет. 063/827-

35-97. (284006)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-

внеститоре. Агенција „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (284101)

КУПУЈЕМ плац преко 4

ара, на бољој локацији.

063/354-482. (284102)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, једноипособан, плац

код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,

три ара плаца, легализова-

но, 24.000 евра. 063/771-

42-24. (283851)

КУЋА, центар, Иланџа,

140 квм, 16 ари. замена,

доплаћујем. 064/075-23-

67. (283857)

КУЋА, 120 квм, две једи-

нице, новија, Цара Душа-

на, усељива. 064/075-23-

67. (283857)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Иванову. Тел. 062/415-

359, 064/828-36-26.

(283955)

ПРОДАЈЕМ викендицу са

воћњаком, близу Иванова.

013/629-268. (283981)

АМК продаје јединствену

некретнину, језгро града,

Његошева у близини, 107

квм, 59.000 евра. 061/262-

08-44. (284004)

ПРОДАЈЕ се усељива кућа

у Јабуци са помоћним

објектима. 063/825-18-62.

(283998)

ПРОДАЈЕМ легализовану

кућу на Кудељарсцу, 9 ари

плаца. 064/040-82-72.

(284002)
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СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

66 КВМ – ПР, 19.500, Ми-

са; 30 квм – 21.000, Мар-

гита. 063/377-835.

(282654)

СОДАРА, двоипособан, 75

квм, ЦГ, III, 42.500. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(283917)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,

лифт, 35.500. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(283917)

УЖИ центар, дворишни,

1.0, усељив, 13.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(283917)

ПРОДАЈЕМ стан, ново-

градња, 67 квм, укњижен,

грејање на гас. 063/215-

844. (283944)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 27

квм, на новој Миси, IV

спрат, поткровље.

063/818-75-44. (283952)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54

квм, трећи спрат, ЦГ,

30.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(283897)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 90

квм, први спрат, двори-

ште, укњижено, 27.000.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (283897)

СТРЕЛИШТЕ, 98 квм, IV,

ЦГ, две терасе, комплет

сређен. 064/163-57-59.

(283894)

СОДАРА, војне зграде,

двоиособан, IX спрат,

42.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(283897)

НОВА МИСА, лукс тросо-

бан, 95 квм, I, ЕГ, 600

евра/квадрат. (300), „Ћур-

чић”, 063/803-10-52.

(283959)

ВОЈНЕ зграде, троиосо-

бан, ЦГ, VI, двострана

оријентација, поглед на

реку, 52.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(283917)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту 66 квм,

VII спрат, зграда са лиф-

том, леп поглед, близу

школе, обданишта и су-

пермаркет, централно гре-

јање, сигурносна врата,

ПВЦ прозори, подрумска

остава, повољно. Власник.

063/376-191, 063/376-189.

(283965)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ

столарија, паркет, сигур-

носна врата, без посред-

ника. 061/613-10-11.

(283971)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,

IV спрат, 57 квм, вреди

погледати. 066/804-46-39.

(283973)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, III, ЦГ, тераса,

35.000. (300), „Ћурчић”,

063/803-10-52. (283959)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан и гаражу, Д. Туцови-

ћа, 20.000 евра. 063/896-

47-51. (283976)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж

1, пети спрет, без лифта,

18.000 евра. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (283980)

ТЕСЛА, сређен двособан,

ПР, 35.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (284070)

СТРОГИ центар, салонски,

173 квм, 4 собе, усељив.

(470), „Дива”, 064/246-05-

71. (283980)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

на Тесли, ТА грејање, без

посредника. 062/107-52-

55. (283935)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,

сутерен, 37 квм, стара

градња. 064/177-19-81.

(283834)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан, Скробара, повољно.

Тел. 063/325-566.

(283852)

ПРОДАЈЕМ стан двори-

шни до улице, Жарка Зре-

њанина. Власник.

061/382-88-88. (283904)

СОДАРА, стан 71 квм, ЦГ,

лифт, очуван. Тел.

064/248-95-28. (284028)

ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоње-

ра, 18 квм, ЦГ, IV, 13.000,

договор. (336) „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(284054)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гар-
соњеру, једнособан, дво-
собан, трособан стан.
062/208-828. (284075)

ЊЕГОШЕВА, близина. Је-

динствена некретнина, је-

згро града, 107 квм,

59.000 евра. АМК продаја,

061/262-08-44. (284004)

ЦЕНТАР, 74 квм, салонац,
II, грејање гас, 44.000.
(188) „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (284006)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
24.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија

градња, дуплекс, 91 квм,

четворособан, ЦГ, III.

(336) „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (284054)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,

подно грејање, 750

евра/квадрат. (188) „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(284006)

МИСА, нова трособна ета-

жа, ВП, 83 квм, гаража,

45.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (284070)

КОТЕЖ 2, сређен једнои-

пособан, пот, кухиња,

22.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (284070)

КОТЕЖ 1, 60 + 180 квм,

V,без лифта, 35.000.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (284101)

СОДАРА, трособан, 75

квм, II, ЦГ, 42.000, дого-

вор. (336) „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(284054)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

72 квм, V, ЦГ, усељив,

40.000. (336) „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(284054)

СОДАРА, двособан, 61

квм, II, ЦГ, 35.000, дого-

вор.  (336) „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(284054)

СТРЕЛИШТЕ, 61 квм, дво-

собан, хитно, 30.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (284058)

КОТЕЖ 1, двособан, 57

квм, тераса, IV, без лифта,

29.000, договор. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (284101)

НОВИЈА ГРАДЊА, 40 квм,

једноипособан, код болни-

це, хитно, 28.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(284058)

НОВА МИСА, трособна,

реновирана етажа, 90 квм,

гаража, 48.000. (353)

„Премиер”, 063/800-44-

30. (284053)

ТЕСЛА, реновиран двои-

пособан, IV, ЦГ, 48.000 и

касарне, приземље,

35.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284120)

ТОПОЛА, приземни тросо-

бан, 80 квм, двориште,

22.000. (49) „Мустанг”,

062/226-901. (284039)

СТАРА МИАС, сређена

етажа 104 квм, I, ЕГ,

38.000.  (49) „Мустанг”,

062/226-901. (284039)

КОТЕЖ 1, двособан, 50

квм, ЦГ, IV, ПВЦ, 27.500.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (284039)

КОТЕЖ 1, двособан, 62,

реновиран, II, ТА, 37.500.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (284039)

АМК купујем станове. Бр-

за реализација. АМКЛ,

Његошева 12. 061/262-08-

44. (284004)

ЦЕНТАР, троипособан,

нов, 73.000, салонски, 136

квм, 95.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (284120)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,

96 квм, ЦГ, паркинг место,

80.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284120)

НОВО у Агенцији „Тесла

некретнине”, посебне по-

годности за продавце не-

кретнина. 064/668-89-15.

(284101)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу и Стрелишту, повољно.

066/937-00-13. (284104)

СОДАРА, трособан, 72

квм, ЦГ, IV, 44.000. (353)

„Премиер”, 063/800-44-

30. (284053)

ЗЕЛЕНГОРА, једнособан,

III, 30 kvm, TA, 17.000.

(353) „Премиер”, 063/800-

44-30. (284053)

КОТЕЖ, 62 квм, двособан,
леп, III, усељив, 39.500.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (284058)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56
квм, ЦГ, 28.500. (353)
„Премиер”, 063/800-44-
30. (284053)

КОТЕЖ, двособан, ком-
плетно сређен, II, 38.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (284132)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, 38.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)

ТЕСЛА, трособан, 88 квм,
55.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284132)

ТЕСЛА, сређен двособан,
ПР, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284070)

ПОТРЕБАН једнособан на-

мештен стан са ЦГ, на

Стрелишту. 063/150-52-

36. (284063)

КУПУЈЕМ једнособан стан
за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74.
(283897)

КУПУЈЕМ двособан стан
без посредника, до IV
спрата, обавезно ЦГ и
лифт. Локација, Содара,
Котеж II, Тесла, моће и за
адаптацију, исплата од-
мах. 063/637-673.
(283975)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата.  (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (284053)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (283897)

ПОТРЕБАН једнособан,
двособан стан, агенција
„Una Dal li”, исплата одмах.
064/255-87-50. (284006)

КУПУЈЕМ станове за рено-
вирање, исплата одмах,
Агенција „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(284101)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-
ни станови и куће у Пан-
чеву, брза исплата.
061/662-91-48. (284120)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
хитно потребни станови
свих структура. 063/744-
28-66. (284132)

КУПУЈЕМО једнособан,
двособан стан за реновира-
ње. Исплата одмах. (926),
„Купола некретнине”
065/328-66-94. (283930)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси

код цркве, комплет наме-

штен, на дуже. 063/868-

28-63. (283525)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

центру, намештено, ТВ,

ТА, 130 евра. 069/113-00-

73. (283821)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-

бом кухиње и купатила

самцу или ученици (греја-

ње). 064/090-11-28.

(283848)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,

Маргита, Светозара Ше-

мића 70-а, Панчево.

013/354-703. (2838819

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на дужи период.

Депозит обавезан. Тел.

062/151-08-28. (283891)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,

нова Миса, у кући, ТА гре-

јање, 100 евра, плус депо-

зит. 063/281-891. (283890)

СТАН од 50 квм, наме-

штен, Панчево, Војвођан-

ски булевар 2/20.

061/188-96-48, Звати по-

сле 18 сати. (2823827)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у кући, посебан

улаз. 064/187-20-13.

(283908)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан у центру града.

063/215-844. (283944)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-

мачком хотелу, намеште-

ну, са парним грејањем.

069/049-12-55, 063/895-

16-72. (283953)

ИЗДАЈЕМ кућу – два ста-

на, Радионицом 80 квм +

једнособан стана.

064/939-76-81. (283986)

ИЗДАЈЕМ собу, студенту,

ученику. Услови одговара-

јући. 013/355-537,

065/335-55-37. (284011)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на

Тесли, намештену, ЦГ,

лифт, повољно. 063/805-

936. (284024)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, 90 евра,

код Хотела „Тамиш”.

064/122-48-07. (284113)
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ПОСАО

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

ЛИМО СЕРВИС CITIGO ПАНЧЕВО

Потребни возачи Б категорије
Пожељно познавање града Београда.

061/251-95-19, 064/251-95-19, 069/251-95-19
(6/283938)

Рециклажни центар „Божић и синови” Омољица,

НУДИ ЗАПОСЛЕЊЕ РАДНИКА МАНИПУЛАНАТА. 

Контакт телефон за све информације: 063/641-340.

Звати радним даним од 8 до 16 сати.

Фирми STEFANY MIL потребан радник 

на CNC машини и возач до 45 година. 

Пријаве mailom: stefanymil@gmail.com и телефоном

на 060/381-65-09, радним данима од 8 до 16 сати.

(11/284119)

ПОТРЕБНА

ДЕВОЈКА ЗА РАД У КАНЦЕЛАРИЈИ

CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs
(f)

DOO „MINESAL” из Панчева,
тражи

МУШКАРЦЕ ЗА РАД 

У ПРОИЗВОДЊИ

ГАЈБИЦА И ПАЛЕТА

013/373-488, 063/256-360 (ф)

ПОТРЕБНИ радници

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(5/283639)

Потребни радници са ССС за рад

у фабрици:

5 мушкараца и 5 жена
Контакт телефон: 061/310-18-08 (ф)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.

Д. О. О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи:

1. Грађевински техничар IV степен

2. Грађевински инжењер VI степен

3. Зидар

4. Возач

5. Багериста

6. Грађевински радник

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. 

Доћи лично

ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ У СТОЧАРСТВУ – МУЗАЧИ

(два извршиоца), са искуством или без искуства,

за рад на фарми „Копово” која послује у саставу

ДОО „Војводина” Старчево. 

Радни однос и редовна зарада у складу са угово-

ром.

Контакт телефон 064/882-41-28, Јасмина.

ПОТРЕБНИ

ТРАКТОРИСТИ СА ИСКУСТВОМ

(два извршиоца) старости од 35 до 40 година, за

рад на пољопривредном газдинству ДОО „Војво-

дина” Старчево. 

Радни однос и редовна зарада у складу са угово-

ром.

Контакт телефон 064/882-41-35, Горан.Ћевабџиници

„Хало Лесковац”

потребан

ПОСЛОВОЂА

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Тел. 062/896-39-78
(4/283639)

ИЗДАЈЕМ стан у центру.

063/728-47-42. (284018)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,

трећи спрат, ТА, наме-

штен. Тел. 064/177-19-81.

(283834)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-

намештен стан, ТА греја-

ње, Зеленгора. 063/601-

037. (284034)

ОД 15. октобра двособан

намештен стан. 064/047-

59-70, 013/346-938.

(284074)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

стан на Стрелишту, ЦГ.

Тел. 064/230-79-81.

(284065)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај.

063/502-211. (284129)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру на Котежу 1.

064/420-77-46. (284127)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом

центру града, погодан за

канцеларије, бутике.

064/267-72-17. (283387/р)

ИЗДАЈЕМ два локала, мо-

гућност са пекарском

опремом. 064/482-65-53.

(283692)

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,

Синђелићева 35. 064/217-

48-56. 

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, у

центру,повољно. 064/850-

70-69. 

ИЗДАЈЕМ опремљен салон

лепоте, центар, може и

празан. 063/734-82-31.

(283929)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм,

повољно, Змај Јовина 5,

локал 5. 344-955.

(283849/283855)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,

код Градске библиотеке,

погодно за све намене.

Цена договор. 064/134-06-

08. (283961)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-

њиној 8, код „Шпица”.

065/853-93-29. (283933)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор у Горњем граду, Ул.

Браће Југовића 15, у бли-

зини Здравствене станице,

100 квм, идеалан магацин-

ски простор, канцеларија,

санитарни чвор, сређен,

одмах усељив. 063/845-

44-59. (283949)

СОДАРА, разрађен уго-

ститељски објекат, цена

договор. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284120)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (283988)

ЈНА, ексклузивна продаја

локала, од 29.000 евра –

304.000 евра. АМК прода-

ја, Његошева 12. 061/262-

08-44. (284004)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.

063/880-23-33. (284072)

ИЗДАЈЕ се Мотел „Miss”.

Информације, 063/813-

29-76, 060/555-76-80.

(284082)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру

града, погодна за послов-

ни простор. 063/810-08-

14. (284090)

ПЕКАРИ потребна прода-

вачица. 063/193-75-30.

(284107)

ХИТНО потребни радни-

ци: 1 тракториста и 1 фи-

зички радник за рад у по-

љопривреди у Долову. Ја-

вити се на телефоне –

064/200-56-92, 063/728-

22-14. (283878)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије са искуством за

међународни Румунија и

Македонија. Пријава, ста-

лан посао. 069/301-17-00

(СМС)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 062/404-144.

(283902)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц

категоријом за развоз по

Србији. 062/889-01-20

(СМС)

WE I FERT дистрибуцији пи-

ћа потребни виљушкари-

сти и возачи Б и Ц катего-

рије.062/446-285. 

ПОТРЕБНЕ раднице за

шивење на индустријским

машинама. Тел. 064/981-

77-65. (283905)

АУТО СЕРВИСУ SCAN AU -

TO потребан радник.

064/240-69-63. (282984)

РЕСТОРАНУ ROYAL у

Авив парку, потребна ко-

нобар/ица, кувар/ица.

Тел. 063/216-788.

(283785)

ПОТРЕБАН радник, коно-

бар, конобарица, Ka fe Pi -

cas so, Панчево. 065/504-

91-07, 065/504-91-09.

(283809)

ПОТРЕБНА продавачица и

спремачица у пекари.

064/217-48-56. mail: pe ka -

ra smi lja nic@mts.rs

(283594)

РЕСТОРАНУ брзе хране у

граду потребна озбиљна

радница, плата добра.

Обезбеђен бесплатан стан

и храна. Обавезна прија-

ва. Тел. 066/932-67-51.

(ф)

ПОТРЕБАН радник (му-

шкарац) за рад на бувља-

ку. 064/147-18-52.

(283876)

ПЕКАРИ потребан радник

са категоријом, ноћни

рад. 062/806-02-58.

(283899)

ПОТРЕБНО више радника

за припрему салата и про-

дају. Роштиљ „Код Тому

Лесковчанина”. 065/900-

50-08. (284031)

РЕСТОРАНУ PO CO LO CO

потребан возач Б катего-

рије за развоз хране у Бе-

ограду. 064/874-03-03.

(283991)

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни усло-

ви;: завршена средња сао-

браћајна школа, пет годи-

на искуства на пословима

возача или поседовање Ц

категорије, са било којом

средњом школом. Контакт

особа Марија Симоновић,

060/663-64-63 (звати рад-

ним данима од 8 до 16).

(293999)

ПОТРЕБНА радница са ис-

куством у продавници ме-

шовите робе Pro tra de.

063/341-770. (284009)

САЛОНУ у центру Панчева

потребни фризери. Плата

30.000. 065/555-54-44.

(284012)

ПОТРЕБНА жена за рад у

живинској кланици, са ис-

куством. 064/365-65-56.

(284016)

ПОТРЕБНЕ раднице за

производњу кифлица. Рад-

но време од 7 до 15 сати.

Искуство није потребно.

060/693-30-99. (284106)

ПРИВАТНОЈ фирми по-

требан КВ електричар,

два приправника, два фи-

зикалца. 062/847-00-95.

(284108)

ДОО SI LEX тражи раднике

за рад у производњи. Тел.

063/103-22-07, Боре Ши-

поша 9-б. (284036)

ПОТРЕБНА радница на

пола радног времена, Зе-

лена пијаца. 064/294-21-

40. (284047)

РЕСТОРАНУ потребне ко-

нобарице, хитно, одлични

услови. Тел. 064/349-93-

43. (284088)

ПОТРЕБНА помоћна рад-

ница за рад у кухињи и ко-

нобарица. 062/806-02-58.

(283899)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије за унутрашњи

транспорт. 064/140-70-87.

(284098)

ПРИВАТНИ часови хеми-

је. Израда семинарских

радова. Приватни часови

хемије. 061/204-04-85

(СМС)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови. fa ce bo ok.co m/mo -

le ri zam 069/444-23-76.

(СМС)

ИЗРАДА кифлица, мини

пица и ситних колача по

наруџбини. 060/761-11-

81. (283628)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, венеци-

јанери, гуртне! Уграђујем-

поправљам. 064/181-25-

00. (283662)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(283511)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (283511)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови. Fa ce bo ok.co m/mo -

le ri zam   069/444-23-76.

(283832)

СЕРТИФИКОВАНИ ин-

структор јоге и мадертера-

пеут, за подручје Панчева

и Београда. 063/786-94-

81. (283875)

ШЉУНАК,  песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

064/664-85-31, 013/342-

338 (СМС)

ПОПРАВКА веш-машина,

бојлера, шпорета, пећи,

електроинсталација, га-

ранција. 060/180-02-83.

(283296)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

могућност месечног пла-

ћања, професор. Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. (283909)

РАДИМ све физичке по-

слове , чистимо подруме,

таване, наш превоз.

064/144-37-65. (283906)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064/120-77-

64. (283560)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (283887)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

064/157-20-03. (283907)

МАТЕМАТИКА, физика,

хемија, механика. Часови.

Тел. 251-981, 063/852-22-

43. 

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит фасаде,

бетонирање. 063/865-80-

49. (283914)

АДАПТАЦИЈЕ кућа, стано-

ва, кровова, фасаде, ште-

мовање бетона, повољно.

061/193-00-09. (2839509

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, вентили,

славине, одгушење кана-

лизације одмах. 061/193-

00-09. (283950)

ЧИСТИМ подруме, стано-

ве, дворишта, селидбе и

све остало. 061/627-07-31.

(284015)
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7. октобра 2019. преминула је моја драга мајка

ДАНИЦА РАДУЈКО
1930–2019.

Без тебе ништа неће бити исто. 

Недостајеш нам.

Твоја кћерка ВИНКА и унуци

НИКОЛА и ЈЕЛЕНА с породицама

(111/284076)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ 

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

СПРЕМАЧИЦА

За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-

на 013/219-09-03 или до ђу лич но у про сто ри је За -

во да „Пан че вац”, на адре су Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правља, реновира ком-
плетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (283901)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозо-
ра, врата. 062/816-33-84.
(283901)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(283903)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. При-
преме за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 353-892. (283954)

МОЛЕРАЈ: кречење, ле-
пљење тапета, фарбање
столарије, радијатора, по-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (283962)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (283967)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(283974)

ЗАМЕНА славина, венти-
ла, поправка водокотлића.
061/169-90-55. (283990)

ВРШИМ поправку елек-
троинсталација и уводим
нову. Вршим поправку
кућних апарата. 061/169-
90-55. (283990)

ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00
до 24 сата, са дугогоди-
шњим искуством при из-
ради и комплет адаптаци-
ји купатила, кухиње.
060/747-53-36. (283992)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс. Обраде око
прозора, комплетне адап-
тације. 063/893-39-94.
(284014)

ОБАРАЊЕ табала, кошење
плацева, чишћења двори-
шта, подрума, одношење
ствари, рушења, итд.
060/035-47-40. (284064)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (283583)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно. Провери-
те. 061/141-38-02.
(284042)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (283574)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, гипс. По-
вољно и квалитетно.
064/698-97-41. (284043)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(284032)

РУШЕЊА кућа, шупа, бе-

тона, бетонирања двори-

шта, ископи, обарање ста-

бала. 064/122-69-78.

(284064)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, поправке, за-

мене, одмах. 013/331-657,

064/495-77-59. (284048)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, по-

вољно, пензионерима по-

пуст. 061/626-54-06.

(284114)

МАТЕМАТИЧА, часови за
основце. 060/676-36-37.
(284079)

УЧИТЕЉИЦА помаже у
раду основцима од I do IV
разреда. Двочас – 500 ди-
нара. 060/057-69-19.
(284049)

ПУЊЕЊЕ фрижидера и
замрзивача, повољно.
060/521-93-40. (284077)

ЕЛЕКТРИЧАР ради бојле-
ре, индикаторе, ТА пећи,
пуни фрижидере, замрзи-
ваче. 060/521-93-40.
(284077)

ИЗВОДИМО молерске и
гипсане радове. Тел.
063/774-24-84, 062/514-
159. (284081)

РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса,
купатила, подрума, 
гаража. 062/235-839,
013/345-874. (284094)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван, 064/243-82-
85. (284087)

ПОПРАВКА беле технике
и кућних апарата, брзо,
повољно. Сервисер Ми-
лош. 063/782-53-63.
(284128)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. >(284123)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (284121)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (283887)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (283500)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55.
(284044)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (283968)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73.  (283868)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 013/361-

361, 064/122-68-05.

(283579)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање

ствари, кутије за пакова-

ње, фолија за заштиту на-

мештаја. Селите се без

стреса!!! Борис, 063/253-

028, 064/444-66-74. bom -

bon cicb@gmail.com ,

www.se lid be-bom bon -

cic.com   (284021)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис, комбијем и камио-

ном, Војводина, Србија, са

или без радника. 063/253-

028, 064/444-66-74.

(284021)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис – комбијима, ками-

онима, професионално,

екипа радника, све рела-

ције по Србији.   063/253-

028, 064/444-66-

74.(284021)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”

Борис, све релације по Ср-

бији с комбијима, камио-

нима, екипа радника, ку-

тије, фолија за заштиту

намештаја, 0-24, сваког

дана и недељом. Беспла-

тан долазак и процена по-

сла. Плаћање могуће че-

ковима и преко рачуна.

Борис. 063/253-028,

064/444-66-74. bom bon -

cicb@gmail.com , www.se -

lid be-bom bon cic.com

(284021)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (283985)

РАДИМО: зидање, бетони-

рање, оправка старих но-

вих кровова, разне изола-

ције. 013/664-491,

063/162-53-89. (283932)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-

мо ПВЦ АЛУ и дрвену сто-

ларију, ролетне, сигурно-

сна врата. 060/545-34-04.

(283864)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. (283883)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно; песак, шљунак, се-

јанац, туцаник, ризлу, од-

возим шут. 064/354-69-94.

(283948)

СЕЛИДБЕ, камионски,

комби превоз, екипа рад-

ника, одвозимо непотреб-

не твари. 064/280-30-16,

063/731-77-67, Владимир.

(283883)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

фасадерски, гипсарски ра-

дови, постављање ламина-

та, проверите. 062/816-66-

78. (284112)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-

бијем и камионом, демон-

тажа, монтажа намештаја,

изношење непотребних

ствари, кутије за пакова-

ње. 064/047-55-55.

(284044)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,

електро инсталације, изра-

да нових, преправка, по-

правка старих, расвета.

063/644-353. (283500)

ТРАЖИМ жену до 45 го-
дина, да се уда за мене.
Тел. 062/104-01-75.
(283840)

ТРАЖИМ жену до 65 го-

дина, да живи самном, да

ме издржава. 063/841-22-

98. (283840)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-

тру Златибора. Повољно.

063/709-44-97. (283996)
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Била си и остала у нашим срцима.

Драгој

МИРИ НАЂ

последњи поздрав од породице ЧЕЧОВИЋ

(77/283972)

Последњи поздрав

драгој

МИРИ

НАЂ

од породице

СТОЈИЋ

(76/283972)

5. октобра, после кратке и тешке болести, отишла је наша

МИРА НАЂ
рођ. Чечовић

1951–2019.

Трудићемо се да нам помисао на тебе не изазове тугу, већ да

нам врати осмех на лице. 

Захвални, поносни и срећни што си баш ти била наша мама,

бака и ташта.

СИЈА и ПРЕДА, ИКА и НЕША, 

МИЛОШ, МИЛУТИН и МАРКО

(99/284037)

Последњи поздрав ујни

ДАНИЦИ РАДУЈКО

од ДАНИЦЕ са породицом

(46/283918)

Последњи поздрав мојој дивној и племенитој

шурњаји

ДАНИЦИ РАДУЈКО МЕДЕНОЈ

од ДУШАНА БУРСАЋА са породицом

(100/284038)

Последњи поздрав комшиници

ДАНИЦИ РАДУЈКО

од НАДИЦЕ, МИЛОВАНА, КАРСЕЊА, 

(113/284091)
ВЛАДИМИРА и ЛУКЕ

Последњи поздрав

драгој

ДАНИЦИ

РАДУЈКО

од породице

КУЗМАНОВ

(112/284085)

Искрено саучешће породици, последњи поздрав и ве-

лико хвала драгој колегиници

МИРИ НАЂ ЧЕЧОВИЋ

од колега „Утвине контроле”: МИЛЕНА М., 

КОВИЉКА М., МАРИЈА Ц., ЉИЉА Д., БИЉА Ј., 

НАДА М., ЈАНО П., АЛЕКСАНДАР М., МИРОЉУБ Т.,

СТОЈАН Т., ЧАСЛАВ Ј., ПАЈА Ј., ЛАЗАР Ј., ЖИВКО С.,

АЛЕКСАНДАР Б., СТАНКО К., ЈОВАН Ћ. И БУДИМИР Т.

(115/284097)

Опраштамо се заувек од наше драге тетке

МИРЕ

Братанице САНДРА и КАТАРИНА ЧЕЧОВИЋ

(117/284103)

Последњи поздрав нашој најдражој

МИЛИ ВАБРИК
24. IV 1955 – 2. X 2019.

Почивај у миру и нека те анђели чувају,

племенита душо наша.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоји: син ИГОР, ћерка СУЗАНА

и унук ЖЕЉКО

(4/283831)

Последњи поздрав нашој драгој

МИЛИ ВАБРИК

Њени: ВЕСНА, МИОМИР

и БРАНКО са породицама

(5/283831)

5. октобра 2019. године отишао је наш во-

љени отац и деда, на вечни починак

ГАБОР ГУЛИЋ
28. VII 1937 – 5. X 2019.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Син ГЕЗА, унуци ИГОР, СРЂАН

и МАЈА и снаја РАЈКА

(14/283859)

Последњи поздрав оцу, деди, прадеди и

тасту

ЈОВАНУ ЂУРИШИЋУ
1921–2019.

С љубављу и поштовањем вечно ћемо те се се-

ћати и спомињати.

Твоји: ћерка МИРЈАНА, унуци ЗОРАН, 

ЗОРАНА, ДЕЈАНА и АЛЕКСАНДРА, праунуке

НАТАША и АНА и зет ДРАГАН

(73/283969)

3. октобра 2019, у 21. години, напустио нас је наш вољени

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
2. I 1999 – 3. X 2019.

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: мајка САНДРА, брат АЛЕКСАНДАР, 

деда ЉУБИША, баба ГОРДАНА и тетка САЊА

(33/283892)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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И после свега остаде сећање...

Празне руке и празна душа... тебе... Волимо те

ДРАГАН РАДАНОВ
2. V 1957 – 27. IX 2019.

Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА, 

зет АЛЕНКО и унука МИЛИЦА

(19/283663/р)

ГОРАН ВУКОСАВЉЕВИЋ
1967–2019.

Последњи поздрав нашем вољеном од

ћерке ИВАНЕ, сина НЕМАЊЕ

и ГОРДАНЕ

(29/283886)

ГОРАН ВУКОСАВЉЕВИЋ
1967–2019.

Последњи поздрав нашем вољеном од

ћерке ИВАНЕ, зета МИЛОША, унуке

ЛЕНЕ и унука ЛАЗАРА

(30/283886)

ГОРАН ВУКОСАВЉЕВИЋ
1967–2019.

Последњи поздрав нашем вољеном од

брата НЕБОЈШЕ и снаје НАДЕ

(31/283886)

Наш драги

ПЕТАР МАРКОВИЋ

напустио нас је у 78. години, 7. октобра, сахра-

њен 8. октобра.

Ми ћемо и даље прослављати наше славе и пра-

знике. Његово место биће празно, али он ће би-

ти у нашим срцима и мислима заувек.

Тугује сестра ВИШЊА са породицом
(39/283913)

ПЕТАР МАРКОВИЋ
1942–2019.

Перо мој, 

поново ћемо једног дана бити заједно.

Твоја ДОБРИЛА

(40/283913)

ПЕТАР МАРКОВИЋ

Вољеном зету последњи поздрав од ЉИЉЕ, НИЏЕ,

РАДЕ и МАРИНЕ
(41/283913)

Последњи поздрав

колеги

ГОРАНУ

ВУКОСАВЉЕВИЋУ

од колеге СТАНКА

(83/283983)

Напустио нас је драги пријатељ и школ-

ски друг

ПЕРА МАРКОВИЋ

И нека наша туга не ремети мир његовог

починка.

МИША, ЛИДА, ВЕРА

и ГАБИ са породицама

(90/284010)

Последњи поздрав драгом другару

ПЕРИ МАРКОВИЋУ

С љубављу и тугом, 
генерација гимназије 1957-1961

(91/284010)

ПЕТРУ

МАРКОВИЋУ

С љубављу

и поштовањем

породица ВУЧУР

(101/284041)

Последњи поздрав

СВЕТОЗАРУ ПАВИЋУ

БАТИ

Почивај у миру.

РУЖИЦА ПАВИЋ

(107/284059)

С поштовањем пријатељу комшији

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

Време пролази, а ти ћеш увек бити са нама.

Од породице ВОЈВОДИЋ и РАДЕ ВРХОВАЦ

(114/284096)

Последњи поздрав куму

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ
1960–2019.

Породица ПЕШИЋ

(71/283964)

1. октобра 2019. преминула је драга бака и мама

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ
1927–2019.

С љубављу и поштовањем заувек ћемо те носити у нашим срцима.

Мила наша, воле те: НИНА, АНА, АНТОНИО, ВОЈА и ДУША

(70/283963)

С тугом и поштовањем опраштамо се од нашег

капитена

ЕЛИЗАБЕТЕ СТЕФАНЧИЋ

ЛИЗЕ

Остају дивна сећања на наша дружења.

РАДА, КЉАЈА, БРАНКА, 

ВЕРА, МАРИКА и РУЖА

(84/283987)

300-820, 300-830
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Последњи поздрав дра-
гом човеку и нашем
бившем директору

ПЕРИ

МАРКОВИЋУ

од радника „Србијагас”

Дистрибуција Панчево

(58/283926)

Последњи поздрав

драгом куму

ПЕРИ

МАРКОВИЋУ

од куме ЦИЛЕ

и СРЂАНА

(95/284026)

Последњи поздрав драгом брату

ЂУРИ

СЛАВКА и БОРКО ВИЦАНОВИЋ
(35/283910)

Последњи поздрав драгом стрицу

ЂУРИ

ЗОРАН ВИЦАНОВИЋ с породицом
(36/283910)

Последњи поздрав нашем

ЂУКИЈУ

од другара са малог фудбала: ВИЦКЕ,

ДАБА, БОРКО, РУЛА, БАБУШ, ОСТОЈА,

АУТО ЂУРА, ЦВЕЛЕ, РАДУЛАЦ, 

БАЛАБАН, БУЦА, ШЉИВАР, ВИНКО,

СЛАВКО, ВЕЛЕ, ЈАНКЕТА, МЕДА, ГОРАН

ЈАКШИЋ, КУМ ГАГИЋ, СРБА и БАТИЦА

(38/283911)

Последњи поздрав брату

ЂУРИ ГОЛУБОВИЋУ

од брата ЖИКЕ ВИЦАНОВИЋА

са породицом

(48/283920)

Последњи поздрав

ЂУРИ

ГОЛУБОВИЋУ

од комшија

у Аксентија

Максимовића.

Почивај у миру

(49/283921)

Последњи поздрав једином брату

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

Драги мој брате, заувек ћеш бити у мом срцу.

Неутешни брат МИЛАН и снаја БРАНКА

(63/287945)

Последњи поздрав нашем вољеном сину, брату и деверу

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

Неутешни отац ЗДРАВКО, брат МИЛАН и снаја БРАНКА

(64/283945)

На нашу велику тугу и жалост напустио нас је наш вољени

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ
1960–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: супруга БИЉАНА, син ВЛАДИМИР и кћер МИЛИЦА

(65/283946)

Последњи поздрав драгом колеги

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ
1960–2019.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а. д. Панчево

(75/ф)

Последњи поздрав

ЂУРИ

од колега из Фабрике PEVG

(74/283970

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

Синдикат „Правда” Петрохемија

(98/ф)

Последњи поздрав

куму

ЂУРАЂУ

ГОЛУБОВИЋУ

од БЕБЕ и АЦЕ

са породицом

(108/284061)

Последњи поздрав

ЂУРИ

ГОЛУБОВИЋУ

Почивај у миру драги

пријатељу.

ДРАГАН, 

МИЛАНКА и ДАРКО

са породицом
(103/284051)

Последњи поздрав драгом стрицу

ЂУРИ

ВЕЛИМИР, ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР ДАБИЋ

(37/283910)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших

услу га да на це не огла са и чи ту -

ља одо бра ва мо ПО ПУСТ свим 

рад ним да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

Неочекивано, 5. октобра 2019. године напустила нас је драга су-

пруга, мајка и нана

АНА ЧУКИЋ
1942–2019.

С неизмерним болом испратили смо је 8. октобра 2019. године, до

њене вечне куће.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР, син НИКОЛА, ћерка МИЛОСАВА,

зет ЂУРА, унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА
(42/283915)

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

АНИ ЧУКИЋ
1942–2019.

Преселила си се у вечност и оставила нас да чувамо успомену на

тебе, тако племениту и достојну.

Чуваћемо те од заборава, јер вољени никад не умиру.

Заувек остајеш у нашим срцима, јер љубав и пажњу коју си нам да-

ривала никада не можемо заборавити.

Почивај у миру драга наша Ана.

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР и син НИКОЛА
(43/283915)

Последњи поздрав вољеној мајци, ташти и нани

АНИ ЧУКИЋ
1942–2019.

Претужни смо што си отишла, пресрећни што си постојала.

Неми од бола: ћерка МИЛОСАВА, зет ЂУРА, 

унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА

(44/283915)

АНА

ЧУКИЋ

Последњи поздрав

драгој тетка Ани од

породица БРАТИЋ и

ШАРЕНАЦ

(15/283860)

Са пуно туге и бола опраштамо се од нашег драгог

СЛОБОДАНА УГРЕНОВИЋА
1953–2019.

Супруга ЈОВАНКА, син ГОРАН, ћерка ДРАГАНА, снаје ОЛИВЕРЕ и унучади

МЛАДЕНА, ИВОНЕ и АЊЕ

Нека те анђели чувају.
(50/50/283924)

Последње збогом драгом чики

СЛОБОДАНУ УГРЕНОВИЋУ

од породице ТРКУЉА
(51/283925)

Последњи поздрав драгом брату

СЛОБОДАНУ УГРЕНОВИЋУ

од брата СТОЈАНА
(56/283925)

С најдубљим болом опраштамо се од нашег вољеног

СЛОБОДАНА
Никада те нећемо заборавити.

Брат МИЛЕ и снаја МАРА
(55/287925)

Последњи поздрав драгом брату

СЛОБОДАНУ

од брата ДРАГЕ са породицом

(54/283925)

Последњи поздрав драгом комшији

СЛОБОДАНУ

од породице ПЕТКОВИЋ
(52/283925)

Последње збогом драгом стрицу

СЛОБОДАНУ

од породице УГРЕНОВИЋ: РАДЕ, АНА, 

МИЛОШ и БОРИС
(53/283925)

Последњи поздрав драгом брату

СЛОБОДАНУ

од брата МИЛОВАНА са породицом
(57/283925)

СЛАВКО КАЛАЈЏИЋ
1940–2019.

Последњи поздрав од супруге МИЛЕВКЕ, сина

ГОРАНА и ћерке ГОРДАНЕ са породицама

Увек ће те волети твоји: МАРИНА, БОЈАН, ЂУР-

ЂИНА и ВЕДРАНА
(92/284013)

СЛАВКО

КАЛАЈЏИЋ
1940–2019.

Последњи поздрав

вољеном стрицу.

Родбина из

Републике Српске

(93/284013)

Последњи поздрав драгом другару

ВЛАДИ НОВАКОВУ

С љубављу и тугом генерација Гимназије 1957-1961.
(25/283880)

ВЛАДА НОВАКОВ

Твоја честитост је незаборавна.

Кум МИЋА

(61/283942)

Последњи поздрав другу и сараднику

ВЛАДИ НОВАКОВУ

Заувек ћеш бити у нашим успоменама.

Хвала на несебичном дружењу.

Заувек твоји другари из Савета за безбедност

саобраћаја: СТЕВА, ЈАСМИНА, СТАНКОВИЋ Ј,

ЗОРИЦА, ШКАЉАК С, ВЕСНА, ТЕГЕТЛИЈА,

СНЕЖА,  НИНИЋ Ј, СЕНКА, ДУЛЕ ФАР и остали
(72/283966)
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Полагање урне наше драге

ГОРДАНЕ ШИМИЋ
1942–2019.

одржаће се у понедељак, 14. октобра, у 12 са-

ти, на Новом гробљу у Панчеву.

Породица

(82/283982)

МАРИЈА БАБА
16. IV 1959 – 12. X 2017.

И после две године откако ниси са нама, твој

осмех чујемо у сваком кутку наших живота.

Супруг ЛИВИУС, ћерке АНЂЕЛА

и ПАМЕЛА са породицом
(13/283858)

МАРИЈА БАБА

С љубављу МИЛЕНА,

ЕДИ и БАРБАРА

(85/283993)

14. октобра 2019. навршава се десет година како

си нас напустио

СТЕВАН МАРЈАНОВ

Чуваћемо те од заборава, јер вољени никад не

умиру.

Супруга ЦВЕТА, синови ПАЈА и ГОРАН

и ћерка БИЉАНА са породицама

(89/284007)

ПОМЕН

НИКОЛА КУЖИЋ
14. X 2009 – 14. X 2019.

Бол и тугу не може време избрисати.

Заувек ћеш остати део наших живота.

Недостајеш.

Супруга ЦВИТА са децом

(94/284023)

СЕЋАЊЕ

РАШАЈСКИ

САНДРА НИКОЛА
30 година 3 године

Не постоји време да умањи тугу, ни сузе да испе-

ру бол. Заувек у нашим срцима.

Ваши најмилији
(104/284055)

Драги наш

др АНТЕ МЕЈИЋ
2012–2019.

С љубављу и тугом коју време не лечи

твоја породица

(97/284030)

8. октобра навршавају се четири године откако

није са нама

ДРАГИША ПАВЛОВ ГИЛЕ

Твоја супруга МИЛИЦА и син АЛЕКСАНДАР
(23/283872)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ
2002–2019.

Твоје: ДАНИЦА и МАЈА
(116/284089)

Непрежаљена

СИЛВИЈА ПОПА
2018–2019.

(34/283893)

21. октобра 2019. навршава се година откада није са нама наша

драга и вољена мајка, ташта, баба и прабаба

МАРИЈА ЂУРОВСКИ
21. X 2018 – 21. X 2019.

Време пролази, а ми све поноснији што смо је такву имали, била је

лек за сваку душу у свакој прилици.

12. октобра 2019, у 11 сати, посетићемо њену вечну кућу на гробљу

у Јабуци и одати јој годишњи помен.

Твоји најмилији

(120/284124)

Прошло је четрдесет дана од смрти нашег воље-

ног супруга, оца и деде

ВАСЕ ПЕТРОВИЋА
28. XII 1955 – 5. IX 2019.

У понедељак, 14. октобра, у 11 сати, даваћемо

четрдесетодневни помен на Православном гро-

бљу у Старчеву.

Твоји најмилији

(67/283956)

5. октобра је било

шест месеци од смр-

ти моје сестре

СНЕЖАНЕ

ЦВЕТКОВИЋ

Твоја сестра ТАЊА

(81/283979)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ГАЈИЋ

БЕБА
1996–2019.

Твоји најмилији

(7/283841)

СЕЋАЊЕ

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ ЂУЈА
2005–2019.

С љубављу и поштовањем

СТОЈА, ЈАСНА, САЊА и АЛЕКСА

(45/283916)

5. октобра 2019, у 80. години, преминула је наша драга

ДРАГИЦА ЦВЕТКОСКА
1939–2019.

Ожалошћени: ћерка СЛАЂАНА и син ЉУПЧО са породицама

(22/283871)

ДРАГИЦА

ЦВЕТКОСКА

Последњи поздрав

Драгици од комшија

из зграде у Моше Пи-

јаде 116

(87/283997)

ДРАГИЦА

ЦВЕТКОСКА

Последњи поздрав од
пријатеља МИРКА

(118/284109)

ИГЊАТОВИЋ

ВЕРОСЛАВА прим. др ТИБОР

Заувек живите у нашим срцима.

Воле вас ваши: ћерке ДУШИЦА и ВЕСНА, унуци

ОЉА и МИША са ДРАГАНОМ и децом, зет ЈОВИ-

ЦА и ГОЦА НАУМОВИЋ, НИКОЛА и ДУШАН са

породицама и РАДА
(10/283854)

СВЕТИСЛАВ МИНИЋ
1930–2019.

Последњи поздрав драгом оцу од породице

(62/283943)
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Четрнаест година је прошло од смрти вољене

мајке

ВЕЛИМИРКЕ ЧЕЧАРИЋ

Отишла си у рај јер си заслужила. Много си нас

мајко растужила. 

Нека те анђели чувају, ми их молимо! Од забора-

ва те чувамо јер те волимо.

Твоје ћерке САВА и СЛАВА
(1/283497)

11. октобра наврша-

ва се година откако

нас је напустила

ВУКОСАВА

КРСТИН

Воле те твоји

најмилији

(12/283856)

Вољени никад не

умиру

ВУКОСАВА

КРСТИН

Увек ћеш живети у

мени.

Сестра МАРА

са породицом
(11/2838569

12. октобра 2019, у 11 сати, изаћи ћемо на

твој гроб и обележити најтужнију годину у

нашим животима...

ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ
Нема тих година које могу избрисати нај-

лепше успомене и сећања на тебе, зато

што си нам дао сву љубав света...

Остаје нам туга, празнина и силно недо-

стајање, али и понос што смо те имали..

Волимо те!

Твоја МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(20/283869)

Обавештавамо пријатеље и родбину да у суботу,

12. октобра 2019, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу, дајемо четрдесет дана нашем

драгом

ЂУРИЦИ СУЈИЋУ

Заувек у нашим срцима и сећањима.

Твоји: син БАНЕ, снаја ЈЕЛЕНА и унуке

ДАЦА и ВЕСНА са породицама

(26/283882)

Сећање на наше драге

ЂУРИН

СРБИСЛАВ НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА са породицама

(32/283888)

Трогодишњи помен

МИЛАН БУКУР
10. X 2016 – 2019.

Никада те нећемо прежалити.

Недостајеш нам пуно.

Твоји најмилији: супруга СМИЉА

и син ДУШАН

(60/283939)

12. октобра 2019, у 11.30, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву, даћемо четрдесетоднев-

ни помен нашој вољеној

ЉУБИЦИ ПИЈЕВЧЕВИЋ

Супруг БОГОСАВ, син НИКОЛА са породицом

и ћерка НИНА са супругом

(66/283951)

Драга

ЉУБО

Прошло је четрдесет дана откада ниси са на-

ма. Много нам недостајеш.

Твоје другарице ГОЦА и МИЦА

(69/283958)

Наш драги супруг и отац

САВА ИГЊАТОВИЋ
14. X 2018 – 14. X 2019.

Прошла је тужна година без тебе. Остала су љу-

бав и сећања да живе у нама, да те волимо, пам-

тимо и не заборавимо.

Твоја супруга РУЖИЦА и ћерка ДАНИЦА

(68/283957)

Шестомесечни помен мом драгом супругу

МИЛЕТИ НЕШКОВИЋУ

НЕЛЕТУ
20. IV 2019 – 20. X 2019.

Мој понос, моја подршка, мој осмех, моја сна-

га и сигурност.
Твоја МАРИЈА

(78/283979)

Шестомесечни помен драгом

МИЛЕТИ НЕШКОВИЋУ НЕЛЕТУ

Велика празнина овога лета, недостајеш нам.

Твоји пријатељи из Сутомора
(79/283978)

16. октобра 2019. навршавају се четири године откако није с

нама наш вољени

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН

Отишао си као да ниси, јер си и даље у нашем животу, у души

и срцу, у нашим причама, вољен и незаборављен.

Супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

(102/284050)

Сећање на наше родитеље

МАТО ЛЕПОСАВА
1927–1999 1928–2013.

МИКИЧИЋ
Породица

(96/284027)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

МИТРЕСКИ
1962–1991.

Твоји најмилији

(106/284057)

Сећање на

РАДИНКУ ТЕКИЈАШКИ
7. X 2016 – 7. X 2019.

Породица
(110/284068)

Пет тужних година

ДИМЕ

ПРЕМЧЕВСКИ
12. X 2014 – 12. X 2019.

Речи не могу да кажу

колико је осећања. 

Живећеш у нашим

срцима и мислима

док постојимо. Зау-

век.

Твоји најмилији

(121/284125)

300-820, 300-830

13. октобра 2019. навршава се шест месеци откако ниси са нама

АНДРИЈА БУЗА

С љубављу твоји: супруга МАРИЈА, ћерке ГОРДАНА и БИЉАНА,

зетови СЛОБОДАН и МИРОСЛАВ, унуци ЛАЗАР, МИНА и МИХАИЛО
(21/283870)
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IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Живите у нашим мислима.

ЗОРАН са породицом

(3/283830)

У суботу, 12. октобра 2019, у 10.30, на гробљу у

Омољици, даваћемо годишњи помен драгом су-

пругу, оцу, деди и прадеди

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ

С љубављу и тугом чувамо те у нашим мислима

од заборава.

Супруга МИЛИЦА, син МИЛИСАВ са породи-

цом, ћерка СВЕТЛАНА са породицом и остала

родбина и пријатељи
(6/283839)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 12. октобра 2019. го-

дине, у 10.30, давати шестомесечни помен нашем

НИКОЛИ КАПУРУ

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(8/283842)

15. октобра 2019. навршавају се три године откада ни-
си са нама

АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
1953–2016.

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те искрено
воле.
Време које пролази увећава тугу и бол.
Много нам недостајеш.

Твоја ћерка АЛЕКСАНДРА и супруга ЦВЕТАНА

(9/283853)

17. октобра, у 11 сати, на Католичком гробљу

у Панчеву, даваћемо четрдесет дана

ДРАГА ВАСИЉЕВИЋ

Са тугом: супруг МИЛОШ, син ДРАГАН

и остала родбина и пријатељи.

(2/283547)

У суботу, 12. октобра навршава се четрдесет

дана нашем

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
Тога дана одржаћемо помен на Новом гробљу,

у 11 сати.

Прошло је четрдесет дана откако ниси са нама,

али ти од нас ниси отишао заиста.

Наша срца памте твој лик, чују твој осмех, осе-

ћају загрљај.

Недостајеш...

Твоја супруга ВЕРИЦА, 

ћерка ЗАГОРКА и зет ГОРАН

(16/283861)

12. октобра дајемо четрдесетодневни помен

нашем драгом

ЈУГОСЛАВУ МИЋИЋУ
1975–2019.

Никада те нећемо заборавити.

Супруга БИЉАНА, синови МАРИО и МИХАЈЛО,

мајка ЦВЕТА и брат ЈОРДАН

(18/2838679

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА

ТАСИЋ
1970–2001–2019.

Мама, брат

са породицом и ћале

(17/283863)

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ

Време пролази, а туга и бол остају.

Твоја сестра НАТАЛИЈА са породицом
(24/1283874)

Сећање на нашег

драгог

СЛАВОЉУБА

БОНИНА
2005–2019.

Породица

(27/283884)

СЛАВОЉУБ

БОНИН

Четрнаест година бо-

ла у грудима, рана на

срцу за добрим си-

ном.

Неутешни родитељи

(28/283884)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 12. окто-

бра, у 10.30, на гробљу у Омољици, обележавамо

годину дана откако је преминуо наш супруг,

отац и дека

ДРАГАН САВОВИЋ

Породица САВОВИЋ

(47/283920)

СПАСИЋ

ОЛГА СТОЈАН
15. X 2002 – 15. X 2019. 8. XI 2011 – 8. XI 2019.

Ваши најмилији
(59/282931)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА РАЈКО

ГРУЈИЧИЋ ГРУЈИЧИЋ
6. X 1996 – 6. X 2019. 9. IX 1999 – 9. IX 2019.

Увек присутни у нашим мислима и срцу.

Ваши најмилији

(80/283978)

СТАНКА КРСТИЋ
2007–2019.

Дванаест година је прошло, а ти си увек у мислима и

срцу твоје сестре ЉУБИНКЕ и РАДОЈЛЕ
(86/283994)

СЛАВОЉУБ

БОНИН

И после четрнаест

година успомена на

тебе траје.

Породица

КОМЉЕНОВИЋ
(105/284056)

ВАСА

ЂУКАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији:

ДРАГАНА, НАЈДАН,

МАРИЈА и ИВАНА

(109/284066)

15. октобра се навршава четрдесет дана откада није са нама наш вољени

РАДИСЛАВ ПАВЛОВ ТИЋА
13. IX 1949 – 5. X 2019.

Ожалошћени: супруга НАДА, син НИКОЛА, ћерка ИВАНА, зет БОЈАН, 

унучићи МИНА, НИКОЛИНА и БОГДАН, сестрићи ПРЕДРАГ и КАТАРИНА

са породицама
(88/284008)

ДРИНКА МИХАИЛОВИЋ
14. X 2017 – 14. X 2019.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга ко-

ју време не лечи. 

Воле те твоји најмилији

(119/284116)
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То ком го ди не у гло гоњ ском
Кул тур ном цен тру „Ин фи ни -
тум” тра ју ак тив но сти на не -
го ва њу вред но сти ру мун ског
на ро да. По ред оста лог, два -
де се так ма хом мла ђих осо ба
по ха ђа курс је зи ка на ро да по -
ре клом из зе мље ко ја је наш
ис точ ни су сед.

На тим ча со ви ма про фе -
сор ка Ро ди ка Мар ја ну упо -
зна је их с пра во пи сом, лек -
сич ким фон дом и зна ме ни -
тим књи жев ни ци ма, као и с
деч јим и тра ди ци о нал ним пе -
сма ма.

– Ове го ди не, по ред ин тен -
зив них кур се ва уче ња је зи ка,
мо гу се из дво ји ти и дру ге ак -
тив но сти, по пут из вед би тра -
ди ци о нал них пе са ма во кал -
не гру пе на шег цен тра на ло -
кал ним ма ни фе ста ци ја ма, уз
из ра ду ли ков них ра до ва на
те му на род них но шњи. Уче -

ни ци ко ји су по сти гли из у -
зет не ре зул та те на за вр шном
те сту на гра ђе ни су ди дак тич -
ким сред стви ма и са вре ме -
ном тех но ло ги јом на осно ву
про јек та ко ји је одо брио град -
ски Се кре та ри јат за се ло, по -
љо при вре ду и ру рал ни раз -
вој. За хва љу ју ћи то ме по ла -
зни ци кур са мо ћи ће да ко -
ри сте дво је зич не реч ни ке и
књи ге, као и да лак ше пре во -
де – на во ди Ро ди ка Мар ја ну.

С тим у ве зи „Ин фи ни тум”
ће осно ва ти но ву сек ци ју, чи -
ји ће чла но ви пре во ди ти пе -
снич ка де ла, од лом ке из при -
ча, као и но ви нар ске члан ке
ча со пи са за де цу и мла де.

СЕЛО

Пан че вач ка удру же ња
пред ста ви ла се на
цен трал ном до га ђа ју
у Ши ду

Ја бу ка до ма ћин
мани фе ста ци је у 
ло кал ним окви ри ма

Од лу ком Ге не рал не скуп шти -
не Ује ди ње них на ци ја 18. де -
цем бра 2007. гoдине уста но -
вљен је Ме ђу на род ни дан же -
на на се лу, ко ји је зва нич но
пр ви пут обе ле жен 15. ок то бра
на ред не го ди не.

Ота да се и у на шој зе мљи у
тo име одр жа ва ју раз не при го -
де, с основ ним ци љем да се на -
зна че уло га и до при нос при -
пад ни ца не жни јег по ла, пре -
вас ход но у по гле ду уна пре ђе -
ња по љо при вред ног и ру рал -
ног раз во ја.

Че тр де се так су гра ђан ки 
у за пад ном Сре му

Та ко се, ре ци мо, већ је да на ест
го ди на на ни воу Вој во ди не при -
ре ђу је цен трал но обе ле жа ва ње
Ме ђу на род ног да на же на на
селу.

Овог пу та до ма ћин је био
Шид, пут ко јег се у су бо ту 28.
сеп тем бра упу ти ло и че тр де -
сет пред став ни ца је да на ест пан -
че вач ких удру же ња же на. У ау -
то бу су, ко ји су обез бе ди ли Град
Пан че во и Са вет за род ну рав -
но прав ност, на шле су се чла -
ни це сек ци ја ве зи ља ма ђар ских
дру шта ва „Та ма ши Арон” и „Пе -
те фи Шан дор”, а би ле су за -
сту пље не и „Па нон ке”, „Ве ште
ру ке”, па „Злат на ја бу ка”, стар -
че вач ки „Нео лит”, ка ча ре вач -

ки „Ет но ку так”, као и „До лов -
ке”, „Омољ чан ке” и бре сто вач -
ке „Со се”. Њи ма су дру штво
пра ви ли и ак ти ви сти Удру же -
ња за мен тал но не до вољ но раз -
ви је не осо бе.

Сви они пред ста ви ли су се
на та мо шњем Сај му ства ра ла -
штва се о ских же на, ко ји су по -
др жа ли АП Вој во ди на и За вод
за рав но прав ност по ло ва.

У мо ди епок сид на смо ла

Не ду го за тим, истим по во дом,
че твр ти пут је упри ли че на и
ма ни фе ста ци ја у ре жи ји по ме -
ну те „Злат не ја бу ке”. Чла ни це
те ор га ни за ци је су још је дан -
пут у не де љу, 6. ок то бра, при -
ре ди ле ет но-ба зар на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре.

Та да су, по ред до ма ћи на, ру -
ко тво ри не при ка за ла и удру -
же ња из окол них ме ста, ко ја

су, с ма лим из у зе ци ма, уче -
ство ва ла и на шид ском сај му.
Би ло и не ких но вих, по пут „Гло -
гоњ ки”, „Но во се љан ки”, вој ло -
вач ког „Ђе тва на”, Цре пај ки, а
штан до ве су има ли и уче ни ци
ОШ „Го це Дел чев”, ма ке дон -
ско удру же ње „Илин ден”, ви -
на ри („Грозд”), пче ла ри („Та -
ми шка ма ти ца”), удру же ња пен -
зи о не ра и ин ва ли да ра да, шти -
ће ни ци До ма за ЛО МР „Ср це
у ја бу ци”, као и ин ди ви ду ал ни
из ла га чи.

По ве о ма хлад ном вре ме ну
оку пио се со ли дан број љу ди,
ко ји су има ли при ли ке да ужи -
ва ју у уку сним до ма ћим „шпе -
ци ја ма” или да ку пе раз не ру -
ко тво ри не – од на ки та до ра -
зно бој них одев них пред ме та.
До га ђај су отво ри ли Сла ђа на
Бог да но вић, пред сед ни ца Удру -
же ња же на „Злат на ја бу ка”, Сло -

бо дан Илић, пр ви чо век Ме сне
за јед ни це, и Зо ран Гр ба, град -
ски већ ник за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој. Про грам
је во дио ле ген дар ни ја буч ки на -
став ник у пен зи ји Ми ло рад Мак -
си мо вић, ко ји је пред во дио са -
став под на зи вом „Мак сис”, а
по ред ових ве те ра на на сту пи ле
су и нај мла ђе гру пе КУД-а „Ва -
сил Ха џи ма нов”.

Ка да је реч о обе ле жа ва њу
Ме ђу на род ног да на же на на се -
лу, пред сед ни ца ја буч ког удру -
же ња же на Сла ђа на Бог да но -
вић на во ди да им је тим по во -
дом иде ја да се ме шта ни ма
пред ста ви шта све же не ра де,
као и да се дру ге су гра ђан ке за
то за ин те ре су ју.

– По ку ша ва мо да их ани ми -
ра мо на раз ли чи те на чи не. При -
ме ра ра ди, ве о ма их је при ву -
кла из ра да на ки та од епок сид -
не смо ле, на ко ји су од лич но
ре а го ва ли и го сти ма ни фе ста -
ци је у Ши ду. По ред то га, пла -
ни ра мо и да на ба ви мо раз бој и
кре не мо са обу ком же на на тој
спра ви. Све то ра ди мо у оства -
ре њу нај ва жни јег ци ља – пру -
жа њу ал тер на ти ве за сма ње ње
не за по сле но сти, што је основ -
ни про блем ка да је реч о по ло -
жа ју же на у ру рал ним сре ди -
на ма. Мо ја про це на је да, ре -
ци мо, у на шем се лу не ра ди
ви ше од по ло ви не су гра ђан ки.
То сам пре до чи ла и ми ни стру
за рад, ка да нас је не дав но по -
се тио – ис ти че пред сед ни ца
„Злат не ја бу ке”.

„Пан че вац” ће и убу ду ће по -
све ћи ва ти па жњу обе ле жа ва њу
Ме ђу на род ног да на же на се лу,
па ће у на ред ним бро је ви ма би -
ти пред ста вље но свих де вет удру -
же ња да ма из на се ље них ме ста.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

КО РИ СНА ТРИ БИ НА ЗА РО ДИ ТЕ ЉЕ У СТАР ЧЕ ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Ка ко до успе шног уче ња?
Ве о ма прак тич на три би на за
ро ди те ље ђа ка пр ва ка, као и за
све дру ге за ин те ре со ва не, под
на зи вом „Усло ви успе шног уче -
ња”, одр жа на је 27. сеп тем бра у
стар че вач кој основ ној шко ли
„Вук Ст. Ка ра џић”. Кроз ме ђу -
соб ни раз го вор с при сут ни ма
школ ски пе да гог и пси хо лог Ми -
ља на Мар ко вић и Је ле на Ан кић
ба ви ли су се ра зним те ма ма –
од усло ва и ме то да нео п ход них
за успе шно уче ње до фор ми ра -
ња рад них на ви ка и раз ви ја ња
мо ти ва ци је код де це.

Оне су ука за ле и на то да је
нео п ход но да де те има сво је
ме сто на ко јем учи сва ки дан.

– Та про сто ри ја тре ба да бу -
де ре дов но про ве тра ва на,
одгова ра ју ће за гре ја на и, по

мо гућ ству, без пред ме та ко ји
мо гу при ву ћи па жњу. По жељ -

на је и удоб на сто ли ца од твр -
ђег ма те ри ја ла, као и сто на
ко јем би то ком уче ња би ли

лак то ви, јер тај по ло жај иза -
зи ва на пе тост ми ши ћа ко ја

подсти че буд ност и па жњу. Ва -
жна је и лам па с ко је ће све -
тло па да ти с ле ве стра не, а за

ле во ру ке с де сне, ка ко би би ло
спре че но па да ње сен ке на оно
што се пи ше или чи та – на ве -
ла је Ми ља на Мар ко вић.

Је ле на Ан кић је, по ред оста -
лог, до да ла да је уче ни ци ма
пр вог и дру гог раз ре да по треб -
но ми ни мум де сет са ти сна, па
је бит но да де те на спа ва ње од -
ла зи у исто вре ме, као и да се
ре дов но игра и бо ра ви на све -
жем ва зду ху.

Ро ди те љи су мо гли да по ста -
вља ју број на пи та ња. Добили
су раз не ко ри сне са ве те у ве зи
са из ра дом пла на уче ња, у ко -
јем се на пе ри о де од по јед ног
са та пла ни ра и време од мо ра,
а би ло је ре чи и о мо гу ћим гре -
шка ма у при сту пу по ме ну тој
школ ској обаве зи.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ЖЕ НА НА СЕ ЛУ

ОСНОВ НО ПИ ТА ЊЕ – КА КО ДО ПО СЛА?

„БА НАТ СКИ ХЛЕБ” ПЕ ТИ ПУТ

Но во Се ло чу ва укус тра ди ци је
Пе та ма ни фе ста ци ја „Ба нат ски
хлеб” упри ли че на је у не де љу
29. сеп тем бра у ор га ни за ци ји
Удру же ња же на „Но во се љан -
ке/Boboacele”, а пред ве ли ким
бро јем љу ди до га ђај је отво рио
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов.

Све је по че ло дан ра ни је, ка -
да је у ло кал ној основ ној шко ли
„Жар ко Зре ња нин” упри ли че но
так ми че ње за де цу под на зи вом
„Бан Пек”, на ко јем је уче ство -
ва ло осмо ро де це. Ра ди о ни цу
под на зи вом „Тра ди ци о нал но
пе кар ство на мо де ран на чин”
као ин струк тор је во дио чу ве ни
ку вар Са ша Ми шић, а де ца су
ужи ва ла пра ве ћи слат ке ко лаче.

Су тра дан, на са мој ма ни фе -
ста ци ји „Ба нат ски хлеб”, у но -
во се љан ској спорт ској ха ли, ди -
пло ме за уче шће уру чио им је
по ме ну ти Ми шић. Он је био и
пред сед ник струч ног жи ри ја,
за јед но с ко ле гом Афри мом
Пни ши јем, пе ка ром из Но вог

Се ла. У кон ку рен ци ји се на шло
два де се так вр ста хле ба, а узор -
ке су, по ред чла ни ца удру же ња
с те ри то ри је Пан че ва, до не ле и
го шће из Бе о гра да, Уз ди на, Ко -
ви на, Вла ди ми ров ца и Али бу -
на ра, ода кле је и по бед нич ко
удру же ње „Ет но арт Бра кос”.
Дру го и тре ће ме сто за у зе ле су
„Злат на ја бу ка” и „Вред не ру ке
Ба на та” из Вла ди ми ров ца.

Пре ма ре чи ма пред сед ни це
„Но во се љан ки”, удру же ња су
има ла оба ве зу да до не су по је -
дан до ма ћи хлеб ко ји су са ма
на пра ви ла, без об зи ра на вр сту
бра шна или ква сца.

– Реч је о на шој же љи да са -
чу ва мо ре цеп ту ру ко ја се пре -
но си од на ших пре да ка ка ко
се не би из гу би ла тра ди ци ја
пра вље ња нај ва жни јег жи вот -
ног ар ти кла. Мо рам да ис так -
нем и то да су „Бо бо а ће ле” и
ове го ди не уме си ле оби чај не
хле бо ве, ко је смо пр ви пут про -
да ва ле, а све за ра ђе но да то је у

ху ма ни тар не свр хе за ле че ње
ма ле Пе тре Ђор ђе вић. Овом
при ли ком за хва љу је мо сви ма
ко ји су нам пру жи ли по др шку
у том на у му – на ве ла је Сне жа -
на Ба ба.

По ред то га, сви уче сни ци су
свој из ла гач ки про стор укра си -
ли у ет но-сти лу ме ста из ко јег
до ла зе. О нај леп шем је од лу -
чи ва ла Бран ка Ко ва че вић, уред -

ни ца ру бри ке „Здра вље” у ча -
со пи су „Илу стро ва на по ли ти -
ка”, а пр ва три ме ста за у зе ли
су „Ет но арт” из Ов че, стар че -
вач ки „Нео лит” и „Гло гоњ ке”.

Да уго ђај бу де још леп ши, у
кул тур но-умет нич ком де лу
про гра ма, по тру ди ла су се но -
во се љан ска дру штва, као и по -
зна ти гај даш Ва ња Или јев из
Зре ња ни на.

АК ТИВ НО СТИ ГЛО ГОЊ СКОГ ЦЕН ТРА

Но ва опре ма 
за „Ин фи ни тум”

А у међувремену – колце…

И малишани месили

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” из ра ди -
ли су тро то ар ду жи не 250 ме -
та ра у Пр во мај ској ули ци.

Месна за јед ни ца је у су бо ту,
5. ок то бра, у са рад њи са Оп -
штом бол ни цом и До мом
здра вља, ор га ни зо ва ла ул тра -
звуч не пре гле де аб до ме на и
штит не жле зде. Из ло жба умет -
нич ке фо то гра фи је ау то ра
Вла ди ми ра Чер вен ке под на -
зи вом „Нео бич на при ча” би -
ће отво ре на у пе так, 18. ок то -
бра, у 19 са ти, у га ле ри ји Ва -
тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: На кон
што је го ре ла се о ска де по ни -
ја, за ње но га ше ње рад ни ци
ко му нал ног пред у зе ћа упо -
тре би ли су око 400 ку би ка зе -
мље. Дом кул ту ре отво рио је
ли ков ну ра ди о ни цу у су бо ту,
5. ок то бра, а на род ни ор ке -
стар те уста но ве на ста вља сни -
ма ња и го сто ва ња.

До ло во: Се дам де сет пет го -
ди на од осло бо ђе ња До ло ва у
Дру гом свет ском ра ту обе ле -
же но је у пе так, 4. ок то бра,
по ме ном па лим бор ци ма.
Осми „Паб квиз” при ре ђен је
у не де љу, 6. ок то бра, а по бе -
ди ла је еки па „Ку мо ви”.

Гло гоњ: Дан шко ле „4. ок то -
бар” обе ле жен је тог да ту ма
мно штвом про гра ма. По во -
дом Деч је не де ље у че твр так,
10. ок то бра, у До му кул ту ре
одр жа на је пред ста ва „До жи -
вља ји мач ка То ше”, а уве че
од 18 са ти и пре да ва ње на
те му „От пор фа ши зму у Вој -
во ди ни 1942. го ди не”, ка да
је го во рио исто ри чар Ср ђан
Бо жо вић.

Ива но во: По че ле су ак тив но -
сти у окви ру обе ле жа ва ња
Деч је не де ље, под сло га ном
„Да пра во сва ко – де те ужи ва
ла ко”: Нај пре су у по не де љак
уче ни ци и на став ни ци за ме -
ни ли уло ге, су тра дан су ђа ци
ко ји по ха ђа ју ча со ве гра ђан -
ског вас пи та ња по се ти ли Ме -
сну за јед ни цу, а у сре ду је ор -
га ни зо ва на по зо ри шна пред -
ста ва за уче ни ке ни жих раз -
ре да, ка да су го сто ва ли и уче -
ни ци из Омо љи це и Пло чи -
це. При јем пр ва ка у Деч ји са -
вез би ће при ре ђен у пе так,
11. ок то бра, а уче ни ци ви ших
раз ре да ићи ће у би о скоп.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
ком” по пра ви ли су све еле мен -
те деч јег игра ли шта на ста ди -
о ну „По бе да” и у пар ку у цен -
тру се ла ко је су ван да ли уни -
шти ли, а у то ку је ко ше ње рас -
кр сни ца ра ди без бед но сти у
сао бра ћа ју, као и уре ђе ње ауто -
бу ских ста ја ли шта. Деч ја неде -
ља обе ле же на је је се њом кре а -
тив ном ра ди о ни цом и књижев -
ном ве че ри, а у са рад њи с Ме -
сном за јед ни цом ор га ни зо ва -
ни су бес плат но ло го пед ско те -
сти ра ње за де цу, жур ка за нај -
мла ђе уз ани ма то ре, спорт ски
дан и цр та ње кре да ма на пла -
тоу ис пред Ме сне за јед нице.

Ка ча ре во: У про сто ри ја ма
Удру же ња Ма ке до на ца „Вар -
дар Ка ча ре во” у уто рак, 1. ок -
то бра, при ре ђе на је „Се ден -
ка” уз му зи ку и дру же ње, а на
истом ме сту у пе так, 4. сеп -
тем бра, обе ле же но је 55 го -
ди на од за вр шет ка основ не
шко ле те ге не ра ци је уче ни ка.

Омо љи ца: Ас фал ти ра ње Ули -
це Јо ва на Ду чи ћа по че ло је у
уто рак, 8. ок то бра.

Стар че во: Про шлог ви кен да
из ви ђа чи су уче ство ва ли на ме -
ђу на род ном ви ше бо ју у Но вом
Па за ру и у ја кој кон ку рен ци ји
од три де се так еки па осво ји ли
сре бр ну ме да љу. Деч ја не де-
ља обе ле же на је у не де љу у 
ККК-у, ка да се два де се так ма -
ли ша на упо зна ло с деч јим пра -
ви ма, игра ло се и цр та ло.

Месне актуелности 
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ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ УЛИ ЦЕ

Сум њи ва смрт Слав ка Ро ди ћа
Бу ду ћи нај мла ђи ге не рал у ЈНА
ро ђен је 1918. бли зу При је до -
ра. Шко ло вао се у Др ва ру, Бо -
сан ском Пе тров цу и Бе о гра ду,
где је за вр шио сред ње тех нич -
ку шко лу. За по слио се као ге о -
ме тар у Вој ној за дру зи у Вр -
шцу 1939. го ди не, а пред рат је
по стао и члан Ко му ни стич ке
пар ти је Ју го сла ви је.

По сле на па да Не ма ца на Ју -
го сла ви ју вра тио се у Бо сан ску
Кра ји ну, где је 27. ју ла 1941.
го ди не ко ман до вао од ре дом ко -
ји је на пао Др вар. Тај до га ђај
се у вре ме СФРЈ сла вио као по -
че так устан ка у БиХ.

Слав ко Ро дић од ли ко вао се вој -
нич ким та лен том и лич ном
хра бро шћу. Имао је 24 го ди не
ка да је по ста вљен за ко ман -
дан та ди ви зи је. На ро чи то се
ис та као у бор ба ма на Не ре тви,
у мар ту 1943. го ди не, ка да је
ње го ва ди ви зи ја омо гу ћи ла по -
вла че ње цен трал не пар ти зан -
ске бол ни це. У ма ју те го ди не
по ве ре на му је ко ман да кор пу -
са, а кра јем 1943. го ди не, са
са мо 27 го ди на, до био је чин
ге не рал-ма јо ра НОВЈ. И у ге -
не рал ској уни фор ми лич но је
уче ство вао у улич ним бор ба ма
за осло бо ђе ње Ба ња лу ке, где је
био и ра њен.

Из ра та је иза шао са чи ном
ге не рал-лајт нан та. По сле осло -
бо ђе ња Ју го сла ви је Слав ко Ро -
дић био је  ко ман дант Пе те ар -
ми је Ју го сло вен ске ар ми је (ЈА)
и, као је дан од из у зет но спо -

соб них ко ман да на та, по слат је
на Ви шу вој ну ака де ми ју „Во -
ро ши лов” у Со вјет ском Са ве зу.

По по врат ку је био за ме ник
на чел ни ка Ге не рал шта ба ЈА.

По чет ком 2000. го ди не ле -
ген дар ни ко ман дант Ше сте
лич ке ди ви зи је и на род ни хе -
рој Ђо ко Јо ва нић, ко ји је и сам
за вр шио ака де ми ју „Во ро ши -

лов”, у јед ном ин тер вјуу ис -
при чао је ка ко су сви на ши ге -
не ра ли на шко ло ва њу у СССР
ла ко осва ја ли пре ле пе Ру ски -
ње, да се и он сам био за љу био
у јед ну Ири ну, али да му је она
по сле при зна ла да је агент КГБ
и да све оне има ју ин струк ци је
да им све чи не по во љи док их
не за вр бу ју за ру ску оба ве штај -
ну слу жбу.

О свом при ја те љу Слав ку Ро -
ди ћу Јо ва нић је при чао но ви -
на ру да је био вр ло спо со бан,
па ме тан, али ма ло уо бра жен.
Јед но га да на 1949. го ди не, по -
сле по врат ка са шко ло ва ња у
Мо скви, Ро дић је био код ње га
на руч ку. Тог да на, у шест са ти
по под не, ге не рал Јо ва нић је
слу шао ра дио и чуо ту жну вест
да је „ге не рал Слав ко Ро дић
умро, да га је ср це из да ло”. Ка -
сни је је ге не рал Јо ва нић са -
знао да су на ши ор га ни вој не
без бед но сти от кри ли да је Ро -
дић ру ски шпи јун и да су га
тог да на по крат ком по ступ ку
стре ља ли...

До да на да на шњег, ме ђу -
тим, зва нич на вер зи ја је да је
Слав ко Ро дић умро од ср ча -
ног уда ра. Да се не би при -
знао успех КГБ-а, Ро дић је чак
пост хум но про гла шен за на -
род ног хе ро ја, а де се ти не шко -
ла и да нас но се ње го во име,
као и ули це у Бе о гра ду, Но -
вом Са ду, Ба ња лу ци..., а до -
не дав но и у Пан че ву.

Р. Т.

ЗЛА СУД БИ НА ВУ КО ВОГ СИ НА

ПРО ПАСТ ЗБОГ 
ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ТР ГОВ ЦА

Од тринаесторо деце, колико
су их изродили Вук Караџић и
Ана Краус, родитеље је над жи -
вело само двоје: Мина, рођена
1828, и осам година од ње мла -
ђи Димитрије.

Ми на је бр зо сте кла углед у
умет нич ким кру го ви ма. Уз не -
мач ки, ма тер њи, и срп ски, очев,
го во ри ла је и пи са ла на фран -
цу ском, ита ли јан ском, ен гле -
ском и ру ском је зи ку. Као сли -
кар ка, оста ви ла је за со бом пор -
тре те оца, бра та и Бран ка Ра -
ди че ви ћа, и ау то пор трет.

Ди ми три је се шко ло вао у
нај у глед ни јим вој ним ака де -
ми ја ма у Ау стри ји, Не мач кој
и Хо лан ди ји. С ви со ким оце -
на ма за вр шио је у вој ној стру -
ци и спе ци ја ли за ци је, ко је су
га учи ни ле јед ним од нај о бра -
зо ва ни јих офи ци ра у ње го вој

кла си. За ово има нај ви ше да
за хва ли оцу, Ву ку, ко ји је по -
ни зним мо ља ка њем код Ми -
ло ша Обре но ви ћа си ну из деј -
ство вао сти пен ди ју.

По за вр шет ку шко ло ва ња
1855. го ди не Ди ми три је је по -
стао офи цир срп ске вој ске и
од мах за тим по слат је у Бер -
лин да до вр ши сво је обра зо ва -
ње као ин же ње риј ски и ђе не -
рал штаб ни офи цир.

У Бе о град се вра ћа три го ди -
не ка сни је, до нев ши из ино -
стран ства зна ње и углед, али и
по ро ке – коц кар ску страст и
ал ко хо ли зам.  Вр ло бр зо по че -
ће да про па да.

Нај ве ћи скан дал иза звао је
ка да је про дао има ње Ла га тор
код Ло зни це. Ту му је зе мљу Вук
оста вио у на след ство, али да
при хо де од ње га да је мај ци Ани
и се стри Ми ни док су жи ве. Иа -

ко је имао ве ли ку пла ту као
офи цир, Ди ми три је је пре кр -
шио од ред бе те ста мен та, јер је
мо рао да вра ти коц кар ски дуг.

Бо ле сна мај ка и се стра му,
удо ви ца с ма лим си ном Јан -
ком, од та да су жи ве ле у си ро -
ма штву, а Ди ми три је се ни је
сти део да од њих, кад је по тро -
шио сав но вац од има ња, тра -
жи по зај ми це.

Ди ми три је је по сле не ко ли -
ко јав них ин ци де на та чи ји су
узрок би ла ње го ва пи јан ства
1865. из гу био ме сто пре да ва ча
у бе о град ској Ар ти ље риј ској
шко ли, да би не што ка сни је,
де цем бра 1867, по што је на
кар та ма у ро ку од не ко ли ко да -
на по тро шио ми раз ве ре ни це
Љу би це, ћер ке пан че вач ког тр -
гов ца Јо ва на Кре сти ћа, био при -
си љен да под не се остав ку. Кре -
стић је за тра жио при јем код
кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа и
рас кид ве рид бе, а кнез, ко ји је
др жао до угле да мла де срп ске
вој ске, због те бру ке ис те рао је
Ди ми три ја из вој ске. Ди ми три -
је он да од ла зи у Ру си ју, где је,
за хва љу ју ћи љу ди ма ко ји су це -
ни ли ње го вог оца, по стао цар -
ски офи цир.

Убр зо за њим у Ру си ју је оти -
шао и Ми нин син Јан ко, да се
шко лу је на вој ној ака де ми ји у
Пе тро гра ду. А ка да је из био
Пр ви срп ско-тур ски рат 1876.
го ди не, ујак и се стрић вра ти ли
су се у Ср би ју као до бро вољ ци.

Рат је за вр шен 1877. го ди -
не. Јан ко Ву ко ма но вић, са ор -
де ном за хра брост, вра ћа се у
Ру си ју да на ста ви вој но шко -
ло ва ње. Та мо ће умре ти од га -
ло пи ра ју ће ту бер ку ло зе, ма да
не ки по да ци го во ре да је стра -
дао у дво бо ју, игра ју ћи ру ски
ру лет.

Ди ми три је Ка ра џић од по -
врат ка из ра та ни је од ла зио из
Ру си је. На ста вио је да пи је и
да се коц ка, и умро у но вем бру
1883. го ди не од ту бер ку ло зе, а
мо жда и од ра ка.

Са хра њен је у Пе тро гра ду.
Р. Т. Димитрије Караџић и Јанко ВукомановићВук Караџић

Славко Родић са сестром Славко Родић (у средини) са саборцима
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Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не де љу је обе ле жи ла ве ли -
ка тен зи ја због ка шње ња
до ку ме на та. Ва ша пре те ра -
на на пе тост се од ра жа ва и
на ва ше по сло ва ње. При -
ват ни жи вот... шта то бе ше?

Ко му ни ка ци ја вам не ће би -
ти ја ча стра на ове не де ље.
Не играј те се пан то ми ме.
До бро је то што вам кра јем
сед ми це сти же по ве ћа сво -
та нов ца.

Пре кон тро ли ши те свој упор -
ни ка шаљ и сва ко днев ну
ма лак са лост. Отво ре ни сте
за но ве пла но ве, про бај те то
да ис ко ри сти те. Ни ко не ри -
зи ку је као ви, а про фит је
за га ран то ван.

Про шлост вас већ ду го про -
го ни. Са да је пра ви тре ну -
так да ста ви те тач ку на то.
Оче ку је те ве ћи но вац, али
тре нут но се за до во љи те ма -
њим сво та ма. Ште ди те ко -
ли ко мо же те.

При па зи те шта и ко ме при -
ча те. Ни сте баш у по зи ци ји
да мно го па ме ту је те. По за -
ба ви те се ма ло па пи ро ло -
ги јом око сво јих не по крет -
но сти и до ве ди те ра чу не 
у ред.

Не пре но си те сво је ло ше
рас по ло же ње на уку ћа не.
Би рај те ре чи у ко му ни ка ци -
ји с парт не ром и при ја те -
љи ма, јер ни чи је стр пље ње
ни је бес ко нач но. Ба ви те се
спор том.

Се ди те на две сто ли це, али
у ваш жи вот ула зи мно го
мла ђа осо ба, а шта и ка ко
да ље, од лу чи те са ми. Од -
нос с ко ле га ма и прет по -
ста вље ни ма је за до во ља -
ва ју ћи.

Кре ну ло вам је, а та ко ће и
оста ти то ком ду жег пе ри о да.
Но вац до ла зи са свих стра -
на, а но ви по слов ни кон так -
ти до не ће још ве ће до бит ке.
Пред сто је вам су сре ти са
стран ци ма и дуг пут.

Не ка ко су вас пре пла ви ле
емо ци је. Ма шта те, са ња ри -
те, пу ту је те... Ко ли ко год да
се опи ре те, љу бав је пред
ва шим вра ти ма. Не бу ди те
пре ви ше охо ли. Емо ци је су
за љу де.

Ва ше иде је су зла та вред -
не, али тре нут но ни ко ни је
баш за ин те ре со ван за
њих. По ку шај те да их при -
бли жи те обич ном све ту.
Парт нер вам је нај ве ћи
осло нац.

Не по кре ћи те сва ђе. Ду го
сте че ка ли да вам се не -
што до го ди и са да не ма
ме ста стра ху. Не раз ми -
шљај те о то ме шта мо же
да се де си, већ хра бро
кре ни те напред.

Бу ди те опре зни кад ре ши те
да при ја те ље и парт не ра
шо ки ра те сво јом отво ре но -
шћу и ди рект но шћу. Ну ди
вам се не ки но ви по сао ко -
ји зах те ва пре се ље ње у
дру го ме сто.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ЧАР ДАК „У БО ЈА МА РУ ЈА” ЈЕ ДА НА Е СТИ ПУТ

ШЕ ТА ЛИ СЕ, ЗА БА ВЉА ЛИ И ЉУД СКИ ДИ СА ЛИ
Јед на од „нај здра ви јих” ма ни -
фе ста ци ја на овим про сто ри -
ма, по зна та под на зи вом „У бо -
ја ма ру ја”, одр жа на је де ве ти
пут у су бо ту, 5. ок то бра, ка да
се по но во оку пи ло мно го за -
љу бље ни ка у при род не ле по те
Де ли блат ске пе шча ре.

Сва ко од њих имао је при -
ли ку да ужи ва у при зо ри ма
пре бо га тим зим зе ле ним и ли -
сто пад ним ра сти њем про ла зе -
ћи не ком од шест ста за раз ли -
чи те ду жи не, ко је су рев но сно
обе ле жи ли чла но ви Пла ни нар -
ског дру штва „Је ле нак”.

Они су као глав ни ор га ни за -
то ри при пре ми ли и си ја сет дру -
гих из не на ђе ња, пре све га за
основ це, ко јих је и овом при -
ли ком би ло убе дљи во нај ви ше.

Од зив на ших су гра ђа на на је -
да на е стој ма ни фе ста ци ји „У бо -
ја ма ру ја”, одр жа ној у су бо ту,
5. ок то бра, на пе шчар ском Чар -
да ку, на до мак Де ли бла та, по -
но во је био им по зан тан, јер је
ме ђу хи ља ду пет сто љу ди ко ји
су пе ша чи ли пре ле пим пе шчар -
ским кра јо ли ком и пу ни ли плу -
ћа чи стим ва зду хом огром на
ве ћи на би ла из Пан че ва.

И не сум њи во, по но во је ужи -
так био не мер љив, без об зи ра
на то што овог пу та на Чар да -
ку глав на „зве зда” ма ни фе ста -
ци је – биљ ка руј – ни је би ла у
пу ном цва ту, а зна се ко ли ко
она сво јим ша ро ли ким ни јан -
са ма љу би ча сте (бо је) це лом
ам би јен ту да је нео до љи во пи -
то реск не но те. Но и без то га
би ло је до вољ но жи во пи сно да
сви од ре да жив ну, у че му их
ни је оме ло чак ни не што све -
жи је вре ме.

Свим тим ле по та ма нај ви ше
су се ра до ва ли ко дру ги не го
ма ли ша ни. Њих је ове го ди не
би ло око две тре ћи не од укуп -
ног бро ја. За сту пље не су би ле
го то во све основ не шко ле с те -
ри то ри је гра да, а нај ви ше, бли -
зу три ста, до шло их је из Омо -
љи це.

На пла ћи ва ли улаз и де ци?!

Ау то бу си из ко јих се про ла ма -
ла деч ја гра ја при сти за ли су на
од ре ди ште од ра ног ју тра. Ни -
је био за не мар љив ни број оних
ко ји су се до ве зли при ват ним

ко ли ма, а по не ко је чак „до пе -
да лао” на два точ ка.

Сви су се они кре та ли у сме -
ру спе ци јал ног ре зер ва та, на
чи јем ула зу су до ма ћи ни из
Шум ског га здин ства „Ба нат”,
уме сто ра ши ре них ру ку у знак

до бро до шли це, го сте до че ка ли
с на ме ром да на пла те кар ту
сви ма ко ји кро че на то под -

руч је. Чак и де ци?! За њих је
ула зни ца ста ја ла 50 ди на ра,
док су од ра сли мо ра ли да из -

дво је дво стру ко ви ше нов ца.
Очи глед но да ни ове го ди не

ни је би ло слу ха код упра ве тог
др жав ног пред у зе ћа да ма кар
у овом слу ча ју на пра ве из у зе -
так. Али им за то с дру ге стра -
не ни је па ло ни на па мет да

окре шу гра не ка ко би ау то бу си
мо гли да се про би ју до ци ља.

Ипак, упр кос по вре ме ним за -

сто ји ма на „на плат ној рам пи”
до га ђај је по чео у за да то вре -
ме, а ни је га оме ло ни то што је

не по сред но пре стар та до шло
до не стан ка стру је. Убр зо је кре -
ну ло и три де се так уче сни ка тре -
ћег МТБ би ци кли стич ког ма -
ра то на. Не ду го за тим је пред -
сед ник Пла ни нар ског дру штва
„Је ле нак” др Мла ден Ја нић све -
ча но отво рио до га ђај.

То је био знак за по че так
шет њи, па је сва ко мо гао да
иза бе ре не ку од ста за ду жи не
од шест до пет на ест ки ло ме та -
ра. По ред мно го деч јих гру па,
ове го ди не пр ви пут је оформ -
ље на и јед на ко ју су чи ни ли
од ра сли. Они су иза бра ли нај -
ду жу тра су, а има ли су и во ди -
че. Ор га ни за то ри су при пре -
ми ли мно штво за бав них са др -
жа ја, па је та ко, ре ци мо, по -
зна ти пан че вач ки сви рач на
аку стич ној ги та ри То ђа го сте
за ба вљао у цен трал ном де лу
Чар да ка, док је на кон трол ној
тач ки 3 улич ни сви рач Бор ко
та ко ђе сви рао и жон гли рао.

Ове го ди не су у про грам увр -
ште не и раз не игри це, у ко ји ма
је уче ство ва ло два де сет еки па
осно ва ца. Фи на ле је одр жа но
на кон руч ка и са да већ чу ве ног
чар дач ког па су ља, на кон че га
су до де ље не на гра де по бед ни -
ци ма, као и нај бо љи ма у би ци -

кли стич ком ма ра то ну. За то
вре ме члан „Је лен ка” Го ран Ша -
ре нац де ци је де мон стри рао пе -
ња ње уз уже, а за сам крај ни је
из о стао ни јав ни час зум бе у
ре жи ји Фит нес-клу ба СМС.

Без по др шке Гра да?!

Са ма кон цеп ци ја ма ни фе ста -
ци је овог пу та би ла је бит но из -
ме ње на, пре све га за то што је,
пре ма ре чи ма Ми ла на Глум ца,
се кре та ра дру штва ор га ни за то -
ра, из до са да њих ис ку ста ва би -
ло ја сно да је због ве ли ког бро -
ја ше та ча ве о ма те шко ор га ни -
зо ва ти и Тре кинг ли гу Ср би је.

– Због то га смо ова так ми че -
ња одр жа ли још у мар ту и са да
су љу би те љи при ро де мо гли не -
сме та но да се кре ћу. Из ме сти -
ли смо и за пад ни део ста за, па
та мо ни смо има ли про блем с
тим што их шум ско га здин ство
пре о ра ва ве ро ват но из раз ло га
про тив по жар не за шти те, док

на ис точ ном то ни је био слу -
чај, па је ше та чи ма би ло ма ло
ком пли ко ва ни је за про ла зак.
На жа лост, по но во је сви ма на -
пла ћи ван улаз, иа ко је ја сно
ко ли ко је ова ма ни фе ста ци ја
ва жна за здра вље на ше де це.
Што се ор га ни за ци је ова ко ком -
плек сног до га ђа ја ти че, опет је
из о ста ла по моћ Гра да, по чи -
јој од лу ци од пре не ко ли ко го -
ди на ни је мо гу ће фи нан си ра -
ти ма ни фе ста ци је ко је се од и -
гра ва ју ван те ри то ри је Пан че -
ва. Без об зи ра на то што то ли -
ко на ших су гра ђа на у њој уче -
ству је – на во ди Глу мац.

Та ко је це ло ку пан те рет ор -
га ни за ци је пао на соп стве не
из во ре „Је лен ка” и пле ћа број -
них во лон те ра. Mеђу њи ма је
би ло де це, ко ја су до пре не ку

го ди ну ше та ла са сво јим
настав ни ци ма.

Ипак, де ве те „Бо је ру ја” про -
шле су у са вр ше ном ре ду и што
је нај ва жни је – слу жбе Цр ве -
ног кр ста (сре ћом) ни су има ле
ни ка квог по сла. На про тив, све
је би ло у зна ку осме ха, без ко -
јег ни ко од уче сни ка ни је на -
пу стио ову оа зу је дин стве не
при ро де.

То је и нај бо љи под стрек ор -
га ни за то ри ма да и у на ред ним
го ди на ма на ста ве пле ме ни ту
ми си ју.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Љуп ка
Ова мла ђа на жен ки ца, чи је име све
го во ри, не дав но је при вре ме но скло -
ње на с Ко те жа због тро ва ња, али јој је
сад хит но по тре бан дом с об зи ром на
то да сти же зи ма, ду га и хлад на.

Љуп ка је до бра, мир на, по слу шна и
за слу жу је да се не где скра си. Ни је јој
по треб но мно го – са мо ма ло па жње и
јед но пар чен це дво ри шта или ку ће.

Она је не дав но сте ри ли са на, а све
дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на
те ле фон 065/22-11-354.

Ма ма и ће ра
Хит но је по тре бан дом „мај -
ци” и „ћер ци” из већ на ве -
де ног раз ло га – до ла зе хлад -
на го ди шња до ба, а њих две
не ма ју где да се скло не, јер
се већ ду же вре ме на ла зе на
ули ци, у на се љу Ка ра у ла.

Та мо им је те шко да оп -
ста ну са ме и без за шти те. Не ко их во ли и хра ни, али има и
оних ко ји их не же ле у свом кра ју, па их га ђа ју, те ра ју...

То је жа ло сно, бу ду ћи да су њих две из у зет но пи то ме и
уми ља те, па ко их же ли тре ба са мо да окре не број те ле фо на
064/229-49-17.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Повуци-потегни и сви су победили

Мали кораци, ал’ велика срца

Ништа без њих – чланови „Јеленка” и други волонтери

Мало сами, мало уз помоћ пријатеља

„КРОФ НИ ЦЕ” И „МИ ШИ ЦЕ” НАЈ БО ЉЕ 

У ИГРИ ЦА МА

Пла ни нар ско дру штво „Је ле нак” ове го ди не је у са деј ству са

Са ве зом за школ ски спорт осми сли ло за ни мљи ве игри це за

ма ли ша не. Та ко је два де се так еки па осно ва ца мо гло да се у

две уз ра сне ка те го ри је над ме ће у ска ка њу у џа ку, над вла -

че њу ко ноп ца, сприн ту, вр ће њу ху ла хо па, но ше њу ја ја у ка -

ши ци, ска ка њу на јед ној но зи по по ло же ним мер де ви на ма

и пре ска ка њу ви ја ча.

Ква ли фи ка ци је су се од и гра ва ле на пунк то ви ма, а нај бо -

ље еки пе ула зи ле су у ве ли ко фи на ле на цен трал ном по ди -

ју му ком плек са „Чар дак”, ко ји су пре че тр де се так го ди на

из гра ди ли та да шњи мла ди ак ци ја ши.

На по слет ку су ме ђу мла ђим основ ци ма три јум фо ва ле ка -

ча ре вач ке „Кроф ни це”, а код ста ри јих су нај бо ље би ле омо -

љич ке „Ми ши це”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић
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Же ле зни чар у Ку ли
оства рио осми
тријумф

Ди на мо 1945
прошетао Пер ле зом

Утак ми ца ма осмог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Баш као и у про шлој рун ди
шам пи о на та, љу би те љи нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све -
ту у на шем гра ду мо гу да бу ду
пот пу но за до вољ ни, јер су оба
пред став ни ка Пан че ва у тре -
ћем ран гу так ми че ња оства ри -
ла по бе де.

Же ле зни чар је на ста вио фан -
та сти чан низ, па је „ве зао” и
осми три јумф и та ко још ви ше
учвр стио ли дер ско ме сто, док
се Ди на мо 1945 по бе дом у Пер -
ле зу при ма као сре ди ни та бе ле
и по ка зао да је кри за ре зул та -
та про шлост.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” је на про гра му има ла
те шко го сто ва ње у Ку ли, али је
успе шно пре ско чи ла још јед ну
пре пре ку на пу ту до ци ља: Хај -
дук 1912 – Же ле зни чар 0:2
(0:2).

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи су и у овом ме чу по -
ка за ли због че га их мно ги свр -
ста ва ју у ред нај ве ћих фа во ри -
та за нај ви ши пла сман. Же ле -
зни чар је од са мог по чет ка утак -
ми це на мет нуо свој ри там и
играо офан зив но, а као и у не -
ко ли ко прет ход них ме че ва,
мре жу ри ва ла по го дио је у увод -
ним ми ну ти ма ме ча.

Док су гле да о ци још при сти -
за ли у ле по зда ње ста ди о на
„Ми лан Сре да но вић” у Ку ли,
на се ма фо ру је већ ста јао ре -
зул тат 0:1.

У ше стом ми ну ту утак ми це
Мар ко Ба ша но вић је упу тио
иде а лан цен тар шут с ле ве стра -
не у ка зне ни про стор до ма ћи -
на и сјај но „про на шао” Ђор ђа
Ив ко ви ћа, ко ји је над ви сио све
ри ва ле у ско ку и гла вом лоп ту
упу тио та мо где су же ле ли да
је ви де и ње го ви са и гра чи – у
мре жу, иза ле ђа гол ма на Хај -
ду ка.

Же ле зни чар је пи та ње по -
бед ни ка ре шио кра јем
пр вог по лу вре ме на.
У 37. ми ну ту, по сле
јед не у ни зу ле -
пих ак ци ја сво -
јих са и гра ча, ка -
пи тен Ко ва че вић
је сјај но шу ти -
рао, гол ман до -
ма ћег ти ма је с
крај њим на по ри ма
ус пео да укро ти
лоп ту, али се она
од би ла до Лу ке Сто -
ја но ви ћа, ко ји ју је у
ма ни ру ис ку сних
стре ла ца по слао у
мре жу.

Шеф струч ног
шта ба Ду шан Је -
врић по ве ре ње за
ову утак ми цу по -

кло нио је сле де ћем са ста ву:
Кне же вић, Јан ку лов, Ла за ре -
вић, Плав шић, Ани чић, Јо ва -
но вић, Ив ко вић, Сто ја но вић,
Ба ша но вић, Ко ва че вић и Илић,
а игра ли су и: Ђо рић, Бра јо вић
и Ман дић.

Већ у не де љу, 13. ок то бра,
на ре ду је пра ва фуд бал ска по -
сла сти ца. На СЦ-у „Мла дост”
са ста ће се пр во пла си ра ни Же -
ле зни чар и дру го пла си ра на
Бач ка 1901 из Су бо ти це. Не ма
сум ње да је пред на ма дер би
је се њег де ла пр вен ства. Тим
по во дом је у уто рак, 8. ок то -

бра, у про сто ри ја ма ФК-а Же -
ле зни чар одр жа на и кон фе рен -
ци ја за но ви на ре на ко јој су се
пред став ни ци ма ме диј ских ку -
ћа обра ти ли шеф струч ног шта -
ба Ду шан Је врић и ка пи тен Да -
ни ло Ко ва че вић.

– Осам утак ми ца, осам по -
бе да. За и ста леп ре зул тат. Ле -
по је у овим тре ну ци ма би ти
део Же ле зни ча ра, али не ће -
мо до зво ли ти да нас успех

опи је. На до бром смо
пу ту да оства ри мо
за цр та ни циљ, али
уоп ште ни је ла ко
из др жа ти тај при -
ти сак. Тим је пот -

пу но ре но ви -
ран, па тре ба

вре ме на да
се све
ства ри
по ста -
ве на
с в о  ј е
ме сто.

Ли га је
вр ло ја ка, јер пет

клу бо ва пре тен ду је
на сам врх, а има
још мно го да се
игра. Би ће и осци -

ла ци ја си гур но, али
кроз при пре ме и раз -

го во ре са игра чи ма по -
ку ша ва мо да до њих до -

ђе што ка сни је. Са да

нам у го сте до ла зи Бач ка из
Су бо ти це, сјај на еки па, ко ју
сам гле дао два пу та. Тим је
са ста вљен од ис ку сних игра -
ча, до бро се лек ти ра них. Али
ипак од нас све за ви си. При -
пре ма мо се за меч као и сва -
ки дру ги, са же љом да осво ји -
мо три бо да. По бе дом
би смо се при бли жи -
ли ци љу, али то је
ипак са мо је дан меч
у ни зу. Дра го ми је
и што пу бли ка у све
ве ћем бро ју до ла зи на
утак ми це Же ле зни ча -
ра, па ве ру јем да ће
ужи ва ти и у недељу

– ре као је Ду шан
Јеврић.

Је дан од нај за слу -
жни јих за успе хе Же -
ле зни ча ра сва ка ко је
и ка пи тен Да ни ло
Ко ва че вић, ко ји је
већ по стао и „за -
штит но ли це” пан -
че вач ке „ди зел ке”.

– Бач ка је до бра еки па, али
на ша тре нут на по зи ци ја нам
на ла же да јед но став но мо ра -
мо да ју ри мо три бо да. Оно
што је нај ва жни је, је сте по да -
так да су у на шем ти му сви
спрем ни и жељ ни да на ста ве
низ по бе да. Ду ел са Су бо ти ча -
ни ма је на ше нај ве ће ис ку ше -
ње до са да, али на дам се нај -
бо љем. Ста ње у на шој еки пи
је до бро, ма да се још увек при -
ви ка ва мо јед ни на дру ге јер је
тим знат но из ме њен. То је про -
цес ко ји ће тра ја ти још не ко
вре ме, сва ка ко. Иде мо из ме -
ча у меч, а ка ко вре ме бу де
од ми ца ло, би ће Же ља још бо -
љи. Ова си ту а ци ја у ко јој се
клуб са да на ла зи, као ли дер
пр вен ства и еки па ко ју мно ги
ви де у ви шем ран гу, ни је до -
шла тек та ко, са ма од се бе,
сви ми ко ји смо ду го у Же ле -
зни ча ру за ово смо ра ди ли го -
ди на ма – до дао је Да ни ло Ко -
ва че вић.

Дер би из ме ђу ли де ра и дру -
го пла си ра ног ти ма игра се у
не де љу, 13. ок то бра, на СЦ-у
„Мла дост”, од 15 са ти.

По сле по бе де над Бе чеј ци -
ма Ди на мо 1945 оства рио је

још је дан ва жан три јумф. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Жар -
ко То до ро вић про шлог ви кен -
да су го сто ва ли у Пер ле зу, где
су до ма ћу Вој во ди ну 1928 са -
вла да ли са убе дљи вих 4:0.

Пан че вач ки „бр зи воз” је од -
лич но од и грао ову утак ми цу,
иа ко је и пре ње ног по чет ка

ва жио за ап со лут ног фа во ри -
та. Мом ци у пла вим дре со -
ви ма од пр вог ми ну та по -
ка за ли су ве ли ку же љу за

три јум фом и ушли у
ду ел с мно го по -

зи тив не енер ги -
је, а та кав

при ступ од -
ра зио се и
на ре зул тат.

Б р а  в у
до ма ћег
ти ма от -
к љ у  ч а о
је Сто ја -
нов ски у

39. ми ну ту, а по сле од мо ра
Пан чев ци су по ста ли још ефи -
ка сни ји. Раз и грао се Лу ка Бе -
лић, ко ји је са два ефект на по -
гот ка ре шио пи та ње по бед ни -
ка, а тач ку на три јумф ста вио
је Ми лан Не ду чић го лом у 83.
ми ну ту.

Тре нер Ди на ма 1945 Жар ко
То до ро вић ри ва лу је су прот -
ста вио сле де ћи са став: То мић,
Нин ко вић, Да шић, Не ду чић,
Ка ри шик, Сто ја нов ски, Ах чин,
Ми ло је вић, Ар на у то вић, Бо бар
и Ста нић, а у на став ку ме ча
при ли ку су до би ли и Бе лић и
Сто ја нов.

По хва ле за слу жу ју сви игра -
чи еки пе из на шег гра да, али
не ма сум ње да је овај су срет
обе ле жио Лу ка Бе лић. Ушао је
као „џо кер” тре не ра То до ро ви -
ћа и по сти гао два го ла за све га
два ми ну та, а те рен је, због цр -
ве ног кар то на, мо рао да на пу -
сти ра ни је.

„Бр зи воз” је са да на осмом
ме сту на та бе ли, с де сет бо до -
ва, а у су бо ту, 12. ок то бра, има -
ће још је дан те жак ду ел. У Пан -
че во до ла зи тре ће пла си ра ни
ОФК Вр шац, а овај ју жно ба нат -
ски дер би по чи ње у 15 са ти.

НАЈ МА СОВ НИ ЈЕ ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

У сре ду, 9. ок то бра, ка да је овај број „Пан чев ца” већ био за -

кљу чен, од и гра не су и утак ми це че тврт фи на ла Ку па Ср би је

на те ри то ри ји ју жног Ба на та.

Же ле зни чар је го сто вао у Са ку ла ма, где се са стао с Бор -

цем, а на Град ском ста ди о ну у Пан че ву сна ге су од ме ри ли

Ди на мо 1945 и Мла дост из Омо љи це.
Стре љач ка дру жи на „Пан че -
во 1813” про шлог ви кен да би -
ла је до ма ћин пр вог ко ла Ли -
ге пи о ни ра, ка де та и мла ђих
ју ни о ра Вој во ди не. У кон ку -
рен ци ји 120 уче сни ка из че -
тр на ест вој во ђан ских клу бо ва
над ме та ло се и је да на ест чла -
но ва пан че вач ке „дру жи не”.

Алек са Ра ко њац је три јум -
фо вао у кон ку рен ци ји ка де та,
с 578 кру го ва, док је у над ме -
та њу мла ђих ју ни о ра у га ђа њу
из ва зду шне пу шке за у зео тре -
ће ме сто. Ње го ва мла ђа се -
стра, Ива Ра ко њац, осво ји ла је
сре бр ну ме да љу, по го див ши
381 круг у кон ку рен ци ји ка -
дет ки ња, а са истим ре зул та -
том би ла је пе та у так ми че њу

мла ђих ју ни ор ки. Те о до ра Кон -
дић је пе та ка дет ки ња, с 376
кру го ва, а Ана То кић је упу ца -
ла 340 кру го ва. Ива, Те о до ра
и Ана су у екип ној кон ку рен -
ци ји мла ђих ју ни ор ки за у зе ле
тре ће ме сто, а чи ни ле су и је -
ди ну еки пу ко ја се над ме та ла
у ка дет ској кон ку рен ци ји у га -
ђа њу из ва зду шне пу шке.

Ве ли мир Нин ко вић је осво -
јио сре бр ну ме да љу у кон ку -
рен ци ји мла ђих ју ни о ра у га -
ђа њу ва зду шним пи што љем,
по го див ши 512 кру го ва. Сте -
фан Ке шиш јан је за у зео тре -
ће ме сто са истим ре зул та -
том, а Ма ри на Ми ја то вић би -
ла је пе та мла ђа ју ни ор ка са
295 кру го ва.

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” ОД ЛИЧ НО СТАР ТО ВА ЛА

Џу ди сти пан че вач ког
Ди на ма има ли су мно -
го успе ха про шлог ви -
кен да. Уче ство ва ли су
на два зна чај на так -
ми че ња и са оба су 
се вра ти ли оки ће ни
меда ља ма.

На ме ђу на род ном
ме мо ри јал ном тур ни -
ру „Жељ ко Ни ко лић”
у Бе че ју уче ство ва ло је
287 так ми ча ра из 43
клу ба из Хр ват ске, Ма -
ђар ске, Ру му ни је, Сло -
вач ке и Ср би је. Ди на мо се
пред ста вио с де сет бо ра ца, које
су пред во ди ли тре не ри Милен -
ко Крај но вић и Ду шан Па вић.

Нај у спе шни ја је би ла Ми -
ли ца Се ку ло вић, ко ја се оки -
ти ла нај сјај ни јим од лич јем.
Сре бро су осво ји ли Ми лош Бо -
жић, Ду шан Стан ко вић и Је -
ле на Сто ја нов ски, а брон зе су
за ра ди ли: Ни ко ла До лин га,
Лу ка Цр њин, Ири на Кр стић и
Вла ди мир Бог да нов ски.

У Бе че ју је одр жа но и Пр -
вен ство Вој во ди не за мла ђе
пи о ни ре. У кон ку рен ци ји 150
ма лих бо ра ца Ди на му су при -
па ла два од лич ја.

Алек са Ђу ро вић је осво јио
злат ну, а Де јан До лин га сре -
бр ну ме да љу. Јо ван Бо жић је
био пе ти, а Ни ко ла Ми тић
сед ми.

Првенство државе биће одр-
жано у суботу, 12. октобра, у
нашем главном граду.

НО ВИ УС ПЕ СИ ЏУ ДИ СТА ДИ НА МА

АЛЕК СА ШАМ ПИ ОН ВОЈ ВО ДИ НЕ

Так ми ча ри Кик-бокс клу ба
„Срп ска Спар та” из на шег гра -
да оства ри ли су сја јан успех
на тур ни ру ко ји је одр жан про -
шлог ви кен да у Обре нов цу.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ог њен Дра го је рац над ме -
та ли су се у ди сци пли ни фул -
кон такт. Клуб из на шег гра да
пред ста вио се с пет бо ра ца, а
у Пан че во су сти гле че ти ри
ме да ље!

У над ме та њу се ни о ра, у ка -
те го ри ји до 75 кг, Јо ван Па у -
ли ца је оства рио пр ву по бе ду
су диј ским пре ки дом и та ко
обез бе дио се би ме да љу, али
због по вре де ни је мо гао да
на ста ви да ље так ми че ње. Ју -
ни ор Ра дан Ћир ко вић бо рио
се у ка те го ри ји до 57 кг и за -
слу жио нај сјај ни је од лич је.
Он је у фи на лу по бе дио про -
тив ни ка из Кик-бокс клу ба
Цр ве на зве зда. Мар јан Ву лин
се та ко ђе так ми чио у ју ни ор -
ској кон ку рен ци ји, али у ка -
те го ри ји до 67 кг. Наш бо рац
је у фи на лу знат но оште ћен
не пра вед ном су диј ском од лу -
ком, па је мо рао да се за до -
во љи сре бр ним од лич јем. Сја -
јан је био и ју ни ор Ми лош
Си ме у но вић, ко ји је по сти гао
два три јум фа. Дру гу по бе ду
је оства рио пре ки дом у дру -
гој рун ди про тив фа во ри та,
да ле ко ис ку сни јег бор ца из
Цр ве не зве зде, и та ко ус пео
да се пла си ра у фи на ле, ко је
ће би ти одр жа но на не ком од
сле де ћих тур ни ра.

У кон ку рен ци ји ју ни о ра
над ме тао се и Сте фан Пе јо -
вић, али овог пу та је остао
без тро фе ја.

НАД МЕ ТА ЊЕ У КИК-БОК СУ

ПЕТ БО РА ЦА – ЧЕ ТИ РИ ОД ЛИЧ ЈА
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ВО ЗО ВИ” СЈАЈ НИ НА ГО СТО ВА ЊИ МА

Душан Јеврић и Данило Ковачевић

Белић

Ивковић



СПОРТ
Петак, 11. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

31

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ЧЕЛЕНЏ КУП
Панчево: ДИНАМО–БЕРН
недеља, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
недеља, 15 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО – Х. ЈОЖЕФ
мушкарци

Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ– ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ЛСК
мушкарци

В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА
субота, 20 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – ВИРТУС БАСКЕТ
Панчево: ДИНАМО – КРИС КРОС
недеља, 12 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОФК ВРШАЦ
субота, 15 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901
недеља, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
Иваново: СТРЕЛА – СПАРТАК 1911

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Црепаја: ВОЈВОДИНА–МУНДИЈАЛ
Војловица: ВОЈЛОВИЦА 2018 – ГЛОГОЊ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛАВИЈА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БСК

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ЧЕЛЕНЏ КУП
Берн: БЕРН–ДИНАМО 28:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА 43:29
мушкарци

Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА 30:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА 25:20
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ХЕРЦЕГОВАЦ 24:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ 77:74

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 85:76
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО 50:60

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945 0:4
Кула: ХАЈДУК 1912 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ 1:0
Старчево: БОРАЦ–КРАЈИНА 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА 0:3
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА 2:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г) 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 3:2
Сефкерин: ТЕМПО–ЈЕДИНСТВО 2:3
Уздин: УНИРЕА – ВОЈЛОВИЦА 2018 4:1
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ВОЈВОДИНА 3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО 3:1
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ 0:3
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР 4:0

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПО СЛЕ ЂЕ ТИ ЊЕ – КО ЛУ БА РА
Пр во по лу вре ме
кошта ло по ра за

У на став ку ме ча –
игра ко ја обе ћа ва

„Кра љи ца ига ра” опет је у жи -
жи ин те ре со ва ња код по кло -
ни ка спор та. Про шлог ви кен -
да је стар то вао но ви шам пи о -
нат у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је, а Та миш је већ у пр вом
ко лу био на ве ли ком ис ку ше -
њу. Пу то вао је у град на Ђе ти -
њи, на мег дан с до ма ћим ти -
мом, ко ји ове се зо не има ви со -
ке ам би ци је. Ус пе ли су Ужи -
ча ни да оправ да ју уло гу фа во -
ри та у овом ме чу, али ни су ла -
ко сти гли до бо до ва: Сло бо да –
Та миш 77:74, по че твр ти на ма
19:17, 22:13, 15:21 и 21:23.

Од са мог по чет ка утак ми це
ко шар ка ши Сло бо де на мет ну ли
су свој стил игре, па су бр зо до -
шли до пред но сти од осам по е -
на (9:1). Ре а го вао је Бо јан Јо ви -
чић тајм-ау том, ње го ви игра чи
су се се пре ну ли, па је Та миш
на чи нио ле пу се ри ју по го да ка и
пре шао у вођ ство. Иа ко је по сле
пр ве че твр ти не ре зул тат био крај -
ње не из ве стан, дру ги део утак -
ми це до нео је до ми на ци ју до -
ма ћег ти ма, па се на од мор оти -
шло с ре зул та том 41:30.

Сло бо да је и по сле од мо ра
кре ну ла офан зив но, сти гла до
још убе дљи ви је пред но сти и
ка да су гле да о ци у дво ра ни „Ве -
ли ки парк” по ми сли ли да је
пи та ње по бед ни ка ре ше но, ко -
шар ка ши Та ми ша су се раз и -
гра ли. По ефи ка сно сти су се
ис та кли Ни ко лић, Ву ко ји чић
и Ва сић, па је еки па из на шег
гра да по сле тре ће че твр ти не
до шла на са мо пет по е на „ми -
ну са” (56:51). Мом ци тре не ра
Бо ја на Јо ви чи ћа ус пе ли су пре -
ко Ла бу до ви ћа и Ни ко ли ћа да
сма ње на 61:59, по чет ком че -
твр те че твр ти не. Нер во за се та -
да уву кла у ре до ве до ма ћег ти -
ма, јер је Та миш „да ле ко мет -
ном паљ бом” озбиљ но за пре -
тио... Ипак, Си мић, Ку тле шић

и Ни ко лић су по том ус пе ли да
са чу ва ју Сло бо ду да не „по то -
не”, па су у по след њем ми ну ту
вра ти ли пред ност до ма ћег ти -
ма на шест по е на (72:66). Та -
миш је уз вра тио „трој ком”,
ушло се у пе нал-за вр шни цу,
али Пан чев ци ни су има ли сна -
ге за ко нач ни пре о крет...

– Бо ја жљи во смо ушли у утак -
ми цу, па смо пр во по лу вре ме
од и гра ли ис под на шег ни воа.
У дру гом по лу вре ме ну смо се
ма ло пре ну ли и при ка за ли игру
ко ја охра бру је пред на ред на
ис ку ше ња. Наш тим је ве о ма
млад, има про сто ра за на пре -
дак, а ве ру јем да ће мо већ про -
тив Ко лу ба ре би ти на ви си ни
за дат ка и за бе ле жи ти по бе ду –

ре као је по сле утак ми це ка пи -
тен Та ми ша Са ша Ра до вић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ни ко лић (14 по е на),
Ча бри ло (16), Ра до вић, Ва сић
(10), Па ви ће вић, Ву ко ји чић,
Фил биш, Пр ља (пет), Лу чић
(10), Ро удс (пет) и Ла бу до вић
(че ти ри) по е на.

– За слу же на по бе да Сло бо -
де. Ње ни игра чи су меч кон -
тро ли са ли це лим то ком. Ми
смо тек пред крај тре ће че твр -
ти не ус пе ли да до ђе мо до не ке
игре. Сло бо да је за и ста сја јан
тим, с мно го до брих по је ди на -
ца и с ли де ром ка кав је Ку тле -
шић. Он је на пра вио раз ли ку,
ми та квог игра ча не ма мо. Та -
ко ђе, тим из Ужи ца је ду го на
оку пу, а ми има мо де сет но -
вих мо ма ка у еки пи. По треб -
но је вре ме да би се коц ки це
сло жи ле, а има ли смо и пех да
нам се по вре ди Тор њан ски, ко -
га смо про јек то ва ли за стар те -
ра. Ве ру јем да ће мо, ка ко вре -
ме бу де од ми ца ло, би ти све бо -
љи – ис та као је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре по сле утак -
ми це пр ви тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

Дру го ко ло Ко шар ка шке ли -
ге Ср би је би ће на про гра му сле -
де ћег ви кен да. У су бо ту, 12. ок -
то бра, у Ха лу спор то ва на Стре -
ли шту до ла зи еки па Ко лу ба ре.
Пред Та ми шем ни је лак за да -
так, али уз по др шку с три би на
ње го ви ко шар ка ши лак ше ће
сти ћи до по вољ ног ре зул та та.
Ова утак ми ца по чи ње у 20 сати.

Саша Радовић

Бојан Јовичић

Про шлог ви кен да у Ба тај ни ци
је одр жан ша хов ски тур нир по -
све ћен ца ру Ни ко ла ју Дру гом,
на ко ме су уче ство ва ли ка де ти
из Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. 

И овај тур нир је број но шћу
и игром обе ле жио ШК „Аље -
хин” из на шег гра да.

Нај у спе шни ји је био Мар ко
Фор ђа ри ни, ко ји се оки тио сре -
бр ном ме да љом. Брон за но од -
лич је за слу жио је Сте фан Мар -
се нић, а за па жен је био и Вук
Ка нач ки, ко ји се пла си рао на

че твр то ме сто. Ја на Сто шић је
за у зе ла пе то ме сто у гру пи де -
вој чи ца, а вр ло до бру игру при -
ка зао је и Пе тар Ста мен ко вић.

По сле ни за го сто ва ња мла де
ша хи сте овог клу ба оче ку је тур -
нир у Пан че ву – је дан од нај ја -
чих ка дет ских тур ни ра у зе мљи
„Аље хин 2019”, ко ји ће 26. ок -
то бра би ти одр жан сед ми пут.
ШК „Аље хин” ор га ни зу је овај
тур нир у са рад њи са Спорт ским
са ве зом Пан че ва и Ша хов ским
са ве зом Вој во ди не.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈЕ ДА НА ЕСТ МЕДА ЉА

Атле ти ча ри Та ми ша има ли су
мно го успе ха на ми тин гу „Атин -
ске игре”, ко ји је не дав но одр -
жан у Вр шцу. Пред во ђе ни тре -
не ром Зо ра ном Ко ци ћем, наши
су гра ђа ни су осво ји ли је да на -
ест ме да ља на том над ме тању.

У тр ци атлет ских шко ла Ни -
ко ли на Ра до ва но вић би ла је дру -
га на 50 и 200 м. Ву ка шин Тра -
и ло вић је по бе дио на 50 м, а
брон за му је при па ла на де о ни -
ци од 200 м, док је Вук Ми мић
осво јио злат не ме да ље у обе ди -
сци пли не. Сте фан Ма рић је био
нај бр жи на 200 м, а у тр ци на
50 м дру ги је сти гао на циљ. Те -
о до ра Ду бо њац је у гру пи пи о -
нир ки до че тр на ест го ди на за -
ра ди ла брон зу на 800 м, а Са ња
Ма рић је за слу жи ла нај сјај ни ја
од лич ја на 60 и 300 ме та ра.

Бо је АК-а Та миш бра ни ли су
и: Алек са Нер ти ца, Је ле на Ва -
си ље вић, Ања Ма рић, Ду ња
Пре дић, Ања Ми мић, Са шка
Ра да нов, Те ре за Ко ва че вић и
Ан дри ја на и Ђор ђе Ар сић.

КУП ПРИЈАТЕЉСТВА
Ка ра ти сти Мла до сти оства ри -
ли су за па жен успех на „Ку пу
при ја тељ ства” у Но вом Са ду.

Ми лош Ми лу ти но вић је осво -
јио злат ну ме да љу, а сре бром
су се оки ти ли: Мар ко Ми лу ти -
но вић, Не ма ња Жив ков, Со фи -
ја Сте фа но вић и Са ра Жу нић.
Брон зе су за ра ди ли Ду ња Јо ва -
но вић, Ни ко ла Ја во рац, Ни ко -
ла Бра ца но вић и тим пи о ни ра
КК-а Мла дост (бра ћа Ми лу ти -
но вић, Ја во рац и Жив ков).

Ка де ти и ју ни о ри Мла до сти
на сту пи ће на ред ног ви кен да на
Пр вен ству Ср би је у Чач ку.

СУ ПЕР КА ЧА РЕВ ЦИ

То ком про шлог ви кен да сјај ни
су би ли и џу ди сти ка ча ре вач -
ког Је дин ства.

На ме мо ри јал ном тур ни ру у
Бе че ју злат не ме да ље осво ји ли
су Ан дри ја на Кр те нић и Раст -
ко Ан ђе ло вић, а и Пр вен ство
Вој во ди не про те кло је у зна ку
ма лих Ка ча ре ва ца.

Ма ри ја Осто јић је за слу жи -
ла зла то, Ми ли ца Пе шић сре -
бро, а Ксе ни ја Авра мов ски и
Да рио Ба лан осво ји ли су брон -
зе. На др жав но пр вен ство се
пла си ра ла и Ја на Пеј но вић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Нај бо љи мла ди ка ра ти сти из
на ше зе мље, у окви ру при пре -
ма ка дет ске и ју ни ор ске се лек -
ци је Ср би је, уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на ве ли ком ме -
ђу на род ном тур ни ру „Кро а ци -
ја опен” у Ри је ци.

По зив у на ци о нал ну се лек -
ци ју до би ло је пе то ро так ми -
ча ра Ка ра те клу ба Ди на мо. У
из у зет но ја кој кон ку рен ци ји

наши су гра ђа ни су се од лич но
бо ри ли, али су овог пу та оста -
ли без тро фе ја.

Нај у спе шни ја је би ла ју ни -
ор ка Ја на Кој чић, ко ја је за у -
зе ла пе то ме сто у ка те го ри ји
до 53 кг. Ја на је од лич но ра -
ди ла и оства ри ла три сјај не
по бе де, а пре тр пе ла је по ра зе

у по лу фи на лу и у ре пер са жу,
у ме чу за брон зу. Ипак, оста -
ви ла је од ли чан ути сак, јер јој
је тро феј за ма ло из ма као, и
то пре све га због умо ра у пе -
том ме чу.

Од ли чан је био и ју ни ор Ни -
ко ла Ива но вић, ко ји се над ме -
тао у ка те го ри ји до 76 кг. Тур -

нир је „отво рио” по бе да ма про -
тив ри ва ла из Бу га р ске и Сло -
ве ни је, али је у тре ћем ко лу, с
ми ни мал них 1:0, из гу био од
до ма ћег так ми ча ра.

Ју ни ор Дар ко Спа сков ски на -
сту пио је у ка те го ри ји до 61 кг,
али је, на из не на ђе ње свих, пре -
тр пео по раз од бор ца из Кам -
бо џе већ у пр вом ко лу. Ви ше
се оче ки ва ло и од мла ђег се -
ни о ра Уро ша Пе тро вач ког, ко -
ји је та ко ђе из гу био у пр вом
ко лу, од хр ват ског бор ца. Ју -
ни ор Алек сан дар Зде шић на -
сту пио је у ка та ма, али је и он
за вр шио так ми че ње већ у пр -
вом ко лу, јер је пре тр пео по -
раз од до ма ћег так ми ча ра.

Већ на ред ног ви кен да на про -
гра му су но ва ис ку ше ња. Ка -
де ти и ју ни о ри КК-а Ди на мо
уче ство ва ће на др жав ном шам -
пи о на ту у Чач ку, а мла ђи се -
ни о ри на „Тро фе ју Ср би је”.

КА РА ТЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ВИ КЕНД БЕЗ ТРО ФЕ ЈА

ТУР НИР У ША ХУ

СРЕ БР НИ ФОР ЂА РИ НИ

ПО РАЗ НА СТА Р ТУ

Нај бо љи ка ра ти ста у на шој

зе мљи Сло бо дан Би те вић

уче ство вао је про шлог ви -

кен да на тур ни ру Пре ми јер

ли ге у Мо скви.

И по ред вођ ства у ме чу,

по пу лар ни Бо ба је већ у

пр вом ко лу из гу био од ри -

ва ла из Укра ји не.
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Јована Ђорђев,
средњошколка:

     – Немам неке
посебне планове,
вероватно ћу изаћи.
Што се тиче школских
обавеза, углавном пре
подне завршим све
што имам.

Ана Лазић,
средњошколка:

    – Викенд углавном
проводим тако што
изађем некуд. То се
односи на петак и
суботу. Недељом учим –
то је дан припреме за
школу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Терет
Има и дана када човек у себи носи товар.

    Тешких мисли.

    Свакодневних недоумица.

    Саплитања о сопствене пертле.

    Терет слабости.

    Неодлучности.

    Левитирања, без чврстог тла испод.

    Истоварај! Стани на ноге...

Празно
Бројни су тренуци у којима се особа осети истрошено.

    Празно.

    Као башта кафеа на киши.

    Пошто је празнина обујми, уме и да се заледи.

    Да помисли да је мртва.

    Или да се прави таква.

    Буђење, живот је чудо!

    Одлучи тако, нико то неће уместо тебе.

Опрема
Не мора неко да буде посебно талентован да би препознао 

    проблем у себи.

    Треба да је вредан, лењост духа је хендикеп.

    И да има опрему – критеријуме, најпре.

    Онда и систем вредности.

    Па веру да је мало шта нерешиво.

    Све то заједно на суптилној гомили.

    А пре свега – мора да буде поштен према себи.

Ненад Васиљчин,
средњошколац:

     – У петак ћу изаћи
да се одморим мало од
напорне недеље. У
суботу и недељу ћу
завршавати обавезе око
школе. Углавном током
преподнева урадим све
задатке.

Од бој ка шки клуб Бо рац из Стар че ва
одав но је сво је ме сто уцр тао на ве ли кој
спорт ској ма пи на ше зе мље. Ко лек тив
ко ји је го ди на ма био по нос Стар че ва ца
и Пан че ва ца, ко ји још увек пам те Бор -
че ве ду е ле и по бе де над еки па ма из од -
бој ка шке ели те та да шње зе мље, као што
су: Вој во ди на, Цр ве на зве зда, Бу дван -
ска ри ви је ра, под го рич ка Бу дућ ност и
дру ги, по но во је по кре нуо сво ју шко лу
од бој ке.

У вре ме ка да се љу би те љи спор та у на -
шој зе мљи по но се европ ским ти ту ла ма
на ци о нал них се лек ци ја од бој ка ши ца и

од бој ка ша, игра пре ко мре же вра ћа по -
пу лар ност и у Стар че ву, ме сту ко је је од -
у век ва жи ло за од бој ка шку ме ку и из не -
дри ло ве ли ки број игра ча ко ји су за па -
же ну уло гу игра ли и на ве ли кој сце ни.

У са ли ОШ „Вук Сте фа но вић Ка ра -
џић” у Стар че ву за сад се оку пља ју де ча -
ци од је да на ест и два на ест го ди на, а на
те ре ну све пр шти. Тре нин ге во де не ка -
да шњи пр во тим ци Бор ца, су пер ли га -
шки игра чи Вла ди мир Ко ва че вић и Рат -
ко Та нев, а у рад с мла дим од бој ка ши -
ма укљу че на је и Дра га на Ма рин ко вић,
про фе сор фи зич ког вас пи та ња.

Тре нин зи ма се у вр ло крат ком ро ку
од ка да је шко ла од бој ке по че ла да ра -
ди при кљу чи ло два де се так де ча ка. С
об зи ром на то да у Пан че ву не по сто ји
му шки од бој ка шки клуб, шко ла у Старче -
ву је и сво је вр сни од бој ка шки цен тар за
де ча ке у це лом гра ду и околини.

Сви за ин те ре со ва ни де ча ци мо гу да
се при кљу че, а де таљ ни је ин фор ма ци је
о упи су и ра ду ове шко ле мо гу се до би -
ти на те ле фон 060/401-45-44. Тре нин -
зи се за сад од ви ја ју по не дељ ком, сре -
дом и су бо том.

А. Живковић

НА СТА ВЉА СЕ ТРА ДИ ЦИ ЈА У СТАР ЧЕ ВУ

ОД БОЈ КА ШКИ ЦЕН ТАР ЗА ДЕ ЧА КЕ

Пр вен ство Вој во ди не у џу ду за мла ђе
пи о ни ре, ко је је одр жа но про шлог ви -
кен да у Бе че ју, про те кло је у зна ку ма -
лих бо ра ца из на шег гра да и око ли не.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји за па же не
ре зул та те оства ри ли су и чла но ви Џу до
клу ба „Ака де ми ја Јо чић” из Стар че ва.
Тај спорт ски ко лек тив се на овој смо -
три пред ста вио с три так ми ча ра.

Пе тар Но ва ко вић је, пре ма оче ки ва -
њи ма, имао до бар на ступ, па је осво јио
сре бр ну ме да љу у ка те го ри ји до 66 кг.

– Овим пла сма ном Но ва ко вић је по -
твр дио ква ли тет и за др жао ли дер ску
по зи ци ју на ранг-ли сти. Не ки сит ни не -
до ста ци ути ца ли су на то да не осво ји
зла то. У овој не де љи до др жав ног пр -
вен ства по ра ди ће мо на де та љи ма, па с
пра вом у Бе о град иде мо по ти ту лу. Петар

Сто јић је та ко ђе био на ви со ком нивоу,
осво јио је брон зу, али тре ба ис та ћи да
ње го ва 24 кг пред ста вља ју нај ве ћи про -
блем, по што на сту па у ка те го ри ји до 30
кг. Вук Ми лу ти но вић ни је ус пео да се
пла си ра, јер је кон ку рен ци ја у ка те -
горији до 50 кг објек тив но би ла ја ка за
ње га у овом мо мен ту – ре као је пр ви
чо век стар че вач ког клу ба Ми ро слав
Јочић.

Мно го успе ха у Бе че ју има ли су и
так ми ча ри ЏК-а Пан че во.

На Ме мо ри јал ном тур ни ру „Жељ ко
Ни ко лић” злат ну ме да љу осво ји ла је
Ни на Ал би ја нић, док су Вук Ба бић и
Ди ми три је Ра сто вић за ра ди ли брон за -
на од лич ја.

Вук Вељ ко вић је на вој во ђан ском
шам пи о на ту за у зео пе то ме сто, али је
ус пео да се ква ли фи ку је за Пр вен ство
Ср би је. А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ЏУ ДИ СТА

НА РЕ ДУ ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ

Ме мо ри јал ни пли вач ки ми тинг по све -
ћен Ми ло шу По по ву одр жан је про шлог
ви кен да на за тво ре ном ба зе ну СРЦ-а
„Југ” у Зре ња ни ну. У кон ку рен ци ји 200
так ми ча ра из два на ест клу бо ва над ме -
та ла су се и два чла на ПК-а Спар та из
на шег гра да, ко је је пред во ди ла Јо ва на
Бог да но вић, тре нер.

У гру пи пли ва ча ро ђе них 2010. го ди -
не Ми хај ло Ла зић је осво јио брон за ну
ме да љу у тр ци на 50 м дел фин.

Вук Ран ђе ло вић се над ме тао у кон ку -
рен ци ји осмо го ди шња ка и оки тио се са
два тро фе ја. У тр ци на 50 м прсно осво -
јио је злат ну ме да љу, а на 50 м кра ул
при па ла му је брон за. А. Ж.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

ЗА БЛИ СТА ЛИ 
ВУК И МИ ХАЈ ЛО


