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(Не)мо гу ће
Де цем бар је по све ћен осо ба ма са
ин ва ли ди те том, бу ду ћи да се
овог ме се ца обе ле жа ва њи хов
дан. Та да по себ ну па жњу по кла -
ња мо тим љу ди ма, фо ку си ра ју ћи
се углав ном на раз го во ре о њи -
хо вим про бле ми ма и не рет ко за -
бо ра вља ју ћи да се освр не мо на
њи хо ва до стиг ну ћа и спо соб но -
сти. А сјај них при ме ра има мно -
го. Је дан од њих је при ча о Чел -
зи Вер нер, гим на сти чар ки из
Ден ви ла у Ка ли фор ни ји.

Ка да се Чел зи ро ди ла с Да у но -
вим син дро мом, ни ко ни је ми -
слио да ће она мно го то га по сти -
ћи. Док то ри су ре кли да ће ова
де вој чи ца мо ра ти да из др жи
мно ге те шко ће. Ипак, ка да је
има ла осам го ди на, Чел зи се
оку ша ла у гим на сти ци на Па ра о -
лим пиј ским игра ма. И то јој се
од мах сви де ло. Ми ши ћи јој ни су
би ли на ро чи то сна жни, али
уско ро се по ка за ла ње на нео бич -
на упор ност. На пор но се тру ди ла
да са вла да чак и нај јед но став ни -
је по кре те. И баш ка да је Чел зин
на по ран рад по чео да да је ре зул -
та те, Па ра о лим пиј ски ко ми тет
Се вер не Ка ли фор ни је од у стао је
од гим на стич ког про гра ма. Но
Чел зи ни је хте ла да се пре да и
од лу чи ла је да се оку ша у ре дов -
ној гим на стич кој еки пи.

Ипак, на так ми че њи ма су су -
ди је би ле вр ло стро ге и Чел зи би
го то во увек за вр ша ва ла као по -
след ња. Но од луч ност јој се
ускоро ис пла ти ла. Ка да је Па ра -
о лим пиј ски ко ми тет 2012. на ја -
вио ор га ни за ци ју пр вог на ци о -
нал ног гим на стич ког пр вен ства,
Чел зи је би ла спрем на. Не са мо
да је осво ји ла ти ту лу на ци о нал -
ног шам пи о на већ ју је од бра ни -
ла у на ред не три го ди не и осво -
ји ла и два зла та на свет ским
првен стви ма!

Овој сјај ној де вој ци ни је би ло
до вољ но то што је олим пиј ска
шам пи он ка, већ је олу чи ла да се
опро ба и на мод ној пи сти. Ком -
па ни ја „H & М” ан га жо ва ла ју је
да од ра ди мод ну кам па њу и на -
кон тог ис ку ства би ла је „за ра же -
на” по зи ра њем. Ње на по ро ди ца
је оби ла зи ла мно ге мод не аген -
ци је, али сви од ре да су им го во -
ри ли да не по сто ји тр жи ште за
мо де ле с Да у но вим син дро мом.
Ме ђу тим, ка да Чел зи не што од -
лу чи, ни шта је не мо же за у ста -
ви ти. И та ко је уско ро пот пи са ла
уго вор за „We Speak”, мод ну
аген ци ју ко ја пред ста вља ре ал не
мо де ле без об зи ра на из глед и
про пор ци је.

Да нас се Чел зи мо же по хва ли -
ти чи ње ни цом да је про ше та ла
мод ном пи стом на њу јор шкој
„Не де љи мо де” и да је осва ну ла
на на слов ној стра ни ча со пи са
„Teen Vogue”. За хва љу ју ћи њој и
свим осо ба ма по пут ње оста так
све та остао је без из го во ра, јер
нам ова кви љу ди ја сно ста вља ју
до зна ња да су је ди не ба ри је ре
ко је нас де ле од успе ха у би ло
че му – оне у на шој гла ви.

Пре ми јер ка на ја ви ла
укида ње за ко на и
опстанак Ко ми си је за
дава ње са гла сно сти

У Град ској упра ви са да 24
рад ни ка ма ње не го 2009.

Пре јед не де це ни је на сна зи је био
За кон о од ре ђи ва њу мак си мал ног
бро ја за по сле них у ло кал ној ад ми ни -
стра ци ји, ко ји је ва жио до да на сту -
па ња на сна гу За ко на о на чи ну од ре -
ђи ва ња мак си мал ног бро ја за по сле -
них у јав ном сек то ру. По ред на зи ва
ак та, из ме ње не су и број не од ред бе, а
мо же се узе ти и као пот пу но нов за -
кон, јер се, пре све га, ра ди о ши рој
прав ној фор му ла ци ји, као и те ри то -
ри ји на ко ју се од но си, али су шти на
је оста ла иста: за бра на за -
по шља ва ња у јав ном сек то -
ру и да ље по сто ји.

По ку ша ли смо да раш -
чи ви ја мо шта је до не ла
при ме на ових прав но оба -
ве зу ју ћих до ку ме на та, од -
но сно шта се де ша ва ка да,
ре ци мо, ва жно рад но ме -
сто оста не упра жње но због
не чи јег од ла ска у пен зи ју,
а за бра ње но је при ми ти
но вог из вр ши о ца.

Ак тив ност др жа ве

По ђи мо од вр ха: пре ми јер -
ка Ана Бр на бић не дав но је,
од го ва ра ју ћи на по сла нич -
ка пи та ња, на ја ви ла да ће
Вла да на кра ју го ди не ве -
ро ват но пред ло жи ти пот -
пу но уки да ње За ко на о на -
чи ну од ре ђи ва ња мак си -
мал ног бро ја за по сле них у
јав ном сек то ру, али да ће
си стем кон тро ле оста ти:
вла ди на ко ми си ја за да ва -
ње са гла сно сти за но во за -
по шља ва ње и да ље ће ра -
ди ти. Она је тад ре кла да
ће би ти за др жа на вла ди на
ко ми си ја, јер „мо ра мо да
има мо си стем кон тро ле,
сва ка ко и кроз цен трал ни ре ги стар
об ве зни ка со ци јал ног оси гу ра ња, али
и кроз вла ди ну ко ми си ју ка ко не би
по но во до шло до пре ко мер ног за по -
шља ва ња”.

На при мед бу да због за бра не за -
по шља ва ња ква ли тет у школ ству тр -
пи, Ана Бр на бић је ка за ла да Вла да
ни ка да ни је би ла про тив то га да се
за по сле љу ди ако по сто ји не до ста -
так ка дра, што је пот кре пи ла при -
ме ром да је у сек то ру здрав ства то -
ком 2018. го ди не за по сле но 4.000
љу ди, а ове го ди не још ви ше. До да -
ла је и да ни је би ло до зво ље но, осим
у ван ред ним окол но сти ма, за по -
шља ва ње до дат не ад ми ни стра ци је,
а да је исто ва жи ло и у школ ству.
Пре ма ње ним ре чи ма, нај ве ћи про -
блем по сто ји у си сте му со ци јал не
за шти те, због че га ће се о то ме још
раз го ва ра ти у Вла ди.

ИМА МЕСТА ЗА СТРУЧЊАКЕ, НЕДОСТАЈЕ СИСТЕМ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бреме.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У по след њих пет го ди на, пре ма по -
да ци ма ко ји ма ба ра та ју пре сто нич ки
ме ди ји, у јав ним пред у зе ћи ма број
за по сле них је сма њен за пре ко че тр -
де сет хи ља да. С дру ге стра не, ми ни -
стар обра зо ва ња је у ју ну го во рио о
по зи тив ном ре ша ва њу рад ног ста ту -
са за 25.000 про свет них рад ни ка ко ји
су ан га жо ва ни на од ре ђе но вре ме. И
Ми ни стар ство фи нан си ја је, на рав -
но, укљу че но у про на ла зак нај е фи ка -
сни јег ре ше ња; тре нут но се ана ли зи -
ра не ко ли ко раз ли чи тих мо де ла ко ји
тре ба да ба лан си ра ју из ме ђу по тре бе
за за по шља ва њем струч ног ка дра и
по тен ци јал но пре ко мер ног из да ва ња
рад них књи жи ца по уки да њу за ко на.

Еко ном ски штет на ме ра

Струч ња ци из сфе ре еко но ми је сма -
тра ју да је до шло вре ме да се за бра на
за по шља ва ња уки не, због то га што је

пре ма њи ма та ме ра да ла же ље не
ефек те: на пра вље не су уште де и ре -
ду ко ван је број за по сле них. Кон тра -
про дук тив ним сма тра ју по ве ћа ње
пла та, за то што се ти ме сма њу је про -
стор за но во за по шља ва ње у јав ном
сек то ру.

Чла но ви Фи скал ног са ве та су ма -
те ма тич ки нај кон крет ни ји: ка жу да
је све мо гло да бу де у ре ду и са уки -
да њем за бра не за по шља ва ња и с по -
ве ћа њем пла та од 8,6 од сто, али да
са да, с про сеч ним по ди за њем лич -
них до хо да ка за 9,6 про це на та, ства -
ри не мо гу да „шти ма ју”. Глав ни еко -
но ми ста Фи скал ног са ве та Дан ко Бр -
че ре вић ре као је да је „за бра на за по -
шља ва ња еко ном ски штет на ме ра”,
те да је то „ин ди рект но при зна ла и
Вла да ле тос у На цр ту фи скал не стра -
те ги је, где је на пи са ла да је та ме ра
до ве ла до мањ ко ва у ва жним де ло ви -
ма јав ног сек то ра и до по ве ћа ња

струк ту ре јав ног сек то ра, та ко што је
мно го по ве ћа ла број за по сле них на
од ре ђе но и на осно ву при вре ме них и
по вре ме них уго во ра”.

У ве зи с овим, еко но ми сти твр де да
је број ан га жо ва них на од ре ђе но вре -
ме за пет го ди на по ве ћан за 60 од сто,
те да су исто вре ме но „про из ве де ни”
не до ста так про фе си о на ла ца и сни -
жа ва ње ква ли те та услу га и ра да уоп -
ште. Уз то, они што се за по шља ва ју
на од ре ђе но вре ме не мо гу да зна ју
шта ће би ти с њи ма за не ко ли ко ме -
се ци, па је про бле ма тич на и рад на
мо ти ва ци ја. За то нај че шће ко ри сте
пр ву при ли ку да са ми оду.

Због све га овог, љу ди ко ји се
озбиљ но ба ве по слом, а не по ли ти -
ком, као и уни вер зи тет ски про фе со -
ри из ове бран ше ми сле да др жа ва
мо ра да има ја сан план шта ће пред -
у зи ма ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма

по што за бра на за по шља ва ња бу де
уки ну та – тре ба да по сто ји си стем.
Да би се до ње га до шло, нај пре је
нео п ход но об ја ви ти ре ги стар свих за -

по сле них у свим јав ним ин сти ту ци ја -
ма, као и сва њи хо ва при ма ња. Тран -
спа рент ност би омо гу ћи ла ства ра ње
ква ли тет не си сте ма ти за ци је рад них
ме ста, јер би се ви де ло ка кви из вр -
ши о ци с ко јим тач но спо соб но сти ма
и зна њи ма не до ста ју, а где се по ја -
вљу је ви шак за по сле них.

У Пан че ву без ре ги стра

Уз по моћ по ста вља ња про фе си о нал -
них кри те ри ју ма за по шља ва ња и си -
сте ма, за по сле ни у јав ном сек то ру
би зна ли шта тре ба да ра де, има ли
би мо ти ва ци ју јер би се сма тра ли
ко ри сним, а по сло да вац (др жа ва,
ло кал на са мо у пра ва...) мо гао би да
их кон тро ли ше, па да их он да и нов -
ча но на гра ди или ка зни у за ви сно -
сти од то га ка ко свој ја сно де фи ни -
сан по сао оба вља ју.

Да у Пан че ву не по сто ји ва ли дан
ре ги стар за по сле них у
свим уста но ва ма, ин сти ту -
ци ја ма и пред у зе ћи ма, те у
школ ству и здрав ству –
уве ри ли смо се лич но. Љу -
ба зне ко ле ги ни це из пи-ар
слу жбе Град ске упра ве вр -
ло бр зо су нам до ста ви ле
тра же не по дат ке о за по сле -
ни ма у тој ин сти ту ци ји,
али на на шу мол бу да по -
ку ша ју да про на ђу збир ни
по да так о то ме ко ли ко
укуп но љу ди на те ри то ри ји
Пан че ва при ма пла ту од
др жа ве или, ње ног огран -
ка, ло кал не са мо у пра ве –
ни су, и по ред тру да, мо гле
да од го во ре.

За то, ево чи ње нич ног
ста ња са мо ка да се о Град -
ској упра ви ра ди: пре де -
сет го ди на, де цем бра
2009, на нео д ре ђе но вре -
ме би ло је укуп но 286, а
да нас има две ста ше зде сет
дво је за по сле них. Што се
ти че ан га жма на на осно ву
уго во ра о де лу или то ме
слич них ака та, у ГУ гра да
Пан че ва „ни је ан га жо ва но
ни јед но ли це пу тем уго во -

ра о де лу, а на осно ву уго во ра о оба -
вља њу при вре ме них и по вре ме них
по сло ва ан га жо ва но је укуп но је да -
на е сто ро љу ди, од то га де вет осо ба
на по сло ви ма оза ко ње ња обје ка та и
на осно ву по себ ног За кључ ка Ко ми -
си је за да ва ње са гла сно сти за но во
за по шља ва ње”.

Од ла сци за по сле них због пен зи је
или из не ких дру гих раз ло га из Град -
ске упра ве у пе ри о ду ва же ња за бра не
за по шља ва ња ни су на до ме шта ни, а
ва жно је на по ме ну ти да је број за по -
сле них на нео д ре ђе но вре ме по ве ћан
сеп тем бра 2017. го ди не на кон што је
Град ској упра ви вра ћен део над ле -
жно сти и по сло ва ко је је оба вља ла
не ка да шња Ди рек ци ја за из град њу и
уре ђе ње гра да.

Шта ће јав ном сек то ру до не ти од -
ла зак за бра не за по шља ва ња у исто -
ри ју, ви де ће мо вр ло бр зо.

С. Трај ко вић

ЈАВ НЕ НА БАВ КЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Атар ски пу те ви и ви део-над зор
Ши ри на тра са че ти ри ме тра

За над зор 140 ми ли о на
ди на ра

До 26. де цем бра мо гу ће је по сла ти
по ну ду Гра ду Пан че ву ко ји пре ко јав -
не на бав ке тра жи из во ђа ча за ра до ве
уре ђе ња атар ских пу те ва и отре си -
шта. По треб но је из гра ди ти че ти ри
ки ло ме тра атар ског пу та код Омо љи -
це и по ла ки ло ме тра ду жу тра су код
Ба нат ског Бре стов ца.

Ка ко се на во ди у по зи ву, из во ђач
тре ба да из вр ши ис кол ча ва ње тра се,
се че ње ши бља и ни ског др ве ћа, об -
ра ду шу та, пре воз до пет ки ло ме та ра
од тра се и уград њу об ра ђе ног ма те -
ри ја ла. Зе мља ни ра до ви об у хва та ју
ис коп до 40 цен ти ме та ра ду би не,
уре ђе ње по сте љи це, из ра ду бан ки не
и од воз ви шка зе мља ног ма те ри јала.

На кра ју се гра ди „ко ло во зна кон -
струк ци ја” од дро бље ног ка ме ног
агре га та у ши ри ни од че ти -
ри ме тра.

Ак ту ел на је (до 9. ја -
ну а ра 2020) и по тра жња
Гра да за ком плек сним
си сте мом ви део-над -
зо ра за по кри ва ње
уста но ва, шко ла, вр ти -
ћа и са о бра ћај ни ца у
укуп ној вред но сти, за -
кључ но с 2021, од
140 ми ли о на ди на ра.
У до ку мен та ци ји јав -
не на бав ке сто ји да
ће до кра ја ове го ди не
би ти из дво је но 4,1, а у
2020. и 2021. го ди ни по
68,8 ми ли о на ди на ра, без
ПДВ-а.

По сао об у хва та си сте ме ви део-
-над зо ра за вр ти ће, алар ма за кон -

тро лу при ла ска уста но ва ма, СОС си -
гур не тач ке за основ не и сред ње шко -

ле, си стем за ме ре ње бр зи не
во зи ла, ви део-над зор за
пре по зна ва ње ре ги стар -
ских озна ка во зи ла и мо -
ни то ринг цен тар, ко ји

тре ба да се фор ми ра у
згра ди пан че вач ке По -

ли циј ске упра ве.
По ну ђач мо ра да ис пу -

ња ва озбиљ не усло ве: не
сме да има тро го ди -
шњи при ход ма њи од
280 ми ли о на ди на ра,
те да је у истом пе ри -

о ду угра дио нај ма ње
по три си сте ма ин те гри -

са не тех нич ке за шти те и
пре по зна ва ња ре ги стар -
ских та бли ца и са о бра -

ћај них пре кр ша ја.
С. Т.

Тренутно се анализира
неколико различитих
модела који треба да
балансирају између
потребе за запошљавањем
стручног кадра и
потенцијално прекомерног
издавања радних
књижица по укидању
закона.

ШТА ЋЕ БИТИ СА ЗАПОШЉАВАЊЕМ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

На шалтерима се, углавном, вредно ради, вишак у канцеларијама
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НО ВА ГО ДИ НА

Колико трају
празници

По след њи дан ове го ди не,
31. де цем бар, па да у уто рак,
а Но ву го ди ну сла ви мо у
сре ду и че твр так. Из ме ђу
ова два да на и ви кен да упао
је пе так 3. ја ну ар и од то га
да ли ће би ти „рад ни” или
„не рад ни” дан (над ле жно
ми ни стар ство још се ни је
огла си ло) за ви си ко ли ко ће
прак тич но тра ја ти но во го -
ди шњи пра зни ци.

За сад се још не зна рад но
вре ме уста но ва у пра знич не
да не. Дом здра вља Пан че во
ће до кра ја ме се ца оба ве сти -
ти па ци јен те о де жур ним слу -
жба ма на те ри то ри ји гра да,
као и о ам бу лан та ма у се ли -
ма, а сва је при ли ка да ће
апо те ка у Ули ци осло бо ђе ња
би ти де жур на.

Ве ћи на пе ка ра у са мом
цен тру гра да 1. ја ну а ра не ће
ра ди ти, док ће већ дру гог да -
на 2020. го ди не ско ро све би -
ти отво ре не. Због штрај ка у
ПТТ-у не зна се вре ме де -
жур ства по ште, а  Пар кинг-
сер ви с  ће оба ве ште ње о на -
пла ти пар кин га за вре ме пра -
зни ка истаћи  ти ис так ну то
25. де цем бра. Ј. К.

МУП

По ја ча на кон тро ла
При пад ни ци Упра ве са о бра -
ћај не по ли ци је МУП-а до
15. де цем бра спро во ди ће по -
ја ча ну кон тро лу са о бра ћа -
ја, ко ја ће би ти усме ре на на
кон тро лу во жње у ал ко хо -
ли са ном ста њу и под деј -
ством пси хо ак тив них суп -
стан ци. Ово је ме ђу на род на
ак ци ја и спро во ди се у два -
де сет де вет др жа ва. МУП
на по ми ње да је од по чет ка
го ди не из са о бра ћа ја ис кљу -
че но ви ше од 42.000 во за ча
због во жње у ал ко хо ли са -
ном ста њу. Ме ђу њи ма је
ви ше од 1.700 упра вља ло
во зи лом у ста њу пот пу не ал -
ко хо ли са но сти. Та ко ђе, 350
во за ча ис кљу че но је због во -
жње под деј ством пси хо ак -
тив них суп стан ци.

ЗА БРИ ЊА ВА ЈУ ЋИ ИЗ ВЕ ШТАЈ ЕКС ПЕ РА ТА УН И ОЕБС-а

Ср би ју ме сеч но на пу сти ви ше од 4.000 љу ди

По ред вак ци не,
важне су и оп ште
мере за шти те

На ци о нал на ре фе рент на ла бо -
ра то ри ја за грип и дру ге ре -
спи ра тор не ви ру се Ин сти ту та
за ви ру со ло ги ју, вак ци не и се -
ру ме „Тор лак” по твр ди ла је у
уто рак, 10. де цем бра, пр ви слу -
чај ин фек ци је ви ру сом гри па
ти па А (Х1 пдм09) на те ри то -
ри ји Ср би је, а слу чај је ре ги -
стро ван у Бе о гра ду. На Ин сти -
ту ту за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”
ка жу да је, као и прет ход них
се зо на над зо ра над гри пом, ла -
бо ра то риј ска по твр да ви ру са у
ово до ба го ди не оче ки ва на.

Хро нич ни бо ле сни ци, опрез

– Грип че сто тра је не ко ли ко
да на с не при јат ним и озбиљ -
ним симп то ми ма, а обо ле ли се
обич но бр зо опо ра ве. Ме ђу тим,
код осо ба с хро нич ним здрав -
стве ним про бле ми ма грип мо -
же да иза зо ве озбиљ на ста ња,
па и смрт ни ис ход. Ако, на при -
мер, већ има те ср ча но обо ље -
ње, ди ја бе тес или бо лест плу -
ћа, грип мо же да по гор ша ова

ста ња или да их учи ни не ста -
бил ним –на во ди се у са оп ште -
њу За во да за јав но здра вље.

Струч ња ци из ове уста но ве
упо зо ра ва ју на то да по је ди ни
здрав стве ни про бле ми по ве ћа -
ва ју ри зик да обо ли те од гри па.

– Љу ди с хро нич ним здрав -
стве ним про бле ми ма че шће
има ју осла бљен иму но си стем,
би ло због са мог обо ље ња, би ло
због на чи на на ко ји се оно ле -
чи. То оте жа ва бор бу ор га ни -
зма про тив гри па и по ве ћа ва
ри зик од ком пли ка ци ја, као

што је упа ла плу ћа – ка жу у
За во ду.

Ри зик од обо ле ва ња од гри па
по себ но мо гу по ве ћа ти плућ не
бо ле сти, ср ча на обо ље ња, не у -
ро ло шка обо ље ња и не у ро ра -
звој ни по ре ме ћа ји, ди ја бе тес,

осла бљен иму но си стем услед бо -
ле сти или ле че ња дру гих ста ња,
хро нич но обо ље ње бу бре га или
је тре, екс трем на го ја зност и те -
ра пи ја аспи ри ном код де це.

Бо ље спре чи ти...

Ако има те је дан или ви ше на -
бро ја них здрав стве них про бле -
ма и до би је те грип, по сто ји ве -
ћи ри зик да ће вам би ти по -
треб на бол нич ка не га или чак
ле че ње у је ди ни ци за ин тен -
зив ну не гу не го здра вим осо -
ба ма. Сто га струч ња ци пре по -
ру чу ју вак ци на ци ју као нај бо -
љи вид за шти те од ви ру са.

– По треб но је вак ци ни са ти
се сва ке го ди не пре не го што
поч не се зо на гри па. То је нај -

бо љи на чин да сма њи те ри зик
ка ко од обо ле ва ња, та ко и од
раз ви ја ња те жих ком пли ка ци -
ја бо ле сти, хо спи та ли за ци је и
смрт ног ис хо да. Ако сте труд -
ни или има те хро нич ни здрав -
стве ни про блем, вак ци на ци ја
је дво стру ко ва жна – на по ми -
њу у За во ду за јав но здра вље.

Са Ин сти ту та „Ба тут” под се -
ћа ју и на оп ште ме ре пре вен -
ци је: из бе га ва ње бли ских кон -
та ка та са обо ле лим осо ба ма,
хи ги је на ди сај них пу те ва (по -
кри ва ње но са и уста при ли ком
ка шља ња и ки ја ња па пир на том
ма ра ми цом, ко ју од мах на кон
упо тре бе тре ба ба ци ти, а ру ке
опра ти те ку ћом во дом и са пу -
ном), про ве тра ва ње про сто ри -
ја, из бе га ва ње бо рав ка у за тво -
ре ним про сто ри ма где се на -
ла зи ве ли ки број љу ди.

Д. Ко жан

РИ ЗИК РА СТЕ С ГО ДИ НА МА

Грип мо же би ти озбиљ но обо ље ње ако сте ста ри ји од 65

го ди на. Из ме ђу 80% и 90% свих смрт них ис хо да по ве за них

с гри пом де си се код осо ба ста ри јих од 65 го ди на.

Ста ри је осо бе су че сто у мно го ве ћем ри зи ку да бу ду хо спи -

та ли зо ва не због гри па не го мла ђе здра ве осо бе. Ово је због

то га што иму но си стем сла би с го ди на ма и све је ма ње де ло -

тво ран у бор би про тив за ра зних бо ле сти, укљу чу ју ћи и грип.

АН ТИ БИ О ТИ ЦИ 

НЕ ПО МА ЖУ

Уко ли ко осо ба има бла ги об -

лик бо ле сти, пре по ру чу је се

симп то мат ска те ра пи ја, ко ја

под ра зу ме ва ми ро ва ње, на -

док на ду теч но сти и упо тре -

бу ан ти пи ре ти ка (ле ко ва за

сни же ње по ви ше не те ле сне

тем пе ра ту ре), док се ан ти -

ви ру сни ле ко ви при ме њу ју

са мо по пре по ру ци ле ка ра.

Ан ти би о ти ци ни су де ло -

твор ни у ле че њу гри па. Код

сва ког по гор ша ња симп то -

ма нео п ход но је од мах се

обра ти ти ле ка ру.

Сто па не за по сле но сти ме ђу
мла ди ма у Ср би ји је дво стру -
ко ве ћа од остат ка дру штва, а
осо бе уз ра ста од осам на ест до
три де сет го ди на у нај ве ћем су
ри зи ку да бу ду по го ђе не и си -
ро ма штвом – са оп шти ле су
ме ђу на род не ор га ни за ци је по -
во дом Ме ђу на род ног да на људ -
ских пра ва.

У за јед нич ком са оп ште њу
Ти ма Ује ди ње них на ци ја у Ср -
би ји, Кан це ла ри је Са ве та Евро -
пе у Бе о гра ду, Ми си је ОЕБС-а
у Ср би ји и Де ле га ци је Европ -
ске уни је у Ср би ји до да је се

да не за по сле ност, ри зик од си -
ро ма штва, по ло жај мар ги на -
ли зо ва них гру па мла дих и ста -
ње њи хо вог мен тал ног здра -
вља пред ста вља ју основ не про -
бле ме с ко ји ма се мла ди у Ср -
би ји су о ча ва ју.

„Иа ко се не мо же по у зда но
утвр ди ти та чан број, по да ци
Европ ског ста ти стич ког за во -
да по ка зу ју да Ср би ју ме сеч но
на пу сти ви ше од 4.000 љу ди,
а го ди шње 51.000, углав ном
мла дих, што је от при ли ке јед -
на це ла оп шти на у Ср би ји на
го ди шњем ни воу”, на во ди се.

До да је се и да је 45% мла дих
из ја ви ло да је кон стант но забри -
ну то због не че га, а 28% њих да
им се де ша ва да че сто за пла чу.

Чак ви ше од по ло ви не њих
на во ди да је у про те кле две го -
ди не до жи ве ло бар је дан стре -
сни до га ђај, а ви ше од јед ног
стре сног до га ђа ја ис ку си ло је
23% уче ни ка или уче ни ца.

„По ло жај мар ги на ли зо ва них
гру па мла дих, по пут мла дих
Ро ма и Ром ки ња, по себ но је
те жак, јер у од ре ђе ним про пи -
си ма, као у За ко ну о јав ном
здра вљу, ни су пре по зна ти на

из ри чит на чин као осе тљи ва
гру па. Здрав стве на за шти та, по -
себ но у ру рал ним под руч ји ма,
ни је јед на ко до ступ на свим гра -
ђа ни ма и гра ђан ка ма, са мим
тим ни мла ди ма из ру рал них
сре ди на”, до да ју ор га ни за ци је.

Ка ко би мла ди у Ср би ји
оства ри ли сво ја пра ва и ве ћу
ау то но ми ју, ме ђу на род не ор -
га ни за ци је по зи ва ју све ре ле -
вант не ак те ре да мла дим осо -
ба ма по ну де по др шку ко ја је
за њих сми сле на, ко ја омо гу -
ћа ва њи хо ву са мо стал ност и
осна жи ва ње.

ПО ТВР ЂЕН ПР ВИ СЛУ ЧАЈ ОБО ЛЕ ВА ЊА ОД ГРИ ПА

ВАК ЦИ НИ ШИ ТЕ СЕ ДОК ИМА ВРЕ МЕ НА

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 

При зна ња за наше
породилиште и лекаре

Чак 12.000 ма ма има ло је при -
ли ку да, у окви ру ис тра жи ва -
ња портала “Бебац”  из не се сво -
је ми шље ње о по ро ди ли шти ма
у на шој зе мљи. Кроз ви ше од
70 пи та ња бо до вао се сва ки сег -
мент бо рав ка у по ро ди ли шту:
од при је ма до од ла ска ку ћи с
бе бом.

Пан че вач ко по ро ди ли ште до -
би ло је оце ну 4,13 и пла си ра ло
се на че твр то ме сто у ка те го -
ри ји де вет на ест по ро ди ли шта
сред ње ве ли чи не. Осим то га,
Оп шта бол ни ца Пан че во оце -
ње на је као нај бо ља на ни воу
це ле Ср би је у ка те го ри ји „нај -
бо ља по др шка на по ро ђа ју”
(оце на 4,73).

Kада је реч о ги не ко ло зи ма,
чак дво ји ца ле ка ра из на шег
гра да пла си ра ла су се ме ђу
два де сет нај у спе шни јих у др -
жа ви. Је дан од ше сто ри це нај -
бо ље оце ње них ги не ко ло га у
Вој во ди ни је др Го ран Га ври -
ло вић из Оп ште бол ни це Пан -
че во, док је у ка те го ри ји док -
то ра ко ји ра де у До му здра -
вља нај ви ше гла со ва и пре по -
ру ка од ма ма до био др Дра го -
слав Ву ко вић. 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

AТП

Из ме не у ре ду во жње

Од сре де, 11. де цем бра, ЈКП
АТП Пан че во при ме њу је ред
во жње за рад ни дан у град ском
са о бра ћа ју и на ме ђу ме сној ли -
ни ји Пан че во –Бе о град, док у
при град ском и оста лом ме ђу -
ме сном са о бра ћа ју стал но ва -
жи до са да шњи, не дељ ни ред
во жње.

По ред ове из ме не, уве де ни
су и до дат ни по ла сци на сле -
де ћим ли ни ја ма:
1. Пан че во –О по во (по ла сци из
Пан че ва у 5.00, 5.40 и 17.00,
по ла сци из Опо ва у 5.40, 6.30
и 17.50);
2. Пан че во –Мра мо рак (по ла -
зак из Пан че ва у 5.50, по ла зак
из Мра мор ка у 6.25);
3. Пан че во – Ба нат ски Бре сто -
вац (по ла зак из Пан че ва у 3.30,
по ла зак из Б. Бре стов ца у 4.20);
4. Пан че во –Са мош (по ла зак из
Пан че ва у 13.30, по ла зак из
Са мо ша у 14.45).



Укуп но је пет на ест ту жби у слу ча је ви ма не ста лих бе ба из
Ср би је у Европ ском су ду за људ ска пра ва. Тре нут но су
два здру же на пред ме та пред су дом у Стра збу ру. Од лу ка
Стра збу ра по овим но вим пред ме ти ма се још увек оче ку -
је. Ме ђу тим, пре су да у пред ме ту Зо ри це Јо ва но вић са ма
по се би већ пред ста вља оба ве зу др жа ве Ср би је да пре ду -
зме ме ре да се овај про блем, ко ји да ти ра не ко ли ко де це -
ни ја уна зад, ре ши и да се суд би на свих не ста лих бе ба ра -
све тли до кра ја у ме ри у ко јој је то да нас мо гу ће. Оба ве за
др жа ве је да пре ду зме све мо гу ће на по ре и ис ко ри сти
сва сред ства ко ја јој сто је на рас по ла га њу да ра све тли
суд би ну ове де це.

(Шеф Оде ље ња за из вр ша ва ње пре су да Европ ског су да
за људ ска пра ва Фре дрик Сунд берг, Ра дио „Сло бод на
Евро па”, 10. де цем бар)

* * *
Под руч је ме диј ских пра ва и сло бо да и јав ног ин фор ми -
са ња ка рак те ри шу го вор мр жње и че сти на па ди на ме ди -
је и за по сле не у ме ди ји ма, што угро жа ва њи хов по ло жај
и оне мо гу ћа ва им да се до сто јан стве но ба ве сво јом про -
фе си јом. Ат мос фе ра за га ђе ња мр жњом и не тр пе љи во -
шћу, као и не по во љан ма те ри јал ни по ло жај но ви на ра
во ди уни жа ва њу њи хо ве про фе си је.

(Ре пу блич ки ом буд сман Зо ран Па ша лић, „Да нас”, 
9. де цем бар)

* * *
Че сто ми слим на књи гу Ште фа на Цвај га „Ју че ра шњи
свет”, у ко јој је у освит Дру гог свет ског ра та опи си вао ат -
мос фе ру у ин те лек ту ал ним кру го ви ма Евро пе, пот пу но
не све сним опа сно сти фа ши зма и на ци о нал со ци ја ли зма.
Чи ни ми се да ми ових го ди на жи ви мо то исто са истим
сте пе ном не све сно сти шта нас че ка. Че до Ка пор, шпан -
ски бо рац из ис точ не Хер це го ви не, че сто је знао ре ћи:
„Фа ши зам се не мо же ни ка да ис ко ре ни ти, али се мо ра
сва ко днев но пле ви ти као ко ров”. Ми смо тај ко ров пот -
пу но за пу сти ли и са да се у ње му гу ши мо, јер је у цен тру,
а не на мар ги на ма дру штва где му је ме сто. Гра ђан ска
хра брост пред ста вља во љу и прак тич ну ве шти ну не по -
слу шно сти, от по ра, су прот ста вља ња и не на сил не бор бе
про тив зло у по тре бе мо ћи би ло ко је јав не уста но ве, при -
ват не ком па ни је или по је ди на ца ко ји на мер но за не ма -
ру ју сво ју ду жност или не за ко ни то ко ри сте пред ност сво -
јих по ли тич ких, еко ном ских или со ци јал них мо ћи, кр -
ше ћи људ ска пра ва – у гра ђан ском или по ли тич ком жи -
во ту, ме ди ји ма, би зни су, или у ака дем ској, ре ли гиј ској
или по ро дич ној сфе ри.

(Спи са те љи ца Све тла на Броз, пор тал „Tacno.net”, 
3. де цем бар)

* * *

* * *
Ми слим да је нај ва жни је за чо ве ка да бу де нор ма лан и
да раз ми шља сво јом гла вом. Ми слим да би сва ки по је -
ди нац у на шем дру штву тре бао да раз ви је кри тич ко ми -
шље ње, да отво ри у гла ви не ка кав фил тер, да мо же сам
да раз ми шља о ства ри ма око ње га, ко је га окру жу ју, а не
са мо да чи та на сло ве из ме ди ја и мр зи јед не, дру ге или
тре ће. Ми слим да је кри тич ко ми шље ње не што нај ва -
жни је што сва ки ин ди ви ду а лац, али и си стем, тре ба да
ра ди. Вр ло је бит но да сва ко од нас, ка да про чи та не ку
вест, на не ком ме ди ју, оде на дру ги, тре ћи и че твр ти из -
вор и да сам скон та шта је за пра во исти на, а не да до пу -
сти да му се мо зак тру је, та ко што му се сер ви ра ју по лу и -
сти ни те ин фор ма ци је.

(Стен дап ко ми чар Омер Ха џић, Ра дио „Сло бод на 
Евро па”, 9. де цем бар)

* * *
Зах ти је вао бих од не за ви сних ин сти ту ци ја да бу ду не за -
ви сне. Кад то по ста ну, по ста ће ма ње-ви ше све јед но ко је
на вла сти. Са мо у сред њо вје ков ним кра ље ви на ма је све
за ви си ло од то га је л’ цар устао на ли је ву но гу, да л’ му је
кра љи ца да ла ил’ ни је, или му је лич ни астро лог не што
на ке њао. Ци ви ли зо ва на дру штва се др же за ко на, а не за -
ви сне ин сти ту ци је га спро во де. Пр во чо вјек мо ра да са -
гле да ко ја су ње го ва увје ре ња, он да тре ба да се бо ри да
по тим увје ре њи ма жи ви. У Ву ја кли ји ном рјеч ни ку „бал -
ка ни зам” зна чи ру жну на ви ку да над ре ђе ни ма по вла ђу -
јеш, а да под ре ђе не ки њиш. Са чу ва ти до сто јан ство у оба
од но са, пре ма над ре ђе ном и пре ма под ре ђе ном, пр ви је
ко рак ка ци ви ли зо ва ном дру штву. Али ни ка ко не тре ба
бр ка ти до сто јан ство и по нос.

(Му зи чар Рам бо Ама де ус, пор тал „Noizz”, 6. де цембар)

* * *
Из вр шној вла сти не па да на па мет да сма њи по ли тич ки
при ти сак на пра во су ђе. За то што је ова кво ста ње „иде ал -
но” и не ма ни ка квих шан си да не ко ко је на вла сти од го -
ва ра ако се тај „не пу сти низ во ду”. Из вр шној вла сти ни -
је циљ да про ме ни ста ње, али по ја вљу је се мо ме нат ко ји
ма ло ква ри ту при чу, а то су зах те ви Евро пе – да мо ра те
у Уста ву и си сте му скло ни ти ма кар те ви дљи ве тач ке
поли тич ког ути ца ја; не мо же да вам у Ви со ком са ве ту
суд ства се де ми ни стар прав де, пред став ник по ли тич ке
ве ћи не…

(Су ди ја Апе ла ци о ног су да Ми о драг Ма јић, „Да нас”, 
8. де цем бар)

4 ПОЛИТИКА
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КОНЦЕПТ

На гла са њу 39 : 1

Ве ћи при ход од
очекива ног на
лицитаци ја ма за
издава ње
пољопривредног
земљи шта

Од бор ни ци Скуп шти не гра да
са ста ли су се 6. де цем бра. Пред -
сед ник тог те ла Ти гран Киш на
по чет ку 37. сед ни це са оп штио
је пред став ни ци ма гра ђа на да
су, по ред по сто је ће 43 тач ке, у
днев ни ред увр ште не још две,
и то ка дров ске при ро де.

За ни мљи во је би ло и то да је
био при су тан и пред став ник
опо зи ци је – Де јан Јо ва но вић
(„Сло бод но Пан че во”), па је
при ли ком по ди за ња ру ку за све
од лу ке гла са ло 39 од бор ни ка,
као и је дан про тив, што се одав -
но ни је де си ло.

По ве ћа ње од 94 ми ли о на

Пр ва и нај ва жни ја тач ка би ла
је Пред лог од лу ке о из ме на ма
и до пу на ма Од лу ке о бу џе ту
Гра да Пан че ва за 2019. го ди ну.
Че твр ти ово го ди шњи ре ба ланс
пред ста вио је за ме ник гра до -
на чел ни ка Пре драг Жив ко вић.

Ре као је да се Град уве ли ко
на ла зи у фа зи при пре ма бу џе -
та за на ред ну го ди ну, али да је
пре те бу џет ске сед ни це нео п -
ход но из вр ши ти ма ле ко рек -
ци је ово го ди шње град ске ка се.
До дао је:

– На осно ву оства ре ња при -
хо да за пр вих де вет ме се ци ко -
ри го ва ли смо по ре зе на имо -
ви ну и за ра де при лич но по зи -
тив но, док смо у ис тој ме ри
сма њи ли све оно за шта смо
оче ки ва ли да ће се про ме ни ти
тре ћим ре ба лан сом, а ни је. У
пи та њу је на кна да за за шти ту
жи вот не сре ди не, ко ја се не ће
оства ри ти у из но су у ко ме је
пла ни ра на, баш као ни до бит
јав них ко му нал них пред у зе ћа.
Код при хо да кла сич не бу џет -
ске по тро шње нај ве ће по ве ћа -
ње чи ни кон це си о на на кна да
од 45 ми ли о на ди на ра, од но -
сно оба ве за кон це си о на ра из

уго во ра о про це су јав но-при -
ват ног парт нер ства у обла сти
јав ног пре во за да до кра ја го -
ди не упла ти та сред ства на ра -
чун Гра да, а по том ће она би ти
про сле ђе на АТП-у за ис пла те
от прем ни на оним за по сле ни -
ма ко ји не же ле да про ду же
свој рад ни ан га жман у за јед -
нич ком при вред ном дру штву.
Уз то, има ли смо уве ћа ња код
те ку ћих и ка пи тал них тран -
сфе ра од Ре пу бли ке и По кра -
ји не за око 18 ми ли о на ди на -
ра, а од но се се на кул ту ру и со -
ци јал но ста ра ње.

Жив ко вић је ка зао да је ове
го ди не по сто јао и ве ћи при ход
Гра да од оче ки ва ног на ли ци -
та ци ја ма за из да ва ње по љо при -
вред ног зе мљи шта, као и од ка -
зни за са о бра ћај не пре кр ша је.

– На осно ву све га овог, ка да
се су ми ра, укуп но по ве ћа ње бу -
џе та Гра да че твр тим ре ба лан -
сом из но си 94.356.000 ди на ра.
Ка да се то до да на прет ход но
ста ње, бу џет Гра да у 2019. го -
ди ни из но си 5.897.000.000 ди -
на ра, што је не што ма ње не го
ка да је усва јан про шло го ди шњи
тре ћи ре ба ланс – на гла сио је
за ме ник гра до на чел ни ка.

Он је под ву као и да су нај ве -
ћи рас хо ди по овом ре ба лан су
до та ци је ко му нал ним пред у зе -
ћи ма: до кра ја го ди не за функ -
ци о ни са ње ЈКП-а „Зе ле ни ло”
би ће нео п ход но 12,5 ми ли о на,
а ЈКП-у „Мла дост 13,5 ми лиона

ди на ра, па су не што ка сни је
из ме ње ни и до пу ње ни про гра -
ми по сло ва ња тих фир ми.

Је дан „пре трес”

Као што је и уо би ча је но, с ре -
ба лан сом бу џе та ишла је и из -
ме на Од лу ке о за ду жи ва њу Пан -
че ва за фи нан си ра ње ка пи тал -
них ин ве сти ци о них рас хо да:
5,4 ми ли о на ди на ра не ће се
утро ши ти, па ће тај но вац би -
ти пре ба чен за пла ћа ња у ве зи
с тре ћом фа зом из град ње по -
та ми шког ко лек то ра.

Про ме ње на је и Од лу ка о
мак си мал ном бро ју за по сле -
них на нео д ре ђе но вре ме у си -
сте му ло кал не са мо у пра ве.
Скуп шти на је при хва ти ла пред -
лог гра до на чел ни ка Са ше Па -
вло ва да се из вр ши из ме на та -
ко што ће се у Град ском пра -
во бра ни ла штву број за по сле -
них по ве ћа ти за два из вр ши о -
ца, а у ЈКП-у АТП сма њи ти за
то ли ко.

Убу ду ће ће град ски ста ди он у
Пан че ву ду жи ти ЈКП „Мла дост”,
отво рен је јав ни кон курс за име -
но ва ње ди рек то ра ЈП-а „Ур ба -
ни зам” и до нет за кљу чак о до -
ста вља њу ин фор ма ци је о сте пе -
ну ускла ђе но сти пла ни ра них и
ре а ли зо ва них ак тив но сти из про -
гра ма по сло ва ња јав них преду -
зе ћа за пе ри од од 1. ја ну а ра до
30. сеп тем бра ове го ди не.

Је ди ни „пре трес” мо гао је да
се ви ди и чу је ка да је те ма била

рас по де ла до би ти ЈКП-а „Гре -
ја ње”. На и ме, по што је у скла -
ду с про пи си ма од лу че но да се
99 од сто до би ти тог пред у зе ћа,
у из но су од пре ко 27 ми ли о на
ди на ра, упла ти у бу џет Гра да,
ре а го ва ла је од бор ни ца На да
Кир бус. Она је ре кла да би тре -
ба ло да до бит бу де уло же на на
пра ви на чин и као кон кре тан
пред лог на ве ла мо гућ ност по -
ста вља ња спо ља шње тер мо и зо -
ла ци је на згра да ма ко је има ју
да љин ско гре ја ње, чи ме би
доби ле и бо љи из глед и ве ћу
енер гет ску ефи ка сност. У кри -
ти ка ма јој се при дру жио Де јан
Јо ва но вић.

Дру га чи ји из глед до би ли су
про гра ми по сло ва ња јав них
пред у зе ћа у Ка ча ре ву и Ба нат -
ском Но вом Се лу. На сед ни ци
је озва ни чен пре ста нак ман дата
вр ши ла ца ду жно сти ди рек то ра
јав них ко му нал них пред у зе ћа у
Ја бу ци, Ба нат ском Бре стов цу и
Омо љи ци, па су име но ва ни ди -
рек то ри. Над зор ни од бор До ма
кул ту ре „29. но вем бар” из Стар -
че ва не ће ви ше има ти исти пер -
со нал ни са став, баш као ни та
те ла у свим се о ским јав ним ко -
му нал ним пред у зе ћима.

Ка да је, на кра ју, до шао ред
на од бор нич ка пи та ња, Де ја на
Јо ва но ви ћа је за ни ма ло за што
пред став ни ци ма ме ди ја ни је
до зво љен при ступ на сед ни це
Град ског ве ћа, од но сно, ка ко
је ре као, „шта се ту кри је”.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

БУ ЏЕТ ПАН ЧЕ ВА: 5,897 МИ ЛИ ЈАР ДИ

ГСА у гу бит ку
ЈКП Град ска стам бе на аген -
ци ја до по след ње че твр ти не
го ди не ра ди ла је у гу бит ку од
3,8 ми ли о на ди на ра: при хо до -
ва ла је 45 од сто од пла ни ра -
них 138 ми ли о на ди на ра, а по -
тро ши ла 48 од сто, што је ре -
зул тат по ве ћа них пла ћа ња по
осно ву ПДВ-а.

ГСА ре дов но одр жа ва 370
обје ка та, ин тер ве ни ше и по
зах те ви ма скуп шти на ста на ра,
а на ја вљу је и уту же ње ко ри -
сни ка услу га ко ји ни су из ми -
ри ли сво је оба ве зе из 2018. У
овој го ди ни ГСА је у ре кон -

струк ци је град ских ста но ва у
Пан че ву, Гло го њу и Стар че ву
и у пројект но пла ни ра ње уло -
жи ла 31,7 ми ли о на ди на ра.

Кре ди ти 
384 ми ли о на

Град ска јав на ко му нал на
пред у зе ћа укуп но су кре дит -
но за ду же на 384 ми ли о на ди -
на ра. Од то га нај ви ше ду гу ју
ЈКП „Гре ја ње” (129), ЈКП „Во -
до вод и ка на ли за ци ја” (128)
и ЈКП АТП (111,8 ми ли о на
ди на ра). У ин фор ма ци ји о ре -
а ли за ци ји про гра ма ко му нал -

ног сек то ра Пан че ва сто ји да
осим ЈКП-а „Хи ги је на”, ко ја
има кре дит у ви си ни од 14,7
ми ли о на ди на ра, пре о ста лих
два на ест град ских фир ми не -
ма зај мо ве.

АТП-у нај ви ше 
за зара де

У пр ва три тро ме сеч ја 2019.
ис пла ће на је укуп на бру то за -
ра да за све за по сле не у ше сна -
ест град ских јав них пред у зе ћа
у из но су од 888,4 ми ли о на
дина ра. Нај ви ше – 186,8 – ис -
пла ће но је у АТП-у, а сле де

ЈКП „Хи ги је на” (179,6), ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја”
(163,8) и ЈКП „Зе ле ни ло” (157,2
ми ли о на ди на ра).

У истом пе ри о ду ка град ским
фир ма ма оти шло је укуп но
109,3 ми ли о на ди на ра суб вен -
ци ја, а од то га су нај ви ше до -
би ли ЈКП „Мла дост” (70,4) и
ЈКП „Хи ги је на” – 34,3 ми ли о -
на ди на ра.

ЧЕЛ НИ ЦИ СПАС-а У НА ШЕМ ГРА ДУ

По др шка из ла ску на из бо ре
Под сло га ном „При дру жи се”,
9. де цем бра, у пу ној са ли у Ули -
ци ца ра Ла за ра одр жа на је три -
би на „Срп ског па три от ског са -
ве за – Алек сан дар Ша пић”.
Отво рио ју је глав ни по ве ре -
ник Град ског од бо ра СПАС-а
Ра до мир Ра до са вље вић, а по -
том је реч пре пу стио го сти ма
из Бе о гра да: ге не рал ном се кре -
та ру Ра до ва ну Твр ди ши ћу и
чла но ви ма пред сед ни штва Вла -
да ну Гли ши ћу и Жељ ку То мићу.

У не по сред ном и отво ре ном
то ну уче сни ци три би не пред -
ста ви ли су про грам ска на че -
ла стран ке, али су се и крат ко
освр ну ли на дру штве но по -
литич ке при ли ке у на шој
земљи. Ис так ну то је да „СПАС
не ће ни у нај ма њој ме ри

учество ва ти у про ду бљи ва њу
ја за ко ји је у свим про те клим
го ди на ма ство рен на по ли тич -
кој сце ни Ср би је, а ма ни фе -
сту је се у ра зним об ли ци ма
агре сив ног по на ша ња, не тр -
пе љи во сти, не у ва жа ва ња и не -
то ле ран ци је ме ђу по ли тич ким
пред став ни ци ма и не ис то ми -
шље ни ци ма”. Уз то, на гла ше -
на је ва жност по сти за ња на -
ци о нал ног кон сен зу са, јер је
„он нео п хо дан у овим тур бу -
лент ним вре ме ни ма и но вим
ге о по ли тич ким од но си ма”.

Го вор ни ци су че сто пре ки -
да ни апла у зи ма уче сни ка и из
пу бли ке, а на ши су гра ђа ни су
по ста вља ли ква ли тет на пи та -
ња, на ко ја су до би ли за до во -
ља ва ју ће од го во ре. По но во је

по твр ђен став да „Срп ски па -
три от ски са вез – Алек сан дар
Ша пић” из ла зи на пар ла мен -

тар не из бо ре на свим ни во и -
ма, што је јед но гла сно и гро -
мо гла сно по др жа но.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Тачака много, један известилац

ВЕСТИ ИЗ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
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Ма ту ра се од ла же 
до даљег...

Бо ље шко ло ва ње
одраслих

Вла да Ре пу бли ке Ср би је не дав но је
из ме ни ла не ко ли ко чла но ва два ју за -
ко на: За ко на о сред њем обра зо ва њу и
вас пи та њу и За ко на о ду ал ном обра -
зо ва њу. Ово га пу та ни је реч о ко зме -
тич ким из ме на ма, на про тив, уре ђе -
ни су оштри ре зо ви, на ро чи то у пр -
вом за ко ну – зва нич но се од ла же ве -
ли ка ма ту ра, чи ме је ста вље на тач ка
на ово го ди шње на те за ње зва нич ни ка
о то ме да ли ће би ти спро ве де на ре -
фор ма овог за вр шног ис пи та и упи -
си ва ња на фа кул те те.

По сле ва га ња раз ли чи тих ва ри јан -
ти, и раз ли чи тих на ја ва ко је су збу њи -
ва ле ђа ке и ро ди те ље, ко нач но је од -
лу че но да на кра ју ове школ ске го ди -
не ма ту ру по но вом по ла жу уче ни ци
за вр шних го ди на тро го ди шњих сме -
ро ва. А они ко ји по ха ђа ју че тво ро го -
ди шње сред ње шко ле, ма ту ру ће по
но вом по ла га ти тек на кра ју школ ске
2021/2022. го ди не. Дру га чи је ре че но,
но ва ма ту ра че ка са да шње дру га ке.

Али са да шњи тре ћа ци че тво ро го -
ди шњих сме ро ва не ма ју баш мно го
раз ло га за ра дост што их је но во ре -
ше ње ми мо и шло: Ми ни стар ство је
на ло жи ло да они на кра ју свог шко -
ло ва ња ра де проб ну ве ли ку ма ту ру,
ка ко би се, обра зло же но је, „шко ле
што бо ље при пре ми ле за пред сто је ћу
ре фор му ис пи та зре ло сти”.

Оста ло је, ме ђу тим, не ја сно шта ће
би ти с ре зул та ти ма ко је ђа ци по стиг -
ну на овом ис пи ту: хо ће ли то за и ста
би ти са мо „про ба ко ја се ба ца у во ду”,
или ће, ка ко је у не ко ли ко на вра та на -
ја вљи вао ми ни стар Шар че вић, „на не -
ки на чин ути ца ти на за вр шну оце ну”.

О овој те ми за си гур но ће би ти ви -
ше ре чи на ред не го ди не, па ће, мо -
жда, не ке ства ри би ти ја сни је.

Дво го ди шњи ду ал ци

Дру гу зна чај ну но ви ну пред ста вља ју
из ме не за ко на ко је ду ал ни си стем
уво де и у сред њо школ ско обра зо ва -
ње од ра слих. Оно што је до са да ва -
жи ло са мо за ре дов не ђа ке, са да је
омо гу ће но и од ра сли ма: дво го ди шње

НОВИ СА ВЕЗ ЗА ЗАШТИ ТУ
ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

НА ЛЕД на ми ри сао но вац
На ци о нал на али јан са за ло кал ни
еко ном ски раз вој про шле не де ље
ушла је у еко ло шку тр ку – у Ср би -
ји се пре ма зва нич ној ста ти сти ци
го ди шње ге не ри ше 62.500 то на би -
о от па да, 12.000 то на и 30.000 ко -
ма да елек трон ског и елек трич ног
от па да, 1.220 то на ба те ри ја и аку -
му ла то ра и 13.000 то на от пад них
гу ма, а са мо ма њи део овог от па да
по ста је си ро ви на у ре ци кла жној
ин ду стри ји. Др жа ва, у са рад њи са
ЕУ, пла ни ра да се ова кво ста ње
про ме ни – на ја вље не су ин ве сти -
ци је и фи нан сиј ска по др шка из
европ ских фон до ва.

НА ЛЕД је осно вао Са вез за за -
шти ту жи вот не сре ди не, ко ји је
оку пио ви ше од 30 чла но ва из ре -
до ва дру штве но од го вор них ком -
па ни ја, ло кал них са мо у пра ва и
удру же ња, чи је ће ак тив но сти би -
ти усме ре не на уна пре ђе ње за шти -
те жи вот не сре ди не, прав ног окви -
ра и ре фор ме про пи са ра ди под -
сти ца ја одр жи вог раз во ја.

У са оп ште њу ко је је нај ве ћа при -
ват но-јав на асо ци ја ци ја у Ср би ји
по сла ла јав но сти сто ји да ће ова
ор га ни за ци ја, кроз рад но вог те ла,
пру жи ти по др шку ре сор ним ин -
сти ту ци ја ма у хар мо ни за ци ји до -
ма ћих про пи са са ЕУ ре гу ла ти вом,
бо љем де фи ни са њу еко ло шких на -
кна да, под сти ца њу цир ку лар не еко -
но ми је и ја ча њу све сти о зна ча ју
сма ње ња ге не ри са ња от па да, ко јег
је мно го ви ше не го што по ка зу ју
зва нич ни по да ци.

За ни мљи во је да су ску пу при су -
ство ва ли и Иван Ка рић, др жав ни
се кре тар, и Сло бо дан Пе ро вић, по -
моћ ник ми ни стра за шти те жи вот -
не сре ди не.

ПО ДР ШКА СТРАНИМ
ИНВЕСТИЦИЈАМА

„Бро зеу” субвенција
од 21,3 ми ли о на евра

Др жа ва је одо бри ла суб вен ци ју од
21,3 ми ли о на евра не мач кој ком -
па ни ји „Бро зе”, ко ја је у Ср би ји
већ до би ла на по клон зе мљи ште
вред но 1,5 ми ли о на евра, за осни -
ва ње про из вод ног по го на и ис тра -
жи вач ког цен тра у Пан че ву, пи ше
ма га зин „Но ва еко но ми ја”.

Сред ства укуп не вред но сти
21.330.000 евра би ће ис пла ће на у
осам го ди шњих тран ши, ви ди се
из уго во ра тог пред у зе ћа и Ми ни -
стар ства при вре де, ко ји је об ја вљен
6. де цем бра.

Пр ва тран ша, 2020. го ди не, из -
но си ће око 311.000 евра, сле де ћа
ско ро 1,3 ми ли о на, док ће нај ве ћа
по је ди нач на ис пла та би ти у 2022.
го ди ни – 9,85 ми ли о на евра.

На ред них го ди на тран ше ће из -
но си ти 2,26 ми ли о на, 3,18 ми ли о -
на, 2,34 ми ли о на, 1,1 ми ли он и
2027. го ди не 976.000 евра.

„Бро зе” ће би ти у оба ве зи да за -
по сли нај ма ње 1.100 рад ни ка на
нео д ре ђе но вре ме до 2026. го ди -
не, а укуп но пред ви ђе ни тро шко -
ви ин ве сти ра ња за при ја вље ни про -
је кат из но се 180.300.000 евра.

Ова ком па ни ја већ је до би ла бес -
плат но зе мљи ште за исти ин ве сти -
ци о ни про је кат, о че му је „Но ва
еко но ми ја” пи са ла у но вем бру.

Ком па ни ја „Бро зе” д. о. о. је ћер -
ка-фир ма не мач ког „Бро зе ин тер -
на ци о на ла”. Та фир ма про из во ди
ме ха тро нич не си сте ме за вра та и
се ди шта ау то мо би ла, као и елек -
трич не мо то ре, по го не и елек тро -
ни ку за упра вља ње, ко че ње, тран -
сми си ју и хла ђе ње.

шко ло ва ње по сле ко јег сти чу спе ци -
ја ли стич ко и мај стор ско зва ње.

Овим осо ба ма ко је су из од ре ђе них
раз ло га на пу сти ле сред њу шко лу од -
но сно пре ки ну ле обра зо ва ње да је се
мо гућ ност да на ста ве шко ло ва ње, овог
пу та у си сте му ду ал ног обра зо ва ња.

По за ко ну, у сред њу струч ну шко лу
ра ди сти ца ња спе ци ја ли за ци је мо же
да се упи ше кан ди дат ко ји има за вр -
ше ну од го ва ра ју ћу шко лу и нај ма ње
две го ди не рад ног ис ку ства. По за вр -
шет ку про гра ма спе ци ја ли стич ког од -
но сно мај стор ског обра зо ва ња по ла же
се ис пит на ко јем се про ве ра ва ју вешти -
не и зна ња по треб ни за оба вља ње за -
ни ма ња за ко је се кан ди дат при ја вио.

Пре ква ли фи ка ци ја и 
до ква ли фи ка ци ја

Убу ду ће ће се по ду ал ном си сте му од -
ви ја ти и пре ква ли фи ка ци ја и до ква -
ли фи ка ци ја од ра слих.

Ово иде на ру ку сви ма за ко је не ма
по сла, они ма чи ја су рад на ме ста ма -
ло пла ће на, или за њи хо вим за ни ма -
њи ма не ма по тре бе. У Пан че ву, на
при мер, пи ва ри и ста кла ри ви ше не -
ма ју где да ра де, па ће им мо гућ ност
пре ква ли фи ка ци је до бро до ћи.

По ред то га, по је ди ни сме ро ви ма -
шин ске или елек тро тех нич ке стру ке
ви ше ни су атрак тив ни и за њих не ма
по тра жње на тр жи шту ра да, па је до -
ква ли фи ка ци ја од лич на при ли ка да
се и они про фе си о нал но афир ми шу.

Пла та и за ђа ке

Што се де це ти че, ове школ ске го ди -
не упи са на је пр ва ге не ра ци ја на коју

се пот пу но при ме њу је ду ал ни си стем
обра зо ва њу. То, из ме ђу оста лог, зна -
чи да ће већ од на ред не школ ске го -
ди не до би ја ти нов ча ну на док на ду за
рад то ком прак тич не на ста ве. За ин -
те ре со ва не фир ме су При вред ној ко -
мо ри Ср би је упу ти ле из ја ву о намери

по сло дав ца за укљу чи ва ње у ду ал но
обра зо ва ње. То под ра зу ме ва да су
обез бе ди ли ин струк то ре за рад са
уче ни ци ма и да пла ћа ју тро шко ве
пре во за и ис хра не ђа ка док бо ра ве
на прак си.

По ред то га, по сло дав ци су ду жни
да здрав стве но оси гу ра ју уче ни ке, да

на ба ве при клад ну ХТЗ опре му и оно
нај ва жни је – да прак ти кан ту по сва -
ком са ту про ве де ном на уче њу кроз
рад ис пла те на док на ду у не то ви си -
ни од нај ма ње 70 од сто ми ни мал не
це не ра де (нај ма ње 109 ди на ра по
са ту).

На по чет ку ове школ ске го ди не ро -
ди те љи, при вред ни ци и шко ле пот -
пи са ли су уго во ре о са рад њи и о из -
во ђе њу прак тич не на ста ве. Тим до -
ку мен ти ма де фи ни са на су сва права,
оба ве зе и од го вор ност све три стране:
ђака, школе и предузећа у ду ал ном
струч ном обра зо ва њу.

МНО ГО ЛАК ШЕ ДО ПО СЛА

ШТА ДО НО СЕ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА У ОБЛА СТИ ОБРА ЗО ВА ЊА

ШКО ЛЕ ДА ЈУ ГО ТО ВЕ МАЈ СТО РЕ

Мно ги на ши су гра ђа ни по се ти ли су
Фе сти вал на у ке, ко ји је не дав но одр -
жан у Бе о гра ду, а те ма ово го ди шњег,
три на е стог на уч ног до га ђа ја овог ти -
па би ла је „Раз от кри ва ње”. Љу би те -
љи на у ке би ли су у при ли ци да од 6.
до 8. де цем бра при су ству ју нај ве ћој
ма ни фе ста ци ја у обла сти про мо ци је
на у ке и обра зо ва ња у ју го и сточ ној
Евро пи и да кроз екс пе ри мен те, те -
мат ске ра ди о ни це и ин тер ак ти ван
при каз на уч них за ни мљи во сти до жи -
ве не по но вљи ву за бав но-еду ка тив ну
аван ту ру. Кроз је дин стве ну пред ста -
ву о на у ци, то ком че ти ри да на, не ко -
ли ко де се ти на хи ља да за љу бље ни ка
у на уч не ди сци пли не про де фи ло ва -
ло је ха ла ма. Ор га ни за то ри су се по -
тру ди ли да осми сле ве о ма кре а ти ван
и бо гат про грам – за сва ког је би ло
по не што. Фе сти вал је одр жан у ха ла ма 3, 3А

и 5 Бе о град ског сај ма и оку пио је
ви ше од ше зде сет на уч них и обра -
зов них ин сти ту ци ја и удру же ња и ви -
ше од шестсто на уч ни ка из Ср би је и
ино стран ства. Ком па ни ја НИС је сед -
му го ди ну за ре дом би ла ге не рал ни
спон зор Фе сти ва ла на у ке. Основ на

иде ја чи та ве ма ни фе ста ци је је да се
раз от кри ју за блу де и ми то ви по мо -
ћу на у ке и на уч них до стиг ну ћа. И
ове го ди не фе сти вал је сим бо лич но
ука зао на раз ли чи та су је вер ја, а на -
у ка се по ка за ла као пра во ору ђе и
по у здан са ве зник у раз от кри ва њу
исти не.

НИС се и ове го ди не пред ста вио по -
став ком под на зи вом „Зна ње по кре -
ће”, спе ци јал но кре и ра ном да про ве -
де све за ин те ре со ва не по се ти о це кроз
пра ву на уч ну аван ту ру. У овом за ни -
мљи вом кут ку, у Ха ли 3 Бе о град ског
сај ма, сва ко ко је же лео мо гао је 
да бу де пра ви ис тра жи тељ – „Scape 
Room-a”. Kроз тим ски рад, ло гич ко
за кљу чи ва ње и спо соб ност раз от кри -
ва ња ми сте ри ја, ре ша ва њем и тач ним
од го во ри ма, до ла зи ло се до из ла за.
По ред то га, по се ти о ци су би ли у при -
ли ци да бу ду део два ју екс пе ри ме на та
– с ле те ћим та њи ри ма и ме ре њем те -
жи не на пла не та ма Сун че вог си сте ма.

Kао ком па ни ја ко ја се сва ко днев но
у свим сег мен ти ма по сло ва ња осла -
ња на са вре ме не тех но ло ги је и ино -
ва ци је, НИС је све стан зна ча ја по др -
шке на уч но-обра зов ним про јек ти ма.
На овај на чин НИС и Фе сти вал на у ке
за јед но до при но се афир ма ци ји на у ке
и обра зо ва ња код мла дих у Ср би ји,
што је је дан од стра те шких ци ље ва
ком па ни је, ко ја сво је дру штве но од -
го вор не про јек те ре а ли зу је под сло -
га ном „Бу дућ ност на де лу”.

На крају ове школске
године матуру по новом
полажу ученици завршних
година трогодишњих
смерова. А они који
похађају четворогодишње
средње школе, матуру ће
по новом полагати тек на
крају школске 2021/22.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ду ал но обра зо ва ње се при ме њу је

у струч ним шко ла ма и под ра зу ме -

ва те о риј ску на ста ву и ве жбе у

шко ли и уче ње кроз рад код од го -

ва ра ју ћег по сло дав ца. За сад по -

сто ји 37 сме ро ва.

У школ ску 2019/2020. го ди ну

упи са на су по „ду а лу” 2.533 уче -

ни ка у пр ви раз ред (84 од сто по -

пу ње них ме ста), док је уку пан број

уче ни ка у струч ним сред њим шко -

ла ма у Ср би ји 7.000.

Ма шин ска шко ла Пан че во је ди на

је у на шем гра ду укљу че на у ова кав

на чин обра зо ва ња рад ни ка. Она,

за сад, по овом си сте му шко лу је ва -

ри о це, опе ра те ре ма шин ске об ра де

и ме ха ни ча ре мо тор них во зи ла. Све

су то за ни ма ња за ко ја је при вре да

ве о ма за ин те ре со ва на.

То ком шко ло ва ња 60 бу ду ћих

бра ва ра-за ва ри ва ча, 60 та квих опе -

ра те ра и 30 бу ду ћих ме ха ни ча ра-

тех ни ча ра по ха ђа прак тич ну

на ста ву у ЈКП-у „Гре ја ње”, „Фе ро -

мон ту”, „Утва – Ави о ни ма”, „Утви”

из Ка ча ре ва, „Тер мо о пре ми”,

„Инокс пре ра ди”...

Уго вор ни јед ну ни дру гу стра ну

са да не оба ве зу је на на ста вак са -

рад ње по окон ча њу прак се, али је

из ве сно да ће се бу ду ћи мај сто ри,

ако се до бро по ка жу, с јед не стра -

не, и ако им по ну да по сло дав ца

бу де до бра, од мах за по сли ти та мо

где са да уче.

НАЈ ВЕ ЋА ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Де сет хи ља да но вих сад ни ца
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ако не ма очу ва не хи дро ли -
пид не ба ри је ре, не ма ле пе и
здра ве ко же. То се по себ но
од но си на ма сну ко жу, јер ако
је де хи дри ра на, про из во ди
још ви ше се бу ма
ка ко би се за -
шти ти ла од ису -
ши ва ња. По сле -
ди ца де хи дра та -
ци је је ства ра ње
хи пер ке ра то за.

Да би се у го р њем
сло ју ко же од ви ја ло нор мал -
но фи зи о ло шко об на вља ње
епи дер ма, нео п хо дан је фер -
мент хи мо трип син. Овај фер -
мент рас тва ра ве зе бе лан че -

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

Тре ба ли ма сној ко жи
хи дра та ци ја?

Да љи не

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ку р је око је твр до упа ље но за де -

бља ње ко же сто па ла ко је се нај че -

шће по ја вљу је на пе ти и но жним

пр сти ма. Ку р је очи су не у год не и

че сто бол не, али их је мо гу ће ефи -

ка сно ле чи ти. Ево при род них пре -

па ра та ко ји мо гу би ти од ко ри сти.

По ме шај те јед ну ка ши ку пра ха

слат ког ко ре на с ри ци ну со вим уљем да би се до би ла гу ста па ста. Ко -

ри сти те је два пу та днев но, ују тру и уве че, не ко ли ко да на, на сле де -

ћи на чин. Пре од ла ска у кре вет на не си те је на кур је око у де бљем

сло ју и при чвр сти те фла сте ром. Оста ви те пре ко но ћи, а ују тру ски -

ни те фла стер и за хва ће но под руч је опе ри те мла ком во дом. На кон то -

га по но во ста ви те па сту и фла стер.

Ис це ди те сок из ли ста чу вар ку ће и на не си те у пре де лу кур јег ока.

Пре ко то га ста ви те хан за пласт. Ме њај те сва ког да на док се твр да

по ко ри ца не одво ји од по вр ши не. Ла га но је од вој те и по ку шај те да

из ву че те и та нак ко рен ко ји ула зи ду бо ко у ко жу.

Исит ни те че ти ри ли ста све жег бр шља на, па их уве че, пре спа ва -

ња, на не си те на ко мад га зе и при виј те на пре део где се на ла зи кур -

је око. До бро ис пе ри те ру ке, а при бор за при пре му ме ле ма ко ри сти -

те са мо у те свр хе. За виј те за во јем и оста ви те да од сто ји и де лу је

пре ко но ћи. Те ра пи ју спро во ди те кон ти ну и ра но де сет да на.

Ис це ди те сок из све жег ли ста тра ве ру се ди рект но на ку р је око и

пре ко то га на не си те фла стер. При ме њуј те овај трет ман три пу та

днев но све док ку р је око не по бе ли и док се не из дво ји по вр шин ски

слој.

При род ни ле ко ви
за кур је око

ви на из ме ђу мр твих ће ли ја
ро жна тог сло ја. Ова ре ак ци ја
од ви ја се са мо уз при су ство
во де. Да кле, не ма вла ге, не ма
ба ри је ре, не ма нор мал ног пе -
ру та ња од у мр лих ће ли ја и као
по сле ди ца на ста је хи пер ке ра -
то за.

За то је нео п ход но да се за
сва ки тип ко же, а на ро чи то
за ма сну, ко ри сте хи дра тант -
не кре ме и од го ва ра ју ћи про -
из во ди за ски да ње шмин ке и
не чи сто ћа, али и да се ре дов -
но ра де би о ло шки трет ма ни.
Хи ги јен ски трет ман ли ца омо -
гу ћи ће да се ко жа осло бо ди
не чи сто ћа, се бу ма и ми те се -
ра, а да се при том „отво ри” и
при ми све ко ри сне са стој ке
из про из во да ко ји ће се ко ри -
сти ти у би о ло шком трет ма ну.

Од ли чан из бор је и
трет ман ки се о ни -

ком, ко ји ће осве -
жи ти сва ку ће -
ли ју ко же. Та -
ко ђе је за пре -
по ру ку трет ман
воћ ним ки се ли -

на ма, ко је ће ски -
ну ти из у мр ле ће ли је ко же и
омо гу ћи ти ко жи да ди ше. Су -
прот но свим ми шље њи ма, оја -
ча ће и за де бља ће ко жу и та -
ко ће је учи ни ти ја чом и от -
пор ни јом на спољ не ути ца је,
ве тар и хлад но ћу.

Ди ле ме не ма, ма сној ко жи
је и те ка ко по треб на хи дра -
та ци ја, ко ја се по сти же при -
ме ном од го ва ра ју ћих кре ма
и ре дов ним трет ма ни ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви ми има мо
не ко га ко је у дру гом гра ду,
др жа ви или чак на дру гом
кон ти нен ту. Од ла зе ро ђе ни,
тра же се би не ко бо ље ме сто
за жи вот, ре ше ни да се ухва -
те уко штац са иза зо ви ма на
стра ном је зи ку, ко је мно го
бо ље раз у ме ју од при ли ка ко -
је су им се пру -
жи ле на ма тер -
њем. То га је
увек би ло и би -
ће док је нас.
Сва ка по ро ди -
ца има не ког
ко ме је „те сно”
и не до вољ но и
же ли да ра ши -
ри кри ла и по -
ста ви се би но -
ве гра ни це.

Вре ме у ко -
јем жи ви мо да -
је нам оби ље
мо гућ но сти да
убла жи мо осе ћај пра зни не у
ср цу, јер мо же мо да при ти -
ском на дуг ме ус по ста ви мо
ве зу с дра гим љу ди ма и сва -
ког да на ако то же ли мо. Лак -
ше се под не се ту га и не до -
ста ја ње ка да мо же мо да чу -
је мо и ви ди мо во ље не и да
их пра ти мо у њи хо вим ус пе -
си ма. До ђе и про ђе не ко ли -
ко да на го ди шње ка да за гр -
ља ји го во ре и да ју сна гу да
се пре гу ра до не ких сле де -
ћих да на ко ји ће ис ко чи ти
из без лич не сва ко дне ви це.

На на ма је да спа ја мо вре ме
до на ред ног су сре та љу ба -
вљу, јер са мо она не при зна -
је и не по зна је да љи не и
грани це.

По сто је да љи не из ме ђу љу -
ди ко је се не бро је ки ло ме -
три ма, већ уз да си ма. Не ко
нам је драг, а по ста је да лек.
Ни смо ни при ме ти ли ка да
и ка ко је по чео да се ја вља
јаз из ме ђу ду ша за ко је се
оче ки ва ло да ће оста ти по -
ве за не до кра ја вре ме на. Kада
се ре чи ко ји ма се ис ка зу ју
љу бав и за хвал ност за ме не
они ма ко је но се пре кор, не -
за до вољ ство и огор че ност,
ду ше се ра зи ла зе. Раз да љи -
на се уве ћа ва што се љу бав
ви ше по вла чи у скри ве не
кут ке ср ца че ка ју ћи вре ме
за рас плам са ва ње. По треб -
на је хра брост да се из ЈА
по но во пре ђе у МИ. Да се
прет по став ке и лич на ви ђе -

ња ста ве под
кон тро лу љу ба -
ви и по што ва -
ња, али пр во
пре ма се би. И
то је нај ве ћа
да љи на ко ја је
ика да по сто ја -
ла. Да ља и од
нај у да ље ни је
тач ке у све ми -
ру. Kада не
раз у ме мо се бе
и сво ју свр ху,
ка да смо да ле -
ко од сво је су -
шти не, не во -

ли мо и не це ни мо се бе до -
вољ но, он да не ма мо љу ба ви
ни за дру ге.

У ми ру и ти ши ни соп стве -
ног би ћа тре ба да про на ђе мо
искру нај ја чег по кре та ча на
до бро и пле ме ни то, а то је
љу бав пре ма се би. Да, баш
та кви ка кви смо у овом тре -
нут ку вред ни смо љу ба ви. Све
да љи не се под но се лак ше ако
их до жи вља ва мо из пер спек -
ти ве љу ба ви, а од лу ка да ово
про ве ри те је, као и увек, на
ва ма.

Би за ран тренд да де вој чи це и
де вој ке из ме ђу пет на ест и два -
де сет пет го ди на у све ту, али и
у Ср би ји, по ве ћа ва ју усне по -
мо ћу су пер леп ка, све ве ћи број
мла дих ко ји па те од ано рек си -
је и бу ли ми је и ра зних по ре -
ме ћа ја у ис хра ни, по и сто ве ћи -
ва ње омла ди не са уче сни ци ма
ра зно ра зних ри ја ли ти ја, ства -
ра ње идо ла од стар ле та и по је -
ди на ца с кри ми нал ном про -
шло шћу, усва ја ње по гре шних
вред но сти и уве ре ња и ве ли ча -
ње и опо на ша ње не до лич них
об ли ка по на ша ња – са мо су не -
ке од по ра жа ва ју ћих по сле ди -
ца ко је ме ди ји има ју на мла де
да нас.

О то ме ко ли ко је си ту а ци ја за -
и ста ло ша и шта ро ди те љи мо -
гу да учи не ка ко би сво ју де цу
за шти ти ли од не при ме ре них
са др жа ја, раз го ва ра ли смо с Ја -
дран ком Гру ји чић Ђу рић, пси -
хо ло гом и по ро дич ним пси хо -
те ра пе у том из пан че вач ког
удру же ња „Пси хо ге не за”.

– У по след ње вре ме до ста се
рас пра вља о то ме ка ко са др -
жа ји пла си ра ни од стра не број -
них ме ди ја ути чу на мла де, јер
на осно ву по ру ка до би је них из
ме ди ја они у ве ли кој ме ри фор -
ми ра ју сли ку о дру штву у ко ме
жи ве, као и уоп ште си стем вред -
но сти. Све је ви ше ра зно вр сних
ка на ла ко му ни ка ци је, а све ма -
ње се кроз њих про мо ви шу пра -
ве вред но сти и ис прав на мо -
рал на на че ла. Ри ја ли ти шоу-
про гра ми, во а је ри зам, сце не
на си ља и вул гар ност су, на жа -
лост, по ста ли део на ше сва ко -
дне ви це и као та кви ути чу на
по ста вља ње стан дар да по на ша -
ња, и то нај ви ше у ти неј џер -
ском уз ра сту – ка же Ја дран ка
Гру ји чић Ђу рић.

Ба ха тост на по слу жав ни ку

Она по ја шња ва да се кон зу мен -
ти ма ова квих са др жа ја „на тац -
ни” сер ви ра ју ба нал но сти, ба -
ха тост, при ми ти ви зам и број -
на дру га не при ме ре на по на ша -
ња, ко ја би ва ју пре зен то ва на
као не што дру штве но при хва -
тљи во и нор мал но. То мо же на -
ро чи то не га тив но да ути че на
пси хо со ци јал ни раз вој мла дих
осо ба.

– Да би смо за шти ти ли сво ју
де цу, у до ба ка да из о ста је си -
стем ско ре ше ње и про мо ви са -
ње пра вих вред но сти у дру -
штву, јед но од ре ше ња је да
огра ни чи мо вре ме ко је она про -
во де пред екра ном. Ме ђу тим,
иа ко је ну жан, овај ко рак ипак
ни је до во љан. Нео п ход но је да
од нај ра ни јег уз ра ста с њи ма

де ца мо гу да пра те у вир ту ел -
ном све ту.

Ва жни са ве ти

– Од из у зет ног зна ча ја је пре -
до чи ти де ци на ко ји на чин
тре ба да ко му ни ци ра ју у вир -
ту ел ном све ту. Мо ра те им
скре ну ти па жњу на то да их

чи ње ни ца да се на ла зе с дру ге
стра не екра на не осло ба ђа од -
го вор но сти за рђа ве и не до -
бро на мер не по ступ ке, као што
су, на при мер, вре ђа ње и ома -
ло ва жа ва ње би ло ко га, и да
све оно што ра де док су он -
лајн и те ка ко мо же ву ћи за
со бом од ре ђе не по сле ди це и
ви ше стру ко ути ца ти и на њи -
хов ствар ни жи вот. 

Уко ли ко де те има про фи ле
на дру штве ним мре жа ма, ин -
си сти рај те да они бу ду за кљу -
ча ни. Осим то га, де те ту тре ба
об ја сни ти да де ље ње фо то гра -

фи ја на ко ји ма се ви ди где
ста ну је, у ко ју шко лу иде или
где ле ту је мо же би ти вр ло ри -
скант но. За то, по са ве туј те де -
те ка ко да де ли фо то гра фи је
и ста ту се без от кри ва ња би ло
каквих при ват них де та ља.
Отво ре но раз го ва рај те и су о -
чи те га са свим по тен ци јал -

ним ри зи ци ма ко је са со бом
но си скла па ње но вих при ја -
тељ ста ва с не по зна тим осо ба -
ма из виртуалног све та – са -
ве ту је Ја дран ка Гру ји чић
Ђурић.

Она пре по ру чу је ро ди те љи -
ма да па жљи во над зи ру и до -
зи ра ју вре ме ко је њи хо ва де ца
про во де пред екра ном, јер ће
на тај на чин исто вре ме но сма -
њи ти по тен ци јал не ри зи ке и
не га тив не ути ца је, али и про -
ши ри ти мо гућ но сти за дру ге,
са др жај ни је ви до ве ак тив но сти
и за ба ве.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

раз го ва ра мо о пра вим вред но -
сти ма, с јед не стра не, али и о
вред но сти ма ко је се сер ви ра ју
пу тем ме ди ја и да ди ску ту је мо
о њи хо вој при хва тљи во сти. Ва -
жно је, та ко ђе, об ја сни ти им
да се скан да ли ма и скан да ло -
зним по на ша њем уче сни ка
спор них еми си ја по ве ћа ва ју њи -
хо ва гле да ност и реј тинг и да
кре а то ри ма ова квих ТВ са др -
жа ја упра во та кво ста ње ства -
ри иде у при лог – пре по ру чу је
на ша са го вор ни ца.

Чу вај те се игри ца

По ред иден ти фи ка ци је с ли -
ко ви ма с ТВ екра на, мла ди се
све ви ше по и сто ве ћу ју и с вир -
ту ел ним ли ко ви ма и ли ко ви -
ма из игри ца.

– С об зи ром на то да су ви -
део-игре све агре сив ни је, као и
њи хо ви ју на ци, то мо же оста -
ви ти број не по сле ди це по пси -
хич ки раз вој де це и мла дих. За -
то је ја ко ва жно да што ви ше
вре ме на про во ди мо са сво јом
де цом, игра ју ћи се и раз го ва -
ра ју ћи с њи ма, те да она ма ње
бу ду упу ће на на та бле те, те ле -
фо не и оста ле ка на ле ко му ни -
ка ци је овог ти па – пре по ру чу је
Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Она на во ди, на осно ву свог
ис ку ства, да вр ло че сто ро ди те -
љи не ма ју увид у са др жа је ко је
де ца гле да ју, као ни у то с ким
су у кон так ту пре ко „мре же”.
Стал ни на пре дак ви део, ин тер -
нет и дру гих тех но ло ги ја учи -
нио је да ле ко до ступ ни јим мно -
ге уз ра сно не при ме ре не са др -
жа је, па ро ди те љи ви ше не ма ју
за до во ља ва ју ћи сте пен кон тро -
ле над свим оним што њи хо ва

У миру и тишини
сопственог бића
треба да пронађемо
искру најјачег
покретача на добро
и племенито, а то
је љубав према
себи.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПИ ТА ЛИ СМО ПСИ ХО ЛО ГА: КА КО ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА И ИН ТЕР НЕТ УТИ ЧУ НА МЛА ДЕ

ОПА СНОСТ ВРЕ БА СА СВИХ ЕКРА НА

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН

Агресивне видео-игре остављају озбиљне последице на психу деце и младих

За шти та де це

од ме диј -

ских са др -

жа ја ко ји

мо гу би ти

штет ни за

њи хов раз -

вој ре гу ли са на

је За ко ном о елек трон ским

ме ди ји ма и Пра вил ни -

ком о за шти ти пра ва

ма ло лет ни ка у

обла сти пру жа ња

ме диј ских услу га

ко ји је до не ло Ре гу -

ла тор но те ло за

елек трон ске ме ди је.

По овим ак ти ма, ме ди ји

су ду жни да озна че про грам -

ски са др жај ко ји ни је при -

кла дан за осо бе мла ђе од

два на ест, ше сна ест или

осам на ест го ди на. Озна ка

18 + озна ча ва пор но граф -

ски са др жај. Про грам са

овом озна ком за бра њен је

за еми то ва ње, осим на по -

себ ним ка на ли ма ко ји ма се

при сту па пре ко за штит не

ши фре. По ред то га што ин -

фор ма ци ју о про гра му до -

би ја те не по сред но уо чи и

то ком ње го вог тра ја ња,

ста ро сне озна ке мо же те ви -

де ти и у те ле тек сту.

Ако сма тра те да ме диј кр -

ши пра ва де те та нео д го ва -

ра ју ћим озна ча ва њем

или еми то ва њем

про гра ма, мо же те

се жа ли ти Ре гу ла -

тор ном те лу за

елек трон ске ме ди -

је, као и са мом ме -

ди ју, у ро ку до 30

да на од еми то ва ња спор -

ног са др жа ја.

Ме диј је по

про пи си ма

ду жан да о

о в а  к в о ј

при ту жби,

као и о ме -

ра ма ко је је

пред у зео оба ве -

сти Ре гу ла тор но те ло.

БЕСПЛАТНA САВЕТОВАЛИШТA

Удру же ње „Пси хо ге не за” ре -

а ли зу је про је кат „Са ве то ва -

ли ште за брак и по ро ди цу”,

ко је ра ди утор ком и че тврт -

ком, од 15 до 19 са ти, а за -

хва љу ју ћи по др шци

Ми ни стар ства ра да, сви за -

ин те ре со ва ни мо ћи ће да ко -

ри сте бес плат не услу ге и од

ја ну а ра иду ће го ди не.

Сре ди ном ја ну а ра, у окви -

ру про јек та ко ји за јед но

реали зу ју удру же ње „Пси хо -

ге не за” и Дом омла ди не, по -

че ће да ра ди и бес плат но

„Са ве то ва ли ште за мла де”,

на ме ње но осо ба ма од пет на -

ест до три де сет го ди на.

Ко ор ди на тор ка оба ју са -

ве то ва ли шта је Ја дран ка

Гру ји чић Ђу рић, пси хо лог и

по ро дич ни пси хо те ра пеут.

За ка зи ва ње је оба ве зно

путем те ле фо на 061/647-

22-90 или имеј лом psihoge-

neza@gmail.com.
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Znovuzvolený doterajší
predseda 

Zdôraznený problém 
asimilácie v zahraničí

V posledný októbrový víkend sa v brati-
slavskom hoteli „Nivy” konalo šieste
ročné volebné zhromaždenie Svetového
združenia Slovákov v zahraničí. Stret-
nutie delegátov, ktorí reprezentovali
viac než 120 slovenských spolkov a in-
štitúcií z dvadsiatich štyroch štátov
trvalo dva dni.

Začalo sa zasadnutím odbornej ko-
misie, ktorú tvorí viac než tridsať ex-
pertov z niekoľkých desiatok štátov a zo
Slovenska. Rozprávali sa o zjednoduše-
ní a zlepšení politiky Slovenskej repu-
bliky voči krajanom v celom svete. De-
batovali aj o troch novozaložených ko-
misiách, ktoré sa v r. 2019 ocitli pod zá-
štitou Úradu pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí: pre médiá a vydavateľskú čin-
nosť, kultúrne, vzdelávacie, mediálne a
vydavateľské aktivity. Rozprúdila sa di-
skusia o činnosti Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí v priebehu posled-
ných dvoch rokov. Počas viachodinovej
konštruktívnej diskusie, ktorú viedli
predseda Svetového združenia Slová-
kov v zahraničí Vladimír Skalský a
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí Ján Varšo, boli vyjadrené po-
četné postrehy a navrhnuté viaceré
opatrenia. Prítomné boli aj členky ko-
misie zo Srbska: Svetlana Zolňanová,
Anna Tomanová Makanová a Libuška
Lakatošová. Pani Lakatošová vo funkcii
predsedníčky Národnostnej rady slo-
venskej národnostnej menšiny v Srbsku
podala správu o činnosti národnostnej
rady. Spomenula aj aktivity na výstavbe
centra vojvodinských Slovákov v No-
vom Sade.

Ročné volebné zhromaždenie sa kona-
lo v ďalší deň, 26. októbra. Po intonovaní
hymny prítomných členov oslovil a pri-
vítal podpredseda združenia Pavel Hlás-
nik. Spevom sa, v mene slovenského
spolku „Ako doma” z Bruselu, predstavi-
la Adriana Fúriková.

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí, poukázal na
problém zvýšenej asimilácie a zníženia
počtu Slovákov v zahraničí, najviac vo
Vojvodine, na Ukrajine a v Ruskej fede-
rácii. Ako dôkaz uviedol veľký počet, až
1800, vydaných osvedčení, ktoré vysťa-
hovalci potrebujú pri príchode na Slo-
vensko.

Predsedníčka Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny v
Srbsku Libuška Lakatošová vo svojom
prejave vyjadrila veľkú podporu zdru-
ženiu v súvislosti s jeho činnosťou:
„Svetové združenie Slovákov v zahra-
ničí je organizácia, ktorú my, Slováci
zo Srbska, podporujeme a snažíme sa
byť aktívnymi účastníkmi v jeho akti-
vitách. Je to združenie, ktoré nám ako
Slovákom poskytuje možnosť stretávať
sa, komunikovať a pritom nezabúdať
na seba”.

Počas dvojdňového zhromaždenia bol
podpísaný aj protokol o spolupráci me-
dzi Prešovským samosprávnym krajom a
Svetovým združením. V mene združenia

dokument podpísal jeho predseda Vladi-
mír Skalský, zatiaľ čo v mene Prešovské-
ho samosprávneho kraja to urobil jeho
zástupca Martin Jakubov.

Protokol, okrem iného, ustanovuje
možnosť info-ciest pre všetkých noviná-
rov v zahraničí s cieľom prezentácie tejto
časti Slovenska v štátoch, z ktorých po-
chádzajú. Predtým už bola organizovaná

podobná cesta, do Žiliny ‒ samosprávne-
ho kraja na severe Slovenska, čo sa uká-
zalo ako veľmi užitočné aj pre novinárov,
aj pre domácich.

Predseda Vladimír Skalský podal
správu o činnosti a finančnej situácii za
obdobie od r. 2015 doteraz. V druhej
časti výkladu avizoval svoju kandidatú-
ru a predstavil plán činnosti. Vzhľadom
na to, že na konci bol jediným kandidá-
tom, nasledovalo hlasovanie, na kto-
rom mu, z celkového počtu 482 prítom-
ných, dôveru prejavilo 462 delegátov.
Pri tej príležitosti boli zvolení aj noví
členovia generálnej komisie, ktorými
sú zo Srbska Jarmila Hromčíková z Bie-
leho Blata a Branislav Kulík, kňaz z

Vojlovice. Generálna komisia na svo-
jom prvom zasadnutí zvolila členov vý-
konného výboru: podpredsedov Pavla
Hlásnika z Rumunska, Dušana Daučíka
zo Švédska a Milana Čubu z Ameriky,
generálnu sekretárku Svetlanu Zolňa-
novú zo Srbska, technickú sekretárku
Alžbetu Hollerovú Račkovú z Maďars-
ka, ako aj členov Jána Šuľana zo Srbska

a Andreja Dona Bardoša z Českej 
republiky.

Pre účastníkov stretnutia, ktorí o to
mali záujem, bol v ďalší deň organizo-
vaný výlet do Rakúska, kde sa zúčastni-
li na evanjelickej slovensko-nemeckej
bohoslužbe v Hainburgu. Potom na-
vštívili miesto na samotnej hranici
dvoch krajín, kde kedysi tisícky Slová-
kov utekali do slobodného sveta. Na
tom mieste je postavený aj pomník vy-
hnaným karpatským Nemcom, niek-
dajším občanom Československa. Pri
medzi sa nachádza vyhliadka, z ktorej
je nádherný výhľad na časť Slovenska a
Viedne.

Alena Kulíková

ZASADALA RADA SVETOVÉHO ZDRUŽENIA SLOVÁKOV

VEĽKÝ POČET DELEGÁTOV ZO SRBSKA
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VÝBER NAJLEPŠEJ STAREJ FOTOGRAFIE

Zachované architektonické dedičstvo
Zúčastnilo sa osem
zberateľov/zberateliek
Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov už po deviatykrát orga-
nizoval fotosúťaž ‒ tento rok na
tému tradičnej architektúry Slo-
vákov vo Vojvodine.

Vo štvrtok večer, dňa 24. októb-
ra, sa v miestnostiach Ústavu ko-
nalo slávnostné odovzdanie od-
mien majiteľovi najlepšej starej fo-
tografie s tematikou architektonic-
kého dedičstva tunajších Slovákov.
Do fotosúťaže bolo zaslaných cel-
kovo 86 fotografií, ktorých autormi
sú ôsmi milovníci a zberatelia sta-
rých fotografií pochádzajúci z Lali-
te, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Er-
devíka, Bingule, Hložian, Vojlovice
a Kovačice. Oveľa vhodnejšie by
bolo použiť slovo “zberateľky”, pre-
tože sa na tejto malej slávnosti ob-
javili väčšinou ženy, ktoré zaslali
staré fotky: Anna Galambašová,
Vera Đorđevićová, Jaroslava Belá-
niová, Zuzana Dudková, Anna Ča-
sárová a naša spoluobčianka Anna
Kucháriková. Hostky a málopočet-
ných hostí (bolo tam iba niekoľko
mužov, ak nepočítame novinárske
tímy a hostiteľov) na začiatku pri-
vítala riaditeľka Ústavu Anna
Chrťanová Leskovac. Odovzdanie
odmien spríjemnila svojím spe-
vom v úvodnej a záverečnej časti
programu Anna Bérediová, a to v

sprievode Ondreja Maglovského
hrajúceho na harmonike.

Pred samotným pozretím si
najzaujímavejších zaslaných foto-
grafií a vyhlásením víťaza fotosú-
ťaže mala diplomovaná architekt-
ka Anna Feríková Ivanovićová
krátku odbornú prednášku, na
ktorej prezentovala poučné slajdy
a nádherné fotografie týkajúce sa
tradičnej architektúry, technoló-
gie stavby, stavebných materiálov
a starých rodinných domov v lo-
kalitách, v ktorých žijú vojvodins-
kí Slováci.

Fotografie zaslané do súťaže
skúmala a hodnotila dvojčlenná
porota: riaditeľka Múzea vojvo-
dinských Slovákov, diplomovaná
etnologička – antropologička An-
na Séčová Pintirová, a profesor
dejepisu Ján Demrovský. Za naj-
lepšiu starú fotografiu si tento rok
vybrali tú, ktorú zaslala Anna Ča-
sárová, diplomovaná psycholo-
gička z Pivnice. Pani Časárová
ako odmenu získala externý hard
disk s veľkou kapacitou, zatiaľ čo
ostatným prítomným účastníkom
súťaže boli odovzdané malé kom-

plety kníh, publikácií a suvenírov
Ústavu.

Porota si taktiež vybrala dva-
násť najkrajších starých fotogra-
fií, ktoré najlepšie prezentujú au-
tentickú architektúru a spôsob
stavby vojvodinských Slovákov a
ktoré budú vytlačené vo forme
pohľadníc. Ústav sa ukázal ako
dobrý hostiteľ, lebo na konci pre
všetkých prítomných (niektorí
prišli aj zo vzdialenejších miest)
pripravil občerstvenie, resp. zor-
ganizoval koktail.

Ivan Zafirović

rajší členovia galérie a reprodu-
kované sú aj ich jedno alebo dve
diela. Môžeme si všimnúť, ako sa
kovačická škola insitného ume-
nia menila od svojich začiatkov v
r. 1952, so svojimi najstaršími
členmi, zakladateľmi Vladimí-
rom Bobošom, Martinom Joná-
šom a Jánom Kňazovicom, a roz-
víjala doteraz, po najmladších
členov, Marínu Petríkovú, Nata-
šu Kňazovicovú (vnučku Jána
Kňazovica) a iných.

Jednotliví hostia, očarení ob-
razmi a krásou slovenských ľu-

dových krojov, ktoré mali oble-
čené účastníci kultúrneho pro-
gramu a umelci, nadviazali roz-
hovor s prítomnými maliarmi a
fotografovali sa s nimi. Tak sa je-
den Španiel z ďalekého ostrova
Tenerife, so svojou príliš skrom-
nou znalosťou anglického jazy-

ka, márne snažil vysvetliť okoli-
tým návštevníkom, že by sa rád
fotografoval s maliarkou Evou
Husárikovou a jej vnučkou, oble-
čenou v tradičnom slávnostnom
kroji, a že nevie, ako by ich mal o
to poprosiť. Ledva sme sa nejako
dohovorili a fotografovanie sa,
na obojstrannú spokojnosť ‒ aj
návštevníka, aj Evy ‒ uskutočni-
lo, ale z dôvodu jazykovej barié-
ry vznikol nový problém. Pani
Husáriková navrhla hosťovi zo
Španielska, aby sa pozrel na jej
obrazy a aby sa spolu fotografo-
vali pred nimi, čo on nijako ne-
vedel pochopiť. Doslova sme ho
vzali za ruku a zaviedli do inej
časti galérie, k Eviným prácam,
no ani vtedy mu tá ponuka nebo-
la celkom jasná. Našťastie, po-
chopili sme, že jeho manželka
hovorí po srbsky a že ju on vy-
hľadá v okolí. Ukázalo sa, že
manželka je pôvodom z mesta
Zreňanin, takže sa vďaka jej po-
moci komunikácia zlepšila a bo-
lo urobených niekoľko spoloč-
ných fotografií.

Tento pár po prvýkrát navštívil
Kovačicu a príjemne ich prekva-
pila pestrofarebnosť ľudových
krojov, počet výtvarných galérií a
ateliérov, bohatstvo umeleckej
tvorby. Hostia zo Španielska boli
zaskočení krásou a živosťou obra-
zov, ponukou chutí a ľudovej
tvorby, teplým privítaním a bez-
prostrednosťou hostiteľov, hoci
prišli z mediteránnej krajiny zná-
mej veľmi bohatou históriou, kul-
túrou a južanským, vášnivým
charakterom. Napriek tomu, že sú

z ďalekého ostrova Tenerife, z
rozhovoru sme zistili, že celkom
dobre poznajú Madrid, Barcelo-
nu, ich múzeá a pamätihodnosti.
O to viac by sme si mali vážiť Ko-
vačicu a dojmy a pocity, ktoré ona
vyvoláva v návštevníkoch.

V blízkosti galérie sa nachádza-
jú miestnosti Miestneho spolo-
čenstva Kovačica, v ktorých bolo
na malej slávnosti pri príležitosti
„Kovačického októbra” občanom
a hosťom miestneho spoločenstva
predstavené nové zloženie Rady
Miestneho spoločenstva. Potreb-
né je pripomenúť, že pre miest-
nych to bola veľmi významná
udalosť, pretože za posledné štyri
roky jedine obec Kovačica fungo-
vala bez aktívnej Rady Miestneho
spoločenstva. Stretnutie otvoril a
ukončil svojím spevom spevokol
kovačických dôchodcov.

Za budovou Miestneho spolo-
čenstva Kovačica sa nachádza šir-
ší priestor s javiskom, na ktorom
bol pripravený jarmok ľudovej
tvorby, domácich jedál a nápojov.

Svoje výrobky a umenie ukázali, v
najväčšom počte, ženy z Crepaje,
Padiny, Starej Pazovy, Hložian,
Debeljače, Titela, Vojlovice, No-
vého Bečeja, Hajdušice a iných
miest, ale, samozrejme, aj z Kova-
čice. Okrem neodmysliteľných
halušiek so špeciálnym syrom,
ktoré pripravili na tvare miesta a
hneď aj varili vo veľkom kotle, zá-
ujemcovia mohli ochutnať aj rôz-
ne koláče, dezerty, med a pálen-
ku. Na veľkom javisku periodicky
vystupovali spevácke a tanečné
folklórne skupiny. Každý kto sa
zastavil, aspoň na chvíľku, nemo-
hol zostať (ani fyzicky ani dušev-
ne) hladný či smädný.

Ivan Zafirović

Slávnostná bohoslužba

Dve výstavy fotografií

V malinkej malebnej lokalite
Hajdušica sa Slováci snažia,
okrem kultúry a tradície, zacho-
vať si aj svoje vierovyznanie. Aj
keď ich je čoraz menej, nestrá-
cajú nádej na lepší zajtrajšok.
Môžu byť však pyšní, lebo sa
jednej malej skupine veriacich
podarilo pred približne desiati-
mi rokmi postaviť nový kostol.

Boli to ťažké roky, keď sa ob-
javila dilema, či renovovať starý
kostol alebo sa pustiť do výstav-
by nového. Hajdušica bola zalo-
žená v roku 1809, a prvý kostol
bol vybudovaný už 26. júna
1862. O rok na to 13. októbra
bol už aj posvätený. Z dôvodu
prítomnosti vysokých podzem-
ných vôd zapríčinených prie-
hradou Đerdap a pre časté,
drobné zemetrasenia v Karpa-
toch sa kostol začal rúcať. Veria-
ci, na čele s vtedajším kňazom
Jaroslavom Javorníkom, chceli
rekonštruovať kostol, ale ich od-
borníci od toho zámeru odradi-
li, pretože by sa taká práca vô-
bec neoplatila. Preto sa rozhodli
postaviť nový kostol. Počas vý-
stavby kostola sa bohoslužby
konali v modlitebnej sále, ktorá
bola vybudovaná za čias kňaza
Pavla Čerfeľa. Novovybudovaný
kostol posvätil dňa 11. októbra
2009 biskup SEAVC v Srbsku
Samuel Vrbovský, v prítomnosti
mnohopočetných hostí.

Podobne ako v tom r. 2009, aj
tohtoročná prvá nedeľa v sep-
tembri bola pre evanjelikov ži-
júcich v Hajdušici sviatkom. Na
slávnostnej bohoslužbe sa kona-
la interná liturgia banátskeho
seniorátu SEAVC v Srbsku. Pri-

pomenuli si 210. výročie založe-
nia lokality a príchodu Slovákov
na toto územie, ako aj desiate
výročie posvätenia nového kos-
tola.

Všetkých prítomných hostí a
hostiteľov pozdravil aj admini-
strátor hajdušického cirkevného
zboru Slađan Daniel Srdić. Tejto
slávnosti sa zúčastnili aj delegá-
cie cirkevných zborov z Kovači-
ce, Jánošíka, Vojlovice, Padiny,
Aradáča, Bieleho Blata a Kulpí-
na. Jaroslav Javorník, niekdajší
kňaz hajdušického cirkevného
zboru, v súčasnosti pracujúci v
Kulpíne, pochválil vo svojej káz-
ni tento malý cirkevný zbor, lebo
vynaložil veľké úsilie, čas a fi-
nancie, aby postavil nový kostol.
Za posledných sto rokov sa žiad-
nemu cirkevnému zboru nepo-
darilo to, čo oni dokázali. Po-
sledná to urobila Vojlovica pred
117 rokmi. Tie trošku väčšie a
silnejšie cirkevné zbory zväčša
len renovovali kostoly a budova-
li menšie modlitebné sály. Väčši-
na ľudí, ktorí nejakým spôso-
bom prispeli k výstavbe, je ešte
nažive a spolu si v ten deň spo-
menuli na časy spred pätnástich
rokov, keď sa pustili do výstavby.
Aby liturgia bola čím slávnost-
nejšia, zaspievali si aj dva cirkev-
né spevokoly, a to domáci chór a
hosťujúci „Elpis” z Bieleho Blata.

Svoju radosť a vďačnosť vyja-
dril vo vhodnom prejave v rám-
ci krátkej kázne aj banátsky se-
nior Pavel Sklenár. Cirkevný
zbor, spolu s Miestnym odbo-
rom Matice slovenskej v Srbsku,
pripravil dve výstavy fotografií,
ktoré znázorňujú život Slovákov
na tomto území, resp. práce na
výstavbe a posvätení nového
kostola.

Alena Kulíkova

Delegácia evanjelického cirkev-
ného zboru vo Vojlovici na čele
s kňazom Branislavom Kulíkom
navštívila v dňoch 15. až 18. no-
vembra mesto Hlohovec na Slo-
vensku. Takéto stretnutia orga-
nizujú pravidelne s cieľom po-
silnenia spolupráce dvoch cir-
kevných zborov.

V ďalší deň, hoci bolo chladno
a daždivo, hostitelia a hostia vy-
užili voľný čas na návštevu mesta.
Kochali sa v pohľade z vyhliadky,
ktorá sa nachádza v Kostole svä-
tého Michala Archanjela. Po ces-
te sa zastavili vo vlastivednom
múzeu, kde ich privítal riaditeľ,
archeológ Mgr. Jozef Urminský.
V ten deň navštívili aj evanjelický
kostol v Sasinkove, kde ich priví-
tala starostka obce Jana Ešmíro-
vá. Hosťom v krátkosti predstavi-
la minulosť obce. O histórii a ak-
tivitách cirkevného zboru hovo-
rila Zuzana Budáčová.

Nedeľa bola pre všetkých ve-
riacich v Hlohovci slávnostná.

Na bohoslužbe, ktorej sa zú-
častnili hostia z Pastuchova,
Sasinkova, Hlohovca a Vojlovi-
ce, si pripomenuli 70. výročie
obnovenia cirkevného zboru
Hlohovec. Kňaz Ľuboš Vontor-
čík vyjadril veľké oduševnenie,
že oslavujú také významné
momenty so svojimi priateľmi
zo Srbska. Bohoslužbu spoloč-
ne vykonali prítomní kňazi:
Branislav Kulík z Vojlovice,
Olinka Kolárová z obce Horné
Zelenice a Barbora a Ľuboš
Vontorčíkovci. Slávnostnú ká-
zeň predniesol generálny bi-
skup Miloš Klátik. Zaspieval aj
cirkevný spevokol z obce Hor-
né Zelenice.

Po bohoslužbe pokračovala
družba pri obede a večeri v do-
me kultúry v Pastuchove. Hosti-
telia potešili hostí detským kul-
túrno-umeleckým programom,
po ktorom nasledovala zábava
pri dychovom orchestri.

Alena Kulíková

Výstava v Galérii 
insitného umenia

Trápenie hosťa z
ďalekého Španielska

Predstavené nové
zloženie Rady 
Miestneho spoločenstva

Na znak oslobodenia Kovačice v
druhej svetovej vojne a obetí, kto-
ré si vyžiadal boj proti útoční-
kom, je celý október ‒ nesúci sa v
znamení rôznych akcií, stretnutí a
súťaží ‒ venovaný tomu slávnemu
obdobiu. Jedným z najzaujíma-
vejších sviatočných dní bola so-
bota 5. októbra, keď sa v Galérii
insitného umenia konala vernisáž
výstavy „68. kovačický október”.
Na nej jednotliví členovia galérie
vystavili svoje najnovšie práce.
Pred samotným otvorením výsta-
vy, v rámci krátkeho umeleckého
programu, boli najzaslúžilejším
jednotlivcom, inštitúciám a ma-
liarom ‒ členom galérie odovzda-
né poďakovania. Početní návštev-
níci z Kovačice, z okolitých miest,
ale aj zo zahraničia si mohli po-
zrieť stále expozície a diela naj-
známejších maliarov kovačickej
insitnej školy: Zuzany Chalupo-
vej a Martina Jonáša.

Pri príležitosti „68. kovačické-
ho októbra” Galéria insitného
umenia vytlačila aj pekný kata-
lóg, v ktorom sú v krátkosti
predstavení (na základe údajov o
trvaní členstva, počte obrazov vo
fonde galérie, najčastejších ma-
liarskych motívoch) všetci dote-

VOJLOVICKÍ VERIACI OPÄTOVALI NÁVŠTEVU

Jubileum cirkevného
zboru Hlohovec

DVOJNÁSOBNÁ SLÁVNOSŤ HAJDUŠIČANOV

Na počesť nového 
kostola

JEDNO POOBEDIE NA KOVAČICKOM OKTÓBRI

NÁVŠTEVNÍCI ZO VŠETKÝCH STRÁN
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ЗА СЕ ДА ЛА СКУП ШТИ НА СВЕТ СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА СЛО ВА КА

ВЕ ЋИ УТИ ЦАЈ ДЕ ЛЕ ГА ТА ИЗ СР БИ ЈЕ
Ре и за бран до са да шњи
пред сед ник

Ис так нут про блем
асимила ци је у ра се ја њу

По след њег ок то бар ског ви кен да у бра -
ти слав ском хо те лу „Њи ви” одр жа на
је ше ста го ди шња из бор на скуп шти -
на Свет ског удру же ња Сло ва ка из ино -
стран ства. Су срет де ле га та ко ји су
пред ста вља ли ви ше од 120 сло вач ких
дру шта ва и уста но ва из два де сет че -
ти ри др жа ве тра јао је два да на.

За по чет је за се да њем струч не ко -
ми си је ко ју чи ни ви ше од три де сет
екс пе ра та из де се ти на др жа ва и Сло -
вач ке. Они су раз го ва ра ли о по јед -
но ста вље њу и по бољ ша њу по ли ти ке
Сло вач ке Ре пу бли ке пре ма су на род -
ни ци ма ши ром све та. Де ба то ва ли су
и о три но во о сно ва не ко ми си је ко је
су се у 2019. го ди ни на шле у окри љу
Кан це ла ри је за Сло ва ке у ино стран -
ству: за ме ди је и из да ва штво, кул -
тур не, обра зов не, ме диј ске и из да -
вач ке ак тив но сти. Раз ви ла се рас -
пра ва о ра ду Кан це ла ри је у по след -
ње две го ди не. То ком ви ше ча сов не
кон струк тив не ди ску си је, ко ју су во -
ди ли пред се да ва ју ћи Свет ског удру -
же ња Вла ди мир Скал ски и пред се -

да ва ју ћи Кан це ла ри је Сло ва ка у ино -
стран ству Јан Вар шо, из не та су број -
на за па жа ња и пред ло же но је ви ше
ме ра. При сут не су би ле и чла ни це
ко ми си је из Ср би је: Све тла на  Зол -
њан, Ана То ман Ма кан и Ли бу шка
Ла ка тош. Го спо ђа Ла ка тош, као пред -
сед ни ца На ци о нал ног са ве та сло вач -
ке на ци о нал не ма њи не у Ср би ји,
подне ла је из ве штај о ра ду На ци о -
нал ног са ве та. По ме ну ла је и ак тив -
но сти на из град њи цен тра вој во ђан -
ских Сло ва ка у Но вом Са ду.

Го ди шња из бор на скуп шти на удру -
же ња одр жа на је на ред ног да на, 26.
ок то бра. По сле ин то ни ра ња хим не
при сут ним чла но ви ма се обра тио и
по же лео им до бро до шли цу пот пред -
сед ник удру же ња Па вел Хла сник. Пе -
сма ма се, у име сло вач ког дру штва
„Као код ку ће” из Бри се ла, пред ста -
ви ла Адри ја на Фу рик.

Јан Вар шо, пред сед ник Кан це ла -
ри је за Сло ва ке у иностранству, ис та -
као је про блем по ја ча не аси ми ла ци је
и опа да ња бро ја Сло ва ка у ра се ја њу,
нај ви ше у Вој во ди ни, Укра ји ни и Ру -
ској Фе де ра ци ји. Као до каз је по ме -
нуо ве ли ки број, чак 1.800, из да тих
по твр да, исе ље нич ких ка ра та, за од -
ла зак у Сло вач ку.

Пред сед ни ца На ци о нал ног са ве та
сло вач ке на ци о нал не ма њи не у Ср -
би ји Ли бу шка Ла ка тош у свом го во ру

је пру жи ла ве ли ку по др шку удру же -
њу у ње го вом ра ду: „Свет ско удру же -
ње Сло ва ка у ино стран ству је ор га -
ни за ци ја ко ју ми Сло ва ци у Ср би ји
по др жа ва мо и тру ди мо се да бу де мо
ак тив ни уче сни ци у ње го вим ак тив -
но сти ма. То је удру же ње ко је на ма
као Сло ва ци ма пру жа мо гућ ност да
се оку пља мо, ко му ни ци ра мо и да при -
том не за бо ра вља мо на се бе”.

За вре ме дво днев ног ра да скуп -
шти не пот пи сан је и про то кол о са -
рад њи из ме ђу Пре шов ске са мо у прав -
не ре ги је и Свет ског удру же ња. Ис -
пред Удруже ња до ку мент је пот пи -
сао ње гов пред сед ник Вла ди мир
Скал ски, а у име Пре шов ске са мо у -
прав не обла сти њен за ступ ник Мар -
тин Ја ку бов.

Про то ко лом је, из ме ђу оста лог,
пред ви ђе на мо гућ ност ин фо-пу то ва -
ња за све но ви на ре у ди ја спо ри с ци -
љем пред ста вља ња овог де ла Сло вач -
ке у др жа ва ма из ко јих до ла зе. Ра ни -
је је већ ор га ни зо ва но слич но пу то ва -
ње, у Жи ли ну, са мо у прав ну ре ги ју на
се ве ру Сло вач ке, што се по ка за ло
веома ко ри сним и за но ви на ре и за
до ма ћи не.

Пред сед ник Вла ди мир Скал ски
под нео је из ве штај о ра ду и фи нан -
сиј ском ста њу за пе ри од од 2015. го -
ди не до да нас. У дру гом де лу из ла -
га ња на ја вио је сво ју кан ди да ту ру и

пред ста вио план ра да. По што је он,
на кра ју, био је ди ни кан ди дат, усле -
ди ло је гла са ње, на ко ме је, од укуп -
но 482 при сут на, до био по ве ре ње 462
де ле га та. Том при ли ком су иза бра -
ни и но ви чла но ви Ге не рал не ко ми -
си је, у ко ју су из Ср би је ушли Јар ми -
ла Хром чик из Бе лог Бла та и Бра ни -
слав Ку лик, све ште ник из Вој ло ви -
це. Ге не рал на ко ми си ја је на свом
пр вом за се да њу иза бра ла чла но ве Из -
вр шног ве ћа: пот пред сед ни ке Па вла
Хла сни ка из Ру му ни је, Ду ша на Да у -
чи ка из Швед ске и Ми ла на Чу бу из
Аме ри ке, ге не рал ног се кре та ра Све -
тла ну Зол њан из Ср би је, тех нич ку
се кре та ри цу Ал жбе ту Хо лер Рач ко
из Ма ђар ске, као и чла но ве Ја на Шу -
ља на из Ср би је и Ан дре ја Дон Бар -
до ша из Че шке Ре пу бли ке.

За за ин те ре со ва не уче сни ке ску па
на ред ног да на је ор га ни зо ван из лет у
Ау стри ју, где су при су ство ва ли еван -
ге лич кој сло вач ко-не мач кој ли тур ги -
ји у Ха ин бур гу. За тим су об и шли ме -
сто на са мој гра ни ци две ју зе ма ља
ку да су сво је вре ме но хи ља де Сло ва ка
бе жа ле у сло бо дан свет. На истом ме -
сту је и по диг нут спо ме ник из гна ним
кар пат ским Нем ци ма, не ка да шњим
гра ђа ни ма Че хо сло вач ке. Код ме ђе је
ви ди ко вац с ко га се пру жа ди ван по -
глед на део Сло вач ке и Беч.

Але на Ку лик

У ЧАСТ НОВЕ
ЦРКВЕ

» страна IV

ПОСЕТИОЦИ СА
СВИХ СТРАНА

» страна IV

У ЗНАКУ 
ТЕСТЕНИНА 
И ВЕЗА

» страна VI

СВЕТЛОСТ 
ГАЛЕРИЈЕ И 
ТАМА МУЗЕЈА

» страна V



Петак, 13. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

Га ле ри је и ре про ду ко ва ни по је -
дан или два њи хо ва ра да. Мо же
се ви де ти ка ко се ко ва чич ка
шко ла на ив не умет но сти ме ња -
ла од сво јих по че та ка 1952. го -
ди не, са сво јим нај ста ри јим чла -
но ви ма, уте ме љи те љи ма, Вла -
ди ми ром Бо бо шем, Ја ном Со -
ко лом, Мар ти ном Па лу шком,

Ми ха лом Би ре шом, Мар ти ном
Јо на шем и Ја ном Кња зо ви цем,
и раз ви ја ла до да нас до нај мла -
ђих чла но ва, Ма ри не Пе трик,
На та ше Кња зо виц (уну ке Ја на
Кња зо ви ца) и дру гих.

По је ди ни го сти, оду ше вље -
ни сли ка ма, ле по том сло вач -

ких на род них но шњи ко је су
но си ли уче сни ци кул тур ног
про гра ма и умет ни ци, за по де -
ну ли су раз го вор с при сут ним
сли ка ри ма и фо то гра фи са ли
се с њи ма. Та ко је је дан Шпа -
нац с да ле ких Те не ри фа, са
сво јим пре скром ним зна њем
ен гле ског је зи ка, уза луд по ку -
ша вао да об ја сни окол ним по -
се ти о ци ма да би же лео да се
фо то гра фи ше са сли кар ком
Евом Ху са рик и ње ном уну -
ком, об у че ним у све ча ну тра -
ди ци о нал ну оде ћу, али да не
зна ка ко да их за мо ли. Је два
смо се не ка ко спо ра зу ме ли и
фо то гра фи са ње је, на обо стра -
но за до вољ ство, по се ти о че во и
Еви но, оба вље но, али је због
је зи ка на стао но ви про блем.
Го спо ђа Ху са рик је пред ло жи -
ла го сту из Шпа ни је да по гле -
да ње не сли ке и да се за јед но
фо то гра фи шу ис пред њих, што
он ни ка ко ни је мо гао да схва -
ти. Бу квал но смо га по ве ли за
ру ку у дру ги део га ле ри је, до
Еви них ра до ва, али ни он да
му по ну да ни је би ла до кра ја
ја сна. На сре ћу, раз у ме ли смо
га да му су пру га зна срп ски и
да ће је он по тра жи ти у око -
ли ни. Ис по ста ви ло се да је она
ро дом из Зре ња ни на, та ко да

је уз ње ну по моћ спо ра зу ме -
ва ње по бољ ша но и на чи ње но
је не ко ли ко за јед нич ких фо -
то гра фи ја.

Овај пар је пр ви пут по се тио
Ко ва чи цу и био при јат но из не -
на ђен ша ре ни лом на род них но -
шњи, број но шћу ли ков них га -
ле ри ја и ате љеа, бо гат ством
ства ра ла штва. Го сти из Шпа -
ни је су би ли за те че ни ле по том
и жи во шћу сли ка, по ну дом уку -
са и умо тво ри на, то плим при -
је мом и не по сред но шћу до ма -
ћи на, иа ко до ла зе из ме ди те -
ран ске зе мље по зна те по пре -
бо га тој исто ри ји, кул ту ри и ју -
жњач ком, стра сном ка рак те ру.
Упр кос то ме што су с да ле ких
Те не ри фа, из раз го во ра смо са -
зна ли да при лич но до бро по -
зна ју Ма дрид, Бар се ло ну, њи -
хо ве му зе је и зна ме ни то сти.
Уто ли ко ви ше тре ба да це ни мо
Ко ва чи цу и ути ске и осе ћа ња
ко ја она бу ди у по се ти о ци ма.

Бли зу Га ле ри је на ла зе се про -
сто ри је Ме сне за јед ни це Ко ва -
чи ца, у ко ји ма је на ма лој све -
ча но сти по во дом „Ко ва чич ког
ок то бра” гра ђа ни ма и го сти ма
МЗ пред ста вљен но ви са зив Са -
ве та МЗ. Тре ба на по ме ну ти да
је за ло кал не ме шта не то био
ве о ма ва жан до га ђај, јер је у
по след ње че ти ри го ди не са мо
на се ље Ко ва чи ца би ло без ак -
тив ног Са ве та МЗ. Скуп је пе -
смом отво рио и за тво рио хор
ко ва чич ких пен зи о не ра.

Иза згра де МЗ Ко ва чи ца на -
ла зи се ве ли ки пла то с би ном,
на ко јем је при ре ђен ва шар
умо тво ри на, до ма ће хра не, је -
ла и пи ћа. Сво је про из во де и
уме ће су при ка за ле, у ве ћем
бро ју, же не из Цре па је, Па ди -
не, Ста ре Па зо ве, Гло жа на, Де -
бе ља че, Ти те ла, Вој ло ви це, Но -
вог Бе че ја, Хај ду чи це и дру гих
ме ста, као и, на рав но, из са ме
Ко ва чи це. По ред не из бе жних
ва љу ша ка са спе ци јал ним си -
ром уме ше них на ли цу ме ста
и ку ва них у ве ли ком ко тлу, ра -
до зна ли су мо гли да про ба ју
сва ко ја ке ко ла че, по сла сти це,
мед и ра ки ју. На ве ли кој би ни
су пе ри о дич но на сту па ле пе -
вач ке ску пи не и пле сне фол -
клор не гру пе. Ко год да је свра -
тио, ма кар на час, ни је мо гао
да оста не (ни фи зич ки ни ду -
хов но) ни гла дан ни же дан.

Иван За фи ро вић

Све ча но бо го слу же ње

Две из ло жбе
фотогра фи ја

У ма лом жи во пи сном се лу Хај -
ду чи ца Сло ва ци се тру де да,
по ред кул ту ре и тра ди ци је,
очу ва ју и сво ју ве ру. Иа ко их
је све  ма ње, не гу бе на ду у бо -
ље су тра. Мо гу би ти са мо по -
но сни, јер је јед на ма ла гру па
вер ни ка ус пе ла да са гра ди но -
ву цр кву пре де се так го ди на.

Би ле су то те шке го ди не,
ка да се ја ви ла ди ле ма да ли
ре но ви ра ти ста ру цр кву или
се упу сти ти у град њу но ве.
Хај ду чи ца је осно ва на 1809,
а пр ва цр ква је по ста вље на
већ 26. ју на 1862. го ди не. На -
ред не го ди не 13. ок то бра је и
осве ће на. Под ути ца јем ви -
со ких под зем них во да про у -
зро ко ва них ђер дап ском бра -
ном и због че стих, сит них зе -
мљо тре са у Кар па ти ма цр ква
је по че ла да се уру ша ва. Вер -
ни ци, с та да шњим све ште ни -
ком Ја ро сла вом Ја вор њи ком
на че лу, же ле ли су да ре кон -
стру и шу цр кву, али су их
струч ња ци од вра ти ли од те
на ме ре, јер је та кав по сао био
не ис пла тив. Због  то га су ре -
ши ли да са гра де но ву цр кву.
То ком зи да ња цр кве бо го слу -
же ња су одр жа ва на у мо ли -
тве ној са ли ко ја је по диг ну та
за вре ме све ште ни ка Па ве ла
Чер фе ља. Но во са гра ђе ну цр -
кву осве штао је 11. ок то бра
2009. би скуп СЕ АВЦ у Ср би -
ји Са му ел Вр бов ски у при су -
ству мно го број них зва ни ца.

Слич но као и те 2009. го -
ди не, и пр ва не де ља у сеп -
тем бру ове го ди не би ла је за
еван ге ли ке ко ји жи ве у Хај -
ду чи ци пра зник. На све ча ном
бо го слу же њу одр жа на је уну -
тра шња ли тур ги ја ба нат ског
се ни о ра та СЕ АВЦ у Ср би ји.

Обе ле же на је 210. го ди шњи -
ца осни ва ња се ла и до ла ска
Сло ва ка на ове про сто ре, као
и де се то го ди шњи ца осве ће -
ња но ве цр кве.

Све при сут не го сте и до ма -
ћи не по здра вио је ад ми ни -
стра тор хај ду чич ке цр кве не
оп шти не Сла ђан Да ни јел Ср -
дић. Овој про сла ви при су -
ство ва ле су и де ле га ци је цр -
кве них оп шти на из Ко ва чи -
це, Ја но ши ка, Вој ло ви це, Па -
ди не, Арад ца, Бе лог Бла та и
Кул пи на. Ја ро слав Ја вор њик,
не ка да шњи све ште ник у хај -
ду чич кој цр кве ној оп шти ни,
а са да у Кул пи ну, у про по ве -
ди је по хва лио ову ма лу цр -
кве ну за јед ни цу, јер је уло -
жи ла ве ли ки труд, вре ме и
фи нан си је ка ко би са гра ди ла
но ву цр кву. За по след њих сто
го ди на ни јед ној цр кве ној оп -
шти ни ни је ус пе ло то што су
они учи ни ли. По след ња је то
ура ди ла Вој ло ви ца пре 117
го ди на. Оне ма ло ве ће и ја че
цр кве не оп шти не углав ном су
ре но ви ра ле цр кве и гра ди ле
ма ње мо ли тве не са ле. Ве ћи -
на љу ди ко ји су на не ки на -
чин до при не ли град њи још
су жи ви и за јед но су се тог
да на при се ћа ли вре ме на од
пре пет на ест го ди на ка да су
се упу сти ли у град њу. Да би
ли тур ги ја би ла што све ча ни -
ја, за пе ва ла су и два цр кве на
хо ра, до ма ћи хор и го сту ју -
ћи, „Ел пис” из Бе лог Бла та.

Сво ју ра дост и за хвал ност
из ра зио је при год ним го во -
ром у крат кој про по ве ди се -
ни ор ба нат ски Па вел Скле -
нар. Цр кве на оп шти на је, за -
јед но с Ме сним од бо ром Ма -
ти це сло вач ке, при пре ми ла
две из ло жбе фо то гра фи ја, ко -
је при ка зу ју жи вот Сло ва ка
на том под руч ју од но сно ра -
до ве на из град њи и осве ће њу
но ве цр кве.

Але на Ку лик

Де ле га ци ја Еван ге лич ке цр -
кве не оп шти не у Вој ло ви ци,
са све ште ни ком Бра ни сла вом
Ку ли ком на че лу, по се ти ла је
од 15. до 18. но вем бра град
Хло хо вец у Сло вач кој. Ова кви
су сре ти ор га ни зу ју се ре дов но
ка ко би се оја ча ла са рад ња
две ју цр кве них оп шти на.

На ред ног да на, иа ко је би -
ло хлад но и ки шо ви то, до ма -
ћи ни и го сти су сло бод но вре -
ме ис ко ри сти ли за оби ла зак
гра да. Ужи ва ли су у по гле ду с
ви ди ков ца ко ји се на ла зи на
Цр кви Све тог Ми ха ла Ар хан -
ге ла. Ус пут су свра ти ли у За -
ви чај ни му зеј, где их је уго -
стио ди рек тор, ар хе о лог мр
Јо зеф Ур мин ски. Тог да на су
по се ти ли и еван ге лич ку цр -
кву у Са син ко ву, где их је до -
че ка ла пред сед ни ца оп шти не
Ја на Ешмир. Она је го сти ма
крат ко пред ста ви ла про шлост
ме ста. О исто ри ји и ак тив но -
сти ма Цр кве не оп шти не го -
во ри ла је Зу за на Бу дач.

Не де ља је би ла све ча на за
све вер ни ке у Хло хо ве цу. На

ли тур ги ји, ко јој су при су ство -
ва ли го сти из Па сту хо ва, Са -
син ко ва, Хло хо ве ца и Вој ло -
ви це, обе ле же на је 70-го ди -
шњи ца об но ве Цр кве не оп -
шти не Хло хо вец. Све ште ник
Љу бош Вон тор чик из ра зио је
ве ли ко оду ше вље ње што про -
сла вља ју ова ко зна чај не мо -
мен те са сво јим при ја те љи -
ма из Ср би је. Ли тур ги ју су
за јед но слу жи ли при сут ни
све ште ни ци: Бра ни слав Ку -
лик из Вој ло ви це, Олин ка Ко -
лар из ме ста Хор не Зе ле ни -
це и Бар бо ра и Љу бош Вон -
тор чик. Све ча ну про по вед је
ка зи вао ге не рал ни би скуп
Ми лош Кла тик. За пе вао је и
цр кве ни хор из ме ста Хор не
Зе ле ни це.

Дру же ње је по сле слу жбе
на ста вље но уз ру чак и ве че ру
у До му кул ту ре у Па сту хо ву.
До ма ћи ни су го сте об ра до ва -
ли деч јим кул тур но-умет нич -
ким про гра мом, по сле ко га
је усле ди ла за ба ва уз ду вач ки
ор ке стар.

Але на Ку лик

ДВО СТРУ КА ПРО СЛА ВА ХАЈ ДУ ЧИ ЧА НА

У част но ве цр кве

Из ло жба у Га ле ри ји
на и ве

Му ке го ста из 
да ле ке Шпа ни је

Пред ста вљен но ви
са зив Са ве та МЗ

У знак се ћа ња на осло ба ђа ње
Ко ва чи це у Дру гом свет ском
ра ту и жр тве ко је је то ме сто
под не ло у бор би про тив за во -
је ва ча, чи тав ок то бар је кроз
раз ли чи те при ред бе, су сре та -
ња и над ме та ња по све ћен том
слав ном вре ме ну. Је дан од нај -
за ни мљи ви јих пра знич них да -
на био је у су бо ту, 5. ок то бра,
ка да је у Га ле ри ји на ив не умет -
но сти отво ре на из ло жба „68.
ко ва чич ки ок то бар”. На њој су
по је ди ни чла но ви га ле ри је из -
ло жи ли сво је нај но ви је ра до -
ве. Пре са мог отва ра ња из ло -
жбе, уз кра так умет нич ки про -
грам, нај за слу жни јим по је дин -
ци ма, уста но ва ма и сли ка ри -
ма – чла но ви ма Га ле ри је уру -
че не су за хвал ни це. Број ни по -
се ти о ци из Ко ва чи це, окол них
ме ста, али и из ино стран ства
мо гли су да по гле да ју, у окви -
ру стал не по став ке, и де ла нај -
по зна ти јих сли ка ра ко ва чич ке
шко ле на и ве: Зу за не Ха лу по ве
и Мар ти на Јо на ша.

По во дом „68. ко ва чич ког ок -
то бра” Га ле ри ја на ив не умет но -
сти је штам па ла и леп ка та лог у
ко ме су украт ко пред ста вље ни
(по да ци ма о ду жи ни члан ства,
бро ју сли ка у га ле риј ском фон -
ду, нај че шћим сли кар ским мо -
ти ви ма) сви до са да шњи чла нови

ИЗБОР НАЈБОЉЕ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Овековечено градитељско наслеђе
Учествовало осам
колекционара/
колекционарки

Већ девети пут је Завод за
културу војвођанских Словака
из Новог Сада организовао
фото-конкурс. Ове године тема
је била традиционална архи-
тектура Словака у Војводини.
У четвртак увече, 24. октобра,
у просторијама Завода прире-
ђено је свечано уручење награде
власнику најбоље старе фото-
графије градитељског наслеђа
овдашњих Словака. На конкурс
је стигло укупно 86 фотографија
осам љубитеља и колекционара
старих фотографија из Лалића,
Пивница, Бачког Петровца, Ер-
девика, Бингуле, Гложана,
Војловице и Ковачице. Можда
је боље рећи колекционарки,
јер су се на малој свечаности
појавиле великом већином
жене које су послале старе фот-
ке: Ана Галамбаш, Вера Ђор-
ђевић, Јарослава Белањи, Зуза-
на Дудка, Ана Часар и наша
суграђанка Ана Кухарик. На
почетку је гошће и малобројне
госте (било је тек неколико
мушкараца, ако не рачунамо
новинарске екипе и домаћине)
поздравила директорка Завода
Ана Хрћан Лесковац. Доделу
награда је у првом делу про-

грама и на крају свечаности
улепшала песмом Ана Беређи
у пратњи Ондреја Магловског
на хармоници.

Пре самог разгледања нај -
за ним љи вијих приспелих фо -
то гра фија и проглашења по -
бед ника конкурса дипл.
архитекта Ана Ферик Ивановић
одржала је кратко стручно
предавање, уз пројектовање
поучних слај дова и прелепих
фотографија, о традиционалној
архитектури, технологији град -
ње, гра ђе винским матери ја ли -
ма и старим по ро дичним

кућама у насељима где живе
војвођански Словаци.

Фотографије послате на кон -
курс проучавао је и оцењивао
двочлани жири: директорка
Музеја војвођанских Словака
дипл. етнолог – антрополог
Ана Сеч Пинтир и професор
исто рије Јан Ђемровски. За
најбољу стару фотографију ове
године су изабрали ону коју
је послала Ана Часар, дипл.
психолог из Пивнице. Као
награду госпођа Часар је
добила екстерни хард-диск
великог капацитета, док су

осталим присутним уче сни -
цама конкурса уручени мали
комплети књига, публикација
и сувенира Завода.

Жири је, такође, изабрао 12
најлепших старих фотографија
које најбоље представљају
аутентичну архитектуру и
начин градње војвођанских Сло-
вака за штампање у облику раз-
гледница. Завод се показао до-
брим домаћином јер је на крају
за све присутне (неки су дошли
из удаљених места) организовао
закуску и коктел.

Иван Зафировић

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ВЕР НИ ЦИ УЗ ВРА ТИ ЛИ ПО СЕ ТУ

Ју би леј Цр кве не
општи не Хло хо вец

Ева Хусарик поред својих слика

ЈЕД НО ПО ПОД НЕ НА „КО ВА ЧИЧ КОМ ОК ТО БРУ”

ПО СЕ ТИ О ЦИ СА СВИХ СТРА НА
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Неупадљиво здање
„Умелке”

Концлогор за 
Јевреје у Сеређу

Видео-снимци
казивања
преживелих

После обиласка трију галерија
на ободу старог језгра Брати-
славе и у самом његовом цен-
тру на ред је дошла и галерија
модерне ликовне уметности
„Умелка”, која се налази изван
пешачке зоне старог града на
веома лепом месту: у залеђу је
обала Дунава, а испред чувени
словачки Универзитет Комен-
ског. Иако је здање скромно,
готово неприметно, веома је
занимљиво јер је, с једне стра-
не, добро уклопљено у разно-
лику околину, а с друге, споља
гледано, представља успели спој
комерцијалног и културног, не-
профитног. Галерија је, наиме,
тик уз важну градску друмску
саобраћајницу и окружена ши-
роком вишеколосечном трам-
вајском трасом која спаја овај
старији део Братиславе с но-
вим, општином Петржалка. Ле-
ви део зграде галерије претво-
рен је у паб, а десни у ресторан
са огромном баштом и мањом
бином.

Унутрашњост зграде је мања
од очекиване. Излагачима и
посетиоцима су на располага-
њу само две просторије. Једна
је велика и, захваљујући атрак-
тивном архитектонском реше-
њу, веома светла и прозрачна.
Њој током дана није потребно
никакво вештачко осветљење.
Посматрач има утисак као да
је у галерији на отвореном. Ов-
де су по зидовима окачене

слике, а у простору постављене
скулптуре и инсталације. Ма-
ња одаја представља, заправо,
продужетак главног улаза, хо-
ла, и до ње се долази силазним
степеницама. Ту је изложено
тек неколико слика и скулпту-
ра. Недостатна величина обеју
просторија наводи на илузорну
помисао да Братислава није пре-
више благонаклона према са-
временој ликовној сцени.

Пошто ми је за обилазак га-
лерије „Умелка” требало ма-
ње времена од планираног,
остатак слободног времена сам
искористио да обиђем Музеј
Холокауста у оближњем Сере-
ђу. Иако је овај градић уда-
љен педесетак километара од
Братиславе и повезан са сло-
вачком метрополом одличном
аутострадом, мала је вероват-
ноћа да ће просечног путника

и туристу, што значи и мене,
пут икада навести на прола-
зак или у посету том месту.
Било ми је, с једне стране, и
занимљиво и чудно што се та-
кав музеј не налази у главном
граду мале државе, као што је
Словачка, него у једној варо-
ши, а с друге стране, био сам
радознао да сазнам какав је
био живот Јевреја у некада-
шњој Чехословачкој и каква
их је судбина снашла непо-
средно пре и током Другог
светског рата. Будући да сам
раније већ обишао више му-
зеја и установа које сведоче о
Холокаусту, занимало ме је на
који је начин садашњим нара-
штајима представљена траге-
дија јеврејског народа и гено-
цид над њим.

Просто није, нити је икад
било довољно рећи да је у Евро-
пи пре и током Другог свет-
ског рата убијено шест милио-
на Јевреја, чиме су они дове-
дени до границе истребљења.
Скоро свако од нас је препла-
вљен бројкама и „навикнут” на
преобиље, хиперинфлацију по-
датака, тако да је тешко себи
јасно представити масовност
и систематичност злочина ге-
ноцида. Колико је то 100,
90.000, 500.000, шест милио-
на, 10, 24, 47 милиона? Чега?
Војничких цокула, метара бо-
дљикаве жице или златних рај-
хсмарака? Не, него појединач-
них људских живота. Вредних
и непоновљивих.

Музеј Холокауста је осно-
ван баш у Сеређу јер се током
Другог светског рата у том

граду налазио испрва радни, а
затим концентрациони и тран-
зитни логор за ухапшене сло-
вачке Јевреје. Кроз њега је од
1941. до 1945. године прошло
око 16.000 словачких Јевреја.
Логор се састојао из више зи-
даних приземних зграда у ко-
јима су људи били заточени,
односно принуђени да раде
различите занатске и физич-
ке послове.

У прво време је квислиншки
режим у Словачкој искоришћа-
вао занатске и друге стручне
вештине и знања Јевреја за оп-
скрбу војске: затвореници су
шили и правили делове опре-
ме за војнике и одржавали чи-
тав комплекс у добром стању.
Ухваћени Жидови су једно вре-
ме живели у грчевитој нади да
ће робовским радом успети да
сачувају живот и дочекају боље

дане. Можда су се надали, у
ближој или даљој будућности,
ослобођењу земље, прогонству
или бекству на слободну тери-
торију и у Палестину, али су
им потајна очекивања брзо рас-
пршена првим железничким
транспортима у концентраци-
оне логоре широм поробљене
Европе. До тада они нису мо-
гли да виде или наслуте да не-
посредно крај њиховог казама-
та даноноћно пролазе желе-
зничке композиције с њихо-
вим, присилно „натисканим”,
сународницима.

Поред самог логора се, наи-
ме, и данас налази велика ран-
жирна станица, тако да су за
рад неспособни или на други
начин непотребни и непожељ-
ни логораши брзо пребацива-
ни у вагоне и слати на даљи
кулук и у смрт. Тим оближњим
пругама су у ратним годинама
пролазили многи возови крца-
ти ухићеним Јеврејима из са-
ме Словачке и јужне Европе. У
Музеју је наведено да је од 25.
марта до 20. октобра 1942. го-
дине словачка влада испрати-
ла 57 транспорта с 57.752 Жи-
дова. Деветнаест транспорта са
18.746 Јевреја послато је у Ау-
швиц-Биркенау и 38 до Лубли-
на, а затим даље у Треблинку,
Белзец, Мајданек и Собибор.
Тако је убијено 25.000 Жидова
из Словачке. Од септембра
1944. године до марта 1945.

отправљено је 11 транспорта
са 11.719 особа. У последњим
годинама рата, од септембра
1944. до априла 1945. године,
у Словачкој су убијене 5.304
особе и покопане у двадесет
једну колективну гробницу, а
спаљено је више од деведесет
насеља.

На суђењу за ратне злочине
и злочин геноцида 1946. годи-
не високи СС официр, „струч-

њак” за Жидове, најпре у Сло-
вачкој, потом у Грчкој и на
концу у Мађарској, чије име
не заслужује помен, изјавио је
да је решење јеврејског пита-
ња било лишити их дохотка и
имовине. Њихове уништене жи-
воте односно насилну смрт је
прећутао и одговорност при-
писао другима. Пре рата је у
словачком делу Чехословачке
живело 90.000 Јевреја. По рас-
парчавању Чехословачке 1939.
године јужни део Словачке при-
појен је Хортијевој Мађарској,
где је било око 45.000 Жидова.

Музеј Холокауста у Сеређу
је релативно нова културна и
меморијална установа. Дуго

времена после Другог светског
рата већи део комплекса, у ко-
ме је и овај омањи музеј, кори-
шћен је као војна касарна. Тек
пре неколико деценија одлу-
чено је да оронуле приземне
зграде радног логора буду пре-
творене у музеј. И данас Музеј
дели неке ограде с полициј-
ском касарном, док огромна
спратна зграда у предњем де-
лу бившег логора чека рекон-
струкцију или рушење.

Особеност Музеја у Сеређу
је што је поставка артефаката
и база података веома скром-
на у поређењу с другим и по-
знатијим музејима у Европи,
али нуди сталне видео-пројек-
ције више кратких докумен-
тарних филмова у облику за-
себних, појединачних интер-
вјуа с преживелим словачким
Јеврејима из логора. Њихова
мирна, нервозна, тешка, болна
казивања представљају аутен-
тична, лична сведочанства о
размерама антисемитизма и
Холокауста на простору тада-
шње Словачке. Успео сам да
погледам исповести Јана Ха-
нака (1935), Еве Ход Кон (1933),
Јураја Фирста (1932) и Хелене
Вајнвурм (1925–2015). Свака
од ових трагичних и величан-
ствених животних судбина за-
служује да буде преточена у
целовечерњи филм да се ни-
кад не заборави.

Иван Зафировић

С КРАТКОГ ИЗЛЕТА У СЛОВАЧКОЈ (3)

СВЕТЛОСТ ГАЛЕРИЈЕ И ТАМА МУЗЕЈА

ГО ШЋЕ ИЗ ДА ЛЕ КА (2)

Опет ме ђу при ја зним љу ди ма
l А ка ко до жи вља ваш Сло ва -
ке и сло вач ку за јед ни цу у Ср -
би ји? Да ли се они мно го или
ма ло раз ли ку ју од Сло ва ка у
Сло вач кој и у Чад ци? Мо жеш
ли нам не што ре ћи о сво јим
за па жа њи ма о сло вач ком је -
зи ку ов де?

– Нај ве ћа раз ли ка је у на чи -
ну жи во та и су сед ским од но -
си ма. Ја се се ћам да је у мом
де тињ ству још по сто ја ла та бли -
скост, го сто љу би вост ме ђу су -
се ди ма. Са да то га код нас ви -
ше не ма, а код вас је оста ло.
Ми смо у Сло вач кој су ви ше
под ути ца јем За па да. Раз у мем
сло вач ки је зик ко ји го во ри те
ов де, ма да има ре чи ко је су ми
стра не.

(Алек сан дра је на ве ла не ко -
ли ко при ме ра ко ји су део на -
реч ја ов да шњих Сло ва ка или
су ср би зми и тур ци зми.)

l Да ли Сло ва ци у Чад ци и
ши ре, на се ве ру Сло вач ке, зна -
ју за До њу зе мљу, ве ли ку сло -
вач ку ен кла ву у Ср би ји? Ко ли -
ко зна ју о Сло ва ци ма у ра се -

јању? По сто ји ли, уоп ште, ин -
те рес за зе мља ке ван гра ни ца
Сло вач ке?

– Ма ло зна ју о До њој зе мљи.
Не ки ста ри ји мо жда ви ше, као
мо ја мај ка. Уко ли ко и има ју
не ка са зна ња, она су углав ном
о ки суц ким (округ где је Чад -
ца) и орав ским Сло ва ци ма (су -
сед ни округ), ко ји су се не кад
дав но пре се ли ли, као ис ку сне
др во се че, у за пад ну Сла во ни ју,
бо га ту шу ма ма. Мо же се ре ћи
да су ста ри ји још има ли ин те -
рес за сло вач ку за јед ни цу у ра -
се ја њу, нпр. у Аме ри ци, да би
очу ва ли род бин ске ве зе, а мла -
ди вр ло ма ло.

l Да ли сте ти лич но и тво ја
по ро ди ца зна ли не што о До -
њој зе мљи пре по знан ства с
Ма ри ном Хриб?

– Мо ја мај ка је сте. Она је
два пу та би ла, као мла да, за
вре ме Че хо сло вач ке, у бив шој
Ју го сла ви ји, на Ја дран ском мо -
ру. Од ње сам чу ла о Сло ва ци -
ма ов де, а не што сам са зна ла и
пре ко те ле ви зи је.

У раз го вор се укљу чи ла и го -
спо ђа Ева Ку ча ко ва, Алек сан -
дри на мај ка: „Би ло је пре ле по
на ју го сло вен ском при мор ју.
Та да сам са зна ла да у Ју го сла -

ви ји жи ве ра зни на ро ди и чу ла
за Ти та. Го во ри ло се да, док је
он жив, Ју го сла ви ја је це ла. Док
је ње га, би ће до бро. По сле сам
на те ле ви зи ји гле да ла ка ко

1999. бом бар ду ју Ср би ју и па -
ти ла, јер су угро жа ва ли и Сло -
ва ке (го во ри кроз су зе)”.

l А ко ли ко Сло ва ци у Сло -
вач кој зна ју о Ср би ји? Да ли

је не што оста ло од пан сла ви -
зма у Сло вач кој? Или Ср бе
ви ше до жи вља ва ју као Бал -
кан це?

– Не до вољ но зна ју. И ја сам
у основ ној шко ли са свим ма -
ло учи ла о Ср би ји. Чак и ге о -
гра фи ји и по ло жа ју ва ше зе -
мље код нас је по све ће на не -
знат на па жња. Се ћам се да је
спо ми њан Бе о град и ули ва ње
Са ве у Ду нав. Ја Ср бе ви дим
као Сло ве не и сма трам да смо
бра ћа.

Го спо ђа Ева до да је: „Има
Сло ва ка ко ји Ср бе ви де као
Бал кан це: пре гла сне, на ме тљи -
ве, ба ха те...”

l Имаш ли же љу да још
нешто ви диш и оби ђеш у
Србији?

– По зна јем са мо се вер ни део
Ср би је, раз ви је ни ји део. А же -
ле ла бих да оби ђем југ Ср би -
је. Да ви дим ка ко се жи ви у
тим кра је ви ма. Знам да је та -
мо исто риј ска, кул тур на ко -
лев ка Србије.

Иван За фи ро вић

Један од сачуваних вагона у којима
су превожени заробљени Јевреји



До бро рас по ло же ње 
и уку сна ве че ра

Ода зва ла се мно га
жен ска удру же ња

По след ње сеп тем бар ске су бот -
ње ве че ри у Сло вач ком кул -
тур но-про свет ном дру штву „Ђе -
тван” би ло је при лич но ве село.

У са ли улеп ша ној ве зе ним ра -
до ви ма чу ли су се сло вач ка на -
род на му зи ка и ми ло зву чан
сло вач ки је зик. Из ку хи ње је,
на рав но, до пи рао ми рис нео -
до љи вих ре за на ца, јер је то би -
ла не уо би ча је на, не го „ре зан -
ци” за ба ва. За ор га ни за ци ју су
би ле за ду же не, већ ше сту го -
ди ну за ре дом, ве зи ље ко је су
уго стиле ве ли ки број го сти ју

из Сре ма, Бач ке и Ба на та, као
и сво је су гра ђа не. За ве че ру су
се по бри ну ле вој ло вач ке спрет -
не же не, ис ку сне мај сто ри це
за из ра ду ре за на ца ко је већ ду -
ги низ го ди на про да ју сво је
про из во де не са мо на пан че -
вач кој пи ја ци не го и на бе о -
град ским пи ја ца ма. На ме ни -
ју су би ли: чор ба од бе лог лу ка
и ре за на ца, ре зан ци са си ром
и пр же ном сла ни ни цом, ва љу -
шци од кром пи ра, као и по -
сла сти ца – не из о став ни ре зан -
ци с ма ком. На са мом по чет ку
све го сте по здра ви ла је и по -
же ле ла им до бро до шли цу пред -
сед ни ца сек ци је ве зи ља у „Ђе -
тва ну” Ана Па њик, ко ја је из -
ра зи ла ве ли ку ра дост што се
ода звао ве ли ки број удру же ња
же на.

Али са Ора вец и Ја на Бе рац -
ка пле сом су улеп ша ле за ба ву.
За до бро рас по ло же ње по бри -
нуо се му зи чар из Па ди не Вла -
ди мир Ху ђец. То ком ве че ри
на ста ла је и јед на пе сма, ко ју
је од ре ци то ва ла јед на чла ница

удру же ња же на „Сло вен ка” из
Гло жа на.

Го сти и до ма ћи ни су пле са -
ли, за ба вља ли се и дру жи ли.
Да би би ло још за ни мљи ви је,
Вој лов чан ке су ор га ни зо ва ле и
том бо лу с ра зно вр сним по кло -
ни ма.

Але на Ку лик

Петак, 13. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кре ну ли смо и ове го ди не с на -
шом су гра ђан ком Аном Ку ха -
рик у Но ви Сад на про гла ше -
ње по бед ни ка ово го ди шњег фо -
то-кон кур са За во да за кул ту ру
вој во ђан ских Сло ва ка. По тај -
но смо оче ки ва ли да би го спо -
ђа Ку ха рик ста рим фо то гра -
фи ја ма Вој ло ви це мо гла да по -
но ви успех од пре три го ди не.
Та да је на гра ду по де ли ла с по -
зна тим Пив ни ча ном Ја ном Гу -
бом. Овог пу та је, ме ђу тим, на -
гра да оти шла са мо у Пив ни це,
мла дој Ани Ча сар, ко ју смо и
ра ни јих го ди на сре та ли на фо -
то-кон кур су. Ми сли ли смо да
је она са мо вер ни пра ти лац ове,
већ тра ди ци о нал не ма ни фе ста -
ци је, али се по сле раз го во ра с
њом ис по ста ви ло да и она ду го
при ку пља и чу ва ста ре фо то -
гра фи је сво га кра ја.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За па зи ли смо те
на ра ни јим до де ла ма на гра да,
али за пра во не зна мо ни шта о
те би. Ово је при ли ка да те бо -
ље упо зна мо.

АНА ЧА САР: Жи вим у Пив -
ни ца ма. У свом род ном се лу
сам за вр ши ла ОШ „15. ок то -
бар”. По што ни сам зна ла чи ме
бих же ле ла да се ба вим у жи -
во ту, упи са ла сам Гим на зи ју
„Јан Ко лар” с до мом уче ни ка у
Бач ком Пе тров цу, ко ја ми је
пру жи ла ши рок спек тар зна -
ња. У Гим на зи ји сам има ла
пред мет пси хо ло ги ју. Сви де ло
ми се ана ли зи ра ње људ ске пси -
хе и ду ше. За хва љу ју ћи та да -
шњем управ ни ку ин тер на та,
Он дре ју Ко ро шу, ко ји је та ко -
ђе пси хо лог, и ње го вој су пру -
зи, Та тја ни Ко рош, ко ја ми је
пре да ва ла пси хо ло ги ју, опре -
де ли ла сам се за сту ди ра ње
пси хо ло ги је. Основ не сту ди је
– смер учи тељ ство пе да го ги је
и пси хо ло ги је за вр ши ла сам у
Сло вач кој, у гра ду Њи три. На -
кон то га сам за сно ва ла по ро -
ди цу: имам дво је де це, Ди ја ну
и Ми хај ла, са су пру гом Мир -
ком. Но стал ги ја је би ла кључ -
на да се вра тим да жи вим са
сво јом по ро ди цом у Ср би ји.
Пр ви по сао ми је био у Но вом
Са ду. Ра ди ла сам на за ме ни
на став ни ка пси хо ло ги је у Ме -
ди цин ској шко ли „7. април”.
На кон то га сам по че ла да радим

као лич ни пра ти лац де те та у
ОШ „15. ок то бар”.

l Са да се ба виш спе ци фич -
ним по слом, ра диш с де те том
ко је има по себ не по тре бе. Мо -
жеш ли да опи шеш ко ји су тво -
ји за да ци? Ти не са мо да га
обра зу јеш не го га и вас пи та -
ваш. Учиш га број ним ве шти -
на ма.

– По што ни сам мо гла да на -
ђем кон кре тан по сао у стру ци,
од лу чи ла сам да кре нем слич -
ним прав цем, а то је да бу дем
лич ни пра ти лац де те та и да мо -
гу да ис ко ри стим ба рем ма ли
део пси хо ло ги је у прак си. Пра -
ти лац сам де те ту с це ре брал -
ном па ра ли зом, ко је иде у осми
раз ред. По што је и у Ср би ји
уве де на ин клу зи ја, овај де чак
по ха ђа ре дов ну на ста ву. Сва ки
дан га во дим у шко лу и вра ћам
ку ћи у ње го вим ко ли ци ма. Ус -
пе ли смо да оства ри мо од лич -
ну ко му ни ка ци ју, ко ја је пре -
шла у ви ши ни во. Сва ко днев но
сам с њим на ча со ви ма, по ма -
жем му да са вла да но ве ре чи,
да овла да но вим ве шти на ма по -
треб ним за жи вот, хра ним га,
ле по се дру жи мо, ша ли мо и та -
ко про во ди мо да не у шко ли.
Ово ни је по сао од ко јег је мо -
гу ће обо га ти ти се у фи нан сиј -
ском сми слу, али се соп стве -
ним ра дом до би ја без у слов на
љу бав, ко ја се у да на шње вре ме
рет ко мо же сре сти. Чо век се
обо га ћу је ду хов но и сти че дру -
га чи ји по глед на жи вот.

l Ко ли ко ду го ску пљаш ста -
ре фо то гра фи је?

– Ста ре фо то го гра фи је са ку -
пљам от ка ко сам ви де ла кон -
курс на ин тер нет стра ни ци За -
во да за кул ту ру вој во ђан ских
Сло ва ка. Би ле су за ни мљи ве те -
ме и ово је већ че твр та го ди на
ка ко сам уче сни ца. Рас пи са ни
кон курс има сва ке го ди не од -
ре ђе ну те му: на при мер, нај -
леп ши фо то граф ски сни мак сло -
вач ке вој во ђан ске кул ту ре, нај -
ста ри ја фо то гра фи ја мла де на -
ца, оби ча ја, нај ста ри ја раз глед -
ни ца, тра ди ци о нал ни за на ти,
фо то гра фи је из де тињ ства, па -
стир ска кул ту ра. Или, на при -
мер, ове го ди не фо то-кон курс
је био по све ћен тра ди ци о нал -
ној ар хи тек ту ри Сло ва ка у Вој -
во ди ни, њи хо вим по ро дич ним

ку ћа ма, јав ним и са крал ним
објек ти ма, али и по ди за њу и
ре кон струк ци ји гра ђе ви на.

l Да ли чу ваш са мо ста ре
по ро дич не фо то гра фи је или их
при ку пљаш и од ши ре род би -
не, при ја те ља и су се да?

– Фо то гра фи је углав ном на -
ла зим код мо је ба ке Вје ре Ма -
ђар, ко ја има бо га ту збир ку.
Ба ка је жи ве ла у Бач ком Пе -
тров цу, де во јач ко пре зи ме јој
је би ло Го дра. То је јед на по ро -
ди ца ко ја је по зна та у исто ри -
ји вој во ђан ских Сло ва ка и ко ја
је чу ва ла ова кве вред но сти. Фо -
то гра фи је при ку пљам и од ши -
ре род би не. Ако је не ка те ма
за ко ју знам да би љу ди мо гли
да има ју фо то гра фи је тог ти па
ко је тра жим, обра тим им се и
са за до вољ ством ми по мог ну.

l Шта те је при ву кло ста рим
фо то гра фи ја ма? Са ма си до -
шла на иде ју да се по све тиш
ста рим фо то гра фи ја ма или је
не ко ути цао на те бе? Пао нам
је на па мет твој по зна ник го -
спо дин Гу ба, као ви ше де це ниј -
ски вред ни чу вар тра ди ци је
Пив ни ца. Мо же мо ли ску пља -
ње ста рих фо то гра фи ја на зва -
ти хо би јем?

– Ста рим фо то гра фи ја ма ме
је при ву кла чи ње ни ца  да је то

за и ста бо гат исто риј ски ар те -
факт. Увек су ми би ле за ни -
мљи ве те ме о то ме ка ко су љу -
ди жи ве ли не ка да. Да нас је све
до ступ но и јед ним кли ком на -
пра ви мо ди ги тал ну фо то гра -
фи ју. Она се ни ка ко не мо же
упо ре ди ти с фо то гра фи јом ко -
ју др жиш у ру ци. Знаш да ти
при ка зу је од ре ђе но вре ме у про -
шло сти, за ми слиш не ка да шњу
про це ду ру из ра де фо то гра фи -
је и схва тиш ко ли ко је вред на
она цр но-бе ла, из ли за на, по -
жу те ла фо то гра фи ја. Нео пи сив
осе ћај ре тро спек ти ве. На иде -
ју сам у су шти ни са ма до шла.
Увек сам во ле ла да пре ли ста -
вам ста ре ал бу ме. Го спо дин Гу -
ба је стра стве ни чу вар тра ди -
ци је и исто ри је Пив ни ца. По -
здра вљам ње го ву упор ност и
ди вим се ње го вој по све ће но -
сти и ха ри зми. Сва ки пут ка да
се срет не мо има мо о че му да
по при ча мо.

l А имаш ли још не ки хо би?
Ску пљаш ли још не што: ста ру
на род ну но шњу, ста ри на ме -
штај, тра ди ци о нал не алат ке и
слич но?

– Не, не ску пљам ни шта ви -
ше осим фо то гра фи ја. По што
сам оства ре на мај ка, по све ће -
на сам по ро ди ци. Оста лим

старим ства ри ма се ди вим и во -
лим да их раз гле дам. Чу вам но -
шњу ко ју сам но си ла. На сле ди -
ла сам је од ба ке ка да сам игра -
ла у фол клор ној ску пи ни. Ко
зна, мо жда ћу у бу дућ но сти кре -
ну ти и тим пу тем са ку пља ња.
Во лим да чи там књи ге, пу ту -
јем, упо зна јем раз не кул ту ре и
љу де. За до вољ ство ми при чи -
ња ва и пре но ше ње зна ња на уче -
ни ке, те др жим при ват не ча со -
ве. Во лим да пи шем и сво је тек -
сто ве ша љем у „Не дељ не но ви -
не”. Пи шем о де ша ва њи ма у
Пив ни ца ма, ра дим ин тер вјуе с
ра зним за ни мљи вим љу ди ма,
ша љем оба ве ште ња и слич но.

l Да ли фо то гра фи шеш у
сло бод но вре ме? Ми слим, да
ли имаш ам би ци је да се ба виш
умет нич ком фо то гра фи јом или
фо то гра фи јом као до ку мен том
– да са чу ваш од за бо ра ва не ке
пред ме те, кра јо ли ке, љу де и
оби ча је?

– У сло бод но вре ме во лим
да за бе ле жим не ке ле пе тре -
нут ке, не што што ме у мо мен -
ту за ди ви, али про фе си о нал -
ним фо то гра фи са њем се не ба -
вим. Имам са мо лич ну ар хи -
ву. Мо жда би тре ба ло да раз -
ми шљам у том прав цу да ће
јед ног да на и мо ји по том ци
тра жи ти фо то гра фи је да би ви -
де ли ка ко се не кад жи ве ло.

l Ко ли ко си до са да пу та
уче ство ва ла на кон кур су За во -
да за кул ту ру вој во ђан ских Сло -
ва ка? Ово ти је пр ва на гра да?

– Већ сам по ме ну ла да сам
на кон кур су уче ство ва ла че ти -
ри пу та. Де си ло се да прет ход -
них го ди на не ка од мо јих фо -
то гра фи ја за вр ши на раз глед -
ни ци За во да. Пр ву на гра ду сам
до би ла ове го ди не и же ле ла
бих овим пу тем да за хва лим
За во ду вој во ђан ских Сло ва ка
на по кло ну и пре по зна ва њу тру -
да. Те ма је би ла ар хи тек ту ра
Сло ва ка у Вој во ди ни. Пр ву на -
гра ду сам осво ји ла, јер сам на -
шла за и ста мно го фо то гра фи -
ја ко је су би ле ве за не за ову те -
му. Ме ђу фо то гра фи ја ма је би -
ла и ку ћа су пру го ве ба ке и де -
ке из 1927. го ди не. На њој је
ај нфорт ка пи ја (од не мач ке ре -
чи Einfahrt, што зна чи по кри -
ве ни кол ски улаз у дво ри ште).
На ве ћем бро ју фо то гра фи ја је

при ка за но ка ко су љу ди јед ни
дру ги ма по ма га ли да се ку ћа
са гра ди. Ди вим се тој пле ме -
ни то сти, за јед нич ком ра ду, дру -
же њу и мир ни јем на чи ну жи -
во та. Рас пи си ва њем фо то-кон -
кур са За вод не са мо да обо га -
ћу је сво је фон до ве већ же ли и
да мо ти ви ше по је дин це да у
сво јим при ват ним ар хи ва ма и
у окол ним сре ди на ма тра же за -
бо ра вље но бла го ко је све до чи
о бо гат ству на ше кул ту ре, о
дра го це но сти и не по но вљи во -
сти сва ко днев ног жи во та ов да -
шњих Сло ва ка ко ји су, иа ко
одво је ни од сво га на ро да, ус -
пе ли да оп ста ну и да се раз ви -
ја ју и на тај на чин обо га ћу ју
сло вач ку кул ту ру уоп ште, као
и кул тур ни кон текст Вој во ди -
не, па и Ср би је.

l Шта би во ле ла да бу де те -
ма јед ног од на ред них фо то-
кон кур са За во да?

– Во ле ла бих да те ма бу де
сло бод на, да са ми ода бе ре мо
шта нам је за ни мљи во и да се
то он да ар хи ви ра. Ве ро ват но
сви има ју не ке фо то гра фи је,
ко је мо жда не мо ра ју да се свр -
ста ју у те мат ску ка те го ри ју. Оне
су не по но вљи во све до чан ство
о то ме ко смо и ка кви смо би -
ли, ода кле по ти че мо и на тај
на чин нам мо жда по ма жу да
схва ти мо и ку да иде мо.

Иван За фи ро вић

ОЧУ ВА ЊЕ СЛО ВАЧ КЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ У ПИВ НИ ЦА МА

НО СТАЛ ГИ ЈА ЈЕ КЉУЧ НА

Дан за дру же ње

У не де љу, 3. но вем бра, у вој ло -
вач кој цр кви је би ло све ча но.
Не са мо за то што су вер ни ци
за хва љи ва ли за пло до ве зе мље
већ и због то га што су их сво -
јим при су ством по ча ство ва ли
го сти из Цр кве не оп шти не Сил -
баш, са све ште ни цом Ја сми -
ном Ко тас Ме двеђ на че лу.

Вред не чла ни це вој ло вач ког
Ол тар ног ко ла же на и ове го -
ди не су укра си ле цр кву пло до -
ви ма је се ни. Ол тар је био укра -
шен хле бом ко ји је ши рио нео -
до љи ви ми рис, а ис пред ње га
су би ли по ста вље ни ра зно бој -
ни пло до ви зе мље: во ће, по вр -
ће, цве ће и жи та ри це. Вер ни -
ци су за ове бла го де ти за хва -
љи ва ли Го спо ду. Ли тур ги ју су
за јед но слу жи ли до ма ћи све -
ште ник Бра ни слав Ку лик и го -
шћа, све ште ни ца Ја сми на Ко -
тас Ме двеђ. Она је др жа ла и
про по вед.

Пре див не за јед нич ке тре нут -
ке су сво јом пе смом упот пу ни -
ле чла ни це цр кве ног хо ра из
Сил ба ша. Вла ди сла ва Ха вран,
ћер ка све ште ни ка Вла ди ми ра
Ло ва са ста ри јег, ко ји је до пен -
зи је ра дио у Цр кве ној оп шти ни
у Сил ба шу, про чи та ла је ње го -
ву пе сму из нај но ви је књи ге.
Крај бо го слу же ња био је по све -
ћен да ри ва њу. До ма ћи ни и гости
раз ме ни ли су сим бо лич не по -
кло не у знак за хвал но сти и за
ду го се ћа ње на овај бла го сло ве -
ни су срет. Але на Ку лик

ПО СЕ ТА ГО СТИ ЈУ ИЗ СИЛ БА ШКЕ ЦР КВЕ НЕ ОП ШТИ НЕ

За хва љи ва ње за 
плодо ве зе мље

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА „РЕ ЗАН ЦИ” ЗА БА ВА

У зна ку те сте ни на и ве за
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Nenápadná budova
„Umelky”

Koncentračný tábor 
pre Židov v Seredi

Videonahrávky 
rozprávaní tých, 
ktorí prežili

Po návšteve troch galérií na okraji
historického jadra Bratislavy a v
jej samotnom centre, prišla na
rad aj galéria moderného výtvar-
ného umenia „Umelka”, ktorá sa
nachádza mimo starého mesta,
na veľmi peknom mieste: v poza-
dí je pobrežie Dunaja a pred ňou
sa nachádza známa slovenská
Univerzita Komenského. Hoci je
budova skromná, takmer nepo-
strehnuteľná, je veľmi zaujímavá,
pretože z jednej strany dobre za-
padá do pestrého okolia, a z dru-
hej strany, pozerajúc sa na ňu
zvonku, predstavuje úspešné spo-
jenie komerčného a kultúrneho,
neprofitového. Galéria je totižto
umiestnená tesne pri významnej
mestskej dopravnej komunikácii
a obklopená je širokou viackoľa-
jovou traťou električky, spájajú-
cou túto staršiu časť Bratislavy s
novým okresom Petržalkou. Ľavá
časť budovy galérie je premenená
na pub, a pravá na reštauráciu s
obrovskou terasou a menším javi-
skom. 

Interiér budovy je menší než by
sa očakávalo. Vystavovateľom a
návštevníkom sú k dispozícii len
dve miestnosti. Jedna je veľká a
vďaka atraktívnemu architekto-
nickému riešeniu aj veľmi svetlá a
priezračná. V nej nie je potrebné
umelé osvetlenie počas dňa. Po-
zorovateľ má dojem, akoby bol v
galérii v exteriéri. Sú tu na ste-
nách zavesené obrazy a v priesto-

re vystavené skulptúry a inštalá-
cie. Menšia miestnosť predstavuje
vlastne pokračovanie hlavného
vchodu ‒ haly, a k nej sa dostane-
me zostupným schodiskom. Tu je
vystavených len niekoľko obrazov
a skulptúr. Nedostatočná veľkosť
oboch miestností vyvoláva iluzór-
nu myšlienku, že Bratislava nie je
príliš naklonená súčasnej výtvar-
nej scéne.

Keďže som na obhliadku galé-
rie „Umelka” potreboval menej
času než som plánoval, zvyšok

voľného času som využil na ná-
vštevu Múzea holokaustu v neďa-
lekej Seredi. Hoci je toto mestečko
vzdialené približne päťdesiat kilo-
metrov od Bratislavy a spojené je
so slovenskou metropolou výbor-
nou diaľnicou, malá je pravdepo-
dobnosť, že priemerného cestova-
teľa a turistu, teda aj mňa, cesta
niekedy zavedie na objavenie ale-
bo návštevu tohto mesta. Bolo to

pre mňa na jednej strane zaujíma-
vé a čudné, že sa také múzeum ne-
nachádza v hlavnom meste malé-
ho štátu, akým je Slovensko, ale v
jednom mestečku, no na druhej
strane som bol zvedavý zistiť, aký
bol život Židov v niekdajšom Če-
skoslovensku a aký osud ich stre-
tol bezprostredne pred a počas
druhej svetovej vojny. Vzhľadom
na to, že som už predtým navštívil
viacero múzeí a inštitúcií, ktoré
svedčia o holokauste, zaujímalo
ma, akým spôsobom sa dnešným
generáciám predstavuje tragédia
židovského národa a genocída
spáchaná na ňom.

Jednoducho nie je, ani nikdy
nebude postačujúce povedať, že v
Európe pred a počas druhej sve-
tovej vojny bolo zavraždených
šesť miliónov Židov, čím boli do-
hnaní na pokraj vyhynutia. Skoro
každý z nás je zaplavený číslami a
„zvyknutý” na nadbytok, hype-
rinfláciu údajov, takže je ťažké si

jasne prestaviť masovosť a syste-
matickosť zločinu genocídy. Koľ-
ko je to 100, 90 000, 500 000, šesť
miliónov, desať, dvadsaťštyri, šty-
ridsaťsedem miliónov? Čoho?
Vojenských topánok, metrov
ostnatého drôtu alebo zlatých
ríšskych mariek? Nie, ide o počet
jednotlivých ľudských životov.
Cenných a neopakovateľných.

Múzeum holokaustu je založe-
né práve v Seredi, pretože sa po-
čas druhej svetovej vojny v tomto
meste nachádzal najprv pracovný,
a potom aj koncentračný a depor-
tačný tábor pre zatknutých slo-
venských Židov. V ňom sa v ro-
koch 1941 až 1945 vystriedalo 16
000 slovenských Židov. Tábor sa
skladal z viacerých murovaných
prízemných stavieb, v ktorých bo-
li ľudia zadržaní, resp. donútení
vykonávať rozličné remeselnícke
a fyzické práce.

Na začiatku quislingovský re-
žim na Slovensku využíval reme-

selnícke a iné odborné zručnosti
a vedomosti Židov na zásobova-
nie vojska: väzni šili a vyrábali
časti vojenskej výbavy a udržiava-
li celý komplex v dobrom stave.
Chytení Židia žili nejaký čas v
kŕčovitej nádeji, že sa im otroc-
kou prácou podarí zachrániť život
a dočkať sa lepších dní. Možno
dúfali, v blízkej alebo vzdialenej-
šej budúcnosti, vo vyslobodenie
krajiny, vyhnanstvo alebo útek na
slobodné územie a do Palestíny,
ale ich tajomné očakávania sa
rýchlo rozptýlili po prvých želez-
ničných deportáciách do koncen-
tračných táborov po celej zotro-
čenej Európe. Dovtedy nemohli
vidieť či vytušiť, že bezprostredne
pri ich kasemate celodenne pre-
chádzajú železničné kompozície
prevážajúce ich nasilu „natlače-
ných” krajanov. 

Vedľa samotného tábora sa to-
tižto dodnes nachádza veľká zria-
ďovacia stanica, takže prácene-
schopných alebo z iného dôvodu
nepotrebných a nechcených oby-
vateľov tábora rýchlo premiest-
ňovali do vozňov a posielali ďalej

ťažko pracovať a zomrieť. Tými
neďalekými traťami prechádzali
počas vojnových rokov mnohé
vlaky preplnené uväznenými Žid-
mi zo samotného Slovenska a juž-
nej Európy. V múzeu bolo uvede-
né, že od 25. marca do 20. októb-
ra 1942 slovenská vláda vykonala
57 deportácií celkovo 57 752 Ži-
dov. Devätnásť deportácií s celko-
vo 18 746 Židmi poslali do
Osvienčima, a 38 do Lublina, ďa-
lej do táborov Treblinka, Bełżec,
Majdanek a Sobibor. Takto bolo
zavraždených 25 000 Židov zo
Slovenska. Od septembra 1944 do
marca 1945 sa uskutočnilo 11 de-
portácií celkovo 11 719 osôb. V
posledných vojnových rokoch, od
septembra 1944 do apríla 1945,
bolo na Slovensku zavraždených
5304 osôb a pochovaných do
dvadsaťjeden spoločných hro-
biek, zatiaľ čo vypálených bolo
viac než deväťdesiat osád. 

Na súdnom konaní vo veci voj-
nových zločinov a zločinu genocí-

dy v r. 1946 SS dôstojník, „odbor-
ník” na Židov, najprv na Slovens-
ku, potom v Grécku a na konci v
Maďarsku, ktorého meno si neza-
slúži zmienku, vyhlásil, že rieše-
ním židovskej otázky bolo zbaviť
ich príjmov a majetku. Ich zničené
životy, resp. násilnú smrť zamlčal a
zodpovednosť pripísal iným. Pred
vojnou v slovenskej časti Česko-
slovenska žilo 90 000 Židov. Po
rozpade Československa v r. 1939
bola južná časť Slovenska pripoje-
ná k Maďarsku na čele s Horthym,
kde žilo okolo 45 000 Židov.

Múzeum holokaustu v Seredi je
relatívne novou kultúrnou a pa-
miatkovou inštitúciou. Dlhšie ob-
dobie po druhej svetovej vojne
bola väčšia časť komplexu, v kto-
rom sa nachádza aj toto menšie
múzeum, využívaná ako vojenská
kasáreň. Len pred niekoľkými de-
saťročiami bolo rozhodnuté, že
schátrané prízemné budovy pra-
covného tábora budú premenené
na múzeum. Aj dnes sa múzeum
delí o niektoré ploty s policajnými
kasárňami, kým obrovská po-
schodová budova v prednej časti

bývalého tábora čaká na rekon-
štrukciu alebo búranie.

Jedinečnosť múzea v Seredi je v
tom, že expozícia artefaktov a da-
tabáz je veľmi skromná v porov-
naní s inými a známejšími mú-
zeami v Európe, avšak ponúka
stále videoprojekcie viacerých
krátkych dokumentárnych filmov
vo forme osobitných, samostat-
ných interview so slovenskými
Židmi, ktorý prežili tábor. Ich po-
kojné, nervózne, ťažké, bolestivé
rozprávania predstavujú autentic-
ké osobné svedectvá o rozmeroch
antisemitizmu a holokaustu na
území vtedajšieho Slovenska. Po-
darilo sa mi pozrieť si vyznanie
Jána Hanáka (1935), Evy Hod
Kohnovej (1933), Juraja Fuersta
(1932) a Heleny Weinwurmovej
(1925 – 2015). Každý z týchto tra-
gických a veľkolepých životných
osudov si zaslúži byť natočený do
celovečerného filmu, aby sa na to
nikdy nezabudlo.

Ivan Zafirović

Z KRÁTKEHO VÝLETU NA SLOVENSKU (III)

JAS GALÉRIE A TMA MÚZEA

HOSTKY ZĎALEKA

Znovu medzi milými ľuďmi
l Ako vnímaš Slovákov a slo-
venskú komunitu v Srbsku? Sú
viac alebo menej odlišní od Slo-
vákov na Slovensku a v Čadci?
Mohla by si nám povedať niečo
o svojich postrehoch týkajúcich
sa tunajšieho slovenského 
jazyka?

– Najväčší rozdiel je v spôsobe
života a susedských vzťahoch. Pa-
mätám sa, že v mojom detstve eš-
te existovala tá blízkosť, pohos-
tinnosť medzi susedmi. Teraz to-
ho už niet u nás, a u vás sa to za-
chovalo. Na Slovensku sme až
príliš pod vplyvom západu.
Rozumiem slovenskému jazyku,
ktorým tu hovoríte, hoci existujú
aj slová, ktoré sú mi cudzie. (Ale-
xandra uviedla niekoľko príkla-
dov slov, ktoré sú súčasťou náre-
čia tunajších Slovákov alebo sú to
srbizmy či turcizmy).
l Majú Slováci v Čadci a širšie, na
severe Slovenska, nejaké vedo-
mosti týkajúce sa Dolnej zeme a
početnej slovenskej enklávy v
Srbsku? Čo vedia o Slovákoch
roztrúsených vo svete? Existuje

vôbec záujem o krajanov žijúcich
mimo hraníc Slovenska?

– O Dolnej zemi vedia veľmi
málo. Niektorí starší možno troš-

ku viac, ako moja matka. Ak aj
majú nejaké zistenia, tie sú hlavne
o kysuckých (región, v ktorom sa
nachádza Čadca) a oravských

Slovákoch (susedný okres), ktorí
sa kedysi dávno presťahovali, ako
skúsení drevorubači, do východ-
nej Slavónie bohatej na lesy. Dalo

by sa povedať, že starší ešte aj ma-
li záujem o slovenskú komunitu
vo svete, napr. v Amerike, lebo si
chceli zachovať príbuzenské vzťa-
hy, zatiaľ čo mladí sa už málo za-
ujímajú.
l Vedela si aj ty osobne a tvoja ro-
dina niečo o Dolnej zemi pred-
tým než si sa zoznámila s Marí-
nou Hríbovou?

– Moja matka áno. Ona bola
dvakrát v mladosti, za čias Česko-
slovenska, v bývalej Juhoslávii pri
Jadranskom mori. Od nej som po-
čula o tunajších Slovákoch, a nie-
čo som sa dozvedela aj z televízie.
Do rozhovoru sa zapojila aj pani
Eva Kučáková, Alexandrina mat-
ka: Bolo nádherne pri juhoslo-
vanskom pobreží. Vtedy som sa
dozvedela, že v Juhoslávii žijú
rôzne národy a počula som o Ti-
tovi. Hovorilo sa, že kým je naži-
ve, Juhoslávia je celá. Kým ho má-
te, bude dobre. Potom som v tele-
vízii sledovala, ako v r. 1999 bom-
bardujú Srbsko a trpela som, lebo
ohrozovali aj Slovákov (hovorí
cez slzy).

l Čo vedia Slováci na Slovensku
o Srbsku? Zostalo ešte niečo z
panslavizmu na Slovensku? Ale-
bo Srbov vnímajú skôr ako Bal-
káncov?

– Majú nedostatočné poznatky.
Aj ja som sa na základnej škole
naučila veľmi málo vecí o Srbsku.
Dokonca aj čo sa týka geografie a
polohy vašej krajiny sa tomu u
nás venuje nepatrná pozornosť.
Pamätám sa, že sa spomínal Bele-
hrad a ústie Sávy do Dunaja. Ja
Srbov vnímam ako Slovanov a
považujem ich za bratov.

Pani Eva dodáva: Sú Slováci,
ktorí vnímajú Srbov ako Balkán-
cov: prihlučných, dotieravých,
nadutých...
l Chcela by si sa ešte na niečo po-
zrieť a navštíviť v Srbsku?

– Poznám iba severnú, rozvi-
nutejšiu časť Srbska. Chcela by
som navštíviť juh Srbska. Aby
som videla, ako sa žije v tých ob-
lastiach. Viem, že je tam historic-
ká, kultúrna kolíska Srbska.

Ivan Zafirović



Dobrá nálada a chutná
večera

Pozvanie prijali mnohé
ženské združenia

V posledný septembrový sobot-
ňajší večer bolo v Slovenskom
kultúrno-osvetovom spolku Det-
van celkom veselo. V sále ozdobe-
nej výšivkami bolo počuť slovens-
kú ľudovú hudbu a ľubozvučnú
slovenčinu. Z kuchyne, samozrej-
me, rozvoniavali neodolateľné re-
zance, lebo to nebola obyčajná, ale
rezancová zábava. Organizáciu
mali na starosti, už šiesty rok po
sebe, výšivkárky, ktoré pohostili
veľký počet hostí zo Sriemu, Báč-
ky a Banátu, ako aj svojich spolu-
občanov. O večeru sa postarali 

šikovné vojlovické ženy, skúsené
majsterky na výrobu rezancov,

ktoré už veľa rokov predávajú svo-
je výrobky nielen na trhu v Panče-
ve, ale aj v Belehrade. V ponuke
boli: cesnaková polievka s rezan-
cami, rezance so syrom a vypráža-
nou slaninou, zemiakové halušky,
ako aj pochúťka – neodmysliteľné
makové rezance. Na samotnom
začiatku všetkých hostí pozdravila
a privítala vedúca výšivkárskej
sekcie v Detvane Anna Pániková,
ktorá vyjadrila obrovskú radosť z
toho, že pozvanie prijal veľký po-
čet ženských združení.

Alisa Oravcová a Jana Beracko-
vá svojím tancom spríjemnili túto
zábavu. O dobrú náladu sa posta-
ral hudobník Vladimír Hudec z
Padiny. Počas večera vznikla aj
jedna pieseň, ktorú predniesla
členka združenia žien Slovenka z
Hložian.

Hostia a hostitelia tancovali,
zabávali sa a kamarátili. Aby to
bolo ešte zaujímavejšie, Vojlovi-
čanky organizovali aj tombolu s
rôznorodými darmi.

Alena Kulíková
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Aj tohto roku sme sa s našou spolu-
občiankou Annou Kuchárikovou
vybrali do Nového Sadu na vyhláse-
nie víťaza tohtoročnej fotosúťaže
Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov. Potajomky sme dúfali, že
pani Kucháriková vďaka starým fo-
tografiám zopakuje úspech spred
troch rokov. Vtedy sa o odmenu po-
delila so známym Pivničanom Já-
nom Gubom. Tentokrát však odme-
na poputovala len do Pivnice, k
mladej Anne Časárovej, ktorú sme
už stretávali na fotosúťaži počas
predchádzajúcich rokov. Mysleli
sme si, že je iba vernou sledovateľ-
kou tejto už tradičnej manifestácie,
avšak po rozhovore s ňou vyplynulo,
že aj ona už dlhšie zbiera a uchová-
va staré fotografie svojho kraja. 

PANČEVAC: Všimli sme si ťa na
predchádzajúcich odovzdáva-
niach odmien, ale v skutočnosti
nevieme o tebe nič. Toto je príle-
žitosť, aby sme sa lepšie spoznali.

ANNA ČASÁROVÁ: Žijem v
Pivnici. Vo svojej rodnej obci som
ukončila ZŠ 15. októbra. Keďže
som nevedela, čím by som sa chce-
la zaoberať v živote, zapísala som
sa na Gymnázium Jána Kollára so
študentským domovom v Báč-
skom Petrovci, ktoré mi poskytlo
široké spektrum vedomostí. Na
gymnáziu som mala predmet psy-
chológia. Zapáčila sa mi analýza
ľudskej psychiky a duše. Vďaka
vtedajšiemu riaditeľovi internátu,
Ondrejovi Korošovi, ktorý je tak-
tiež psychológom, a jeho manžel-
ke Tatiane Korošovej, ktorá ma
učila psychológiu, som sa rozhod-

la pre štúdium psychológie. Baka-
lárske štúdium – odbor učiteľstvo
pedagogiky a psychológie som
ukončila na Slovensku, v meste
Nitra. Potom som si založila rodi-
nu: s manželom Mirkom mám dve
deti, Dianu a Mihajla. Nostalgia
bola kľúčová na to, aby som sa vrá-
tila žiť so svojou rodinou v Srbsku.
Prvú prácu som mala v Novom
Sade. Zastupovala som učiteľa
psychológie v Zdravotníckej škole
7. apríla. Potom som začala praco-
vať ako osobná asistentka dieťaťa v
ZŠ 15. októbra.

l Teraz sa zaoberáš špecifickou
prácou ‒ pracuješ s dieťaťom so
špecifickými potrebami. Mohla

by si nám opísať, aké sú tvoje úlo-
hy? Nielenže ho vzdelávaš, ale ho
aj vychovávaš. Učíš ho početným
zručnostiam.

– Vzhľadom na to, že som si ne-
mohla nájsť konkrétnu prácu v
odbore, rozhodla som sa pokračo-
vať v podobnom smere, a to tak, že
budem osobnou asistentkou dieťa-
ťa a budem môcť využívať aspoň
malú časť psychológie v praxi.
Som asistentkou dieťaťa, ktoré má
detskú mozgovú obrnu a navšte-
vuje ôsmy ročník. Keďže aj v
Srbsku bola zavedená inklúzia,
tento chlapec sa zúčastňuje riadnej
výučby. Každý deň ho beriem do
školy a vraciam domov na jeho vo-
zíku. Podarilo sa nám vytvoriť vý-
bornú komunikáciu, ktorá sa po-
sunula na vyššiu úroveň. Každo-
denne som s ním na hodinách, po-
máham mu, aby zvládol nové slo-
vá, aby sa naučil novým zručnos-
tiam potrebným pre život, kŕmim
ho, pekne sa kamarátime, vtipku-
jeme a takto trávime dni v škole.
Nie je to práca, z ktorej by sa dalo
zbohatnúť vo finančnom zmysle
slova, avšak vlastnou prácou sa zí-
skava bezpodmienečná láska, kto-
rú v dnešnej dobe možno len
zriedkavo stretnúť. Človek sa du-
chovne obohacuje a získava iný
pohľad na život.

l Ako dlho zbieraš staré foto-
grafie?

– Staré fotografie zbieram, od-
kedy som si všimla konkurz na

webovej stránke Ústavu pre kultú-
ru vojvodinských Slovákov. Boli
tam zaujímavé témy a toto je už
štvrtý ročník, ako sa ho zúčastňu-
jem. Vypísaný konkurz má každo-
ročne stanovenú nejakú tému: na-
príklad, najlepšia fotografická
snímka slovenskej vojvodinskej
kultúry, najstaršia fotografia mla-
domanželov, zvykov, najstaršia
pohľadnica, tradičné remeslá, fo-
tografie z detstva, pastierska kultú-
ra. Alebo, napríklad, tento rok bo-
la fotosúťaž venovaná tradičnej ar-
chitektúre Slovákov vo Vojvodine,
ich rodinným domom, verejným a
sakrálnym objektom, ale aj budo-
vaniu a rekonštrukcii stavieb. 

l Uchovávaš len staré rodinné
fotografie, alebo ich zbieraš aj od
príbuzných, priateľov a susedov?

– Fotografie zväčša nachádzam
u svojej babky Viery Maďarovej,
ktorá má bohatú zbierku. Babka
žila v Báčskom Petrovci, jej rodné
priezvisko bolo Godra. To je jed-
na rodina, ktorá je známa v histó-
rii vojvodinských Slovákov a kto-
rá prechovávala takéto cennosti.
Fotografie zbieram aj od príbuz-
ných. Ak ide o nejakú tému, pri
ktorej viem, že jednotlivci môžu
mať fotografie takého druhu, aké
vyhľadávam, oslovím ich a oni mi
zvyčajne ochotne pomôžu. 

l Čo ťa prilákalo k starým foto-
grafiám? Sama si dostala nápad
venovať sa starým fotografiám,
alebo ťa niekto ovplyvnil? Napadol

mi tvoj známy, pán Guba, ako
dlhoročný usilovný strážca tradícií
Pivnice. Môžeme zbieranie sta-
rých fotografií nazvať koníčkom?

– K starým fotografiám ma pri-
lákala skutočnosť, že je to naozaj
bohatý historický artefakt. Vždy
boli pre mňa zaujímavé témy o
tom, ako ľudia kedysi žili. Dnes je
všetko dostupné a jedným klikom
urobíme digitálnu fotografiu. Ona
sa nijako nedá porovnať s fotogra-
fiou, ktorú držíme v ruke. Vieš, že
znázorňuje určité obdobie z mi-
nulosti, predstavíš si niekdajšiu
procedúru výroby fotografie a po-
chopíš, aká cenná je tá čiernobie-
la, ošúchaná, zožltnutá fotografia.
Neopísateľný pocit retrospektívy.
Nápad som dostala v podstate sa-
ma. Vždy som sa rada listovala v
starých albumoch. Pán Guba je
vášnivý strážca tradície a histórie
Pivnice. Oceňujem jeho vytrva-
losť a obdivujem jeho oddanosť a
charizmu. Vždy, keď sa stretneme,
sa máme o čom porozprávať.

l Máš ešte nejaké hobby? Zbie-
raš ešte niečo: staré ľudové kroje,
starý nábytok, tradičné náradie a
podobne?

– Nie, nezbieram nič iné okrem
fotografií. Keďže som sa už reali-
zovala ako matka, venujem sa
hlavne rodine. Ostatné staré veci
obdivujem a rada si ich pozerám.
Uchovávam kroje, ktoré som no-
sila. Zdedila som ich po babke,
keď som tancovala vo folklórnej
skupine. Ktovie, možno sa v bu-
dúcnosti vydám aj tou cestou zbe-
rateľstva. Rada čítam knihy, ce-
stujem, spoznávam rôzne kultúry
a ľudí. Potešením je pre mňa aj
odovzdávanie vedomostí žiakom,
a preto dávam súkromné hodiny.
Rada píšem a svoje texty posie-
lam do týždenníka „Nedeljne no-
vine”. Píšem o udalostiach v Piv-
nici, robím interview s rôznymi
zaujímavými ľuďmi, posielam oz-
námenia a podobne. 

l Fotografuješ vo voľnom čase?
Myslím tým, či máš ambíciu za-
oberať sa umeleckou fotografiou
ako dokumentom – aby si zachrá-
nila pred zabudnutím nejaké
predmety, scenérie, ľudí a zvyky?

– Vo voľnom čase rada zachy-
távam nejaké pekné chvíle, niečo,
čo ma v tej chvíli očarí, ale nezao-
berám sa profesionálnym foto-
grafovaním. Mám iba vlastný ar-
chív. Možno by som mala uvažo-

vať v tom smere ‒ že jedného dňa
aj moji potomkovia budú vyhľa-
dávať fotografie, aby sa pozreli,
ako sa kedysi žilo.

l Koľkokrát si sa doteraz zú-
častnila súťaže Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov? Je toto
tvoja prvá odmena?

– Už som spomenula, že som sa
súťaže zúčastnila štyrikrát. Počas
predchádzajúcich rokov sa stalo,
že bola niektorá z mojich fotogra-
fií na pohľadnici Ústavu. Prvú od-
menu som získala tento rok a
chcela by som sa aj touto cestou
poďakovať Ústavu pre kultúru
vojvodinských Slovákov za dar a
za to, že si všimli moje úsilie. Té-
mou bola architektúra Slovákov
vo Vojvodine. Vyhrala som prvú
cenu, lebo som našla naozaj veľa
fotografií, ktoré súvisia s touto té-
mou. Medzi fotografiami bol aj
dom manželových starých rodi-
čov z r. 1927. Na nej je tzv. einfort
brána (z nemeckého slova Einfa-
hrt, čo znamená krytá príjazdová
cesta do dvora). Na väčšom počte
fotografií je znázornené, ako si ľu-
dia navzájom pomáhali pri vý-
stavbe domu. Obdivujem tú šľa-
chetnosť, spoločnú prácu, družbu
a pokojnejší spôsob života. Vypi-
sovaním fotosúťaží Ústav nielenže
obohacuje svoje fondy, ale chce
motivovať aj jednotlivcov, aby vo
svojich súkromných archívoch a v
okolitých prostrediach vyhľadáva-
li zabudnutý poklad, ktorý svedčí
o bohatstve našej kultúry, o cen-
nosti a neopakovateľnosti každo-
denného života tunajších Slová-
kov, ktorým sa, hoci boli odlúčení
od svojho národa, podarilo
udržať, vyvíjať a tým spôsobom
obohacovať slovenskú kultúru vô-
bec, ako aj kultúrny kontext Voj-
vodiny, dokonca aj celého Srbska.

l Čo by si si priala, aby bolo té-
mou jednej z nasledujúcich foto-
súťaží Ústavu?

– Priala by som si voľnú tému,
aby sme si sami mohli vybrať, čo
je pre nás zaujímavé a aby sa to
potom archivovalo. Pravdepo-
dobne všetci majú nejaké fotogra-
fie, ktoré sa možno ani nemusia
zaradiť do tematickej kategórie.
Ony sú neopakovateľným svedec-
tvom o tom, kto sme a akí sme
boli, odkiaľ pochádzame, a týmto
spôsobom nám možno pomôžu
pochopiť aj kam smerujeme.

Ivan Zafirović

ZACHOVÁVANIE SLOVENSKÝCH TRADÍCIÍ V PIVNICI

NOSTALGIA JE KĽÚČOVÁ

Deň na trávenie času
s priateľmi 

V nedeľu 3. novembra vládla vo
vojlovickom kostole slávnostná
atmosféra. Nielen preto, že ve-
riaci ďakovali za plody zeme, ale
aj preto, že ich svojou prítom-
nosťou poctili hostia z cirkevné-
ho zboru zo Silbaša, na čele s fa-
rárkou Jasminou Kotasovou
Medveďovou.

Usilovné členky vojlovického
oltárneho krúžku žien aj tento
rok ozdobili kostol plodmi jese-
ne. Oltár bol ozdobený chle-
bom, z ktorého sa šírila neodo-
lateľná vôňa, a pred ním boli po-
ložené rôznofarebné plody ze-
me: ovocie, zelenina, kvety a
obilniny. Veriaci ďakovali Páno-
vi za toto požehnanie. Bohosluž-
by spoločne vykonali domáci fa-
rár Branislav Kulík a hostka, fa-
rárka Jasmina Kotasová Medve-
ďová. Ona predniesla aj kázeň.

Nádherné spoločné chvíle
svojím spevom spestrili členky
cirkevného spevokolu zo Silba-
ša. Vladislava Havranová, dcéra
kňaza Vladimíra Lovása staršie-
ho, ktorý do odchodu do dô-
chodku pracoval v cirkevnom
zbore v Silbaši, prečítala jeho
báseň z najnovšej knihy. Na
konci bohoslužby prebiehalo
odovzdanie darov. Hostitelia a
hostia si symbolicky vymenili
dary na znak vďačnosti a dlhú
spomienku na toto požehnané
stretnutie.

Alena Kulíková

NÁVŠTEVA HOSTÍ ZO SILBAŠSKÉHO 

CIRKEVNÉHO ZBORU

Poďakovanie za plody zeme

TRADIČNÁ REZANCOVÁ ZÁBAVA

V znamení cestovín a vzťahov
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КА КО ДА ВАМ У ПАН ЧЕ ВУ НЕ УКРА ДУ БИ ЦИКЛ

ГО ВО РИМ ТИ ХО И НО СИМ U-БРА ВУ СА СО БОМ
„За по след њих де сет да на су
ми из ула за згра де, ко ја се уред -
но за кљу ча ва, на Ко те жу 2,
укра ли два би ци кла. По сле при -
ја ве ис по ста ви МУП-а ре кли
су ми да днев но има ју по пет-
шест при ја ва кра ђа би ци ка ла,
а ко ли ко их ствар но днев но не -
ста не, сам Бог зна!”

Ово је са мо јед на од не ко ли -
ко де се ти на по ру ка ко је се ти чу
кра ђе би ци ка ла, а ко је се мо гу
про чи та ти у „Феј сбук” гру па ма
у ко ји ма се оку пља ју Пан чевци.

Ево де ло ва још не ких слич -
них об ја ва: „У то ку по по днев -
не сме не у шко ли ’Све ти Са ва’
на Ми си укра ден је би цикл,
ко ји је уред но био за кљу чан
ис пред глав ног школ ског ула -
за. Би цикл је стар шест ме се -
ци и још увек у га ран ци ји.”;
„Ис пред Дис пан зе ра укра ден
нов жен ски би цикл...”; „Укра -
ден би цикл на Те сли но ћас из -
ме ђу 1 и 5 са ти...”; „У Ули ци
Па је Мар га но ви ћа из згра де ми
је укра ден нов, за кљу чан би -
цикл...”; „Са мо да по ру чим они -
ма ко ји су ми укра ли би цикл
ис пред згра де у Ули ци бра ће
Јо ва но вић да су коч ни це за ме -
ње не, та ко да не бри ну...”; „Кад
сам се око по но ћи вра тио с
кон цер та, схва тио сам да су ми
укра ли би цикл вре дан 400 евра.
Био је за кљу чан код згра де у
Ули ци Сте ва на Шу пљик ца...”

Кра ђе би ци ка ла да нас су очи то
сва ко дне ви ца, а ло по ви су, чи -
ни се, све ве шти ји. По не кад је
до вољ но да вам па жња по пу -
сти бу квал но на не ко ли ко де -
се ти на се кун ди и ваш дво точ -
каш ће не ста ти без тра га, а већ
истог да на би ће ра ста вљен на
де ло ве и пре про дат у не ком
дру гом гра ду, а мо жда и држави.

Ма ло је срећ ни ка ко ји ус пе -
ју да свог љу бим ца до би ју на -
зад на кон кра ђе, па у овом слу -
ча ју и те ка ко ва жи из ре ка:

„Бо ље спре чи ти не го ле чи ти”.
Ми смо се код струч ња ка рас -
пи та ли на ко ји на чин ће те нај -
бо ље кра дљив ци ма осу је ти ти
на ме ре. Раз го ва ра ли смо са
Уро шем Ђор ђе ви ћем, јед ним
од све га не ко ли ко ли цен ци ра -
них сер ви се ра би ци ка ла у на -
шој др жа ви, ко ји је за по слен у
про дав ни ци дво точ ка ша и
опре ме за њих у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на.

– Би ци кли се кра ду сва ко -
днев но. Био сам све док мно -
гих кра ђа, чак и око на ше рад -
ње, ко ја је у са мом цен тру гра -
да. Ком ши ји из су сед ног ло ка -
ла укра ли су би цикл. На сло нио
га је на зид и ушао бу квал но на
ми нут да узме не што и кад је
иза шао – би ци кла ви ше ни је
би ло. Де си ло се ви ше пу та да
љу ди код нас ку пе би цикл и да
се по сле не де љу да на вра те да
нам се по жа ле да им је дво точ -
каш већ укра ден. То баш бу де
жа ло сно – ка же Урош.

Уза луд вам труд, сви ра чи
Ако вас за де си та не сре ћа да
се баш ваш дво точ каш на ђе
на ме ти ло по ва, ма ле су шан -
се да ће те га икад по но во ви -
де ти.

– Све и да по ли ци ја про на ђе
ло по ва, би цикл те шко да ће
би ти код ње га, јер ти љу ди свој
плен про да ју истог да на, и то
за не ко ли ко хи ља да ди на ра. Уз
то, вред ност би ци кла је обич -
но пре ма ла, па ће вам у по ли -
ци ји пре по ру чи ти да про тив
кра дљив ца са ми по диг не те
при ват ну ту жбу. Ма ло ко ће
то ура ди ти, јер адво кат и суд -
ски тро шко ви обич но ко шта ју
бар три пут ви ше од са мог би -
ци кла, а ка да до би је те на су -
ду, не ће те мо ћи да се „на пла -
ти те”, јер су ло по ви у ве ћи ни
слу ча је ва нар ко ма ни и со ци -
јал ни слу ча је ви код ко јих чак
ни из вр ши те љи не ма ју шта да
за пле не – об ја шња ва наш са -
го вор ник.

Он до да је и да су мно ги ње -
го ви при ја те љи и по зна ни ци
би ли жр тве ло по ва, а са мо је -
дан је ус пео да про на ђе свој
би цикл, вре дан око 2.000 евра.

– Нар ко ман је тај бајс
про дао за 2.000 ди -
на ра не ком чо -
ве ку из јед ног
од окол них
пан че вач -
ких се ла.
По што је
реч о је -
дин стве -
ном би ци -
клу, при ја -
тељ је раз -
гла сио по
дру штве ним
мре жа ма да га
тра жи и, сре ћом,
ус пео је да са зна где
је. Оти шао у то се ло и
от ку пио би цикл од чо ве ка за
2.000 ди на ра, ко ли ко га је он
сам пла тио. Знам и за слу чај да

су чо ве ку из згра де По ли циј ске
упра ве укра ли друм ски би цикл.
По зна ни ку су оби ли стан и са -
мо су би цикл из не ли. Кра ду се
и точ ко ви, звон ца, све тла, бу -
квал но све што мо же да се ски -
не. У тим слу ча је ви ма за и ста
не ма по мо ћи – ка же Урош.

Кле шта у тор би

Пре ма ре чи ма овог сер ви се ра,
ло по ви ма за штит не сај ле и
слич на по ма га ла не пред ста -
вља ју пре пре ку.

– Ло по ви углав ном но се ве -
ли ка кле шта за ар ма ту ру, ко ја
мо гу да пре се ку све. Чуо сам
од не ких љу ди да по је ди ни кра -
дљив ци кле шта но се у тор би,
ко ја је у до њем де лу про бу ше -
на. Са мо при ђу и за се кунд пре -
се ку сај лу и од ве зу би цикл. Гле -
дао сам на „Ју тју бу” чо ве ка ко -
ји сај ле се че ма лом аку му ла -
тор ском бру си ли цом. Да кле,
кад ре ше да укра ду, на ћи ће
на чин да то учи не, не мо жеш
их спре чи ти – твр ди Урош.

Не ма спа са

У про дав ни ци у ко јој ра ди овај
мо мак мо гу се на ћи нај -

ра зли чи ти је вр сте
сај ли, ла на ца, U-

бра ва и слич -
них ствар чи -
ца ко је слу -
же за ве зи -
ва ње и за -
кљу ча ва ње
би ци ка ла.
Це не се
кре ћу од
не  ко  ли ко

сто ти на до
не ко ли ко хи -

ља да ди на ра, а
по штен про да вац

не ће од вас са кри ти
чи ње ни цу да сто по стот не

за шти те јед но став но –  не ма.
– У про да ји се мо гу на ћи раз -

не вр сте за шти те, али све то

ви ше слу жи да од вра ти ло по ва
од кра ђе не го што ствар но шти -
ти. По ме ни, нај си гур ни ја за -
шти та су лан ци за ве зи ва ње
ску те ра, а ма на им је то што су
те шки по не ко ли ко ки ло гра ма,
па не мо же баш сва ко ни да их
но си са со бом. То мо же да се
пре се че са мо бон се ком или бру -
си ли цом, ако ло по ви има ју то -
ли ко вре ме на. Има и не ких
ква ли тет ни јих U-бра ва из уво -
за, на пра вље них од ква ли тет -
ни јег че ли ка, али ни оне ни су
ис пи та не. Та кав је дан ко мад

ко шта пре ко 4.000 ди на ра, док
обич не ки не ске ва ри јан те ста -
ју до хи ља ду ди на ра. Га ба рит -
на ску тер ска за шти та је од 1.800
до 2.000 ди на ра. Ка кву ће те за -
шти ту ода бра ти, за ви си од то -
га на ко ли ко ду го оста вља те
би цикл. Ако ће те свра ти ти не -
где на пет ми ну та и др жа ти
би цикл на оку, и нај јеф ти ни ја
сај ла од ра ди ће по сао, али ако
оста вља те бајс на цео дан и још
ако је не где за ву чен, ту по не -
кад ни шта не ће по мо ћи. Сад
се нај ви ше ис пла ти да имаш
што ру жни ји и јеф тин би цикл,
ко ји ло по ви ма не ће би ти ин -
те ре сан тан, па све и да ти га
укра ду, ма ње ће ти би ти жао –
твр ди Урош.

Дра га на Ко жан

За бра ње но и ка жњи во
Па зи те и на ово:

• До ку мен те и дру ге вред но -

сти не оста вљај те у тор би ца -

ма на би ци клу.

• Из бе га вај те да оста вља те

би цикл на ску че ним ме сти -

ма, по пут ха у сто ра, раз ли чи -

тих про ла за или пар кин га за

ау то мо би ле, јер би сте се мо -

гли не у год но из не на ди ти

уко ли ко дво точ каш пре тр пи

не ко оште ће ње.

• Ако су ва ша де ца би ци -

кли сти, раз го ва рај те с њи ма

о овом про бле му и упу ти те

их на од го во р но по на ша ње.

Будите пажљиви при куповини Злат на пра ви ла
• Не ко ри сти те јеф ти не лан -

це и сај ле са че тво ро ци -

френим ши фра ма ко је

кра дљив ци мо гу ла ко пре се -

ћи или сло ми ти, не го спи -

рал ну или че лич ну сај лу с

бра вом. По не пи са ном пра -

ви лу, на бра ву или сај лу тре -

ба ло би да по тро ши те 10%

од вред но сти ва шег би ци кла.

• Ако пар ки ра те би цикл на

ме сту где има мно го дру гих

би ци ка ла, знај те да је баш

то са вр ше но ме сто за кра ђу.

Мно го је ри скант ни је укра -

сти би цикл ко ји је уса мљен

и упа да у очи не го из ву ћи је -

дан из го ми ле. Ваш би цикл

за то мо ра увек би ти оси гу -

ран бо ље од оних крај ко јих

је пар ки ран: та ко по ве ћа ва -

те шан се да се ло пов пре о -

ри јен ти ше на дво точ каш

по ред ва шег.

• Ако ни сте у бли зи ни пар -

кин га на ме ње ног би ци кли -

ма, би цикл оста ви те на

ме сту ко је је до бро осве тље -

но и под ви део-над зо ром и

оси гу рај те га на аде ква тан

на чин.

• Ме сто на ко ме оста вља те

би цикл тре ба да бу де про -

мет но, али не пре ви ше. Из -

бе га вај те ло ка ци је где се

кре ће ве ли ка ма са љу ди,

као што су ау то бу ске ста ни -

це, би о ско пи, шко ле и слич -

но. Не за бо ра ви те да

при ли ка ства ра ло по ва, а

ов де кра дљив ци ма гу жва

иде на ру ку. Па мет ни је је

оста ви ти би цикл не да ле ко

од ка фи ћа или ре сто ра на,

јер ће љу ди ко ји опу ште но

ис пи ја ју пи ће или ру ча ју ла -

ко уо чи ти сум њи ва де ша ва -

ња око њих бу ду ћи да су

та да усме ре ни ји на та кве

ства ри.

• Про ве ри те да ли се стуб за

ко ји сте ве за ли би цикл мо -

же ла ко иш чу па ти из под ло -

ге и да ли се би цикл мо же

по ди ћи и из ву ћи пре ко вр ха

сту ба.

• Ве зи ва ње би ци ка ла за

пре но си ве објек те ко ји ни су

при чвр шће ни за под ло гу, по -

пут кан ти за сме ће и слич но,

ни ка ко се не пре по ру чу је.

• Нај бо љи на чин да обез бе -

ди те би цикл је сте да ве же те

рам и зад њи то чак за јед но,

а ако је мо гу ће, ве жи те и

пред њи то чак. Ни ка да не

ве зуј те са мо пред њи то чак,

јер се он углав ном ски да

јед но став ним по те зом оси гу -

ра ча!

• Не оста вљај те би цикл без

над зо ра на ду же вре ме и на

ла ко до ступ ним ме сти ма,

по себ но но ћу.

• Не мој те увек пар ки ра ти

би цикл на истом ме сту. То

ће по тен ци јал ним ло по ви ма

при ву ћи па жњу и пру жи ће

им мо гућ ност да пом но ис -

пла ни ра ју на пад.

• По ру жни те свој би цикл

(ко ли ко год вам то те шко па -

да ло). До вољ но је да на не -

ко ли ко ме ста по ста ви те

де бе лу цр ну тра ку та ко да

тај део де лу је оште ће но, па

да по тен ци јал ни кра дљи вац

из гу би ин те ре со ва ње.

Истраживања су
показала да
потенцијални
крадљивац готово
увек одустаје од крађе
кад види да је бицикл
заштићен и осигуран
на две тачке.

• Кад ку пи те но ви би цикл,

са чу вај те ра чун и за пи ши те

се риј ски број ра ма. Тај број

је уку цан у рам не где с

доње стра не по го на или на

не ком ма ње ви дљи вом

месту.

• Не ку пуј те би ци кле од не -

по зна тих осо ба, без до ку -

мен та ци је и по сум њи вој

це ни.

• Фо то гра фи ши те би цикл ра -

ди лак ше иден ти фи ка ци је.

• За пи ши те озна ке де ло ва,

а по го то во се риј ски број

пред њег амор ти зе ра, уко -

ли ко га има те, јер је и то на

це ни.

• Ако вам би цикл слу жи за

тре нин ге и озбиљ ни је во -

жње, раз ми сли те о на бав ци

још јед ног, ма ње вред ног

(на при мер, по лов ног), ко ји

ће те ко ри сти ти као пре во зно

сред ство за оба вља ње сит -

них по сло ва по гра ду. Та ко

не ће те ха ба ти ску пу опре му,

а и сма њи ће те ри зик од кра -

ђе или оште ће ња свог ску -

по це ног љу бим ца.

У слу ча ју кра ђе
• Ако вам укра ду би цикл,

кра ђу при ја ви те у нај бли жој

по ли циј ској ста ни ци.

• На ве ди те тач ну ло ка ци ју

кра ђе и што де таљ ни је опи -

ши те би цикл, као и све ва -

жне по је ди но сти (се риј ски

бро је ви, на леп ни це итд.).

• Ако не же ли те да при ја -

ви те кра ђу ва шег љу бим ца

јер ми сли те да ни шта не ће -

те по сти ћи ти ме, раз ми -

слите два пут. Мо жда је

ствар но та ко, али ће јав -

ност има ти ја сни ју ста ти -

сти ку о то ме ко ли ко се

би ци ка ла укра де, а би ци -

кли сти ће има ти ја чи ар гу -

мент да тра же да се тај

про блем не ка ко ре ши.

Школ ски при мер до бре за шти те
Са са мо јед ним по ма га лом

не мо гу ће је оси гу ра ти ком -

пле тан би цикл, па се за то

пре по ру чу је ко ри шће ње ви -

ше раз ли чи тих ла на ца и

сајли.

Нај де ло твор ни је је оси гу -

ра ње би ци кла на две тач ке:

U-бра ва у ком би на ци ји са

ску тер ском сај лом од би ће ће

и нај у пор ни јег кра дљив ца.

Ова ме то да се по себ но

пре по ру чу је ка да би цикл

оста вља те на по љу на ду же

вре ме, а по го то во пре ко но -

ћи. Ја сно је да је те шко но -

си ти два те шка по ма га ла

ове вр сте у тор би или рук са -

ку, али ако има те вре дан би -

цикл, сва ка ко се ис пла ти.

Још је дан са вет: што је U-

бра ва ма ња, то је и бо ља, не

са мо за то што ју је прак тич -

ни је но си ти са со бом, већ и

за то што она због сво је кон -

струк ци је оте жа ва кра ђу.

Савет плус

Ако на бициклу нема
серијског броја,

направите сами ознаку
или више њих на раму

бицикла, тако да постане
уникатан и да га можете

препознати чак и ако
га лопови

префарбају.
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У не де љу су че сти це
ПМ10 до сти гле вред ност
од 284,6 ми кро гра ма 
по ме тру куб ном

Оце не ва зду ха: од
„нездра вог за осе тљи ве”
до „не здра вог за све”

Ва здух у Пан че ву је за ви кенд и то -
ком прет ход них да на био за га ђе ни ји
не го што смо на ви кли, па је углав ном
од струч ња ка за ае ро за га ђе ње до би -
јао на ран џа сту трој ку, што зна чи да
је не здрав за осе тљи ве гру пе, а у су бо -
ту, 7. де цем бра озна чен је цр ве ном
че твор ком. Ова оце на под ра зу ме ва да
је оно што смо уди са ли би ло не здра -
во за све. На за га ђе ност је ути ца ла
из у зет но по ве ћа на вред ност че сти ца
ПМ10 – сит них че сти ца пра ши не ко -
је су по зна те под на зи вом „не ви дљи -
ве уби це”.

Ова пра ши на ма ња од 10 ми кро ме -
та ра, пре ма про це на ма Свет ске здрав -
стве не ор га ни за ци је (СЗО), сва ке го -
ди не је од го вор на за пре у ра ње ну смрт
ви ше од 5.400 љу ди у Ср би ји. На и ме,
че сти це ПМ10 при ли ком уди са ња

директ но на па да ју ре спи ра тор ни си -
стем и де по ну ју се у нај ду бљим де ло -
ви ма плу ћа, по себ но угро жа ва ју ћи де -
цу, труд ни це, ста ре осо бе и љу де с
хро нич ним ре спи ра тор ним и кар ди -
о ва ску лар ним обо ље њи ма.

Те жак ви кенд

Си ту а ци ја је про те клог ви кен да би ла
по себ но алар мант на у шест гра до ва у
Ср би ји: у Бе о гра ду, Пан че ву, Сме де -
ре ву, Но вом Са ду, Бе о чи ну, Ва ље ву и
Ни шу.

Пре ма по да ци ма За во да за јав но
здра вље, ре корд на вред ност ПМ10 у
Пан че ву у по след њих не де љу да на за -
бе ле же на је у не де љу, 8. де цем бра, у
3 са та ују тру, и из но си ла је 284,6 ми -
кро гра ма по ме тру куб ном, што је
пре ко пет пу та ви ше од то ле рант них
50 ми кро гра ма по куб ном ме тру. Вред -
но сти су би ле ви со ке и у по не де љак
(155,79) и у уто рак (127,33), а ма ло
из над до зво ље ног ни воа кре та ле су се
и у сре ду, 11. де цем бра, у вре ме за -
кљу че ња овог бро ја „Пан чев ца”.

Ва жни са ве ти

У Цен тру за хи ги је ну и ху ма ну еко ло -
ги ју За во да за јав но здра вље Пан че во
по тра жи ли смо и до би ли пре по ру ке о
то ме ка ко тре ба да по сту па мо у слу -
ча ју кон ста то ва ног по ве ћа ња за га ђе -
но сти ам би јен тал ног ва зду ха.

– Тре ба ло би да гра ђа ни сма ње кре -
та ње и бо ра вак на отво ре ном у град -
ској зо ни, по себ но у ју тар њим и

вечерњим ча со ви ма, ка да је кон цен -
тра ци ја ча ђи у ва зду ху нај ве ћа. Та ко -
ђе, тре ба ло би сма њи ти про ве тра ва -
ње про сто ри ја до про ме не вре мен -
ских при ли ка. Ри зич ним гру па ма ста -
нов ни штва, као што су хро нич ни бо -
ле сни ци, ста ри ја по пу ла ци ја, ма ла де -
ца и труд ни це, пре по ру чу је се, ако је
то мо гу ће, бо ра вак у сре ди на ма где
не ма за га ђу ју ћих ма те ри ја. Фи зич ке
ак тив но сти, по пут спорт ских тре нин -
га, тре ба ре а ли зо ва ти у за тво ре ним,
за то про пи са ним про сто ри ма. Требало

би да хро нич ни бо ле сни ци ре дов но
узи ма ју те ра пи ју уз кон сул та ци је с
ле ка ром. Гра ђа ни ма се са ве ту је да
пра те ме диј ска са оп ште ња о ста њу
ква ли те та ва зду ха – ре кла је за „Пан -
че вац” др Рад ми ла Јо ва но вић, на чел -
ни ца Цен тра за хи ги је ну и ху ма ну
еко ло ги ју.

Она је под се ти ла и на то да је, ра ди
сма ње ња за га ђе ња, ва жно по ди за ти
свест о нео п ход но сти ре дук ци је ко -
ри шће ња ин ди ви ду ал них во зи ла и ин -
ди ви ду ал них ло жи шта, као и да тре -
ба ра ди ти на уште ди елек трич не енер -
ги је, с об зи ром на то да се на тај на -
чин омо гу ћа ва сма ње ње са го ре ва ња
лиг ни та у тер мо е нер гет ским ком плек -
си ма у Ср би ји, а ти ме и са мо ае ро за -
га ђе ње.

Ре зул та те ме ре ња ква ли те та ва зду -
ха у Пан че ву мо же те пра ти ти на сај -
ту www.zjzpa.org.rs, у де лу „Мо ни то -
ринг ва зду ха”, као и на сај ту www.pa-
neko.rs.

За ко ном о тр го ви ни про пи са но је да
по сло дав це ни шта не оба ве зу је да
огра ни ча ва ју рад од ре ђе ним да ни ма.
Ипак, го во ри се све ви ше о уво ђе њу
не де ље као оба ве зног сло бод ног да на
у мар ке ти ма.

Ме ђу по тро ша чи ма, као и ме ђу на -
шим гра ђа ни ма ми шље ња о то ме су
по де ље на.

РА ДО СЛАВ ЦВЕТ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– По др жа вам рад не де љом, ја сам

ра дио це лог жи во та та ко. Али то се
пла ћа 150 од сто. Да нас је дру га чи је,
при ват ни ци не пла ћа ју нор мал но ни
рад ним да ни ма. Ипак, ка да је ло ше
вре ме, био би ми про блем ка да не би
би ла отво ре на бар јед на про дав ни ца
у мо јој бли зи ни.

ГО РАН ТРА И ЛО ВИЋ, би бли о те кар:
– Ме ни као куп цу од го ва ра да све

ра ди. С дру ге стра не, имам при ја те -
ље ко ји ра де у при ват ним рад ња ма.

Њи ма је рад то ком пра зни ка, за не
та ко ви со ку пла ту, ве ли ки на пор. Али
ако би се уки нуо рад не де љом, ве ру -
јем да би смо се сна шли, као што смо
и ра ни је „гу ра ли”. Пам тим вре ме на
ка да не де љом ни је ра ди ло ни шта.

МИ РО СЛАВ ТР ЊА НАЦ, пен зи о нер:
– Тре ба да ра де пре храм бе не про -

дав ни це, али у огра ни че ном бро ју,
ме ђу со бом би мо гле да на пра ве до -
го вор. Га зде он да мо ра ју да рад ни ци -
ма по ве ћа ју пла те, али они то не ће,
јер смо до спе ли у ли бе рал ни ка пи та -
ли зам. Због че га би тек стил не рад ње
би ле отво ре не ви кен дом? Мар ке та
има са свим до вољ но, сло бод но не ки
мо гу да се за тво ре у не де љу.

МИЛ КА ВА СО ВИЋ РАН КО ВИЋ, 
еко но ми ста:

– Пре жи ве ла бих без са мо по слу ге
по след њег да на у сед ми ци. Ио на ко
не па за ри мо сва ког да на. Овај рад

мо же да се уки не, или је мо жда бо ље
да по сто ји је дан де жур ни про дај ни
пункт. Ако је град ве ћи, он да мо же да
се уве де ве ћи број про дај них ме ста.
Сви има ју дру га чи је по тре бе и ин те -
ре се, али мо же мо да се ор га ни зу је мо.

МИ ЉА НА МИЉ КО ВИЋ, 
ма стер би о лог:

– Не бих во ле ла да не мам где да ку -
пим хлеб би ло ког да на у не де љи. Ни -
сам за то да јед на рад ни ца стал но бу де
на по слу, али ко лек тив мо же да по де ли
по сао. Сва ко од нас тре ба да има сло бо -
дан дан, али то не мо ра да бу де не де ља.

ДУ ШАН КА ЋИ РИЋ, 
здрав стве ни рад ник:

– Сед ми дан тре ба да бу де дан за од -
мор. Не би ми сме та ло ка да тог да на не
бих има ла где да обез бе дим на мир ни -
це, па ма кар то био и хлеб. При пре ми -
ли би смо хра ну на вре ме у том слу ча ју.

Анкетирала: Ј. Катана

М. ВАСОВИЋ РАНКОВИЋМ. ТРЊАНАЦ М. МИЉКОВИЋ Д. ЋИРИЋ

ШТА МИ СЛИ ТЕ О РА ДУ У МАР КЕ ТИ МА НЕ ДЕ ЉОМ? 

Или уки ну ти или уве сти до дат ну за ра ду

Г. ТРАИЛОВИЋР. ЦВЕТКОВИЋ

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, 13. де цем бра, без
стру је ће би ти де ло ви
Омо љи це, и то: од 9.30
до 10 са ти Ули ца ца ра
Ду ша на од Ули це Де сан -
ке Мак си мо вић до Авал -
ске и Ули ца Де сан ке
Мак си мо вић од Ули це
вој во де Жи во ји на Ми -
ши ћа до Ца ра Ду ша на, а
од 10.30 до 11 са ти Ули ца
па три јар ха Чар но је ви ћа од
Ули це Ми хај ла Пу пи на ка
Пан че ву.

Истог да на, од 12 до 12.30,
без на па ја ња елек трич ном
енер ги јом оста ће део Ива -
но ва, и то: Вој во ђан ска ули -
ца од Пе те фи је ве до Иве
Ло ле Ри ба ра и Иве Ло ле
Ри ба ра од 29. но вем бра до
Вој во ђан ске.

У су бо ту, 14. де цем -
бра, од 9 до 14 са -

ти, стру је не ће
има ти део Ба нат -
ског Но вог Се -
ла, и то Омла -
дин ска ули ца од
Цре пај ске до

Ми хај ла Пу пи на;
Цре пај ска од Омла -

дин ске до 3. ок то бра;
Ули ца 1. ма ја од Омла дин ске до
ЈНА и Ули ца ЈНА од Ба штен ске
до 1. ма ја.

У уто рак, 17. де цем бра, ис -
кљу че ња су пла ни ра на за Ба нат ски

Бре сто вац. Од 12 до 13 са ти стру је
не ће има ти Ули ца Мо ше Пи ја де од

Ули це Бран ка Ра ди че ви ћа до По -
ња вич ке; це ла Ули ца Ђу ре Јак -
ши ћа; це ла Ули ца Ол ге Пе тров;
Ули ца Бран ка Ра ди че ви ћа од Бо -

ри са Kидрича до Мо ше Пи ја де и
Змај Јо ви на ули ца од Ули це Бран ка
Ра ди че ви ћа до Су тје ске.

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 Омо љи це,
Иванова, Но вог Се ла и Бре стов ца

ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ДАН ОД НАЈ ЗА ГА ЂЕ НИ ЈИХ ГРА ДО ВА У СР БИ ЈИ

КА КО ДА ПРЕ ЖИ ВИ ТЕ 
„НЕ ВИ ДЉИ ВЕ УБИ ЦЕ”

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Не ра ди, па још и сме та

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Честице ПМ10 нападају респираторни систем

Нашој редакцији стижу при -
туж бе грађана на сту би ће „про -
тив пар ки ра ња”. Они кажу да
би требало променити ма те ри -
јал од ко јих су начи ње ни. Не би
их требало правити од метала,
много боље би било да су од
савитљиве гуме. Оне што се, кад
у њу уда ри те, са ви је, па се вра -
ти у пр во би тан положај.

На ши сту би ћи ни су са ви тљи -
ви, а кад у њих уда ри те, от пад -
не до њи део (ако је у пи та њу
ау то мо бил) или се озбиљ но по -
вре ди те (у слу ча ју да сте чо -
век, а при том сте и сла бо ви да
осо ба). Ни сту бић не про ђе ни -
шта бо ље. Ште та што га, кад
већ бу де обо рен, не ба це у ђу -
бре, већ га по но во на мон ти ра -
ју да на ста ви да нам ства ра
про бле ме. Као да их ина че не -
ма мо до вољ но.

Kастрација је ва жан ме ди цин ски по -
сту пак чак и за љу бим це ко ји ни су
пол но ак тив ни (због на го ми ла ва ња
хор мо на). Ви ше је раз ло га ко ји иду у
при лог овој ме то ди: спре ча ва ње пол -
но пре но си вих бо ле сти, сма ње ње ри -
зи ка за по ја ву обо ље ња и ту мо ра, сми -
ри ва ње тем пе ра мен та жи во ти ња, сузби -
ја ње ши ре ња де ге не ра тив них ге на ко -
ји се ства ра ју ин цест ним па ре њи ма...

Оп ти мал но до ба за ову вр сту за -
хва та је ка да су пси и мач ке од ра сле
је дин ке, од но сно из над јед не и по го -
ди не ста ро сти, а пре ше сте го ди не.
Сте ри ли за ци ја сва ка ко ни је по жељ на
у уз ра сти ма од са мо не ко ли ко ме се -
ци, јер ре про дук тив ни си стем та да
још ни је ни раз ви јен.

Уко ли ко има те пса, он тре ба да бу -
де или те сти ран на ср ча ног цр ва или
под ре дов ном пре вен ци јом овог па ра -
зи та. У не ким ам бу лан та ма дан пре
за ка за не опе ра ци је ра де се ана ли зе кр -
ви, јер сва ки скри ве ни про блем тре ба

уо чи ти, због уво ђе ња у ане сте зи ју. Тест
на ср ча ног цр ва ко шта 1.000 ди на ра,
док ана ли зе кр ви ста ју 2.500 ди на ра.
Це на ка стра ци је муж ја ка злат ног ре -
три ве ра ко ји не пре ла зи 40 кг, уз све
по ме ну те ана ли зе, кре ће се од 3.500
до 5.000 ди на ра. Сте ри ли за ци ја женке
пса исте те жи не ко шта 7.000 ди на ра.

Ис пла ти се пра ти ти ак ци је, јер по -
не кад ове услу ге мо же те до би ти и са
знат ним по пу стом. Та ко на ак ци ји
сте ри ли за ци ја за жен ке па са те же од
20 кг ко шта 3.500 ди на ра, а за оне
лак ше од ове ки ла же 2.500 ди на ра.
Ка стра ци ја од ра слог пса муж ја ка та -
ко ђе је на по пу сту упо ла ма ње – 2.000,
без об зи ра на те жи ну. Опе ра ци ја жен -
ки ма ча ка је у том слу ча ју 2.000, а
ма чо ра 1.000 ди на ра.

Ста ци о нар по сле ин тер вен ци је ко -
шта 1.000 ди на ра за ве ли ке псе, али
ка да се љу би мац бу ди, због пси хич -
ког при ти ска, пре по ру чу је се да вла -
сник бу де уз ње га.

Ко ли ко ко шта 
сте ри ли за ци ја љу би ма ца?

ДЕ ЦА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈА

Де ца, труд ни це, ста ре осо бе и љу -

ди с хро нич ним ре спи ра тор ним и

кар ди о ва ску лар ним обо ље њи ма

на ро чи то су осе тљи ви на ае ро за -

га ђе ње.

– Kод ових ка те го ри ја ста нов -

ни штва по ви ше не кон цен тра ци је

ча ђи и ПМ10 мо гу иза зва ти раз -

ли чи те акут не по ре ме ћа је здра -

вља, као што су по ре ме ћа ји

ди сај ног и кар ди о ва ску лар ног си -

сте ма уз по гор ша ње основ них

хро нич них бо ле сти, хро нич ног

брон хи ти са и брон хи јал не аст ме,

ко ро нар не бо ле сти, хи пер тен зи је

и дру гих бо ле сти ср ца и крв них

су до ва. Тре ба на гла си ти да и

здра ва де ца, због то га што је њи -

хов ре спи ра тор ни си стем у раз во -

ју, мо гу има ти раз ли чи те

ре спи ра тор не про бле ме – ис та кла

је др Рад ми ла Јо ва но вић.
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Упр кос про -
бле  ма  тич -
ном и
с к р о м  н о м
де  тињ ству
Ма ри ја је
ин те ли гент -
на, ле па и
од луч на да
п о  с т и г  н е
успех у ви -
шој сред њој
кла си бри -
тан ског дру штва и у не ком тре нут -
ку од лу чу је да окре не ле ђа свом
по ре клу. Ме ђу тим, ка да јој бол на
про шлост за ку ца на вра та, то ну ће
све ду бље у мрач ну по ро дич ну про -
шлост – док не упад не у вр тлог
опа сне осве те.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка ква је ва ша љу бав на при ча. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Мо ју љу бав ну при чу опе вао је
’Пси хо мо до поп’ сти хо ви ма: ’Ја во -
лим са мо се бе, свог је ди ног се бе!’”
064/1892...

„На пр вом са стан ку су ме ње ни,
чим сам до шао по њу, упре гли да
по мог нем око зи да ња свињ ца. Да -
нас, два де сет го ди на ка сни је, има -
мо дво је де це и во лим је и ви ше
не го тог да на кад је на стао сви -
њац.” 062/8853...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко га би сте же ле ли
да за бо ра ви те:

„То је јед на сви ма до бро по зна -
та лич ност са ових про сто ра из до -
ме на по ли ти ке. Пр ви ће вам па сти
на па мет, га рант.” 064/2478...

„Ре као бих вам да ни сам за бо ра -
вио ко га бих же лео да за бо ра вим.
Ши фра: Ал цхај мер.” 06038843...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 18. де цем 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: „Ка ко са чу ва ти ин ти му?”,
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) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„Не склон ма -
сив ним при -
по ве дач ким
екс пе ри мен -
ти ма ко ли ко и
раз ме та њу фи -
гу ра ма, Ва ља -
ре вић успе ва
да свој стил
оне о би чи до
оне ме ре у ко -
јој он по ста је
пре по зна тљив,
раз ли чит, ау тен ти чан и – искрен…
Ју нак ’Ко ма’ до ка зу је да се и по -
ред бо рав ка у ве ли ком све ту, ко ји
му на ме њу је уло гу јав ног пи сца,
мо же са чу ва ти ин ти ма ко ја га во -
ди или у при ро ду, или у под нож је,
у се ло, ме ђу ло кал не ме шта не, од -
но сно ка сли ци као на чи ну ал тер -
на тив не, не је зич ке ко му ни ка ци је.”
Сло бо дан Вла ду шић

„Ко мо” Ср ђа на
Ва ља ре ви ћа

„Си ци ли јан ка”
Лин де ло Ску ро

Два чи та о ца ко ји до 18. де цем 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: „Шта вас асо ци ра на Си -
ци ли ју?”, 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 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Мо де ли, ма ке те, ствар ност ума ње на
да јој се ди ви мо – то они пра ве и у то -
ме ужи ва ју. А ми ко ји гле да мо пи та -
мо се ода кле им то ли ко стр пље ња и
во ље.

Нео пи си ва ра дост

Те о лог Ми ло мир Ми ло ше вић (30) по -
чео је да се ба ви из ра дом ма ке та и
мо де ла на да љин ско упра вља ње пре
се дам го ди на.

– Бу ду ћи да сам ве ли ки за љу бље -
ник у ва зду хо плов ство, пр ви мо дел
ко ји сам на пра вио био је за пра во ави -
он Ф-117А („стелт” сру шен 1999. из -
над Бу ђа но ва ца), ко ји ме је сво јим
об ли ком и ге о ме три јом под се ћао на
не што што сам ви ђао у фил мо ви ма
на уч не фан та сти ке. С вре ме ном су се
мо ја ин те ре со ва ња ши ри ла, та ко да
сам по чео да се ба вим из ра дом ма ке -
та ку ћа и обје ка та, гра ви ра њем, па
из ра дом укра сних лам пи... – при ча
Ми ло мир.

Сва ки мо дел је по се бан иза зов, 
али Ми ло ми ру је на пр вом ме сту
пра вље ње мо де ла на да љин ско
управља ње.

– Осе ћај ко ји има те кад по ле ти мо -
дел ко ме сте по све ти ли да не и не де -
ље сво га жи во та, не ве ро ва тан је. Нео -
пи си ва ра дост због успе ха та да над -
вла да ва ве ли ку тре му да не на пра ви -
те гре шку и сав тај труд не не ста не за
не ко ли ко тре ну та ка – ка же он.

Али, ми сли он, пре ма ло љу ди ужи -
ва у овом ле пом хо би ју, јер је ве о ма
те шко на ћи од го ва ра ју ће де ло ве и
елек тро ни ку за са мо град њу.

– У ве ћи ни слу ча је ва де ло ви се на -
ру чу ју из ино стран ства, док се основ -
ни ма те ри ја ли мо гу на ба ви ти и код
нас у ло кал ним рад ња ма – об ја шња ва
Ми ло мир.

Љу би тељ же ле зни це

Јо сип Ве бер (51) на по клон је од ро -
ди те ља до био пр ви ком плет елек трич -
не же ле зни це „Ме ха но тех ни ке” пре
не го што је кре нуо у пр ви раз ред. Ма -
ке та се са сто ја ла од кру га ши на, ло -
ко мо ти ве и два пут нич ка ва го на. Он
им је до да вао ку ћи це од ле го коц ки -
ца и др ве ће ко је је пра вио од сун ђе ра.

– Пр ву ве ли ку ма ке ту на пра вио сам
са ше сна ест го ди на. Она је „узур пи -
ра ла” ско ро по ло ви ну мо је со бе. По -
моћ у из ра ди еле ме на та ма ке те и ре -
ље фа сво јим са ве ти ма пру жи ли су ми
ста ри ји чла но ви бе о град ског Клу ба
љу би те ља же ле зни це – ка же Јо сип. 

Ка ко ма те ри ја ла за ту вр сту хо би ја
прак тич но ни је би ло у на шим рад ња -
ма, он је де ло ве на ба вљао пре ко га -
стар бај те ра из Не мач ке и Ау стри је. 

– Пре три де сет го ди на по кре нуо
сам ини ци ја ти ву за осни ва ње Клу ба
љу би те ља же ле зни це у Пан че ву и од
та да се ин тен зив но ба вим из ра дом
ма ке та. Га ле ри ја се на ла зи у бив шој
че ка о ни ци ста ре же ле знич ке ста ни -
це на Та ми шу и кра си је де се так ма -
ке та раз ли чи тих ди мен зи ја и раз ме -
ра ко је гра ђа ни Пан че ва и оста ли љу -
би те љи же ле зни це мо гу ви де ти на из -
ло жба ма – при ча нам он.

До са да је на пра вио пре ко сто ма -
ке та и при зо ра до га ђа ја. Ве ћи на њих
кра си кан це ла ри је у се ди шту срп ских
же ле зни ца у Бе о гра ду и ка би нет Ми -
ни стар ства за ин фра струк ту ру и гра -
ђе ви нар ство, а има их и у му зе ји ма
же ле зни це у Бе о гра ду и Љу бља ни, на
„Шар ган ској осми ци”, у се ди шту цр -
но гор ских же ле зни ца у Под го ри ци,
Ам ба са ди Сло ве ни је у Бе о гра ду...

– У из ра ди уче ству ју и сто ла ри и
ста кло ре сци, јер ма ке ту тре ба за шти -
ти ти од пра ши не и до ди ра по се ти ла -
ца. За из ра ду јед не ма ке те утро ши се

оквир но око сто рад них са ти по ква -
драт ном ме тру – об ја шња ва Јо сип. 

Ни је при влач ност овог хо -
би ја са мо у пра вље њу, већ и
у ужи ва њу у ма ке та ма и опу -
шта њу уз њих. 

Јо сип је за по тре бе сни ма ња Ку сту -
ри чи ног фил ма „Жи вот је чу до” из -
ра дио не ко ли ко ма ке та и по ма гао сце -
но гра фи ма око уре ђе ња ста ни ца. А за
до бро оба вљен по сао Емир Ку сту ри -
ца му је уз вра тио крат ком епи зод ном
уло гом у фил му.

Као брод у бо ци...

Бра ни слав Ци цуљ Ци ле (65) пре три -
де сет шест го ди на је у ча со пи су „Ура -
ди сам” ви део ше му за из ра ду бро да у
бо ци и осме лио се да про ба да га на -
пра ви. Ус пео је. 

– Озбиљ ни је сам по чео да се ба вим
овим 2000. го ди не и од та да сам на -
пра вио сто че ти ри ма ке те. Ма те ри јал
за рад су ми ко ма ди ли пе, шта по ви за
пе ца ње, па пир... – ка же Ци ле. 

Де ло ви бро да се уно се по ла ко кроз
отвор на фла ши пин це та ма, жи ца ма,
де ло ви ма ан те на... Из ра да јед ног бро -
да тра је од јед ног до три ме се ци, али... 

– Ма ке ту јед ног бро ду сам ра дио
пет го ди на. На пра вио сам га, али
сам се бо јао да га ра ста вим ка ко бих
га уба цио у бо цу. Бо јао сам се да не -
ћу ус пе ти... Тек по сле пет го ди на
сам се осме лио... Ка сни је сам на -
пра вио још два де сет та квих истих –
при ча Ци ле. 

За овај хо би по треб ни су до бри живци.
– Ка да не успе, ста вим ко жну ру ка -

ви цу и узмем че кић па раз би јем фла -
шу. Сре ћом, са мо две-три фла ше су
до са да на стра да ле. Про блем је што,
кад се на пра ви гре шка, не ма по пра -
вља ња. А де ша ва се и да фла ша има
не ко оште ће ње или за де бља ње, па он -
да тре ба про на ћи дру гу, а он да из по -
чет ка – ка же Бра ни слав.

Бро до ви у бо ца ма пра ве се на два
на чи на: скла па њем и по те за њем. Брод

се на пра ви из че ти ри, шест или
осам кри шки, па се уно си јед на
по јед на. А код по те за ња се
цео брод, с је дри ма, од јед ном
уно си у бо цу. До да ју се тек
де та љи.

– Во лим онај мо ме нат кад је
брод на по те за ње ушао ка ко тре -

ба, па кад отво рим је дра, он за -
бли ста у пу ном
сја ју! А нај дра жи
ми је тре ну так кад
ста вљам пе чат ни
во сак, јер то зна -
чи да је све успе -
шно за вр ше но –
за кљу чу је Ци ле.

Тех ни ка,
истори ја,
геогра фи ја...

Алек сан дар Сто ја -
но вић (51) ба ви се
ма ке тар ством од
се дам де се тих. Као
и ве ћи на љу би те -
љи овог хо би ја, у
де тињ ству је до био
на по клон сет за
скла па ње и та ко је
све кре ну ло. Са да
је пред сед ник Ма -
ке тар ског клу ба „Др Вла ди мир Алек -
сић” и за со бом има пре ко пет сто ма -
ке та и три ста ме да ља. 

– Mак ете ку пу је мо као кит-сет.
Уну тра се на ла зи са став ни ца у ко јој

је об ја шње но ко -
ји део с ко јим
иде, шта се пр во
ра ди, ка ко се бо -
ји... Ово је за нат -
ски по сао. Де цу
ко ја до ла зе у
клуб пр во учи мо
ка ко се шмир гла,
ги ту је, а он да то
све спа ја мо, ле -
пи мо, бо ји мо и
на кра ју ста вља -
мо озна ке – при -
ча Алек сан дар. 

Он нам је об -
ја снио да је сва -
ка ма ке та по себ -
на – ра ди се од -
ре ђе ни ави он по -
зна тог пи ло та, из

кон крет ног пу ка... Не ма им про ви за -
ци је, све што се пра ви тре ба да бу де
што вер ни је ори ги на лу.

– У се то ви ма има мо са мо де ло ве,
а оно што је на ма осим то га по треб -
но је су зна ње, стр пље ње и алат: скал -
пе ли, кле шта,
кит, чет ки це, бо -
је, раз ре ђи ва чи...
То ком ра да упо -
зна је мо исто ри -
јат, ге о гра фи ју и
тех ни ку – ка же
Алек сан дар.

Овим хо би јем
мо гу да се ба ве
де ца ста ри ја од
се дам го ди на. У
клу бо ви ма ма ке -
та ра они су у ка -
те го ри ји ју ни о ра
док по ха ђа ју
основ ну шко лу, а
ка сни је пре ла зе у
ка де те. Клуб „Др
Вла ди мир Алек -
сић” тре нут но

има че ти ри ју ни о ра и се дам од ра -
слих чла но ва.

– Нај те же је на пра ви ти ма ке ту ко ја
до та да ни је пра вље на, чи ји де ло ви
не мо гу да се ку пе. Ја сам за две ста го -
ди шњи цу пр ве под мор ни це на све ту
на пра вио ње ну ма ке ту. Ни ко пре ме -
не то ни је ра дио, био је то огро ман
иза зов – при ча Алек сан дар.

Овај пан че вач ки клуб про шле го -
ди не је осво јио нај ви ше ме да ља у Ср -
би ји, а нај у спе шни ју у ње му би ли су
ју ни о ри. У про сто ри ја ма у цен тру гра -
да за те кли смо Пе тра (14), Алек сан -
дра (14) и Ду ша на (13). Пе тар је до
са да из ра дио два де сет ма ке та, Алек -
сан дар се дам, а Ду шан, ко ји је ско ро
до шао у клуб, већ че ти ри.

На дах ну ће је кључ но

Та ле нат за бро до мо де лар ство Зо ран
Ми ле но вић (58) по ка зао је још у че -
твр том раз ре ду основ не шко ле. Та да
је по стао члан сек ци је ко ју је во дио
на став ник тех нич ког у ОШ „Бра ца
Пе тров” Ђор ђе Де ми ја нен ко.

– Мно го смо во ле ли ту сек ци ју, ро -
ди те љи су до ла зи ли да нас из ву ку из
ра ди о ни це. У по чет ку смо сва шта пра -
ви ли, а ја сам се ка сни је опре де лио
за бро до ве. Тре ба пра ви ти раз ли ку из -
ме ђу мо де лар ства и ма ке тар ства. Ма -
ке те су сто је ће или пло ве ће, оне су

ви ше украс, а мо де ли у пот пу но сти
ими ти ра ју ори ги нал, са мо што су ума -
ње ни – об ја шња ва Зо ран.

Ње му за јед но став ни је ма ке те бро -
до ва тре ба око три ме се ца, али рад
мо же да по тра је и го ди ну да на кад се
ра де ду бо ре зи и слич но.

– Да нас мно го то га мо же да се на ђе
на ин тер не ту, али смо ми ма ке те ра -
ди ли по ше ма ма на па пи ру. Ђор ђе
Ла то вље вић и ја смо ме ђу осни ва чи -
ма Удружења макетара и бродо мо де -
лара „Па нон Пан че во” и кад смо
почели, има ли смо са мо че тр на ест
цр те жа. А сад има мо преко пет хи ља -
да на цр та них ше ма – ка же Зо ран.

Сма тра да је за из ра ду ма ке та бро -
до ва по треб но на дах ну ће, јер ни је
сва ки дан до бар за фи не и пре ци зне
ра до ве.

– Јед ног да на ти не иде, а он да су -
тра за два-три ми ну та за вр шиш то
што те је му чи ло. У си ту а ци ја ма ка да
не иде, бо ље је ра ди ти не ке гру бље
ра до ве – об ја шња ва он.

Ма ке те клу ба „Па нон Пан че во”,
чи ји је члан и Бра ни слав Ци цуљ, на -
ла зе се у са ла ма Вој ске Ср би је, Са о -
бра ћај ног фа кул те та, На ци о нал ног
пар ка Цр не Го ре и Му зе ју исто ри је
Ју го сла ви је...

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ МА КЕ ТА РИ И МО ДЕ ЛА РИ

СА ВР ШЕН СТВО ИМИ ТА ЦИ ЈЕ

Александар Стојановић

Јосип Вебер

Бранислав Цицуљ

Зоран Миленовић

Миломир Милошевић



КУЛТУРА
Петак, 13. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Сте фан Илић, 

уче ник Гим на зи је и 

по ла зник гру пе за исто ри ју

у РЦТ „Ми хај ло Пу пин”

КЊИ ГА: Де ло ко је ме је фа -
сци ни ра ло и ко је бих увек
пре по ру чио сви ма, без об зи -
ра на го ди не, је сте „Са па -
шња ка до на у че ња ка”, ау то -
би о гра фи ја Ми хај ла Пу пи на,
ко ја је на гра ђе на пре сти жном
Пу ли це ро вом на гра дом и
пред ста вља исти ни ту при чу о
срп ском па сти ру из Идво ра
ко ји је по стао нај ве ћи свет -
ски на уч ник, про на ла зач, про -
фе сор на Уни вер зи те ту Ко -
лум би ја, по ча сни кон зул Ср -
би је у САД... Он је на пи сао
јед ну ис кре ну при чу о се би,
свом род ном ме сту, мај ци,
жи вот ном пу ту, про пу сти ма
и успо ни ма. Kњига до но си не -
из мер но бо гат ство чи та о цу ко -
ји окре не и по след њи лист.
Де лим ми сао Цр њан ског да
нам ово де ло пру жа на ук ко ји
тре ба да нам ка же реч пу та
на чи јем кра ју че ка сми сао.
МУ ЗИ КА: Из бор му зи ке увек
за ви си од рас по ло же ња. За то
је те шко да је дан из во ђач или
бенд има од го ва ра ју ћу пе сму
за сва ки тре ну так. Ипак, је -
дан бри тан ски пе вач и тек -
сто пи сац ус пео је да ис пу ни
мо ја оче ки ва ња. То је Ед Ши -
ран, чи ји су син гло ви обо ри -
ли ре кор де у зе мља ма ши ром
све та, бу ду ћи да су до спе ли

на пр ва ме ста му зич ких ли -
ста. Мно го ми се до па да ње -
гов рад и, по мом ми шље њу,
он је је дан од нај бо љих умет -
ни ка му зич ке ин ду стри је овог
до ба. Као оми ље ну пе сму мо -
гао бих да из дво јим „Perfect”,
али су и оста ле под јед на ко
до бре.
ФИЛМ: Је дан од по след њих
фил мо ва ко је сам гле дао, а
ко ји ми се из у зет но сви део,
је сте „Џо кер”, аме рич ки пси -
хо ло шки три лер ко ји је иза -
шао ове го ди не. У ње му је
опи са на при ча Ар ту ра Фле -
ка, не у спе шног стен дап ко -
ми ча ра и клов на ко ји по ста је
страх и тре пет Го там Си ти ја,
јер му се, у пси хич ком ра су -
лу, чи ни да је на си ље је ди но
ре ше ње. „Џо кер” го во ри о све -
ту у ко јем да нас жи ви мо на
спе ци фи чан на чин, на ко ји је
то ма ло фил мо ва ура ди ло. Та -
ко ђе, по ред „Гла ди ја то ра” или
„Хо да по иви ци”, ква ли те ту
овог фил ма сво јом бес пре -
кор ном глу мом уве ли ко до -
при но си Хо а кин Фи никс.

Са па шња ка 
до на у че ња ка

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

У по бед нич ком 
оства ре њу глу мио
Не бој ша Гло го вац

Све про јек ци је 
би ле бес плат не

Ше сти „Пан че во филм фе сти -
вал”, ко ји је по чео 4. де цем -
бра, све ча но је за тво рен про -
гла ше њем по бед ни ка и до де -
лом на гра да за две так ми чар -
ске се лек ци је у не де љу, 8. де -
цем бра, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

У се лек ци ји „Све ти о ни ци”, у
окви ру ко је је при ка за но осам
ду го ме тра жних оства ре ња, жи -
ри у са ста ву: Ан дри ја на Стој -
ко вић, ре ди тељ ка, Ле он Лу чев,
глу мац, и Greg De Cuir Jr, ку -
ра тор и пре во ди лац, од лу чио
је да на гра ду за нај бо љи филм
до де ли де би тант ском де лу Мар -
ка Ђор ђе ви ћа „Мој ју тар њи
смех”, ко ји је и отво рио ово го -
ди шњи фе сти вал. У обра зло -
же њу жи ри ја на ве де но је да се
на гра да до де љу је фил му ко ји
„не на ме тљи во, пре ци зно и с ве -
ли ким са о се ћа њем при ка зу је
де ли кат на ста ња чо ве ка ко ји је
пре стар да би био на зван мла -
ди ћем, а сам се би пре млад да
би се са мо стал но оти снуо у жи -
вот. Од го во ре на пи та ња ка ко
је овај па ра докс на стао и ка ко
из ње га иза ћи ре ди тељ нам да -
је све де ним филм ским сред -
стви ма, ја сним ми зан сце ном и
не сва ки да шњим ди ја ло зи ма.
Глу мач ки из раз је све ден на
при сут ност. И баш у тој при -
сут но сти ле жи про стор смје ха,
јер њи хо ва (глу мач ка) искре -
ност и би ва ње у вла сти тим свје -
то ви ма оста вља ју про стор нашег

упи си ва ња, пре по зна ва ња, а
оду шка не ла год ним си ту а ци -
ја ма ко је пре по зна је мо или смо
их про шли у жи во ту. Филм да -
је дир љи во и јед но став но ре -
ше ње за на шу „ко лек тив ну” уса -
мље ност и ње гов ка тар тич ни
крај ули ва на ду у сна гу ко ју
нам да је по ве зи ва ње с дру ги ма
љу ди ма”.

Мар ко Ђор ђе вић је ре као да
ову на гра ду по све ћу је глум цу
Не бој ши Гло гов цу, ко ји је у
овом фил му оства рио јед ну од
сво јих по след њих уло га.

По себ но при зна ње ове се лек -
ци је до био је Ђа ко мо Абру це зе
за до ку мен тар ни филм „Аме -
ри ка”. На гра да „Дим њак” за
нај бо љи крат ки филм у окви ру
се лек ци је „Ра ни ра до ви” – ко ја
се до де љу је фил му ко ји на го -
ве шта ва ве ли ки та ле нат и

потен ци јал ре ди те ља и пред -
ста вља је дин стве ну и ори ги -
нал ну ви зи ју све та ко ји нас
окру жу је – до де ље на је фил му
„А сад се спу шта ве че” ре ди -
тељ ке Ма је Но ва ко вић. Жи ри
ове се лек ци је чи ни ло је че тр -
на е сто ро сред њо шко ла ца из
Пан че ва и Бе о гра да, пред во ђе -
них мен тор ком – ре ди тељ ком
Ма јом Ми лош.

На гра де у овој се лек ци ји до -
би ли су и Ћи Јанг (нај бо ља ре -
жи ја за филм „She Runs”), Да -
вид Ави лес (по себ но при зна ње
за филм „El Hacedor de Mue-
bles”), Је ле на Тјап кин (нај бо -
ља глу ми ца, за филм „Шер -
бет”), Мар ко Ма тић (нај бо љи
глу мац, за филм „По след ња
сли ка о оцу”), Да ни ло Ста ни -
ми ро вић (нај бо љи сце на рио за
филм „Бам би ленд”), Ма рио

Пућић (нај бо ља фо то гра фи ја,
за филм „Со вјет ски пси”) и
Ште фен Голд камп и Је ле на
Мак си мо вић (нај бо ља мон та -
жа, за филм „After Two Hours,
Ten Minutes Has Passed”).

Фе сти вал је за тво рио филм
ко ји је до био две на гра де на
по след њем Кан ском филм ском
фе сти ва лу –„То мо ра би ти рај”
па ле стин ског ре ди те ља Ели је
Су леј ма на.

Ше сти „Пан че во филм фе -
сти вал” ор га ни зо ва ли су филм -
ски рад ни ци и умет ни ци оку -
пље ни око исто и ме ног удру же -
ње гра ђа на, у са рад њи с Кул -
тур ним цен тром Пан че ва и До -
мом омла ди не Пан че во, уз по -
др шку Гра да Пан че ва, Ми ни -
стар ства кул ту ре и ин фор ми -
са ња Ре пу бли ке Ср би је и Филм -
ског цен тра Ср би је.

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 12. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт по во дом де се то го ди шњи це од пр вог на сту па
„ПХ бен да”.

Пе так, 13. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт са ста ва „Nirvana Real Tribute”.

Су бо та, 14. де цем бар, 17 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка кла ви ра из кла се проф. Ан ђе ле Сто јо -
вић До бри ча нин. 

Су бо та, 14. де цем бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен да „Мор тал ком бат”.

Су бо та, 14. де цем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт КУД-а „Абра ше вић”.

По не де љак и уто рак, 16. и 17. де цем бар, 18 са ти, дво ра на
Кул тур ног цен тра: кон цер ти уче ни ка по во дом обе ле жа ва ња
да на Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић” Пан че во.

Сре да, 18. де цем бар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
тра ди ци о нал ни но во го ди шњи кон церт со ло пе ва ча, уче ни ка
проф. Та тја не Сто јиљ ко вић.

Сре да, 18. де цем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се.

Из ло жбе
Че твр так, 12. де цем бар, 20 са ти, Дом омла ди не: отва ра ње из -
ло жбе „При ро да у фреј му”.

Сре да, 18. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: из ло жба ра до ва чла но ва Удру же ња ли ков них
умет ни ка Пан че ва. 

Те мат ски про грам
Че твр так, 12. де цем бар, 18 са ти, Градска библиотека: про -
мо ци ја збир ке пе са ма „Ша па ти ти ши не” Спо мен ке Пе тро вић.

Че твр так, 12. де цем бар, 18 са ти, Све ча на са ла На род ног му -
зе ја: три би на „Зла та вред ни исто ри ча ри и њи хо ви хе ро ји.

Че твр так, 12. де цем бар, 20 са ти, Градска библиотека: про -
мо ци ја књи ге „Су во ров, не по бе ди ви Хри стов вој ник” Ран ка
Гој ко ви ћа.

Пе так, 13. де цем бар, 20 са ти, про сто ри је аген ци је „Ко му ни -
кАрт”: пред ста вља ње но вог стрип-ал бу ма „Охра бре ње” Алек -
сан дра Зо гра фа.

Пред ста ве
Су бо та, 14. де цем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Куц-куц, има ли ко га?”.

Не де ља, 15. де цем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Ви о ли на, да и ре и пе гла”.

ДА Н ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Бај ка о деч јем осме ху
Удру же ње МНРО Пан че во у
са рад њи с Пле сним сту ди ом
„Ла на” и до мом „Ср це у Ја бу -
ци” одр жа ло је у уто рак, 3. де -
цем бра, у Кул тур ном цен тру,
му зич ко-сцен ски игро каз под
на зи вом „Бај ка о деч јем осме -
ху” по во дом обе ле жа ва ња Ме -
ђу на род ног да на осо ба са ин -
ва ли ди те том.

Овог пу та пу бли ка је има ла
при ли ку да ви ди при чу о кра -
љев ству у ко је је до шао зли ча -
роб њак ко ји је де ци отео осме -
хе ка ко би на шао сво ју лич ну
сре ћу. На кра ју је ни је на шао,
али су чла но ви кра љев ства схва -
ти ли да је ње му по треб на по -
моћ, јер је он чи нио зла де ла
за то што му вид ни је био до -
бар. Уз по др шку при ја те ља и
ле ка ра, он је ко нач но на шао

свој мир. Сјај ни глум ци Удру -
же ња МНРО до ча ра ли су ову
при чу на се би свој ствен на чин,
то пло и не на ме тљи во, та ко да
схва ти мо да је ма ло по треб но
да би смо схва ти ли шта је нај -
ва жни је у жи во ту – здра вље,
љу бав и по др шка бли жњих.

Пред ста ву је осми сли ла
Алек сан дра Ксе ни ја Ми ло са -
вље вић, ко ја го ди на ма са ра ђу -
је са овим удру же њем. По ред
пред ста ве „Бај ка о деч јем осме -
ху”, она је са чла но ви ма Удру -
же ња МНРО пре три го ди не
ура ди ла пред ста ву „Ро мео и Ју -
ли ја”, а про шле го ди не „Ли це
љу ба ви”.

Про је кат је фи нан си рао Град
Пан че во, уз по др шку Кул тур -
ног цен тра Пан че ва и Са ве та
за род ну рав но прав ност.

Књи га но ви на ра и
пи сца Ива на Ивач ко -
ви ћа „Из ме ђу крај -
но сти”, о ле ген дар -
ној гру пи „Азра” и
ње ном фронт ме ну
Џо ни ју Шту ли ћу, би -
ће про мо ви са на у
Пан че ву, у Кул тур -
ном цен тру, у че твр -
так, 12. де цем бра, у
19 са ти. Уче ство ва ће
про фе сор Ду шан Па -
вло вић (ФПН), но ви -
нар Вла ди мир Ста -
кић и ау тор, а мо де -
ра тор ће би ти Зо ран Илић из
Удру же ња рок му зи ча ра Пан -
че ва, ко је је, уз Кул тур ни цен -
тар, ор га ни за тор про мо ци је.

Ду го не ка књи га ни је иза зва -
ла ин те ре со ва ње као ова. Уз -

бур ка ла је мно ге
ду хо ве и би ла раз -
лог јав не и же сто -
ке по ле ми ке ње -
ног ау то ра и глав -
ног ју на ка. Ивач -
ко вић у књи зи
сла ви Шту ли ћа
као нај ве ћег ге не -
ра циј ског пе сни -
ка и гла сно го вор -
ни ка, али не по -
ди ла зи ми то ви ма
ство ре ним то ком
ње го вог хо ланд -
ског ег зи ла. У сва -

ком слу ча ју, „Из ме ђу крај но -
сти” је не за о би ла зно шти во за
све ко ји ма је му зи ка „Азре” и
Шту ли ћа обе ле жи ла мла дост,
али и за оне ко ји њихо ву му зи -
ку тек тре ба да от кри ју.

ШЕ СТИ „ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕ СТИ ВАЛ”

„МОЈ ЈУ ТАР ЊИ СМЕХ” НАЈ БО ЉИ
ДУГО МЕ ТРА ЖНИ ФИЛМ

ИЗ ЛО ЖБА УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА И ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Упо знај сво је спо соб но сти и по ка жи их
У про сто ри ја ма Удру же ња ин -
ва ли да ра да и осо ба са ин ва -
ли ди те том гра да Пан че ва у пе -
так, 6. де цем бра, отво ре на је
из ло жба ра до ва на ста лих на
ра ди о ни ца ма у окви ру про јек -
та „Упо знај сво је спо соб но сти
и по ка жи их”, ко ји је фи нан -
си рао Град Пан че во.

Про је кат је ре а ли зо ван у про -
те клих шест ме се ци и под ра -
зу ме вао је да се чла но ви удру -
же ња на овај на чин дру же и
по ка жу сво је кре а тив не спо -
соб но сти. С њи ма је овом при -
ли ком, као и прет ход не че ти -
ри го ди не, ра ди ла сли кар ка Је -
ле на Бад ње вац Ри стић.

– Осо бе са ин ва ли ди те ти ма
не сме ју да бу ду уса мље не и
за по ста вље не. На ма је био ва -
жан тај тре ну так дру же ња и
мо гућ но сти да се осло бо де.

Неке ра ди о ни це смо има ли у
при ро ди – у Бе лој Цр кви, на
Чар да ку у Де ли блат ској пе -
шча ри и на Ава ли. По ред то га
што смо сли ка ли, ми смо се и

дружи ли и по сма тра ли при ро -
ду, што је јед на ко ва жно. Уче -
ство ва ле су осо бе с ра зним ин -
ва ли ди те ти ма, они ко ји су сле -
пи или сла бо ви ди и те же

покрет ни. Та ко је сва ко даo до -
при нос у скла ду с мо гућ но сти -
ма – об ја сни ла је Је ле на Бад -
ње вац Ри стић.

При сут ни ма су се обра ти ли
пред сед ник Удру же ња Сло бо -
дан Сте фа но вић, град ски већ -
ник за ду жен за рад, за по шља -
ва ње и со ци јал на пи та ња Ми -
лен ко Чуч ко вић, пан че вач ки
адво кат и по сла ник На род не
скуп шти не и при ја тељ Удру -
же ња Пе тар Јо јић и пред сед -
ни ца Са ве за ин ва ли да ра да Вој -
во ди не Ста на Сви ла ров.

Она је ис та кла да су ин ва ли -
ди ра да сво је здра вље и рад ну
спо соб ност из гу би ли на рад -
ном ме сту, али да то не под ра -
зу ме ва да бу ду оту ђе ни, већ
при хва ће ни и да кроз про јек те
као што је овај по ка жу сво ја
уме ћа.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ИВА НА ИВАЧ КО ВИ ЋА

О „Азри” и Џо ни ју
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ДВА ЧАСА ГРАТИС

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
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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 Жељка Ковачевић
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



ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

АКЦИЈА
Ковин коцка

6.450

063/716-46-31
(7/286705)

УГАЉ
Ковинска коцка 6.850

Пљевља 13.500

Сушени вреоци 13.500

ЏАКОВИ
СА ИСПОРУКОМ

ОДЛОЖЕНОдо 180 дана

063/832-29-79
069/716-463 (9

/2
8

6
4

6
4

)

У складу са чланом 20. став 2. Закона о процени

утицаја на животну средину („Службени гласник

РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта Јавно комунално предузеће „Хи-

гијена”, Панчево, Цара Лазара бр. 57, поднео је за-

хтев за давање сагласности на ажурирану Студију

о процени утицаја на животну средину Пројекта за

изградњу, доградњу и реконструкцију Комплекса

комуналне зоне: Хала, надстрешница за возила,

надстрешница за линију за сепарацију, објекат за

запослене са надстрешницом и реконструкција по-

стојеће хале на кат. Парцели бр. 494/4 к.о. Панче-

во у Панчеву на локацији Панчево, Власинска бр.

1, на територији Града Панчева. 

Увид у предметну Студију може се извршити у про-

сторијама Секретаријата за заштиту животне сре-

дине Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I бр. 2–4, Панчево, соба 617 у периоду од

13. децембра 2019. године до 02. јануара 2020. го-

дине радним даном од 10 до 14 сати. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност мо-

же у писменом облику поднети примедбе и миш-

љење на изложену студију о процени утицаја.

Јавна расправа и презентација Студије, биће одр-

жана 09. јануара 2020. године у 11 сати, у сали на

IX спрату Градске управе Града Панчева, Трг кра-

ља Петра I бр. 2–4, Панчево.

Презентацији Студије и јавној расправи присуство-

ваће и носилац пројекта.

АУТО рено твинго, бензи-

нац, 2000. годиште, врло

добро стање, серво волан,

зимске гуме. 066/343-476.

(286331/р)

ПРОДАЈЕМ опел астру,

2001. годиште. 063/801-

49-32. (286520)

ЈУГО гуме, 155-13, са

фелнама. 065/514-07-40.

(286560)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мулти-

џет, 2007, петора врата,

шест брзина, дигитална

клима, на име. 064/587-

50-24. (286561)

ПЕЖО 207, 1.4, бензин,

2007, петора врата, фул

опрема. 064/587-50-24.

(286561)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2001,

клима, серво, гаражиран,

власник. 064/142-55-93.

(286640)

ПУНТО 1, 1.1, 1998, троје

врата, атестиран плин, ис-

текла регистрација.

064/587-50-24. (286561)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран

плин, 85.000 км. 064/130-

36-02. (286561)

ДОБРО теретни макси,

1.3, 2007, атестиран плин,

150.000 км. 064/587-50-

24. (286561)

ПУНТО 1.2, 2007, петора

врата, атестиран плин,

регистрован годину.

064/130-36-02. (286561)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,

регистрован. Тел.

013/332-23-84, 063/778-

82-33. (286580)

ЈУГО 55, оригинал боја,

82.000 км, није вожен

шест година, регистрован,

750 евра. 063/776-16-77.

(286588)

ПОЛО 1.0, 2001. годиште,

прешао 115.000 км, реги-

строван до октобра 2020.

063/716-48-68. (286605)

ОПЕЛ астра караван,

2007, 1.6, бензин еуро 4.

060/525-41-07. (286627)

СИТРОЕН саксо, 2002,

клима, добро стање, вла-

сник, 1.150 евра.

064/201-21-95. (286742)

Ц 5, 2.0, ХДИ, 2002. одли-

чан, нерегистрован, на-

следство, повољно. Тел.

062/772-787. (ф) 

АУТО-ПРИКОЛИЦА,

2004, исправна, регистро-

вана, 300 евра. 064/240-

67-56. (286669)

КУПУЈЕМ возила, стање

небитно, до 2.000 евра.

063/165-83-75. (286681)

ОТКУПЉУЈЕМ возила од

70 до 1.300 евра.

062/193-36-05. (286681)

ГАРАЖУ издајем, дуплу,

испод зграде, струја гра-

тис, Тесла. 061/225-16-43.

(286648)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ко-

теж 1. Тел. 062/339-299.

(286729)

ИЗДАЈЕМ повољно гара-

жу на Содари, 12 квм.

063/864-07-06. (286706)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу

на Котежу. 063/122-55-

22. (286741)

СТИЛСКИ сточић бео.

065/643-69-12. (286508)

НА ПРОДАЈУ топола и вр-

ба. 063/423-466. (286679)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, маг-

нохром 4.5 кв. 066/354-

412. (286649)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.

013/631-811, 064/288-74-

71. (286535)

ПРОДАЈЕМ вертикални

замрзивач са седам фио-

ка, 250 литара. 064/398-

38-81. (286563)

ТА ПЕЋИ 3 кв, грејалица

на плин из Немачке.

063/812-48-62. (286603)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

буква, храст, бесплатан

превоз. Попуст пензионе-

рима. 064/356-03-93.

(286602)

БАЛИРАНА детелина,

свиња 150 – 160 кг, пра-

сићи 20 кг. 064/438-54-

15. (286612)

ПРОДАЈЕМ прасиће –

клање и превоз. 063/812-

36-04. (286617)

ПРОДАЈЕМ товне свиње

са клањем и превозом.

063/812-36-04. (286617)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, плинске боце,

бакар, алуминијум, аку-

мулатори. 066/900-79-04.

(286471)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 0`13/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (286536)

КУПУЈЕМ: перје, старе

слике, сатове, стари но-

вац, играчке, стрипове,

сифон флаше, старо по-

кућство. 063/705-18-18,

335-930. (286668)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правност није битна, ра-

димо ремонт ваших пећи.

063/705-18-18, 335-930.

(2866689

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, олово, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, дола-

зим. 061/321-77-93.

(286653)

ШПОРЕТ алфа врање 9.
061/102-27-46. (286623)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ но-
ви ормар, јакне, бицикли,
стаклени сто, јелке, огле-
дало. 060/143-62-10.
(286625)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
мали, комбиновани 430 л,
веш-машину. 064/129-73-
60. (286628)

САМАЧКИ кревет, трпе-
заријски сто, столице, уга-
она гарнитура, комода,
сточићи. 063/861-82-66.
(286647)

ФРИЖИДЕР бош лукс,
веш-машина, комбинова-
ни фрижидер, уградна
рерна. 063/861-82-66.
(286647)

ДРВА за шпорет, прода-
јем на џакове. 062/190-
71-60. (286668)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа. Вршимо поправке.
064/588-95-48. (286697)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте, судопера 3.000,
нова. 371-568, 063/773-
45-97. (286704)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, равна плоча,
веш-машину, ТВ филипс.
063/158-27-50. (286723)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаран-
ција, вршимо ремонт.
063/705-18-18, 335-930.
(286668)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, дола-
зим на адресу. 061/641-
30-36. (286689)

ТЕПИХ вунени 3,5 х 2.6,

3.2 х 2.5, добро очувани.

064/856-60-65. (286640)

СВИЊСКЕ полутке, пра-

сићи, услужно клање, мо-

гућност доставе, квалитет.

065/614-74-40. (286295)

ПРОДАЈА огревног дрве-

та, буква, багрем, цер,

исечено и исцепано. „Бо-

санац 013”, 064/357-82-

08. (285901)

ПРОДАЈЕМ свиње, око

160 кг. Тел. 063/865-80-

49. (286216)

ПРОДАЈЕМ слике Труми-

ћа, Радовића и других

сликара. Рани радови,

уља на платну. 06/333-

892. (286501)

РАСПРОДАЈА новог на-

мештаја. Столице од

1.600, столови од 4.500.

060/600-14-52. (286524)

БУНДА сребрна лисица,

дужина – средња. Тел.

063/882-90-77. (286528)

ПОЛОВНЕ две зимске гу-

ме 185 х 65 х 15. Обе

2.500 динара. 064/866-

2583. (2866631)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре, долазимо.

061/206-26-24. (286653)

КУПУЈЕМО метале, олово,

гвожђе, акумулаторе, ба-

кар, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, шпоре-

те. 061/322-04-94.

(286653)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа,

са 27 ари грађевинског

плаца, 18.500 евра.

065/342-23-91. (286213)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,

11 ари, на продају, усе-

љива. 064/172-86-12.

(286314)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стамбене јединице, 8 ари

плаца, Горњи град.

063/829-89-48.

(286102/3)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште 2,2 хектара,

Новосељанси пут, може

парцелисање. 062/403-

241. (286490)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-

ву, Ливадице. 319-754,

061/153-34-61. (286497)

КАЧАРЕВО, продајем

двоспратну комфорну

ккућу, 250 квм, локација

одлична. 063/401-052.

(286581)

СОДАРА, војна зграда,

двоипособан, 62 квм, XII,

усељив. 064/327-54-10.

(286494)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 70 +

30 квм, две стамбене је-

динице, 39.000. (300),

„Ћурчић”, 063/803-10-52.

(286506)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,

стара Миса, 200 метара

код Козарачке. 065/263-

80-35. (286522)

СТРЕЛИШТЕ, 10 ари,

40.000; Старчево 15 ари,

кућа са локалом, 45.000.

(338), „Јанковић”, 348-

025. (286659)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,

109 квм, власник, 79.000

евра. 065/258-87-77.

(286523)

ПРОДАЈЕМ 115 ари ба-

гремове шуме, Шушара,

Делиблатска пешчара.

063/776-16-77. (286642)

МЕЊАМ пла, стара кућа

за стан новоградња.

013/401-607. (286534)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-

ништанском путу, 7 ари,

вода, струја. 063/163-97-

17. (286658)

СТАРЧЕВО, усељива кућа

150 квадрата, помоћни

објекти, 9.3 ара. 063/725-

99-37. (286559)

ПРОДАЈЕМ стан у Њего-

шевој. 060/180-30-15.

(286569)

КУЋА, 80 квм, на 3 ара

плаца. Карађорђева, Гор-

њи град, на продају. Цена

38.000 евра. Тел.

062/772-787. (ф)

КУЋА 130 квм, приземна,

две стамбене јединице,

посебне, 29.000 евра. Ко-

зарачка. 062/830-29-01.

(286616)
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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.

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

Дочек Нове године
са Феријалцима
и бендом „Боја ноћи”

Ресторан ГЦ Панчева

Тел. 013/319-248 (18–20 сати)

063/122-33-45

и 064/128-77-86          (4/286573)

СТРОГИ центар, кућа 215

квм, 4 ара. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(286574)

ЦЕНТАР, плац 18 ари,

210.000. (188), „Una Dal -

li”, 064/255-87-50.

(286574)

КУЋА у центру са два ста-

на, С. Милетића око 100

квм + нова градња.

063/776-16-77. (286587)

ЦЕНТАР, кућа 260 квм,

М. Горког 10, I спрат +

поткровље, 160.000 евра,

1/1. 060/551-11-71.

(286616)

КУЋА 140 квм, 4 ара, усе-

љива, Козарачка 10,

29.000 евра. 063/804-07-

85. (286616)

ТРИ стамбене јединице,

кућа ј210 квм, 53.000

евра. Козарачка 10.

063/804-07-85. (286616)

ХИТНО продајем плац на

Караули. Тел. 062/198-13-

88. (286690)

ПРОДАЈЕМ кућу у Глого-
њу, ЈНА 10. Тел. 060/044-
41-84. (286582)

КУЋА, монаћжна, нова,
70 квм + 2 ара плаца,
15.000 евра, Козарчка.
062/830-29-01. (286616)

КУЋА, 13.000 евра, 60
квм, 2 ара, Козарачка 10-
а. 062/830-29-01.
(286616)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, поред села, у Кача-
реву. Тел. 013/601-281.
(286695)

ПРОДАЈЕМ 4.5 ланца,

преки пут. 060/153-25-15.

(286713)

НОВА МИСА, 180 квм,

1.5 ар, гаража, 60.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (286652)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,

50.000 евра. Јабучки пут.

063/853-63-00. (286728)

ПЛАЦ, Шарпланинска,

4.5, темељ, вода. 19.500.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (286737)

КУЋА, Ново Село, ПР +

ПК, нова, 150, 40.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (286737)

БРЕСТОВАЦ, ПР, нова,

усељива, 84, 16.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (286737)

ДОЊИ ГРАД, пола куће,

22.000, сређена, 5 ари,

33.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (286734)

УЛИЧНИ део куће, засе-

бан улаз, Војловица, 56

квм, двособан,

12.000.(336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(286646)

ПРОДАЈЕМ већи и мањи

стан на Стрелишту.

066/937-00-13. (286683)

ХИТНО продајем стан, 98

квм, нова Миса. Тел.

064/944-40-79. (286711)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, X, ЦГ, 39.000, дого-

вор. (300), „Ћурчић”, 362-

816, 063/803-10-52.

(286506)

НОВА МИСА, трособан,

100 квм, ПР, 34.500, дого-

вор. (300), „Ћурчић”, 362-

816, 063/803-10-52.

(286506)

НОВА МИСА, 83 квм,

трособан, ВПР, двостран,

укњижен, 41.000.

063/252-559. (286527)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-

собан стан за реновира-

ње, исплата одмах.

064/206-55-74. (286595)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

70 квм, VI, ЦГ, 42.000, до-

говор. (300), „Ћурчић”,

362-816, 063/803-10-52.

(286506)

КУПУЈЕМ двособан стан

до IV спрата, лифт, ЦГ,

Содара или Котеж 2, ис-

плата одмах. 063/700-34-

03. (186597)

ПРОДАЈЕМ стан, 87 квм,

II спрат, лифт, гаража,

новоградња, шири цен-

тар. 063/638-677.

(286677)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, IV

спрат, ЦГ, две терасе,

власник, укњижен.

064/163-57-59.

(286541/2)

КОТЕЖ 2, троипособан,

ЦГ, II, прелеп, без улага-

ња. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (286552)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,

ПВЦ, 37.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(286552)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, III, 38.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-

50. (286574)

СТРОГИ центар, једносо-

бан салонски стан, идеа-

лан за канцеларију,

25.500. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (286584)

СТРОГИ центар, салон-

ски, 173 квм, четворосо-

бан, идеалан за канцела-

рије. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (286584)

ШИРИ центар, нови ста-

нови, 51 квм, 54 квм, 60

квм, 70 квм. Власник.

063/208-352. (286613)

СТРЕЛИШТЕ, етажа куће,

90 квм, први спрат,

28.0000. (677), „Нишић”,

362-027, 0647206-55-74.

(286595)

СОДАРА, војне зграде,

двоипособан, IX спрат,

42.000. (677), „Нишић”,

362-027, 0647206-55-74.

(286595)

СОДАРА, двоипособан,
71 квм, ЦГ, очуван.
061/102-27-46, 064/248-
95-28. (286623)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, поглед на реку.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286552)

ДВОСОБАН, 55 квм, II,
код Хотела „Тамиш”,
35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286644)

ЦЕНТАР, прелеп тросо-
бан, II, ЦГ; новија зграда,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286644)

МИСА, једнособан, 33
квм, ВП, ТА, тераса,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286646)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворо-

собан, дуплекс, 91 квм,

III, ЦГ, лифт, 70.000, до-

говор.  (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(286646)

ПРОДАЈЕМ стан 117 квм,

преко пута Авива, цен-

трално грејање. 063/159-

99-62. (286553)

НОВА МИСА, трособан,

III, 68 квм, ЕГ, 44.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (286652)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

55 квм, III, ЦГ, 31.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (286646)

НОВИ БЕОГРАД, блок 45,

једноипособан, VI, ЦГ,

80.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (286652)
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности 
на Студију о процени утицаја на животну

средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 29. 11.

2019. године, донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну среди-

ну ПРОЈЕКТА Реконструкција цевовода S – 4300 са

уградњом опреме за on-line анализе деривата, у ок-

виру постројења MHC/DHT S -4300, у склопу Рафи-

нерије нафте Панчево на кп. бр. 3566, 3567 и 3568

К.О. Војловица, носиоца пројекта НИС а.д. Нови

Сад, улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену до-

кументацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о проце-

ни утицаја на животну средину, као и да обезбеди

извршавање програма праћења утицаја на живот-

ну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о

процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели бр.5206/1 К.О.Панчево, за плани-

рану изградњу вишепородичног стамбеног објек-

та По+П+3+Пс, у улици Милоша Требињца бр.62-

64, израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО, Пан-

чево, за инвеститорa ДОО „Кутко”, Панчево,

Војводе Радомира Путника бр.27/1

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр.2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 12. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-кому-

налне послове, путем писарнице Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2–4, Панчево.

ПОТРЕБНЕ раднице

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
(6/284892)

AKCIJA!
12.12-18.12.2019.

Njeguški pršut
Montella rinfuz 100 g

Mandarina 
 1 kg

Jogurt 2.8% mm
Farma Organica 750 ml

Svinjska plećka bez kosti
1 kg

Munchmallow double 
133 g

Čokolada mlečna
Najlepše želje 200 g

99........

99
RSD

149....

99
RSD

189.99

-21%

99....

99
RSD

139.99

-28%

459....

00
RSD

74....

00
RSD

99.99

-25%

179....

00
RSD

219.99

-18%

RSD

99
........99 RSD

00
....459
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99
....149

139.99

RSD

99
....99

189.99

-21%

139.99

-28%

219.99

-18%

RSD

00
....179

99.99

-25%

RSD

00
....74

Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ТЕСЛА, једноипособан,
26.000, нова Миса једно-
собан, ТА, 15.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(286734)

СОДАРА, трособан, IV, 72
квм, ЦГ, гаража, 46.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286652)

ТЕСЛА, двособан, 54,
приземље, тераса, 38.000,
празан. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286737)

ТЕСЛА, двособан, IV, 52,
TA, празан, 34.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286737)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕГ, 54, 39.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286737)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, 55.000, одличан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286737)

ТЕСЛА, новија зграда, ду-
плекс, троипособан, ЦГ,
лифт, 80.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(286734)

КОТЕЖ 2, троипособан,
55.000, двособан, уградна
кухиња, плакари, 40.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286737)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, ис-
плата одмах. 064/385-31-
15. (285207)

КУПУЈЕМ стан на Стрели-
шту, Тесли, до 45 квм, Ис-
плата у кешу. 063/233-
762. (286488)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286652)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
063/494-898, 064/234-36-
01. (286646)

ПОТРЕБНИ плацеви за
инвеститоре. Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (286712)

КУПУЈЕМ станове за ре-
новирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(286712)

ХИТНО купујемо мање
станове, исплата одмах.
060/551-64-50. (286644)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови на свим
локацијама. (67),
063/744-28-66. (286737)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јова-
новић, разрађен као апо-
тека. 065/551-17-22
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (286234)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Библиотеке и
Максија, Немањина 5.
064/134-06-08. (28600)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор 59 + 64 квм, угао
Новосељанског пута са
улазом из Шарпланинске,
Слободан. 063/776-66-91.
(286540)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, смартблок,
одлична локација, 34 квм.
064/006-43-33. (286388)

ПРОДАЈЕМ повољно ло-
кал на пијаци. 063/101-
69-37. (286349)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
45 квм. 063/101-69-37.
(186349)

ИЗДАЈЕМ локал од 64
квм, у центру. Тел.
063/722-49-98. (ф)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, Змај Јовина 5-б, изу-
зетан, 39 квм, 36.000
евра. 064/217-79-88.
(285768)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм
код Аутобуске станице.
352-105. (286500)

ИЗДАЈЕМ локал, два ни-
воа, 110 квм, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(286511)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм,
и више канцеларијских
простора, 150 квм. АЦ
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(286511)

ИЗДАЈЕМ два локала у
строгом центру. Тел.
064/164-04-30. (286513)

ЦЕНТАР, канцеларија ло-
кал, 12 квм, 10.000 евра.
Укњиђжен, употребна.
„Дива”, 064/246-05-71.
(286584)

ПРОДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, 17,5
квм, II спрат, 7.000 евра.
063/850-02-66. (286601)

ЛОКАЛ издајем, строги
центар (ЈНА и Максима
Горког), за све намене.
063/372-124. (286610)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24 квм, погодан за трго-
вину или канцеларију.,
064/267-72-17. (286615)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 110 квм, у Његоше-
вој 10. Повољно. 063/313-
848. (286634)

ИЗДАЈЕ се локал у центру
града, угао Б. Јовановић и
Карађорђеве. 062/321-
270. (286671)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
опремљен салон лепоте,
може и празан. 063/734-
82-31. (286696)

ИЗДАЈЕМ 50 квм, у цен-
тру, за пословни простор.
064/948-71-22. (286707)

ПОТРЕБАН вулканизер
или помоћни радник за
вулканизерске послове.
Могућност обуке
065/551-17-22 (СМС)

ФИРМА ČA RA PAN KO-SR -
B DOO Панчево, тражи
магационера. Додатне ин-
формације на тел.
069/561-09-99. (ф)

КИОСКУ потребна радни-
ца. 064/213-10-49.
(286530)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбала-
же. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, фи-
зичка виталност и вешти-
на, да је становник Стар-
чева. 063/263-341.
(286546)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер. 069/233-73-
06. (286551)

ПОТРЕБАН кувар са иску-
ством. 061/623-`16-15.
(286638)

ПОТРЕБАН piz za мајстор.
061/623-16-15. (286638)

ПРОДАЈЕМ посао у раду
– ћевабџиницу са ком-
плетним инвентаром- Тел.
061/807-62-99. (2866682)

ПРОИЗВОДЊИ прехрам-
бених производа потре-
бан радник на паковању.
063/289-388. (286607)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у погону у Панчеву,
производња уља и биљних
масти. „Олеон” д.о.о.
Контакт 062/567-310,
063/567-434. (286684)

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04.
(286718)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у фотокопирници. Обаве-
зно познавање основе Co -
re la или Fo tos ho pa.
062/355-154. (286702)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку, козмети-
ка. 064/942-91-39.
(2867389

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. 063/606-
330. (286726)

ПОТРЕБНИ радници у пе-
кари и продавачице.
064/908-02-60. (286727)

ПЕКАРИ потребан возач
Б, ноћни рад, Старчево.
062/806-02-58. (286736)

ПОТРЕБНА продавачица
и радница за рад у пека-
ри. 063/320-847. (286724)
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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:

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

– МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

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: 31. децембар 2019.

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

ОДГОВОРНА жена

водила би домаћиснтво

старијој особи, неговала

је 24 сата. 069/577-09-66.

(286739)

КЕРАМИЧАР са

дугогодишњим искуством,

квалитетно, педантно, 

повољно. 064/252-51-75, 

062/153-37-06. 

(286660)

ПРУЖАМ помоћ старијим

лицима, помоћ у кући.

063/160-75-19. (286622)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење канализације,

адаптације купатила, сер-

вис. 013/377-930,

063/115-71-67. (286700)

ОРЕМ, култивирам, ри-

љам баште. 063/809-35-

89. (286732)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(286653)

РАДИО све физичке по-
слове: рушења, ископи,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (286619)

ЦЕПАМ и уносим дрва,
копам канале, вадим ста-
ро воће, сечем дрва..
062/190-71-60. (286680)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (286650)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-

ма, долазим, јефтино, 25

година исккуства.

013/251-78-97, 063/782-

51-48. (286643)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

вашег ТВ-а, ИПТВ, антена

плус. 064/866-20-70

(286533)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

пријемни, месечно плаћа-

ње, професор. Центар,

013/353-569, 061/603-94-

94, 066/405-336. (286545)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (286549)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражим посао. 064/120-

77-64. (286578)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купати-

ла, адаптације, поправке,

замена, одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(286585)

ОБАРАЊЕ стабала, чи-

шћења одрума, тавана,

рушења, одношење, уто-

вари, итд. 060/035-47-40.

(286619)

ДРВОСЕЧА, исећи ће сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (286515)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

столарија, гипсарски ра-

дови, брзо, повољно, чи-

сто. Влада. 063/30о4-476.

(286620)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: пре-

правке купатила, славине,

вентили, одгушење кана-

лизације. 061/193-00-09.

(286512)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефти-

није уг раду. 066/354-412.

(286649)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(286054)

ОЗБИЉНА, поуздана же-

на, бринула би о старијем

лицу. 063/707-19-88.

(286565)

КОМБИ превоз робе, гра-

ђевинског материјала, се-

лидбе. Иван. 064/243-82-

85. (285436)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

реновирање, кровови, бе-

тонирање, стиропор, ба-

валит фасаде, повољно.

063/865-80-49.

(286216/р) 

НЕМАЧКИ, часови свим

узрастима. Преводи и

припрема за полагање

свих нивоа знања.

061/656-04-04, 352-892.

(286498)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

064/157-20-03. (286509)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (285592)

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,

веш-машину, кућне апа-

рате, инсталације.

060/180-02-83. (286359)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка старих, уградња

нових цеви, одгушења,

монтажа санитарије.

062/382-394. (р)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, гуртне. Уграђу-

јем/поправљам. 064/181-

25-00. (286491)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ку-

патила, поправке/пре-

правке, реновирање, вен-

тили, славине, одгушење.

061/193-009. (285962)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(286054)
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Последњи поздрав драгом брату

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

од сестре ГОРДАНЕ, зета САВЕ

и сестрића УРОША и ДАРКА

(104/286686)

Последњи поздрав драгом брату

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

од брата ЗОРАНА, снаје ЉИЉАНЕ

и братанца ДУШАНА

(105/286686)

Последњи поздрав

БОРИ

КРСТИЋУ

од породице

ТАДИЋ

(107/286687)

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ
С поносом и поштовањем што смо одрастале уз

тебе, чувамо те у најлепшем сећању.

СНЕЖАНА и АЊА
(94/286670)

Последњи поздрав

драгом

ДУШАНУ

МИХАЈЛОВИЋУ

ДУДИ

Породица РАДАНОВ

(89/286663)

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ ДУДА
1934–2019.

„Немојте се враћати ако ми се нешто деси”, рекао си унуцима.

И остао где јеси. 

Сада смо сви ту. 

И ти си са нама.

Само да бол мине, да се разагна тама.

Почивај у миру, на нама си оставио траг и прегршт живота,

који ти је био тако драг.

Твоји најмилији

(134/286731)

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ ДУДА

1934–2019.

Драги пријатељу, почивај у миру.

Нека су ти вечна рајска насеља.
Прија ЈЕЛЕНА

(135/286731)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 10. децембра 2019, у 67. години,

изненада преминула наша драга

ЉУБИЦА САРАФИЈАНОВИЋ
1953–2019.

Сахрана ће бити обављена 13. децембра 2019, у

15 сати, на Старом православном гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: ћерке НАТАША и ЈЕЛЕНА

са породицама

(124/286708)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЉУБИЦИ

САРАФИЈАНОВИЋ

од станара зграде у

Улици Стевана Шу-

пљикца 139

(127/286715)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ

САРАФИЈАНОВИЋ

од кумова МИРЕ

и СЛОБЕ

(130/286720)

МИЛЕНКО

ПЕШИЋ

Последњи поздрав

вољеном Миленку од

његове НАЂЕ

(61/286629)

МИЛЕНКО

ПЕШИЋ

Последњи поздрав

вољеном тати од ње-

гове деце

(63/286629)

МИЛЕНКО ПЕШИЋ

Последњи поздрав вољеном брату од сестре

МИЛЕНЕ и сестрића ПЕРЕ
(62/286629)

МИЛЕНКО ПЕШИЋ

Последњи поздрав вољеном Миленку од стрине

ДЕСЕ и сестара НАДИЦЕ и ЗОРИЦЕ са породи-

цама
(60/286629)

Последњи поздрав

брату

МИЛЕНКУ

ПЕШИЋУ

од брата ВЕЛИБОРА

и ВЛАДИМИРА са

породицама

(123/286703)

Последњи поздрав

брату и ујаку

БУДИМИРУ

ПАВЛОВИЋУ

од сестре

МОМИРКЕ

са породицом

(72/286639)

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.

Драгом куму

БОРИ КРСТИЋУ

последњи поздрав од кума СПАСЕТА, куме

МИРЕ и кумице СТАНЕ

(111/286687)

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (286363)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Комора. 302-820, 064/
129-63-79. (286154/р)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих,
нових кровова, разне изо-
лације. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
013/310-300, 063/771-24-
16. (286007)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, ТА пећи, бојле-
ре, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (286709)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (286514)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијеми камионом, демон-
тажа, монтажа намешта-
ја, изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55. (286719)

РОЈАЛ МГ: уградња/по-
правка ролетне, комарни-
ка, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (286609)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(286547)

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 
(286383)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-74
(286383)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији. 
063/253-028, 
064/444-66-74.(286383)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-74
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(286383)

МОМАК, 1975, неоже-
њен, упознао би девојку
ради брака. 064/520-62-
98 (СМС)

УДОВАЦ, упознао би же-
ну до 65 година. Озбиљна
веза. 066/548-17-07.
(286510)

ДИМЉЕЊЕ сланине, меса
и свих месних прерађеви-
на услужно. 063/179-01-
78. (286479)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 13. децембар 2019. 19

6. децембра 2019. године заувек нас је напустила наша

ГОРДАНА АРАМБАШИЋ
27. X 1943 – 6. XII 2019.

Oстаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: САША, ЛЕЛА, НАТАША, ЗОРАН, 

КОНСТАНТИН и АЉОША

(64/286630)

Последњи поздрав драгој

ГОРДАНИ АРАМБАШИЋ

од прије ЈОВАНКЕ РАДОВАНОВ

(65/286630)

Последњи поздрав драгој прији

ГОРДАНИ АРАМБАШИЋ

ЛУЧИЈА ВУКОВИЋ

(66/286630)

Последњи поздрав

нашој драгој

ГОЦИ

АРАМБАШИЋ

СУЗАНА, РАДА, 

ОЉА и ВЕСНА

(12/286518)

Последњи поздрав драгој

ГОЦИ АРАМБАШИЋ

Комшије у Кикиндској 4

(55/286618)

Последњи поздрав

драгој

ГОРДАНИ

АРАМБАШИЋ

Породица

РАДАНОВ

(88/286663)

Последњи поздрав

ГОЦИ

ВЕРА и БОШКО

(102/286680)

Нашем вољеном деди

ЈОЦИ ПОПОШИЛОВУ
последњи поздрав и велико хвала.

МИЛЕНА, ДУШАН и ЈЕЛЕНА
(98/286676)

Последњи поздрав драгом сину, супругу и оцу

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

од мајке ЈУЛКЕ, супруге СВЕТЛАНЕ, 

сина МИЛОША и ћерке МАРИЈЕ

(106/286687)

Последњи поздрав

драгом супругу

БОРИ

КРСТИЋУ
1960–2019.

од супруге

СВЕТЛАНЕ

Остаћеш заувек у

мом срцу. Чуваћу те

од заборава.

(108/286687)

Последњи поздрав вољеном оцу

БОРИ КРСТИЋУ
1960–2019.

од ћерке МАРИЈЕ са породицом

(109/286687)

Последњи поздрав вољеном оцу

БОРИ
1960–2019.

од сина МИЛОША и ИВАНЕ

(110/286687)

Последњи поздрав

драгој

ЗОКИ

од породице

ПОТКОЊАК

(118/286698)

Последњи поздрав

МАРИНКУ МАКСИМОВИЋУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима

Твоји најмилији
(34/286571)

Обавештавамо пријатеље и познанике да је наш драги

РАДЕНКО МИСИРАЧА
1962–2019.

преминуо 6. децембра 2019. године, а сахрањен 7. децембра 2019.

године на Новом гробљу у Панчеву.

Захвални смо за твоју љубав и пожртвованост, опраштамо се са

тугом и поносом.

Твоји: супруга ДУШКА, син ОЛЕГ и ћерка МИЛИЦА

(13/286521)

30. новембра 2019. године, у 6 сати, преминула је наша драга

БОСИЉКА ЛОЗИЋ
1938–2019.

Ожалошћени: супруг ИЛИЈА, син, снаја, ћерке и унучад.

Почивај у миру Божјем

(54/286614)
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ЕРЖЕБЕТ ТОМИЋ
рођ. Керекеш

1941–2019.
Мајко,
увек си била своја, али си налазила начин да будеш и моја. 
Од смрти нисам успела да те сачувам, али од заборава сигурно хоћу. Почивај у ми-
ру и чекај ме... Ја ћу сигурно доћи.

Твоја ТАЊА
(36/286571)

ЕРЖЕБЕТ ТОМИЋ
рођ. Керекеш

1941–2019.

Последњи поздрав,

наша Ержика је отпутовала...

Вероватно се већ дохватила књиговезач-

ког заната, па сада коричи небеске списе.

Заувек твоји: ћерка ТАТЈАНА, 

зет МИРОСЛАВ и унука АНЂЕЛА

(37/286577)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ

ДАВИДОВУ

КРЧКА

са породицом

(95/286672)

Последњи поздрав нашем другу

СТЕВАНУ ДАВИДОВУ
1980–2019.

од породица: СТЕПАНОВ, ЖИВОЈНОВ, РАДИВОЈЕВИЋ,
ПИВАШЕВИЋ, МИТРОВИЋ и БРАНКОВИЋ

(126/286714)

Последњи поздрав колеги

СТЕВИ ДАВИДОВУ

Колектив ЈКП „Хигијена”

(132/ф)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ

ДАВИДОВУ

од породице

БОШКОВ.

Нека те анђели чува-

ју јер си ти био прави

анђео.
(32/286568)

Последњи поздрав воље-
ном брату

СТЕВАНУ

ДАВИДОВУ
Речима нема утехе, во-
љени брате почивај у
миру.
Сестра СЛАВИЦА са по-
родицом ЖИГА и твоја
БОКА

(42/286592)

Последњи поздрав

братићу

СТЕВАНУ

ДАВИДОВУ

Вечно ћеш остати у

срцу.

Тетка БРАНКА

(43/286592)

Последњи поздрав

комшији

СТЕВИ

ДАВИДОВУ

РАДИЦА, МИЛЕНА,

ДЕЈАН и АДРИЈАНА

са породицама

(59/286626)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
7. II 1975 – 9. XII 2019.

Нека те анђели чувају.

Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА

(77/286651)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ
рођ. Гаврилов

7. II 1975 – 9. XII 2019.

Време неће избрисати бол, тугу и сузе. Док дишемо бићеш са

нама.

Твоји: мајка ДРАГИЦА и отац СИНИША

(78/286651)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
7. II 1975 – 9. XII 2019.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: ЛЕЛА, СИНИША, ВОЈИН, ВУК, ЈАНА и РАЛЕ

(80/286651)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

Никада те нећемо заборавити.

Свекар НИКОЛА, заова ГОРДАНА, 

ЕМА и КСЕНИЈА

(79/286651)

Последњи поздрав драгој колегиници

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ

Колектив Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево

(99/1286677)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

ЈОЦА ПОПОШИЛОВ
1934–2019.

преминуо 7. децембра 2019, сахрањен је 9. децембра 2019, на гробљу Котеж.

Успомену на њега чувају његови најмилији: супруга МАЦА, ћерка ГОРДАНА,

син МИЛАН, унуци МИЛЕНА, ДУШАН и ЈЕЛЕНА, зет СЛОБОДАН и снаја

БИСЕРКА
(97/286676)
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Последњи поздрав драгом другу

МИРКУ
од другова са фудбала: ЊОРЕ, БАТА, КРЕША, ПИКИ, КИНЕЗ

РАДЕ, КРЕЗЛА, СЛАВКО, ДУГИ, РОЛЕ, ГОРАН, МИТА, ЗКС, БЕЛИ,

ВУЛЕ, НИНЕ, ЧАПА, ШОНЕ, КАПЕ, ПЕЦА, САНА, НЕША РИБАР,

САКИ, КАЛАБА, ИЋА, МИКИ, МИЛЕНКО, НЕЛУ и ЈАНКО
(45/286595)

Опраштамо се од нашег драгог пријатеља

МИРКА КОВАЧЕВИЋА

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

КРЕША, ЗОРИЦА, ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА са породицом
(46/286596)

Наш вољени кум

МИРКО

КОВАЧЕВИЋ

МУСА
1951–2019.

За педесет година до-

казаног и искреног

пријатељства, са ту-

гом и неверицом.

Твоји: АНКИЦА,

МАРКО и СИНИША

ЋОСИЋ

(47/286599)

Напустио нас је наш пријатељ и другар

МИРКО КОВАЧЕВИЋ МУСА
5. V 1951 – 8. XII 2019.

Последњи поздрав упућују другари са Корзоа:

МИЋА, ГАБИ, РАША, ЈОЦА, КОСТА, САВА, 

ИЛИЈА, НИКОЛА, БОРА, ТИНЧЕ, ВАСА, СИНИША,

САША, ВУЛЕ и ГОРАН
(67/286632)

Последњи поздрав мом

МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ
1951–2019.

Твоја супруга ВЕСНА

(74/286645)

Последњи поздрав нашем драгом

МИРКУ

од БРАНИСЛАВА и ЕМИРЕ

НИКОЛАЈЕВИЋ

(75/286645)

Последњи поздрав нашем драгом течи

МИРКУ

Твоји: ВЛАДА, РАДА, 

АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

(76/286645)

МИРКО КОВАЧЕВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: СЛОБОДАН и НИНА

НИКОЛАЈЕВИЋ
(85/286658)

МИРКО

КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав

од АЛЕКСАНДРА и

МИЛЕНЕ СТОЈАНО-

ВИЋ

(86/286658)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ

Породице ЖАРКОВ и БЕГОВИЋ – МИРКОВ

(112/286691)

МИРКО

КОВАЧЕВИЋ

Драгом чика Мирку по-
следњи поздрав од НА-
ТАЛИЈЕ и БИЉАНЕ
МЛАДЕНОВИЋ са ма-
мом и татом

Бићеш у нашим сећа-
њима заувек.

(119/286699)

Последњи поздрав

МИРКУ
од породице

ОБРАДОВИЋ
(129/286717)

Последњи поздрав

МИРКУ КОВАЧЕВИЋУ

од колега из службе набавке

(128/286716)

Пријатељу

СТЕВАН ДАВИДОВ
1980–2019.

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја

доброта, ведри дух и велико срце. Почивај у ми-

ру и нека те анђели чувају. 

Воле те твоји другови ДЕКИ, ИВАНА, БОГДАН,

ИВАНА и МАЈА са децом
(122/286702)

Последњи поздрав драгом сину

СТЕВАНУ ДАВИДОВУ
1980–2019.

Анђео си био, са анђелима почивај. 

За ову тугу не постоје речи.

Мајка МИЛИЦА

(30/286566)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ

ДАВИДОВУ

Поносни смо што

смо те имали а тужни

што смо те изгубили.

Сестра МАРИЈА

и стрина ЗОРАНКА
(31/286567)

Последњи поздрав

брату

СТЕВАНУ

ДАВИДОВУ

Вечно у срцу.

Од сестре СНЕЖЕ

са породицом
(44/286592)

Последњи поздрав нашем сестрићу, брату и

ујаку

СТЕВАНУ ДАВИДОВУ

Породица ПЕЈАТОВИЋ

(100/286678)

Последњи поздрав деверу и стрицу

БУДИМИРУ ПАВЛОВИЋУ

од ЈЕЛЕНЕ, ИВАНЕ и ВЛАДИМИРА

(39/286589)

300-820, 300-830

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 13. децембар 2019.22

С љубављу и поштовањем опраштамо се од нашег драгог тате, деде и прадеде

МИЛОРАДА РАДОЈЕВА
1928–2019.

Сахрана ће се обавити 12. децембра 2019. године, у 15 сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке СЛАВИЦА и НАДЕЖДА са породицама као и остала

родбина и пријатељи
(49/286604)

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9. децембра 2019, у 86. години,

преминула наша драга

НАДЕЖДА СТОЈИЉКОВИЋ
1934–2019.

Сахрана је обављена 11. децембра 2019. године, у 13 сати, на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке ДРАГАНА и ВЕРИЦА, зетови ЗОРАН и БРАНИСЛАВ,

унуци МИЛАН и ЂОРЂЕ и остала многобројна родбина и пријатељи
(81/286654)

НАДЕЖДА СТОЈИЉКОВИЋ

Последњи поздрав тетка Нади од породице

БАЊАЦ

(82/286655)

Последњи поздрав

драгој тетка

НАДИ

СТОЈИЉКОВИЋ

од ДЕСЕ и ИВАНА

(83/286656)

После кратке и тешке болести преминула

је наша

РАИФА СТАРЧЕВ
1949–2019.

Ожалошћени: супруг ПЕРА, синови

ДАРКО и ЖИВКО, снаје СНЕЖАНА

и ЉИЉАНА и унучад АЛЕКСА, СЕЛЕНА,

МАЈДА, МИЈАТ и МАТЕЈА

(90/286664)

Последњи поздрав стрини, баби и прабаби

НАДЕЖДИ СТОЈИЉКОВИЋ
Почивај у миру драга наша.

БОРКА и ИВАНА са породицом
(96/286673)

Последњи поздрав драгој колегиници

ДРАГАНИ ИДРИЗОВИЋ

Особље Хируршког одељења

(114/286693)

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ

Последњи поздрав

драгој сестри од по-

родице ЋИРИЋ

(115/286694)

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ

Последњи поздрав

драгој сестри од по-

родице ЂУРИН

(116/286694)

ДРАГАНА ИДРИЗОВИЋ
1968–2019.

Последњи поздрав драгој мајци од синова АЛЕ-

НА и ДЕЈАНА
(117/286694)

9. децембра 2019. преминуо је наш драги супруг,

отац, деда и прадеда

МИЛОДАР МИЛУТИНОВИЋ
1932–2019.

Заборав не постоји за оне који те воле: твоја су-

пруга МИЛАНКА, ћерке МИЛЕНКА и МИЛИЦА

са породицама

(121/286701)

Почивај у миру

МИЛОДАР МИЛУТИНОВИЋ
1932–2019.

Вечно захвалан твој брат РЕЉА са породицом

(120/286701)

МИРОСЛАВА ВАСИЋ
13. X 1937 – 5. XII 2019.

Последњи поздрав вољеној баби.

СРЂАН, МИЛОШ, МЛАДЕН и НАТАЛИЈА

(17/1286537)

МИРОСЛАВА ВАСИЋ

МИЦА
13. X 1937 – 5. XII 2019.

Последњи поздрав вољеној мајци.

Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА

са породицама

(18/286537)

6. децембра преминуо је наш вољени супруг,

отац и деда

РАДИСЛАВ МАРКОВ
1949–2019.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твоји: супруга ЈЕЛИЦА, ћерка АНЂЕЛИЈА и син

ДРАГАН са породицама

(26/286557)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

РАДИ

МАРКОВУ
6. XII 2019.

ЦИЦА СРДАНОВ

(27/286557)

Нека те анђели чувају. Почивај у миру

РАНКО УРОШЕВ
1954–2019.

Последњи поздрав сину и брату од мајке ЗАГОРКЕ и
брата СИНИШЕ са породицом

(48/286601)

Последњи поздрав драгом комшији

АЦИ МИЛЕНКОВИЋУ

од станара у Кикиндској 4

(56/286618)

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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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.

СЕЋАЊЕ

Драги наш Никола, напустио нас је пре

годину у дана, 16. децембра 2018.

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
1938–2018.

Волимо те.

Твоји најмилији: породица и пријатељи

(28/286562)

Прошло је пет година откако је заувек оти-

шао наш

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VI II 1950 – 11. XII 2014.

Успомене живе у нама.

ЈУЦА и ОГЊЕН

(50/286607)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VI II 1950 – 11. XII 2014.

Време пролази, али туга и бол остају.

Сестра ЉИЉАНА са породицом
(51/286606)

Сећање на нашег драгог

СРЂАНА ФИЛИПОВА
2014–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

(52/286608)

Прошла је тужна година без нашег драгог

МИОДРАГА ДАВИНИЋА МИЋЕ
1926–2018.

Помен ће се одржати у суботу, 14. децембра

2019, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Успомене и сећања на вољеног супруга, оца и

деке у својим срцима чувају његови најмилији

(35/286575)

ПОМЕН

БРАНКО ШТАМПИЋ
1937 – 15. XII 2009.

С љубављу и поносом чувамо те од заборава.

Сестре: ФАНИ, ЛИДИЈА и КЕКА са породицама

(73/286641)

17. децембра је две године од преране смрти

нашег драгог

ЗОРАНА САМАРЏИЋА
25. XI 1961 – 17. XII 2017.

Време пролази, бол остаје.

Мајка РАТОМИРКА, брат ГОРАН

и снаја СНЕЖАНА

(84/286657)

Последњи поздрав

РАИФИ

СТАРЧЕВ
1949–2019.

од пријатеља

ДРАГАНА и прије

КОСАРЕ

(91/286664)

Последњи поздрав

РАИФИ

СТАРЧЕВ
1949–2019.

од брата СМАЈЛА

са породицом, 

сестре ФАКИРЕ, 

породице ТИРО и

породице ХУРЛОВ

(92/286664)

14. децембра 2019, у 11 сати, одржаћемо шестомесеч-
ни помен

СТОЈАНУ ЛАЛОВУ
Недостајеш нам много.

Супруга ЉУБИНКА, ћерке СНЕЖАНА
(20/286539) и АНА са породицама

Навршавају се две године откако нас је напу-

стио наш вољени

ДРАГОМИР АРСИЋ
17. VI II 1957 –14. XII 2017.

Време пролази, али успомене и љубав не пролазе.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(23/286554)

У уторак, 17. децембра 2019. године навршава

се четрдесет дана откако је уснула у Господу

наша драга

МИЛЕНА ГЛОГОВАЦ
рођ. Самарџија

1945–2019.

Тога дана, у 11 сати, у храму св. великомучени-

ка Георгија на Старом православном гробљу у

Панчеву служићемо четрдесетодневни пара-

стос и молити се Господу да њену душу прими

у Царство небеско вечно и непролазно.

Породица
(103/286685)

СЕЋАЊЕ

ВЕЉКО БЛАШЕВСКИ
12. XII 1999 – 12. XII 2019.

Ни двадесет година које прођоше нису успеле да ума-
ње нашу тугу за тобом. Живећи даље уз сву захвалнсот,
с љубављу и поштовањем чувамо успомену на срећне
дане, твој лик, доброту, топлину, подршку и љубав ко-
ју си нам несебично давао.

С поносом чувају успомену: 
супруга САВИЦА и син СЛОБОДАН

(113/286692)

12. децембра 2019. навршавају се четири

тужне године откада нас је напустио наш

вољени

СТАНИСЛАВ

ТЕОФИЛОВИЋ
1934–2015.

Много нам недостајеш.

Стално си у нашим мислима.

Волимо те.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(19/286538)

12. децембра навр-

шава се година отка-

ко ниси са нама

Твоја ћерка ОЉА

са породицом

(133/286730)

Десет и десет и по година туге и патње

СТЕВИЋ

САЊА МОМИР
1976–2009. 1940–2009.

(131/286725)
                                                             Ваше ВЕСНА и МИЦА

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

понедељак, 16. децембра 2019. године, у 11 сати,

дати четрдесетодневни помен нашој вољеној

ДАНИЦИ ЛАЗИН

Воле те и чувају од заборава: супруг ВЛАДИМИР

и син ЈОВАН са породицом

(136/286733)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Нека те анђели чува-

ју. Остаћеш заувек у

нашим срцима.

Стриц САВА, стрина

ВИДА, сестре

СЛАВИЦА

и СЛАЂАНА, сестрић

НЕМАЊА и

сестричина ИВАНА

(137/286735)

Шестомесечни помен

МИЛИ БУКУР

од породица УГЉЕШИН и БУКУР

(138/286743)
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ
(3/286492)

Заволесмо се у мају, венчасмо се 14. децембра

1969. године, млади, цео свет је био наш

ДУШАНЕ ДОЈЧИНОВИЋУ

Радостан је требао да буде наш златни јубилеј, а

обећање да ћемо се тада венчати у цркви нисмо

испунили... жао ми је. Живот нас је изневерио.

Твоја ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА
(9/286502)

Тебе нема, а свуда си

ти, мила наша

МИЛИЦЕ

Вољена и љубљена

заувек.

Мама, тата и брат

(8/286499)

У суботу, 14. децембра 2019. навршавају се три

године од смрти мог драгог супруга

МИОДРАГА РАДОЈЕВИЋА
1928–2016.

Супруга КОВИЉКА

(11/286516)

Две године туге и бо-

ла откако смо изгу-

били нашу јединицу

ЉИЉАНУ

МИЛИЋ
14. XII 2017 – 14. XII 2019.

Сунце наше, постоји

нешто јаче од смрти

а то је љубав наша

која те чува од забо-

рава.

Твој тата САВА

и мама ОЛГА
(14/286526)

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

ЛАЗАР ИВАН ЈОВАНКА
1992–2019. 1998–2019. 2000–2019.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(15/286532)

Годину дана је прошло откако није са нама наш вољени

ИВАН ИВАНОВСКИ
1942–2018.

Заувек у срцу га чувају: супруга РУМЕНА, син ПРЕ-
ДРАГ и ћерка ЈЕЛЕНА са породицама

(16/286531)

14. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу

дајемо двогодишњи помен нашој драгој и

вољеној

ЉИЉАНИ МИЛИЋ

Прође две године а ми и даље не верујемо

да те нема.

Почивај у миру.

Твоји: ГОРАН, ВЛАДИМИР

и МИРОСЛАВ

(24/286555)

15. децембра навршиће се тринаест тужних

година без мог јединог брата

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА
ветеринара из Долова

ДЕЈАН са породицом

(38/286386)

Сећање на наше драге родитеље

МИЛЕНУ СЛАВКА

МАКЕВИЋ МАКЕВИЋА
1930–1984. 1926–2010.

Ћерка МАРИНА и син ДЕЈАН са породицама

(53/286611)

СИЛАК ШАМУ
18. XII 2018 – 18. XII 2019.

Прошла је година бола и туге.  Недостајеш.

Неутешна мајка и сестра
(68/286633)

У суботу, 4. децембра 2019. године, у 11 са-

ти, на гробљу у Качареву, одржаће се ше-

стомесечни помен

МИРЈАНИ МИЛЕУСНИЋ
рођ. Завршек

Твој неочекивани одлазак ме је сломио,

после твог брата, овоме се нисам надала.

Утехе за мене нема, сузе непрестано теку

а срце те никад прежалити неће.

Твоја неутешна мајка ПЕТРА
(69/286637)

14. децембра 2019. навршава се шест месеци од смрти
наше сестричине

МИРЈАНЕ МИЛЕУСНИЋ
Како време пролази све нам више недостајеш. 
Твоје тетке ЉИЉА и АНИЦА и ујак СТАМЕН са поро-
дицама (70/286637)

Прошло је шест месеци од смрти моје супруге

МИРЈАНЕ МИЛЕУСНИЋ
Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.

Супруг МИРОСЛАВ
(71/286637)

САВО МИЋИЋ

У недељу, 15. децембра 2019. године, у 11 сати, даваће-

мо шестомесечни помен оцу, свекру, деди и пријатељу.

Породица МИЋИЋ
(87/286661)

14. децембра навршава се пет година откада

није са нама наш вољени супруг, отац и деда

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ
2014–2019.

Носимо те у срцу с’ љубављу, поштовањем и

поносом

Твоја породица
(101/ф)

У суботу, 14. децембра 2019. дајемо годишњи помен

ДУШАНУ НАУНКОВИЋУ

Прошла је тужна година, много нам недостајеш.

Супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН са породицама

(125/286710)

300-820, 300-830
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Тужно сећање поводом годишњица смрти наших драгих, који вечно живе у

нашим срцима.

ПРЕДРАГ ВЕРА ВУКОСАВА

ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ МОМИРОВИЋ
1908–1979. 1911–1994. 1891–1983.

40 година 25 година 36 година

Помен поводом смрти наших драгих обавиће се у Светоуспенском Храму.

Време неумитно пролази, али бол, туга и љубав остају.

Ожалошћени: син и унук НЕНАД, унук и праунук ПРЕДРАГ, праунук и чу-

кунунук ЉУБОМИР, као и ДРАГАН са породицама и остала родбина и при-

јатељи
(1/286485)

14. децембра, у 11.30, даваћемо годишњи помен, на Старом право-

славном гробљу

инж. ЂУРИ МАЈСТОРОВИЋУ
1922–2018.

Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.

Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав.

Братаница БОБАНА са породицом

(10/286503)

19. децембра 2019. навршавају се две године од

смрти мог брата

КОСТЕ ДАБИЋА

Отишао си брзо, неочекивано, остала сам тужна,

празнога срца, једини брате мој.

Твоја сестра МИЛКА

(2/286487

Прошле су две године откада није са нама наш

супруг, отац и деда

КОСТА ДАБИЋ
11. V 1960 – 19. XII 2017.

Увек ћеш бити у нашим срцима. 

Супруга ЈУЛИШКА са децом и унуцима

(4/286493)

Помен вољеном и драгом супругу и оцу

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ
1948–2016.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи. 

Твоја супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДА и ћерка

ВЕСНА са породицама

(5/286495)

Помен вољеном оцу

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ
1948–2016.

Свака те суза поздравља, ни једна не заборавља,

у мом оку вечити сјај, недостаје ми тата твој за-

грљај.

Твоја ћерка ВЕСНА са породицом

(6/286495)

ЂУРИЋ

ЈАНКО МАРА
18. XII 2009 – 2019. 1995–2019.

Не постоји време које доноси заборав, нити се-

ћање у којем Вас нема.

Ваша ћерка АНЂА и зет ЖИКА са децом

(7/286496)

10. децембра 2019. на-
вршавају се две године
откако није са нама

ВИТОМИР

МИРКОВ
10. XII 2017 – 10. XII 2019.

Успомену на тебе чува
супруга ПЕРСА и сино-
ви ЉУБИША и ЈОВАН с
породицама

(21/286543)

18. децембра 2019. навршава се година

откада ниси са нама наша вољена

ДУШАНКА КАРИЋ

Не постоји време које носи заборав.

Сваког си дана у нашим мислима, сећању

и нашим срцима...

Твоји најмилији

(22/286548)

Пет година туге и бола
откако си отишла Надо,
на пут без повратка

НАДА

СТОКИЋ
1966–2014.

Твоја мама

тугује за тобом.

(25/286556)

Нашој драгој

СМИЉИ

ВИШЊИЋ

Четрдесетодневни

помен даваћемо у пе-

так, 13. децембра

2019, у 11 сати, на

Новом гробљу у Пан-

чеву.

Њени најмилији

(29/286564)

Прошле су две године откако није са нама наша вољена

МИРЈАНА ЈУКИЋ

Супруг МИЛАН и ћерке СНЕЖАНА и БРАНКА

са породицама
(33/286570)

У суботу, 14. децембра 2019, у 11.30 на брестовачком

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

СЛАВКИ СИМОВИЋ

Све је другачије без твоје доброте, љубави и племени-

тости! Сећамо се и чувамо вас од заборава... Недоста-

јете.

Воле те: супруг МИРОСЛАВ, ћерке НЕДА и НАТАША,

унучад НИКША, ВУК и ЛЕНА и зетови НЕША и МИТАР

(41/286591)

Шестомесечни

помен

СЛАВКА

СИМОВИЋ

Бол није у речима и

сузама, већ у нашим

срцима у којима ћеш

вечно живети. 

Воле те твоји

УРОШЕВИЋИ

и УРОШЕВ

(40/286591)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

МИРЈАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
2014–2019.

Син ПЕТАР

са породицом

(57/286621)

14. децембра 2019, у 11

сати, даваћемо полуго-

дишњи помен нашој

мајци

МИЛИЦИ

МАТИЈЕВИЋ
1939–2019.

Мајко... туга и бол не

престају. Лечимо се мо-

литвама за Твој вјечни

мир и спокој, а нама ве-

ром за истину. 

НАДА и СЊЕЖАНА

са породицама

(93/286666)

РУЖИЦА МИШКОВИЋ
11. XII 2012 – 11. XII 2019.

Седам година откада нема моје маме.

Ћерка

(58/286624)
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За ни мљи во пре да ва ње о при -
ли ка ма у Ба на ту и Вој во ди ни
сре ди ном 19. ве ка одр жа но је
29. но вем бра у гло гоњ ском До -
му кул ту ре. Том при ли ком се
ве ро ват но нај по зна ти ји панче -
вач ки ет но лог Ни ко ла Вла јић
освр нуо на вре ме ве ли ких пре -
ви ра ња у чи та вој Евро пи, ко ја
ни су за о би шла ни Пан чево.

Он је ак це нат ста вио на
исто риј ске лич но сти ко је су
из на шег угла нај зна чај ни је
за тај пе ри од.

Је дан је сва ка ко Сте ван Шу -
пљи кац, ко ји је као ка пе тан у
из ве сном пе ри о ду слу жбо вао
упра во у Гло го њу. Срп ски вој -
во да и ау стриј ски пу ков ник,
о ко јем вла да ју по де ље на ми -
шље ња, ра то вао је и за На -
поле о на у не у спе лом по хо ду
на Мо скву, а фран цу ски им -
ператор га је, због ве ли ке

храбрости, на гра дио Ор де ном
ле ги је ча сти.

Ве ли ку па жњу Вла јић је по -
све тио би ци код Пан че ва, ка -
да је пу бли ку упо знао и с би о -
гра фи јом срп ског офи ци ра ау -
стриј ске вој ске Ада ма Ко са -
ни ћа, ко ји се сво јим уме ћем
по себ но ис та као у том су ко бу
про тив Ма ђа ра. Овај од ва жни
ка пе тан ро ђен је у Из би шту, а
са хра њен у Пан че ву.

Ни је из о ста ла ни при ча о
во ђи срп ских до бро во ља ца –
Сте ва ну Кни ћа ни ну, ко ји је
био је дан од углед ни јих и хра -
бри јих Ср ба у то вре ме.

СЕЛО

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГЛО ГО ЊУ

О ју на ци ма из 19. ве ка

Сме тли шта у на се ље ним ме -
сти ма већ го ди на ма ти ште ка -
ко гра ђа не, та ко и за по сле не у
та мо шњим јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма, ко ја има ју оба -
ве зу да се њи ма ба ве. По ред
то га што их је ве о ма те шко
одр жа ва ти уз скром не ка дров -
ско-тех нич ке ре сур се, ни јед на
од тих де по ни ја не ис пу ња ва
за кон ске пред у сло ве за ле гал -
но по сто ја ње.

Док се тра га за це ло ви тим
ре ше њем овог сло же ног про -
бле ма, по ме ну те фир ме га пре -
ва зи ла зе од да нас до су тра по -
мо ћу шта па и ка на па, а мо жда
нај ве ћу му ку за да ју им че сти
по жа ри на го ми ла ног сме ћа иза -
зва ни на раз не на чи не.

Све што је ре че но у прет ход -
ним на став ци ма у ве зи са од -
но ше њем и де по но ва њем сме -
ћа у шест пан че вач ких на се -
ље них ме ста ма ње-ви ше ва жи
и за пре о ста ла три.

Ипак, има и раз ли ка од ме -
ста до ме ста...

Ива нов ча ни при ја вљу ју
зага ђи ва че

А спе ци фич но за Ива но во је -
сте да је то је ди но се ло ко је
не ма јав но ко му нал но пред у -
зе ће. Ме ђу тим, ова не по вољ -
ност не зна чи ау то мат ски да о
чи сто ћи нај ма њег пан че вач ког
ме ста ни ко не бри не. На про -
тив, на тим по сло ви ма сва ко -
днев но рев но сно из га ра ју тро -
ји ца рад ни ка, ко је је ан га жо -
ва ла Ме сна за јед ни ца.

Пр ви чо век те ин сти ту ци је
Јо шка Ду дуј ка же да они, по -
ред оста лог, сва ке пр ве и тре -
ће су бо те од но се кућ но сме ће.

– По том га трак то ром тран -
спор ту ју на на шу де по ни ју, ко -
ју одр жа ва мо по мо ћу ма ши не
улт. У то ме нас нај ви ше оме -
та ју по је дин ци ко ји се ба ве са -
ку пља њем се кун дар них си ро -
ви на. Ка ко би се лак ше до шло
до же ље них ме та ла, њи хо ве

„ак тив но сти” по не кад по ра зу -
ме ва ју и спа љи ва ње сме ћа. Због
то га не рет ко из би је по жар, по -
пут јед ног ле тос, ко ји смо, на
сре ћу, уз по моћ ва тро га сне слу -
жбе пра во вре ме но за у ста ви ли.
Ве ли ке гла во бо ље за да ју нам и
ди вље де по ни је, без об зи ра на
то што их на ши рад ни ци ре -
дов но су зби ја ју ко ли ко год је у
њи хо вој мо ћи – ка же пред сед -
ник Са ве та МЗ Ива но во.

Тај ме сни ор ган вла сти не -
дав но је по кре нуо ини ци ја ти -
ву да се гра ђа ни укљу че у ову
ак ци ју та ко што би при ја вљи -
ва ли нео д го вор не по је дин це и
фо то гра фи са ли их у не де лу.

– Има ли смо већ не ко ли ко
та квих слу ча је ва, а је дан се
до го дио баш ових да на. Та -
ман смо очи сти ли ди вљу де -
по ни ју на ула зу у се ло на до -
мак на дел ског мо ста, кад је
не ко из ау то мо би ла с бе о град -
ским та бли ца ма кре нуо да из -
ба цу је сме ће. То је опа зи ла
јед на су гра ђан ка, ко ја је не -
да ле ко ода тле че ка ла ау то бус,
и фо то гра фи са ла тај пре кр -
шај. По чи ни о ца смо од мах
при ја ви ли ин спек ци ји и при -
том за при мер об ја ви ли и
фото гра фи ју на „Феј сбу ку”.
Ис по ста ви ло се да је реч о

чове ку из Гроц ке, ко ји нам се
ја вио са же љом да скло ни мо
фо то гра фи ју, јер га је, ка ко
ка же, ја ко сра мо та. А ни је га
би ло кад је то ра дио... – на во -
ди Ду дуј.

Омољ ча ни про тив ди вљих
де по ни ја

И у су сед ној Омо љи ци ди вље
де по ни је су про блем као и дру -
где. Та мо шње ко му нал но пре -

ду зе ће бо ри се про тив те по -
ша сти ка ко зна и уме, а ди рек -
тор ка те фир ме Ма ја Гли го рић
ка же да се то чи ни на раз ли -
чи те на чи не.

– Та бор ба са сто ји се, с јед не
стра не, у ре дов ном чи шће њу,
а с дру ге – у стал ном апе ло ва -
њу на гра ђа не да ма ње за га ђу ју
сре ди ну у ко јој жи ве. Ка да је
реч о овом пр вом на чи ну, на
рас по ла га њу има мо осам рад -
ни ка на те ре ну, као и ка ми он
сме ћар, скип, трак то ре... С тим
људ ством и ме ха ни за ци јом тру -
ди мо се да се ло мак си мал но
др жи мо чи стим. Сме ће се од -
во зи ре дов но, а ре ци мо три пу -
та не дељ но пра зни мо кон теј -
не ре при ват ним ли ци ма – ис -
ти че ди рек тор ка.

Она до да је да што се ти че
па ље ња де по ни је, по сто ји

проблем ко ји се пре све га
одно си на не про ми шље ност
по је ди на ца.

– То се по на вља из го ди не у
го ди ну. А по жа ре га си мо на -
шом ме ха ни за ци јом и уз ан га -
жо ва ње ва тро га сних слу жби и
дру гих ли ца. До не кле успе ва -
мо да су зби је мо ши ре ње ва тре
и при гу ши мо дим, али све то
нам, по ред за га ђе ња жи вот не
сре ди не, пра ви до дат не и ве -
ли ке тро шко ве – на гла ша ва Ма -
ја Гли го рић.

До ло вач ко сме ће од но си
„Хи ги је на”

Што се ове ко му нал не те ме ти -
че, у До ло ву је си ту а ци ја из -
над про се ка, бу ду ћи да већ три
го ди на ЈКП „Хи ги је на” ор га -
ни зо ва но од но си сме ће на две
не де ље, од но сно утор ком и
евен ту ал но сре дом.

Упо ре до с тим се о ска де по -
ни ја је ста вље на ван функ ци је,
а пре ма ре чи ма за ме ни ка пред -
сед ни ка Са ве та МЗ „Ми та Ву -
ко са вљев” Бог да на Ан ку ци ћа,
ово град ско пред у зе ће том при -
ли ком по ку пи и ве ли ки део са -
др жа ја де по ни је.

– А он да су по но во не ки гра -
ђа ни по че ли да та мо до но се
ка ба сти от пад. По тру ди ли смо
се да по ста ви мо огра де, та бле
са упо зо ре њи ма и дру ге ви до -
ве за шти те. Ту је и бор ба про -
тив дру гих де по ни ја, а на кра -
ју Ули це Бо ри са Ки дри ча по -
сто ји и ве ли ка ру па у ко ју су
го ди на ма уба ци ва ни ани мал -
ни оста ци. Иа ко је то већ из -
ве сно вре ме пре кри ве но шу -
том, мно ги кри шом и да ље та -
мо та мо за тр па ва ју ле ши не и
по ку ша ва ју да то не ве што за -
ма ски ра ју, јер на кон ки ша то
ис пли ва на по вр ши ну – на во -
ди Анку цић.

На кра ју тре ба још је дан пут
ис та ћи да у бор би за чи сти ју
жи вот ну сре ди ну сви мо ра ју да
да ју до при нос – од вла сти до
са мих гра ђа на.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „ОМОЉ ЧАН КЕ” (9)

Сми ру ју жив це, а ура де и не што ко ри сно
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се већ је да на ест
го ди на сва ког 15. ок то бра. Ота -
да се и у на шој зе мљи 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 уна пре -
ђе њу по љо при вред ног и ру рал -
ног раз во ја.

У том по гле ду нај ве ћи до -
при нос, без сум ње, да ју удру -
же ња же на, ко ја функ ци о ни -
шу у свих де вет на се ље них ме -
ста, па ће, по во дом на ве де ног
пра зни ка, сва ко од њих би ти
пред ста вље но.

Удру же ње же на „Омољ чан ке”
од осни ва ња 2014. го ди не ра -
ди на очу ва њу тра ди ци о нал -
них на чи на из ра де ру ко тво ри -
на, ста рих за на та, кул тур не за -
о став шти не...

Ота да је на ме сту пред сед ни -
це Сла ви ца По лић, ко ја ис ти че
да су на по чет ку би ле са мо че -
ти ри чла ни це, а са да их је тро -
стру ко ви ше. И све су ак тив не,
јер ово дру штво не по зна је ин -
сти ту ци ју „по сма тра ча”.

– У ме ђу вре ме ну смо до би ле
и сво је про сто ри је у До му кул -
ту ре, ко је смо му ко трп ним ра -
дом, али с мно го ен ту зи ја зма,
ус пе ле да уре ди мо ка ко до ли -
ку је, па са да на ше зи до ве кра си
ве ли ки број ру ко тво ри на. Ве ћи
део су же не из ра ди ле и ве ћи -
ном ни су ау тен тич не, већ су ре -
про дук ци је, али има и ста рих
пред ме та, по ку пље них с та вана,
као што су ор ма ни, ке це ље, но -
шње... – на ве ла је пред сед ница.

На то се ње на ко ле ги ни ца
Ка та Сте фа но вић на до ве за ла
ре чи ма да су се ло углав ном на -
се ља ва ли ко ло ни за то ри из Бо -
сне, па те ста ре но шње ма хом
осли ка ва ју фол клор из тих кра -
је ва, прем да их има и из јед не
ру мун ске ку ће, а ту су и шу ма -
диј ски је лек и ке це ља, ста ри
пре ко сто го ди на.

– Пре че ти ри го ди не до би ле
смо и раз бој, по том смо оба ви -
ле обу ку, па са да има мо же не
ко је на ње му из ра ђу ју пред ме те
по пут тка ни ца или по ја се ва. Бу -
ду ћи да не ма мо гре ја ње, са гла -
си ле смо се да то ком зи ме раз -
бој пре пу сти мо чла ни ци ко ја
нај о збиљ ни је ра ди. На жа лост,
про из во де про да је мо са мо на
ба за ри ма, а и то ве о ма сла бо
иде, по ред оста лог и због це на.
Ме ђу тим, ако из ра да, ре ци мо,
тка ни це, ко ја ко шта до 1.500
ди на ра, зах те ва два-три да на ак -
тив ног ра да од осам са ти, он да
је ја сно да тај из нос ни ка ко не

мо же да оправ да уло же ни труд.
Про из во де оста вља мо и у ТОП-
у, па и у но во сад ској ту ри стич -
кој ор га ни за ци ји, али сла ба вај -
да и од то га... Го во ри ло се и о
осни ва њу про дав ни це ру ко тво -
ри на у гра ду, али за сад ни од
то га ни шта. Про блем је и то што
се све ма ње ко ри сте хе кла ни
стол ња ци, а и мно ги ку пу ју

фабрич ке ве зо ве код Ки не за, јер
су не у по ре ди во јеф ти ни ји. Има
све га, па не ки ски да ју го бле не
да би у исти рам ста ви ли „пу -
зле”. Ме ђу тим, све до ци смо да
се трен до ви вра ћа ју, па ће го то -
во си гур но све ово што ра ди мо
јед ног да на по но во би ти ак ту -
ел но. С дру ге стра не, љу ди ма је
нај ин те ре сант ни ја хра на, на ко -
ју ми ни смо усред сре ђе ни, из у -
зев две ко ле ги ни це ко је пра ве
тор те, као и ор ган ску зим ни цу
и со ко ве без кон зер ван са – ре -
кла је Сла ви ца По лић.

За ни мљи во је да су чла ни це
спе ци ја ли зо ва не за од ре ђе не

про из во де, па Ми ља пра ви ике -
ба не, Ка та се ба ви сли кар ством
и хе кла њем, Мил ка – штри ка -
њем, Ма ја – ши ве њем, Би сер -
ка – ве зом, као и нај ста ри ја
чла ни ца, тет ка Сто ја, ко ја је
пра ви екс перт за ту област.

Ина че, ни је рет ка по ја ва да
у њи хов ку так, на ро чи то у вре -
ме од ви ја ња ма ни фе ста ци ја по -
пут „Да на по ро ди це” и „Жи се -
ла” или смо тре фол кло ра ша
„Ни кољ дан ски ве нац”, на вра -
те мно ги ко ји се ин те ре су ју ка -
ко мо гу да ку пе или на ру че но -
шњу и дру ге ру ко тво ри не.

– У све му то ме мо рам да на -
гла сим и уло гу До ма кул ту ре,
ко ји нам бес плат но усту па про -
стор, а ту је и по моћ Са ве та
МЗ и ко му нал ног пред у зе ћа,
као и Гра да Пан че ва, пре ко ко -
јег смо ус пе ли да до ђе мо до
раз бо ја, ма ши не за ши ве ње, ре -
про ма те ри ја ла... Же лим да ис -
так нем и ква ли те тан од нос са
Са ве том за род ну рав но прав -
ност и, на ро чи то, с пред сед ни -
цом Ива ном Ро сић. Са ра ђи ва -
ле смо и са шко лом при ли ком
ор га ни за ци је ра зних ра ди о ни -
ца; на ше чла ни це су би ле у жи -
ри ју из бо ра за нај леп ши ба кин
ко лач, док су ђа ци код нас до -
ла зи ли да фар ба ју ус кр шња ја -
ја – ис та кла је пр ва ме ђу јед -
на ким „Омољ чан ка ма”.

Оне се с не сма ње ним ела -
ном ре дов но са ста ју сва ког
утор ка и че тврт ка, јер то им је,
ка ко ка жу, из дув ни вен тил, ка -
да сми ру ју жив це, а ура де и
не што ле по. И са зна ју но во сти
из се ла...

ТЕЖАК ПУТ ДО РЕШЕЊА ЗА СЕОСКА СМЕТЛИШТА (4)

И ЈОШ ЈЕДНОМ: ЉУДИ, 
НЕ БАЦАЈТЕ СМЕЋЕ ОКОЛО!

Стоп туробним призорима покрај пута

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зе ле ни ло” са ди ли
су мла ди це ја се на у по ја су
По ња ви це. Из град ња ста зе код
фуд бал ског те ре на од ло же на
је док се не ука жу бо љи вре -
мен ски усло ви.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће на ста ви ло је
кр пље ње ру па у ас фал ту. Че -
твр та фол клор на гру па и пр -
ви ан самбл До ма кул ту ре од
11. до 15. де цем бра го сту ју
на фе сти ва лу у Пра гу. У де -
ло ви ма ули ца Омла дин ске,
Цре пај ска, 1. ма ја и ЈНА у су -
бо ту, 14. де цем бра, од 9 до 14
са ти, не ће би ти стру је.

До ло во: Чла но ви Удру же ња
ви на ра и ви но гра да ра по кре -
ну ли су ак тив но сти за одр жа -
ва ње два де сет дру ге „До ло -
вач ке ви на ри ја де”, ко ја ће би -
ти при ре ђе на у фе бру а ру. КУД
„Ба нат ски вез” одр жа ће кон -
церт за ко ри сни ке Ге рон то -
ло шког цен тра Пан че во у че -
твр так, 12. де цем бра, од 18
са ти.

Гло гоњ: КУД „Ве се ли ја” уче -
ство вао је у сни ма њу еми си је
РТС-а по све ће не Бо жи ћу по
гре го ри јан ском ка лен да ру.
Удру же ње же на при ја ви ло се
за уче шће на „Но во го ди шњем
ба за ру” у Пан че ву. Про мо ци -
ја књи ге „Ако ми се икад но -
ва љу бав де си”, ау тор ке До -
брин ке Јо кић, по ре клом из
Гло го ња, би ће упри ли че на у
уто рак, 17. де цем бра, од 18
са ти, у До му кул ту ре.

Ива но во: У ор га ни за ци ји Ме -
сне за јед ни це, у то ку је сад ња
ту ја и ку ба стог ја се на. Осу је -
ћен је по ку шај оби ја ња па ро -
хиј ске ку ће. Уче ни ци ни жих
раз ре да, за јед но са учи те љи -
ца ма и ро ди те љи ма, при пре -
ма ју бо жић ни ба зар, ко ји ће
би ти одр жан 23. де цем бра.

Ја бу ка: По са ђе но је три де сет
ту ја у пар ку, а у то ку је ак ци ја

са ку пља ња по лов не очу ва не
оде ће и обу ће за нај у гро же -
ни је, ко ју ор га ни зу је Ме сна
за јед ни це. Но во го ди шње кре -
а тив не ра ди о ни це за де цу

тре ћег раз ре да основ не шко -
ле би ће при ре ђе не од 11. до
13. де цем бра у До му кул ту -
ре. На истом ме сту у че твр -
так, 12. де цем бра, би ће
прика за на два фил ма: „За -
ле ђено кра љев ство” у 15 и
18 са ти, а „Ре ал на при ча” у
20 са ти.

Ка ча ре во: Удру же ње Ма ке -
до на ца „Вар дар Ка ча ре во”
сни ми ло је бо жић ну пе сму
за РТС, а при мље ни су и но -
ви чла но ви. На би ва то ри ју -
му је мон ти ра на но ва бу стер
пум па.

Омо љи ца: Ро ди те љи де це ко -
ја ни су до би ла по зив ни цу за
до де лу па ке ти ћа на кућ ну
адре су и не иду у вр тић, а
при па да ју не кој од ге не ра ци -
ја ро ђе них из ме ђу 2014. и
2017. го ди не, мо гу да до ђу у
Ме сну за јед ни цу да при ја ве
ма ли ша не и узму по зив ни цу.
Све ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти на те ле фон 618-036.

Стар че во: Де ле га ци ја Од ре -
да из ви ђа ча „На дел” про те -
кле не де ље уче ство ва ла је на
ре дов ној го ди шњој скуп шти -
ни Са ве за из ви ђа ча Вој во ди -
не у Бач кој То по ли. У то ку су
при пре ме за но во го ди шњи
ба зар и до де лу па ке ти ћа де -
ци од три до шест го ди на,
што ће би ти упри ли че но у
не де љу, 22. де цем бра, на Тр -
гу нео ли та.

Месне актуелности
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Ни ко ла Вла јић је ро ђен у Пан -
че ву 1954. го ди не. За вр шио је
Би бли о те кар ску шко лу у Бе о -
гра ду, а за тим ет но ло ги ју на
Фи ло зоф ском фа кул те ту и Бо -
го слов ски ин сти тут при Пра -
во слав ном бо го слов ском фа -
кул те ту. Сво ју ка ри је ру је за -
по чео 1980. го ди не у На род -
ном му зе ју, а од 1993. до 2019.
био је ет но лог-са вет ник у За -
во ду за за шти ту спо ме ни ка кул -
ту ре. У окви ру обе ле жа ва ња ју -
би ле ја – 25 го ди на од осни ва -
ња За во да за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре у Пан че ву и Да -
на европ ске ба шти не, кра јем
сеп тем бра, пред ста вио је сво ју
књи гу „Ку ће и љу ди – во дич
кроз кул тур ну исто ри ју гра да
Пан че ва”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По ро ди ца Вла јић
је јед на од нај ста ри јих по ро -
ди ца у на шем гра ду?

НИ КО ЛА ВЛА ЈИЋ: Ја сам
два на е ста ге не ра ци ја Вла ји ћа
ко ји жи ве у Пан че ву. Мо ји пре -
ци су би ли гра ни ча ри и у наш
град су се до се ли ли 1764. го ди -
не. Има мо ве о ма за ни мљи ву по -
ро дич ну исто ри ју. Мој отац је,
на при мер, за вр шио Гим на зи ју
са Сто ја ном Тру ми ћем, јед ним
од нај зна чај ни јих вој во ђан ских
сли ка ра. Би ли су нај бо љи при -
ја те љи и ба рем јед ном не дељ но
смо по ро дич но од ла зи ли код
њих. Ми слим да сам за хва љу -
ју ћи Тру ми ћу за во лео умет ност.
Кад год смо ишли у по се ту код
њих, увек сам но сио не ки цр -
теж. Он је умео да ме ста ви на
кри ло и да тра жи од ме не да
му об ја сним то што сам на цр -
тао. Во лео је, као и ја, да при ча
и ко мен та ри ше. Ре дов но нам је
слао по зив ни це за из ло жбе ко -
је су се та да одр жа ва ле не де -
љом у под не у Му зе ју, ко ји се
на ла зио у згра ди Цр кве не оп -
шти не, где је са да РЦТ „Ми хај -
ло Пу пин”. Та ко сам за во лео
умет ност и му зеј. По сле тих из -
ло жби од ла зи ли смо ку ћи на
ру чак. Мој отац се дру жио и са
Еми ли ја ном Чар ни ћем, ко ји је
пре вео Све то пи смо Но во га за -
ве та на срп ски је зик.

l Ка ко сте од лу чи ли да упи -
ше те Сред њу би бли о те кар ску
шко лу?

– Ни сам ус пео да по ло жим
при јем ни за Гим на зи ју, па сам
оти шао у Бе о град. Та шко ла је
би ла пан дан дру штве ном сме -
ру. Оно што је сва ко од нас та -
мо на у чио, без об зи ра на то ка -
кав је уче ник био, је сте ка ко да
сре ди јед ну би бли о те ку. Мно -
ги мо ји при ја те љи из раз ре да
ра де у би бли о те ка ма у Пан че -
ву и око ли ни.

l Ка ко сте иза бра ли ет но -
логи ју?

– На у чио сам да чи там са се -
дам го ди на. По стао сам члан
Град ске би бли о те ке 16. ја ну а ра
1962. го ди не. Био сам мно го
бо ле шљив и до ста сам вре ме на
про во дио код ку ће. Јед ном при -
ли ком нам је ро ђак из Но вог
Са да до нео не ке ин те ре сант не
сли ков ни це. Јед на стра на је би -
ла у бо ји. То је био не ки ве ћи
фор мат, а с дру ге стра не је био
текст. До не ке сво је де ве те го -
ди не сам јед ну од њих, „Ро бин -
зон Кру со”, про чи тао бар сто
пу та. С вре ме ном сам се пре ба -
цио на не ку дру гу ли те ра ту ру –
пу то пи се, за тим о ис тра жи ва -
чи ма, ка пе та ну Џеј мсу Ку ку,
ко ји је пр ви опло вио свет, и сл.
Он да смо 1969. го ди не по се ти -
ли јед ног стри ца ко ји је жи вео
у Бу ку ре шту. Се ћам се да нас је
на ае ро дро му че као у свом беж
„фор ду та у ну су”. Во дио нас је
сву да, а из ме ђу оста лог и у Му -
зеј се ла. То је је дан од нај ве ћих
ет но-му зе ја на Бал ка ну. Ту сам
за пра во ви део шта је ет но ло ги -
ја. Ка да сам ка сни је раз ми шљао
шта да упи шем, се тио сам се
то га. Ко ле бао сам се из ме ђу
исто ри је умет но сти, ДИФ-а и
ет но ло ги је. Ет но ло ги ја мо жда
ни је ни би ла слу ча јан из бор. То
чи та ње у де тињ ству и ли те ра -

ту ра о ис тра жи ва чи ма, то је би -
ло то. То је ет но ло ги ја, на у ка о
на ро ди ма, оби ча ји ма, це ло ку -
пан жи вот у ства ри. На ет но ло -
ги ји се по ла гао при јем ни – срп -
ски, ру ски и исто ри ја. На рав -
но, из срп ског сам пи сао о Ти -
ту, као и увек у шко ли. Та та,
ко ји је био пар ти зан, учио ме је
да кад год има мо ви ше по ну ђе -
них те ма, иза бе рем по ли тич ку.
Исто ри ја ми је би ла ла ка, као и
ру ски, јер сам као ма ли учио

од ба ка Ру ски ња ко је су жи ве ле
у ком ши лу ку бли зу не ка да шње
бол ни це.

l От куд Ру си та мо?
– У Змај Јо ви ној ули ци жи -

ве ло их је пу но због Ру ске бол -
ни це, ко ја се на ла зи ла та мо где
је са да Дом омла ди не. Ту су
до ла зи ле Ру ски ње из це ле Кра -
ље ви не Ју го сла ви је да се по ра -
ђа ју. Ов де се ро ди ла, на при -
мер, Оља Ива њиц ки, а за пра во
је би ла у Пан че ву са мо два-три
да на. То је би ла јед на од нај е -
ми нент ни јих бол ни ца у то вре -
ме. У око ли ни су жи ве ли Ру си
ко ји ни су би ли та ко имућ ни,
али су ис ко ри сти ли шан су да
из најм љу ју со бе. Ја сам ишао
на ча со ве је зи ка. Те Ру ски ње
су жи ве ле скром но, ни су ни

све тла па ли ле. Штри ка ле су и
пра ви ле не ке руч не ра до ве, ко -
је су про да ва ле на пи ја ци. До -
ла зио сам на ча со ве, се део на
сто ли ци по ред про зо ра и чи -
тао, на при мер, Ла ва Тол сто ја,
а оне су ме ис пра вља ле. Та ко
сам учио ру ски је зик.

l От куд ви на Бо го слов ском
ин сти ту ту на кон ет но ло ги је?

– До сед ме го ди не сам ре -
дов но ишао у цр кву с ба бом по
оцу. Отац мо је мај ке имао је
сво је ме сто у Ус пен ском хра -
му на спрам фре ско-ком по зи -
ци је „Хри стов ула зак у Је ру са -
лим”. Док сам се део на слу -
жби, Христ ми је био стал но
пред очи ма. Пре стао сам да
идем у цр кву ка да сам по стао
Ти тов пи о нир. Ме ђу тим, то ком
сту ди ра ња сам се за ин те ре со -
вао за Све то пи смо, јер смо га
има ли код ку ће, али ни ко га
ни је отва рао. Узи мао сам да
чи там. Јед ном сам и ус пео да
га за вр шим до кра ја. Он да сам
по чео да ра дим у Му зе ју, где
сам имао до ста сло бод ног вре -
ме на, па сам га про чи тао не -
ко ли ко пу та. До нео сам од лу -
ку да упи шем још не што, па

сам се од лу чио за Бо го слов ски
ин сти тут. Ни сам хтео да се
опре де лим за све ште нич ки по -
зив због по ја ња, јер сам то тал -
ни ан ти слу хи ста. Ипак, имао
сам до бру оце ну из тог пред -
ме та, углав ном за хва љу ју ћи до -
бром те о рет ском зна њу.

l Ка ко сте се за по сли ли у
Му зе ју?

– Кад сам до шао из вој ске,
кон ку ри сао сам за мно го ме -
ста. И у но ви на ма, и за фа -

брич ке ли сто ве, али ме ни су
ниг де при ми ли. Био сам љут,
али са да знам да је то би ло до -
бро. Он да је јед на же на ко ја је
ра ди ла у Му зе ју оти шла у пен -
зи ју и отво ри ло се рад но ме -
сто. Би ло је до ста при ја вље -
них, али је пре су ди ло то што
сам био стам бе но обез бе ђен,
што сам био члан СКЈ, а то сам
по стао ка да сам јед ном по бе -
гао из вој ске, па су ме у од су -
ству учла ни ли, ни сам смео да
се бу ним, и на кра ју то што
сам за вр шио Би бли о те кар ску
шко лу, а њи ма је био по тре бан
и не ко ко ће сре ди ти му зеј ску
би бли о те ку. То сам ус пео за го -
ди ну и по да на. Био сам и на
по зи ци ји ет но ло га-кон зер ва то -
ра у је ди ни ци за за шти ту ко ја
је та да по сто ја ла у Му зе ју. Ка -
да је 1993. осно ван За вод за
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре,
нас ше сто ро-сед мо ро пре шло
је та мо. Ни сам од мах по чео да
пи шем, а и ка да сам пи сао, ни -
је би ло ла ко об ја ви ти тек сто -
ве. Тек пре три де се так го ди на
ме је кре ну ло, а са да ме ју ре да
пи шем. Много ми је зна чи ло и
то што сам се кре тао. Пу то ва -
ли смо до ста по на шој зе мљи,
али и Ру му ни ји, Ма ђар ској, а
ка да упо знаш љу де, он да те са -
ми зо ву ра ди са рад ње.

l На пра ви ли сте до ста из -
ложби.

– Увек сам то во лео. Имам
око два де сет из ло жби. То уме
не ка да да бу де и на пор но, јер у
по след ње вре ме се тра же оси -
гу ра ња за пред ме те, али ја мо -
рам да ка жем да сам екс по на -
те увек до би јао пре ко лич них
кон та ка та, на реч. Имао сам
увек до бар од нос са сви ма. Увек
су ми да ва ли пред ме те за из -
ло жбе без про бле ма.

l Ко ја је би ла ва ша пр ва
изло жба?

– Ми слим да је то би ла из ло -
жба о фу ру на ма у Ба на ту на јед -
ној од „Но ћи му зе ја”. Би ла је
по ста вље на у ход ни ку Му зе ја и
ја сам чи та во ве че при чао по се -
ти о ци ма о њи ма. Умор је до шао
ка сни је. Мо рам да на по ме нем
да имам ду го го ди шњу успе шну
са рад њу с це ло куп ним ко лек ти -
вом на шег му зе ја. То не сум њи -
во ути че и на ква ли тет мо јих из -
ло жби. Ина че, при ла зе ми на
ули ци љу ди и ка жу да пра те мој
рад, да им се сви ђа ју мо ја пре -
да ва ња и из ло жбе. Ти ко мен -

тари су ми под стрек да и да ље
ства рам иа ко сам у пен зији.

l Ко ја вам је из ло жба нај -
дра жа?

– Мо жда ова по след ња, о Ер -
де ља но ви ћу. Ту сам до ста жи -
ва ца из гу био, али ми слим да
је вре де ло. Би ла је и јед на из -
ло жба о ма на сти ру Вој ло ви ца.
Не што сам ис тра жи вао та мо,
кад ми је игу ман Ди ми три је
до нео до ку мент из 1948. го ди -
не ко ји су пот пи са ле три лич -
но сти: Сто јан Тру мић, је дан
сли кар кон зер ва тор и не ки ку -
стос ког ни сам по зна вао. Они
су има ли за да так да по пи шу
све што је вред но у ма на сти ру.
То је био спи сак са ско ро осам -
де сет пред ме та, а у тре нут ку
ка да сам ја био та мо, би ле су
са мо две-три ства ри. Ре шио
сам да про на ђем те пред ме те
и ус пео да на ђем ви ше од по -
ла. Од то га је на ста ла из ло жба
„За бо ра вље на збир ка ма на сти -
ра Вој ло ви ца”. На ту из ло жбу
је до шао ве ли ки број по се ти -
ла ца. То је би ла не ка „Ноћ му -
зе ја”, 2013. или 2014. го ди не.

l На ва шим из ло жба ма и
пре да ва њи ма увек има пу но
по се ти ла ца?

– Мо ра да се ра ди на ре кла -
ми. Не ки ау то ри ми сле да је
до вољ но да об ја ве ин фор ма ци -
ју. Ја, на при мер, ша љем по -
зив ни це. То ми је оста ло као
не што ле по из де тињ ства ка да
смо их ми до би ја ли од Сто ја на
Тру ми ћа. Пи шем их ру ком и
ка да их угле да ју у сан ду че ту,
зна ју да су од Ни ко ле Вла ји ћа.
Мно ги до ђу баш из тог раз ло га,
јер су по себ но по зва ни на из ло -
жбу. Љу ди се мо ра ју по што вати.

l Шта сте све до са да об ја -
ви ли?

– Имам си гур но око се дам -
де сет струч них тек сто ва. Мо гу
да ка жем да ми је ова го ди на
мо жда и нај у спе шни ја до са да.
Имао сам две из ло жбе и об ја -
вљен ми је текст у ју би лар ном
бро ју „Гла сни ка му зе ја Ба на -
та”. Пи сао сам о ста рим играч -
ка ма, у ства ри опи сао сам по -
сту пак ка ко сам их ја пра вио
кад сам био ма ли. Јед на из ло -
жба би ла је о пан че вач ким сли -
ка ри ма ко ји су се зва ли „Гру па
Пан че во 5”.  То сам ра дио са
исто ри ча ри ма умет но сти Ди -
ми три јем Јо ва но вим и Да ми -
ром Пра шни ка ром. На њој су
би ла де ла сли ка ра ко је сам лич -
но по зна вао, а њих су по су ди -
ли по том ци с ко ји ма сам у кон -
так ту. Би ле су ту и две Тру ми -
ће ве сли ке ко је се на ла зе у мо -
јој при ват ној ко лек ци ји. Пор -
трет мог оца из 1945. го ди не, у
пар ти зан ској уни фор ми, и „Жи -
то у ри ту”, ко ју је Тру мић по -
кло нио мом оцу за вен ча ње.
Во лим увек да при ка жем не -
што што се рет ко мо же ви де ти
или до та да ни је ви ђе но.

l Шта је био још ваш по сао
у За во ду?

– Ми слим да ни сам дао та ко
ве ли ки до при нос, јер је та мо
по сао оте жан у од но су на Му -
зеј и зах те ва ве ће фи нан си је.
За шти та на род ног гра ди тељ -
ства је би ла мо ја при мар на де -
лат ност, али оно је у ју жном
Ба на ту у ве ли кој ме ри де ва -
сти ра но. То је, у ства ри, ци ви -
ли за циј ски да нак на ко ји по је -
ди нац не мо же да ути че.

l Тре ба ло би да уско ро бу де
об ја вље на ва ша но ва књи га. О
че му се у њој ра ди?

– Про вео сам не ко ли ко ме -
се ци на пан че вач ким гро бљи -
ма. Та мо сам ис пре пи си вао све
што у овом тре нут ку по сто ји,
све сти хо ве, ко ји се мо гу под -
ве сти под на род на лир ска из -
ра жа ва ња. На пи сао сам и кра -
ћи исто ри јат о сва ком гро бљу.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни?

– Ни ка да ни сам ни ко ме ни -
шта ду го вао. Увек сам мир но
спа вао. Срећ но сам оже њен и
имам два до бра и успе шна си -
на. Зар је по треб но ви ше?

Мир ја на Ма рић

Не ка да дав но Пан чев ци су
се пре да ва ли чул ним за до -
вољ стви ма и ужи ва ли у
чарима про да ва чи ца љу ба ви
на ви ше раз ли чи тих ме ста у
гра ду.

Још у 18. ве ку цар ства слат -
ког гре ха су би ле ка фа не и
бор де ли са ег зо тич ним име -
ни ма: „Код Тур ске гла ве”, „Код
зе ца”, „Код уди це”, „Код злат -
ног кр ста”, „Код ша ра на” итд.

Сва ка ко нај по зна ти је ме -
сто за про сти ту ци ју био је
хо тел „Злат на шту ка”, ко ји
се на ла зио бли зу Та ми ша.
Одр жао се све до 2010. го ди -
не, а та да је сру шен јер је
пре ти ла опа сност да се та
гра ђе ви на (чи ји из глед је
остао са чу ван на цр те жу пан -
че вач ког сли ка ра Жељ ка Ко -
мо са ра ко ји об ја вљу је мо) сру -
ши са ма од се бе ко ли ко је
би ла до тра ја ла.

„Про сти тут ки ње” (ка ко су
се не ка да зва ле про да ва чи -
це љу ба ви) ко је су ор ди ни -
ра ле у овим уго сти тељ ским
објек ти ма, за раз ли ку од да -
на шњих вре ме на, би ле су
под кон тро лом др жа ве. У

књи га ма с по да ци ма из ста -
рих вре ме на оста ло је за -
писа но да је сре ди ном 19.
ве ка пан че вач ки Ма ги страт
во дио ра чу на о то ме ка ко
жи ве та да шње „јав не же не”
и пра тио њи хов рад пре ко
по ли ци је.

Тра ди ци ја кон тро ле др жа -
ве над ра дом про да ва чи ца љу -
ба ви на ста вље на је и у два де -
се том ве ку. Остао је за бе ле -
жен по да так да је 1922. го ди -
не у Пан че ву би ло се дам де -
се так де во ја ка ко је су се ба -
ви ле про сти ту ци јом. То су би -
ле ка сир ке, кел не ри це и по -
моћ но осо бље у град ским
свра ти шти ма и хо те ли ма. Све
оне би ле су под стал ним ле -
кар ским над зо ром.

То по твр ђу је и књи га град -
ског док то ра Љу бо ми ра Не -
на до ви ћа ко ја се по ја ви ла
кра јем 19. ве ка, под на зи -
вом „О здрав стве ним при -
ли ка ма у Пан че ву”. У њој је,
по ред оста лог, пи са ло да су
„све про сти тут ки ње би ле по -
пи са не”, да су „има ле књи -
жи це о свом здра вљу” и да
су „би ле оба ве зне да се два
пу та не дељ но пре гле да ју код
ле ка ра”.

За раз ли ку од да на шњих
вре ме на, ка да се о про сти -
туци ји не при ча иа ко је ње но
по сто ја ње јав на тај на, не ка -
да шњи Пан чев ци има ли су
мно го здра ви ји од нос пре ма
овом про бле му. Зву чи не ве -
ро ват но по да так да је не ка -
да, кра јем 18. ве ка, у „Пан -
чев цу” ре кла ми ран пре па рат
док то ра ме ди ци не и хи рур -
ги је Мо ри ца Хан дле ра из Бу -
дим пе ште ко ји „са сјај ним и
трај ним успе хом” (ка ко је пи -
са ло) ле чи „тај не бо ле сти и
им по тен ци ју (учма лу му шку
сна гу)”.

У „Пан чев цу” из ју ла 1871.
се мо же на ћи по да так да је
још је дан град ски ле кар, Кон -
стан тин Пе и чић, у пре пу ној
дво ра ни код „Тру ба ча” одр -
жао пре да ва ње о љу бав ном
жи во ту мла дих и по сле ди ца -
ма бо ле сти ко је се пре но се у
кон так ти ма с про да ва чи ца ма
љу ба ви. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, те бо ле сти мо гу да бу -
ду то ли ко не згод не да „пот -
пу но здра ви мла ди ћи због њих
по ста ју не ве се ли, уве ли, бле -
ди и мр ша ви ли ко ви”.

У за пи си ма о не ка да шњем
Пан че ву мо же се на ћи и по -
да так да је по чет ком два де -
се тих го ди на про шлог ве ка
про сти ту ци ја узе ла то ли ко ма -
ха да је та да шња град ска власт
на ре ди ла вла сни ци ма ку пле -
ра ја, ко јих је би ло ви ше у не -
ка да шњој Брод ској ули ци (по -
сле то га се зва ла Ге ор ги ја Ди -
ми тро ва, а да нас Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа), да се исе -
ле и оду ода тле. Они су се бр -
зо сна шли та ко што су ис по -
што ва ли ту на ред бу и од лу -
чи ли да оду у дру гу, нај бли -
жу ули цу.

Про да ја љу ба ви у Пан че ву
ни је пре ста ја ла ни то ком
Дру гог свет ског ра та. Не ка -
да шњи град ски хо тел „Вој -
во ди на” од мах по до ла ску
не мач ке вој ске и оку па ци је
гра да пре тво рен је у бор дел
за вој ни ке и офи ци ре, а исту
на ме ну има ло је и свра ти -
ште „Бал кан” на углу Ка ра -
ђор ђе ве и Змај Јо ви не ули -
це. По чет ком де ве де се тих го -
ди на про шлог ве ка оно је
сру ше но да би ту био из гра -
ђен со ли тер, Пан чев ци ма по -
знат као „олов ка”.

М. Г.

Ја сам дванаеста
генерација Влајића у
Панчеву. Моји преци
су били граничари и
доселили су се 1764.

Никола Влајић

ЗА ПИ СИ ИЗ СТА РОГ ПАН ЧЕ ВА

Ка ко су Пан чев ци
купо ва ли секс

НАШ ГОСТ: НИ КО ЛА ВЛА ЈИЋ, ЕТ НО ЛОГ

ЖИ ВОТ ИС ПУ ЊЕН РА ДОМ

Овде се некада продавала пожуда – Хотел „Златна штука”
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На месту где је данас солитер налазио
се хотел и бордел „Војводина”
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Оп те ре ће ни сте про шло шћу.
Не му чи те се бе оним што не
мо же те про ме ни ти. До бро
раз ми сли те да ли је пра ви
тре ну так да на пу сти те тре нут -
ни по сао. Не са ни ца је узрок
ва шег ста ња.

По ма ло сте ра се ја ни. Де ша -
ва ће вам се да за ка же те два
са стан ка у исто вре ме и да
он да за бо ра ви те на оба. По -
сло ви иду при лич но до бро,
чак мо же те оче ки ва ти и на -
гра ду.

Па зи те шта и где је де те и не
екс пе ри мен ти ши те је лом.
По ка жи те ви ше стр пље ња у
по сло ви ма и не фор си рај те
то ли ко ни се бе ни дру ге. Но -
вац има свој пут, по не кад во -
ли и да од ле жи у бан ци.

Свраб по те лу је по сле ди ца
нер во зе на го ми ла не у ва ма.
Де лу је те сми ре но и за до вољ -
но, али то је са мо сми рај
пред олу ју. По тру ди те се да
се сти ша те бар до по чет ка на -
ред не сед ми це.

Хлад но вре ме не при ја ва -
шим плу ћи ма. По ро дич ни и
љу бав ни од но си су ста бил ни.
На кло ност над ре ђе них је ве -
ли ка и пра ви је тре ну так да
то ис ко ри сти те за се бе. Нов -
ча ни до би так.

Ни је до бар пе ри од за па ра -
лел не ве зе, али вас као да
не ко го ни. Не ма те баш мно го
стр пље ња. Не на пу штај те си -
гу ран по сао са мо за то што
тре нут но ни је све она ко ка ко
би сте ви же ле ли.

Бу ди те опре зни у љу ба ви. Не
отва рај те се пре ви ше. По сло -
ви на пре ду ју и ве ро ват но ће -
те ус пе ти да се на мет не те.
Ра ко ви ко ји се ба ве при ват -
ним по сло ви ма има ју из у зет -
но до бар пе ри од.

Мо жда је са да пра ви тре ну -
так да ко нач но ста ви те тач ку
на по ро дич не про бле ме и
кре не те да ље. Но вац вам
сти же с ви ше стра на као на -
гра да за ваш уло же ни труд и
стр пљи вост.

Не мо же све у жи во ту да се
ис пла ни ра и ис кон тро ли ше.
За др жа ва ње бе са у се би
шко ди са мо ва ма. По сло ви су
со лид ни. Не за по сле ним Ла -
во ви ма пред сто ји пут у дру го
ме сто ра ди по сла.

Не ка ко вас је ухва ти ла еу фо -
ри ја и не по пу шта. Не др жи
вас ме сто: ишли би сте не куд
са мо да иде те. По сао вам у
овом тре нут ку ни је при о ри -
тет, а има те га пре ко гла ве.
Узми те кра ћи од мор.

Пред ва ма је до но ше ње јед не
ве ли ке од лу ке. Ве сти из ино -
стран ства вам из ко ре на ме -
ња ју пла но ве, па је мо гу ће
трај но пре се ље ње у дру го
ме сто или др жа ву. Са мо хра -
бро на пред.

Из у зет но ра зно лик пе ри од.
Сед ми ца вам по чи ње не до -
стат ком нов ца, а он да на и ла -
зи из не над ни до би так. Као
глав ни за чин до ла зи по знан -
ство с не ком ве о ма ин те ре -
сант ном осо бом.

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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При хва ти ли ште за же не и де цу,
жр тве по ро дич ног на си ља, по -
зна то под на зи вом Си гур на ку -
ћа, већ осам го ди на је уто чи ште
они ма ко ји ма је жи вот пре тво -
рен у па као. То је и ме сто ода -
кле ће до ју че ра шње жр тве, на -
кон што про ди шу, отво ре очи и
за це ле ра не, по ку ша ти да жи ве
ка ко до ли ку је људ ском би ћу.

На жа лост, ве ли ка пре пре ка
би ло ка квом по ма ку је то што
две тре ћи не тих же на ве ру ју да
је на си ље са став ни део жи во та.

Да би им и та та на на при ли -
ка би ла пру же на и ко ли ко-то -
ли ко ис ко ри шће на, да но ноћ но
из га ра не ко ли ко ен ту зи ја ста и

по све ће ни ка, исто вре ме но и
осве до че них про фе си о на ла ца.

Пан че вач ка Си гур на ку ћа по -
че ла је да ра ди 2012. го ди не.
За то вре ме ње на вра та не пре -
кид но су отво ре на за све оне
ко ји ма је би ла пре ко по треб на
та вр ста по мо ћи.

Ру ко во ди лац ове уста но ве,
Ја сна Ву ји чић, ка же да се већ
осам го ди на ов де збри ња ва ју
жр тве по ро дич ног на си ља из
це лог ју жног Ба на та.

– Би ло да су то ма ло лет не
мај ке или од ра сле и ста ри је
же не, за јед нич ко за све њих је
да до ла зе с по сле ди ца ма не ко -
ли ко вр ста на си ља. Све же не

ко је бо ра ве код нас пре тр пе ле
су пси хич ко на си ље, ве ћи на
њих и фи зич ко. Ова два ви да
на си ља су и нај че шће при ја -
вље на. У ве ли ком бро ју слу ча -
је ва, ме ђу тим, пре тр пе ле су и
сек су ал но на си ље, оно о ко јем
нај ма ње же ле да го во ре. Код
нас на сме шта ју бо ра ве по упу -
ту Цен тра за со ци јал ни рад с
те ри то ри је ју жног Ба на та и
оста ју до шест ме се ци. По ред
то га, има мо и СОС те ле фон,
0800-100-113, пре ко ко јег бес -
плат но и ано ним но мо гу да се
ја ве сви ко ји же ле би ло ка кве
ин фор ма ци је у ве зи с по ро дич -
ним на си љем и пра ви ма у по -
гле ду за шти те. За же не ко је не -
ма ју по тре бу за сме шта јем у
При хва ти ли шту, ор га ни зу је мо
и са ве то дав ни рад у про сто ри -
ја ма Цен тра за со ци јал ни рад
– на во ди Ја сна Ву ји чић.

Иза ћи из окви ра на си ља

Раз вој ни пут пан че вач ке Си -
гур не ку ће кре ће се од иде је па
до до би ја ња ли цен ци ра не услу -
ге со ци јал не за шти те, а за то
вре ме тре ба ло је из гра ди ти ка -
дров ску струк ту ру, про грам ске

ак тив но сти и  ство ри ти аде -
кват не усло ве за жи вот.

– По че ли смо с ма лим ка па -
ци те ти ма, али и с ве ли ким не -
по зна ни ца ма и још ве ћи от по -
ри ма. Све то ни је нам ума њи ло
же љу да ко ри сни ке раз у ме мо и
по др жи мо. С вре ме ном смо и
са ми са зре ва ли. Ко ри сти ли смо

и во лон тер ске сна ге, пи са ли
мно ге про јек те и та ко обез бе -
ђи ва ли до дат на сред ства за по -
бољ ша ње услу ге. Ва жан сег мент
сва ка ко је би ла и ме диј ска про -
мо ци ја, а раз ви ја ли смо и са -
рад њу с дру гим ин сти ту ци ја ма
ва жним за за шти ту и збри ња -
ва ње же на и де це – ис ти че ова
по све ће на Пан чев ка.

Би ло је и те шко раз гра ни чи -
ти над ле жно сти из ме ђу Си гур -
не ку ће и Цен тра за со ци јал ни
рад, ко ји зва нич но упра вља ра -
дом При хва ти ли шта.

– Ни је би ло ла ко сна ћи се у
тој „шу ми” по сло ва. Ми слим
да смо у то ме ус пе ли 2015. го -
ди не, ка да смо ушли у при пре -
му до ку мен та ци је за ли цен ци -
ра ње на ше услу ге. На ред не го -
ди не до би ли смо огра ни че ну
ли цен цу за рад од ре сор ног ми -
ни стар ства, што је био знак да
ис пу ња ва мо ве ћи ну стан дар да
за оба вља ње на ше де лат но сти,
али да се за мер ка ти ца ла не -
до вољ ног стам бе ног про сто ра,
то јест пре ма лих спа ва о ни ца.
Иа ко је за на ма дуг и ис цр пљу -
ју ћи про цес, све се ис пла ти ло,
јер смо пр ви у Ср би ји ко ји смо
у то ме ус пе ли и још увек јед ни
од ма ло број них. Би ло је нео п -
ход но да раз ми шља мо о све му
– од без бед но сти, пре ко кућ -
ног ре да, про це ду ра, ка дров -
ске струк ту ре и ор га ни за ци је,
те тех нич ке опре мље но сти, па
до то га ка ко да шти ти мо пра ва
ко ри сни ца и да раз ви ја мо њи -
хо ве спо соб но сти и ве шти не. А
ка да се же не сме сте у При хва -
ти ли ште, пр во и основ но је да
им обез бе ди мо си гур но тле, од -
но сно да се уве ре да смо осо бе
од по ве ре ња, јер сам ула зак у
ку ћу за њих је стре сан и не -
при ро дан, а не рет ко схва ћен и
као до дат на ка зна. На ше је да
им за по че так обез бе ди мо ми -
ран сан – ка же Ву ји чи ће ва.

На кон то га сле ди ба вље ње
свим оста лим де ло ви ма жи во -
та ко ри сни ца, као што су пси -
хо со ци јал на по др шка, прав на
и здрав стве на за шти та или
овла да ва ње од ре ђе ним ве шти -
на ма. На жа лост, мно ге од њих
вра ћа ју се у на сил ну за јед ни цу
ве о ма че сто упра во због еко -
ном ске за ви сно сти. То је, по -
ред не по ве ре ња пре ма се би и
окру же њу, нај ве ћи про блем.

– На том пу ту ка из ла ску из
на си ља ва жни са рад ни ци су
нај бли жи срод ни ци, ко ји не -
рет ко осу ђу ју же не ко је су пре -
тр пе ле на си ље да су оне са ме
кри ве за све то што су пре тр -
пе ле и про гла ша ва ју их сра мо -
том за по ро ди цу. Ми се, уз кон -
такт с Цен тром за со ци јал ни
рад, тру ди мо да ме ња мо те
пред ра су де. Те шко је ре ћи да
смо у то ме пот пу но ус пе ли, али

мо же се сма тра ти да је ве ли ка
ствар ако оне раз у ме ју да мо -
же и дру га чи је. За пра во, нај те -
же им је да схва те да мо гу жи -
ве ти ван окви ра тог на си ља: да
ра де, дру же се и јед но став но
иза ђу из пот пу не изо ла ци је и

да по ста ну део сре ди не у ко јој
жи ве – на гла ша ва ру ко во ди -
лац Си гур не ку ће.

Еко ном ско осна жи ва ње

У тих осам го ди на об у че ни СОС
са вет ни ци Си гур не ку ће оба -
ви ли су пре ко две и по хи ља де
раз го во ра с раз ли чи тим осо ба -
ма. Са од ре ђе ним бро јем же на
на ста вља се кон такт на тај

начин и на кон на пу шта ња при -
хва ти ли шта. Раз го во ри тра ју од
јед ног ми ну та па све  док је то
нео п ход но са го вор ни ци „с оне
стра не”. Не ки раз го во ри су са -
ве то дав ни, а не ки под ра зу ме -
ва ју да ва ње кон крет них ин фор -
ма ци ја и смер ни ца.

У исто вре ме би ло је и пре ко
280 ин ди ви ду ал них са ве то дав -
них су сре та, на ко ји ма ра ди и
Дра га на Је ми но вић, пси хо лог
и струч ни рад ник на по сло ви -
ма пси хо со ци јал не по др шке.

– Нај бит ни је су по тре бе ко -
ри сни ца и сва ки раз го вор по -
чи ње њи хо вим оче ки ва њи ма и

про це ном по тре ба. Углав ном
их ин те ре су ју ин фор ма ци је о
прав ним по ступ ци ма, с ко ји -

ма увек има ју по те шко ће, без
об зи ра на то да ли је реч о
при ја вљи ва њу на си ља или о
то ме да ли муж има пра во да
им не да раз вод, узме де цу, да
ли мо же да их „по ша ље у Ко -
вин”... Пре те им и да ће их по -
сла ти у за твор јер су то бо же
кид на по ва ле де цу. Оне у страху

при хва та ју сли ку ко ју им сер -
ви ра ју на сил ни ци. Ову дис -
функ ци о нал ну сли ку о се би до -
дат но по гор ша ва осе ћа ње кри -
ви це и уве ре ње да су оне кри -
ве за све. Опо ра вак код ве ћи -
не њих за по чи ње ти ме што им
не ко јед но став но по же ли до -
бро ју тро уме сто да им уда ри
ша мар, с пи та њем ка ко су, и
не го ва њем ме ђу соб ног по ве ре -
ња. Знак да су по че ле да се
опо ра вља ју је и фи зич ки из -
глед: про ме на из по гну тог ста -
ва, без осме ха, у по диг нут став.
За тим на сто ји мо да их вра ти -
мо у соп стве ни жи вот, то јест
у сва ко днев но функ ци о ни са -
ње, ко је је би ло до та да од ре -
ђе но по на ша њем на сил ни ка.
Ра ди се о ру тин ским ак тив но -
сти ма: од ла сци ма до шко ле
или у здрав стве ну уста но ву,
пла ни ра њу бу џе та... – ка же овај
пси хо лог.

Про сто ре че но, овим на му -
че ним же на ма тре ба да ти до -
вољ но про сто ра да стек ну по -
ве ре ње. Не ке од њих се упла -
ше бо рав ка у Си гур ној ку ћи и

већ су тра дан же ле да оду. Да
ли ће оста ти и свих шест ме -
се ци, за ви си од мно го фак то -
ра, а ка да до ђу у си ту а ци ју да
се раз ми шља о њи хо вом еко -
ном ском осна жи ва њу, већ је
по до ста учи ње но.

На жа лост, мно ге и та да не -
рет ко од у ста ју од све га...

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 -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Трио ма цос
Ови ма чи ћи су про на ђе ни по ред кон теј -
не ра још у ок то бру. Били су ма ли и још
увек ни су би ли ни про гле да ли.

Две жен ке и је дан муж јак при вре -
ме но су збри ну ти и от хра ње ни на фла -
ши цу, али на ши су гра ђа ни ко ји су их
спа сли не мо гу да их за др же, па да се,
та ко ма ли, не би по но во на шли на ули -
ци по овом хлад ном вре ме ну, по треб но их је хит но удо ми ти.

Ови ве се ли и раз и гра ни ле по та ни са ми је ду и на у че ни су
на по сип и жи вот у ста ну, а све дру го мо же се са зна ти на те -
ле фон 064/226-24-50.

Пи ти ца
Ова пре до бра жен ка пит бу ла про на ђе на је
у ве о ма ло шем ста њу у јед ном дво ри шту у
цен тру гра да, по што је др жа на на крат -
ком лан цу у сме ћу и соп стве ном из ме ту.

Са да је на си гур ном и пот пу но се опо -
ра ви ла и адап ти ра ла на нор ма лан жи вот.
У ме ђу вре ме ну је сте ри ли са на и би ће бес -
плат но чи по ва на на но вог вла сни ка, ко ји мо ра да по се ду је
основ не усло ве за удо мља ва ње ова квог пса.

Ста ра је око го ди ну и по да на и ве о ма је раз и гра на и
актив на. За ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти на имејл udomi.lju-
bimce@gmail.com.

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.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

БЕЗ БЕД НОСТ НА

ПР ВОМ МЕ СТУ

За по сле ни у Си гур ној ку ћи

са сва ком ко ри сни цом

раз ра ђу ју без бед но сни

план, а опа сно сти вре ба ју

на сва ком ко ра ку.

– Би ло је пре сре та ња,

до ла же ња, пра ће ња, уз не -

ми ра ва ња... А ове го ди не

се до го ди ла и тра ге ди ја –

јед на же на је по на пу шта -

њу Ку ће и уби је на. То је

би ла јед на екс трем но стре -

сна си ту а ци ја и за за по -

сле не и за ко ри сни це не -

ко ли ко на ред них ме се ци –

ис ти че Ја сна Ву ји чић.

СИ ГУР НА КУ ЋА – ПО СЛЕД ЊА ШАН СА ЗА ЖР ТВЕ ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА

БЕС ПО ШТЕД НА БОР БА ЗА ПО ВРА ТАК У ЖИ ВОТ

И ДЕ ЦА ЖР ТВЕ НА СИ ЉА

На си ље над же на ма је ау то -

мат ски и на си ље над де цом,

ко ја у Си гур ну ку ћу до но се

по сле ди це – од по ву че но сти

до хи пе рак тив но сти и пре те -

ра не отво ре но сти. Уз то иду

и симп то ми као што су ври -

шта ње, ноћ но мо кре ње и

агре сив ност.

– Че сто бу де и су ко ба из -

ме ђу са ме де це или на сил -

ног по на ша ња бра та и пре -

ма се стри, где је по чу па ти

де вој чи цу за ко су не што са -

свим „нор мал но”. Де ца на у -

че да на овај на чин за пра во

ус по ста вља ју и одр жа ва ју

ко му ни ка ци ју и кон такт с

дру ги ма. Она су по себ но ра -

њи ва, па је наш пр ви за да -

так да пре ки не мо то ври -

шта ње или да схва те да се

кон такт не оства ру је са мо

кроз уда рац. Сва ки по мак

сма тра мо успе хом. Ра ди мо

до ма ће за дат ке с њи ма,

игра мо се и као на гра ду до -

би ја мо цр теж, пе сми цу, бо -

љи успех у шко ли... јед но

ве ли ко „хва ла”, да би нам

на кра ју тр ча ли у за гр љај.

Про сто ре че но, учи мо их да

се до бро до брим вра ћа – ка -

же Дра га на Је ми но вић.

РУ КЕ СПА СА

Же не жр тве по ро дич ног на -

си ља ко је ус пе ју да се еко -

ном ски осна же до би ја ју не -

фор мал ни ста тус са рад ни -

ца. Оне су чак и у ста њу да

бо ље пре по зна ју по тре бе ко -

ри сни ца, па су и око сни ца

удру же ња „Ру ке”, осно ва ног

у ав гу сту 2018. го ди не.

– Ра ди се о иде ји да се на -

ше же не нај пре об у ча ва ју за

ши ве ње и кро је ње, за тим и

за вез и тка ње, а све с ци -

љем да при ме ном тих ве шти -

на мо гу да оства ру ју соп стве -

не при хо де. Удру же ње тре -

нут но бро ји де се так чла ни ца,

ме ђу ко ји ма су и са рад ни це

и ко ри сни це у сме шта ју. Је -

дан део је про из вод ња, а

дру ги је тре нинг-цен тар, од -

но сно обу ка, у шта спа да и

пи са ње би знис-пла но ва и

си-ви ја, као и ко ри шће ње

елек трон ских тех но ло ги ја –

на во ди Дра га на Је ми но вић.

СТО ТИ НЕ КО РИ СНИ КА

Иа ко ста ти сти ка ни је за -

хвал на у овој при чи, мо ра се

ре ћи да је до сад 647 ко ри -

сни ка би ло сме ште но у пан -

че вач ком при хва ти ли шту –

од че га је 310 же на, док су

оста ло де ца.

У окви ру то га је три де се -

так осо ба до ла зи ло по не ко -

ли ко пу та, а про сек ка же да

же не од се дам до је да на ест

пу та по ку ша ва ју да иза ђу из

на си ља. До ђу, па се вра те, и

та ко ви ше пу та. На жа лост,

сва ки сле де ћи пут су све ис -

тро ше ни је, у за ви сни јем по -

ло жа ју и са све ма ње во ље

и на де да ће ус пе ти да се

из бо ре про тив на си ља.

За вр ша ва се на раз не на -

чи не, али су то углав ном

тра гич ни сце на ри ји, а са мо

ове го ди не у Ср би ји је би ло

два де сет осам фе ми ци да.

МА ЛИ АЛИ НЕ СА ЛО МИВ ТИМ

Мо жда је и нај бит ни ји тим -

ски рад, а је дан од нај те жих

за да та ка на ко је је тре ба ло

од го во ри ти је сте ка дров ска

струк ту ра.

Тре нут но у Си гур ној ку ћи

ра де три струч на ли ца – со -

ци јал на рад ни ца, пси хо лог,

ди пло ми ра ни спе ци јал ни

пе да гог (ко ји је и ру ко во ди -

лац), као и са рад ни ца – до -

ма ћи ца, ко ја је у не по сред -

ном кон так ту с ко ри сни ци ма

и обез бе ђу је им све усло ве

за жи вот. Три струч на рад -

ни ка ра де с де цом и же на ма

од ис пу ње ња школ ског про -

гра ма до раз во ја кре а тив но -

сти код ко ри сни ца.

Ту су и две осо бе за по сле -

не на обез бе ђе њу, ка да не -

ма ни ког ви кен ди ма и пра -

зни ци ма, а јед но од струч -

них ли ца је на та ко зва ном

па сив ном де жур ству, то јест

на увек до ступ ном те ле фо -

ну. То го во ри да про стор и

же не ни кад ни су са ми...

Психолог и руководилац Сигурне куће непрекидно трагају за решењима

И цртежи су предзнак бољитка деце жртава
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Уз бу дљив ду ел 
на Стре ли шту

Сле ди пут у 
Алек си нац

Де се то ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср би је не ће оста ти у ле пом се -
ћа њу по кло ни ци ма овог спор -
та у на шем гра ду и око ли ни.
Про шлог ви кен да у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту го сто вао је
ста ри зна нац пан че вач ких љу -
би те ља „кра љи це ига ра”...

Уна пред се зна ло да ће то
би ти не из ве стан меч, јер је увек
та ко ка да се са ста ну ду го го ди -
шњи ри ва ли, али и ве ли ки
спорт ски при ја те љи. Тра ди ци -
ја ни је из не ве ре на ни овог пу -
та, с тим да су уз диг ну тих ру ку
те рен на пу сти ли ко шар ка ши
из Ва ље ва: Та ми ш–Ме та лац
78:92, по че твр ти на ма: 20:32,
26:20, 22:19 и 10:21.

Го сти су сјај но за по че ли меч,
пот пу но су из не на ди ли мом ке
из Та ми ша и над и гра ли их у
пр вој че твр ти ни, па су већ по -
сле пр вих де сет ми ну та има ли
дво ци фре ну пред ност (20:32).

На ста вак ме ча до нео је кон -
со ли да ци ју у до ма ћем ти му.
Пу ле ни тре не ра Бо ја на Јо ви -
чи ћа за и гра ли су агре сив ни је
у од бра ни и по че ли да по га ђа -
ју кош ри ва ла и са дис тан це,
па је и ре зул тат ска раз ли ка по -
че ла да се то пи... Го сти су на
од мор оти шли са „са мо” шест
по е на пред но сти.

У тре ћој че твр ти ни се учи -
ни ло да ће Та миш ус пе ти да
пре о кре не ток утак ми це, јер
је ус пео и да по ве де са 62:60,
али то је ипак би ло све од

дома ће еки пе у овом ду е лу.
Ва љев ци су по но во до да ли гас,
од би ли све ата ке Са ше Ра до -
ви ћа и ње го вих дру го ва, опет
пре у зе ли кон тро лу над утак -
ми цом и на кра ју за слу же но
три јум фо ва ли.

Био је то пр ви по раз Та ми -
ша на до ма ћем те ре ну, ко ји су
обе ле жи ли и де ли о ци прав де,
тач ни је глав ни су ди ја Ми ли -
во је Јов чић, ко ји је без раз ло га
уно сио не мир и нер во зу у ре -
до ве до ма ћег ти ма, а све је кул -
ми ни ра ло у фи ни шу утак ми -
це, ка да је пот пу но бес по треб -
но и без раз ло га ис кљу чио тре -
не ра до ма ће еки пе.

– Пре сре ћан сам због ове по -
бе де, ко ја нам мно го зна чи.
Зна ли смо шта нас оче ку је у
Пан че ву. Та миш је сја јан клуб,

пред во ђен из ван ред ним тре не -
ром, и си гур но ће на кра ју би -
ти ме ђу осам нај бо љих. Због
то га нам ова по бе да још ви ше
зна чи – ре као је тре нер Ме -
тал ца, не ка да шњи ко шар каш
Пар ти за на Вла ди мир Ђо кић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (19 по е на), Ча бри ло
(шест), Ра до вић (два), Ва сић
(три), Па ви ће вић (три), Ву ко -
ји чић (три), Фил биш, Пр ља
(10), Јан ко вић (осам), Лу чић
(три), Ро удс (19) и Ла бу до вић
(два по е на).

– Че стит ке Ме тал цу за за -
слу же ни три јумф. Ово је по -
бе да тре не ра Ђо ки ћа и сјај ног
плеј меј ке ра Ва си ћа. Све што
су го сти ра ди ли на овој утак -
ми ци, тре ба ло је да ра ди мо
ми, та кав је био до го вор у свла -

чи о ни ци, али шта је – ту је.
Пре у зи мам сву од го вор ност на
се бе. Над и гра ни смо пот пу но.
Ни ка ко не же лим да ума њим
по бе ду Ме тал ца, али има ли
смо и кри ми на лан од нос су -
ди ја. Ка мо сре ће да су сви у
срп ској ко шар ци без о бра зни
као ја, ка ко су ми ре кли де ле -
гат и су ди је. Ис кљу чен сам на
прав ди бо га... – вр ло ре зиг ни -
ра но и раз о ча ра но го во рио је
тре нер пан че вач ког ти ма Бо -
јан Јо ви чић на кон фе рен ци ји
за но ви на ре.

Та миш са да има скор од че -
ти ри по бе де и шест по ра за, а
на ред ног ви кен да пу ту је у Алек -
си нац, на мег дан с до ма ћим
На прет ком, ко ји као плеј меј -
кер пред во ди наш су гра ђа нин
Алек сан дар Ил кић.

На тра ди ци о нал ном екип ном
тур ни ру у бад мин то ну за игра -
че ис под пет на ест го ди на, ко -
ји је одр жан у ма ђар ском гра -
ду Пе чу ју, у кон ку рен ци ји де -
сет европ ских зе ма ља еки па
Ср би је осво ји ла је че твр то
место у из у зет но уз бу дљи вој
за вр шни ци.

У на ци о нал ном ти му на ше
зе мље би ле су и две Пан чев -
ке: Ан ђе ла Вит ман и Ма ри ја
Са мар џи ја. По сле так ми че ња
у гру па ма Ср би ја се пла си ра -
ла у по лу фи на ле, у ко јем је с
5:4 из гу би ла од Дан ске, а по -
том је са истим ре зул та том
пре тр пе ла по раз и од Бел ги је
у бор би за брон зу.

На Ку пу на ци ја у Пе чу ју,
по ред Ср би је, уче ство ва ле су
и: Дан ска, Ма ђар ска, Бел ги -
ја, Шкот ска, Сло вач ка, Че -
шка, Ру му ни ја, Швај цар ска и
Ау стри ја.

Нај бо љи европ ски пли ва чи
оку пи ли су се од 4. до 8. де -
цем бра у Гла зго ву ка ко би се
над ме та ли на шам пи о на ту
Ста рог кон ти нен та у ма лим
ба зе ни ма.

Као чла но ви на ци о нал ног
ти ма Ср би је, на овом ве ли -
ком спорт ском до га ђа ју уче -
ство ва ли су и нај бо ља срп ска
пли ва чи ца Ања Цре вар и њен
тре нер Мар ко Спа сов.

Ања је у ди сци пли ни 400
ме та ра ме шо ви тим сти лом у
ква ли фи ка ци ја ма има ла сед -
мо вре ме, али с но вим на ци -
о нал ним ап со лут ним ре кор -
дом, ко ји са да из но си 4:35,54.
На ша су гра ђан ка је у фи нал -
ној тр ци за у зе ла пе то ме сто,
а ујед но је по ме ри ла вре ме
на ци о нал ног ре кор да из ква -
ли фи ка ци ја на 4:33,82.

Бра во, Ања!

Так ми ча ри Кик-бокс клу ба
Срп ска Спар та из на шег гра -
да има ли су мно го успе ха и
про шлог ви кен да на над ме -
та њу у Бе о гра ду. По сле ме че -
ва у од ло же ним фи на ли ма
сво јих так ми че ња мом ци су
се у Пан че во вра ти ли са два
нај сјај ни ја од лич ја.

У ди сци пли ни лоу-кик у
ка те го ри ји до 67 кг три јум -
фо вао је Мар јан Ву лин. У ди -
сци пли ни фул кон такт, по бе -
див ши но ка у том фа во ри та и
да ле ко ис ку сни јег бор ца, Ми -
лош Си ме у но вић је та ко ђе

осво јио нај сјај ни је од лич је.
Ми лош је и у по лу фи на лу,
та ко ђе но ка у том, са вла дао
„не по бе ди вог бор ца” па је та -
ко по стао ју ни ор ски пр вак
Бе о гра да.

– Сва ка част мом ци ма. По -
но сан сам на њих. Ми лош је
укуп но до био три бор бе, а
Мар јан две – ре као је тре нер
ових мо ма ка Ог њен Дра -
гојерац.

По ред Ог ње на, так ми ча ре
КБК-а Срп ска Спар та пред -
во дио је и тре нер Зо ран
Ставрев ски.

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ПЛИ ВА ЊУ

АЊА РУ ШИ ЛА РЕ КОР ДЕ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БО ДО ВИ ОТИ ШЛИ У ВА ЉЕ ВО

Ка да је шам пи о нат Пр ве вој -
во ђан ске ли ге за од бој ка ши це
у пи та њу, не ма ни ка кве ди ле -
ме да је цен тар зби ва ња про -
шлог ви кен да био у – Ба нат -
ском Но вом Се лу. У ме сту на -
до мак на шег гра да од и гран је
дер би осмог ко ла, ко ји је оби -
ло вао до бром игром и уз бу ђе -
њи ма, а на кра ју су се ра до ва ле
де вој ке из Пан че ва: Од бој ка 013
– Ба нат 3:2, по се то ви ма 25:18,
25:19, 23:25, 24:26 и 15:13.

Де вој ке ко је пред во ди Иван
Кр го вић сјај но су од и гра ле пр -
ва два се та и убе дљи во су их
ре ши ле у сво ју ко рист. По том
је тре нер, као што то чи ни у
сва кој утак ми ци, на те рен по -
слао још увек не до вољ но афир -
ми са не пи о нир ке ко је су ли -
цен ци ра не за се ни ор ско так -
ми че ње. Мла де од бој ка ши це
су по ка за ле за ви дан ни во уме -
ћа, али је ис ку ство еки пе из
Вр шца пре су ди ло, па су го шће
сма њи ле ре зул тат.

Че твр ти сет је оби ло вао на -
пе то шћу и жу стрим по ле ми ка -
ма су ди је, игра чи ца и тре не ра
оба ју ти мо ва. По сле јед не бурне
ре ак ци је због су диј ске од лу ке

тре нер Иван Кр го вић за ра дио
је и цр ве ни кар тон, а Вр шчан -
ке су не ка ко ус пе ле да до би ју
и че твр ти сет про тив под мла -
ђе не еки пе из на шег гра да.

Тај-брек је по чео цр ве ним
кар то ном за Вр шчан ке, па су
та ко Пан чев ке по ве ле с 1:0, али
дра ми ту ни је био крај. Тек су
усле ди ле сце не ко је се рет ко

ви ђа ју на од бој ка шким те ре -
ни ма. Го то во је не ве ро ват но да
је пр ви су ди ја при кра ју пе тог
се та ис кљу чио ве ро ват но нај -
бо љу игра чи цу у ли ги, Је ле ну
Пе тров, али тај чин као да је
раз бе снео еки пу и, ка ко ре че
тре нер Кр го вић, инат је до вео
до то га да Од бој ка 013 од не се
по бе ду од 3:2 у на пе тој за вр -

шни ци и та ко се још ви ше учвр -
сти на пр вом ме сту на та бе ли.

– Че сти там де вој ка ма на по -
бе ди, по себ но оним нај мла ђим,
ко је су се ју нач ки бо ри ле и из -
га ра ле на те ре ну. Ја ћу као тре -
нер увек пу сти ти мла де да се
но се с те ре том при ти ска утак -
ми це и од то га ни ка да не ћу од -
у ста ти. Што се ти че са ме утак -
ми це, очи глед но је да по сто је
сег мен ти на ше ор га ни за ци је ко -
ји не по шту ју наш рад, ка ко клу -
бо ва, та ко и са мих игра чи ца.
Мо рам да за хва лим Је ле ни Пе -
тров на енер ги ји ко ју по кла ња
овој де ци. Не пра вед но је ис кљу -
че на, а клуб ће бла го вре ме но
ре а го ва ти. Не ће мо до зво ли ти
та кво не по што ва ње пре ма на -
шој Је ци. Тра жи ће мо из у зе ће
оних ко ји не ма ју од бој ка шки
„пе ди гре” да се ба ве би ло ко јим
сег мен том овог ле пог спор та.
Че сти там мо јим де вој ка ма и ти -
ту лу је се њег пр ва ка ко ју су убе -
дљи во осво ји ле – ре као је, вид -
но не за до во љан су ђе њем, тре -
нер Од бој ке 013 Иван Кр го вић.

Пан чев ке на ред ног ви кен да
пу ту ју у Вр шац на мег дан са
исто и ме ним до ма ћим ти мом.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДЕР БИ ПРИ ПАО НА ШИМ ДЕ ВОЈ КА МА

На ово го ди шњем, 44. ин тер -
на ци о нал ном пр вен ству Бе о гра -
да у стре ља штву, ко је је одр жа -
но про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду, над ме та ло се
288 так ми ча ра из осам на ест зе -
ма ља. У та ко ја кој кон ку рен ци -
ји уче ство ва ла су и че ти ри чла -
на СД-а „Пан че во 1813”.

Се ни ор Де јан Пе шић над ме -
тао се у га ђа њу из пу шке. Пр -
вог да на је са 623,7 кру го ва био
де се ти, али је дру гог да на ушао
у фи на ле с ви со ким ре зул та -
том од 626,9 кру го ва и так ми -
че ње окон чао као осмо пла си -
ра ни. Ипак, по но во је по твр -

дио зва ње стрел ца ме ђу на род -
ног раз ре да. Алек са Ра ко њац
је био два де сет осми ју ни ор, са
602,3 кру га.

Мла ди пи што ља ши су успе -
шно де би то ва ли, та ко што је
Ве ли мир Нин ко вић с 528 кру -
го ва за у зео 22. ме сто, док је
Сте фан Ке шиш јан био два де -
сет осми, с 509 кру го ва.

На ред но так ми че ње у стре -
ља штву је тре ће ко ло Ку па Ср -
би је, ко је ће би ти одр жа но 22.
де цем бра у Бе о гра ду, ка да ће
на сту пи ти ше сна ест стре ла ца
из на шег гра да и све че ти ри
еки пе „дру жи не”.

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” У РАН ГУ С НАЈУСПЕШНИЈИМА

КУП НА ЦИ ЈА У БАД МИН ТО НУ

СР БИ ЈА НА ЧЕ ТВР ТОМ МЕ СТУ

НАД МЕ ТА ЊЕ У КИК-БОК СУ

МИ ЛОШ И МАР ЈАН ШАМ ПИ О НИ

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ОСАМ УТАК МИ ЦА БЕЗ ПО РА ЗА
ЖРК Пан че ву бод 
у дер би ју

На ста вак тр ке 
кра јем фе бру а ра

За вр шен је пр ви део шам пи о -
на та у Су пер Б ли ги за ру ко ме -
та ши це. Де вој ке из ЖРК-а Пан -
че во у по след њем ко лу пред
па у зу го сто ва ле су у Про ку пљу,
где је од и гран дер би 11. ко ла,
али оне су ус пе ле да на ста ве
сја јан низ, па су сти гле до осме
утак ми це без по ра за: То пли ча -
нин – ЖРК Пан че во 25:25
(11:11).

Би ла је то од лич на ру ко мет -
на пред ста ва, пра ви дер би, у ко -
ме је око 200 по кло ни ка игре у
ха ли „Др Зо ран Ђин ђић” у Про -
ку пљу за и ста мо гло да ужива.

За хва љу ју ћи го ло ви ма Та ма -
ре Пет ко вић Пан чев ке су по ве -
ле с 0:2 на по чет ку ме ча, у де -
се том ми ну ту на се ма фо ру је
пи са ло 3:6, али ми нут пре кра -
ја пр вог по лу вре ме на То пли ча -
нин је во дио с 11:9. Го шће се
ни су пре да ва ле, па су по го ци -
ма Ма ри је Ми трић и Алек сан -
дре Ва сић, у по след њих ше зде -
сет се кун ди, ус пе ле да на од -
мор оду без „ми ну са” – 11:11.

Же сто ка бит ка во ди ла се и у
на став ку су сре та. Игра ло се
углав ном гол за гол, ма да су
де вој ке из Про ку пља у 45. ми -
ну ту има ле „плус два” (19:17).
Не ве на Џе лај ли ја и ње не дру -
га ри це ни су ни по ми шља ле да
се пре да ју, ус пе ле су по но во да
пре о кре ну ре зул тат, па су у фи -
ни шу оне има ле два го ла „ви -
шка”. По след њи ми нут утак -
ми це до нео је пра ву ру ко мет -
ну дра му. То пли ча нин је водио

са 25:24, био је на до мак три -
јум фа, али он да је од го вор ност
пре у зе ла сјај на Да рин ка Пе -
тро ни је вић, ко ја је у по след -
њим тре ну ци ма утак ми це свом
ти му до не ла вре дан бод – 25:25.

– Од лич на утак ми ца. Сва ка
част де вој ка ма за ве ли ку бор -
бе ност, по жр тво ва ње и енер ги -
ју. Мо гли смо да по бе ди мо, али
и да бу де мо по ра же ни, па је
не ре шен ре зул тат мо жда и нај -
ре ал ни ји. Ипак, оста је ма ли
жал за це лим пле ном јер смо
про ма ши ли три сед мер ца. Би -
ло ка ко би ло, овај бод нам мно -
го зна чи. Ушли смо у се ри ју од
осам утак ми ца без по ра за и,
што је нај ва жни је, за др жа ли

смо тре ће ме сто на та бе ли –
ре као је у те ле фон ском раз го -
во ру тре нер ЖРК-а Пан че во
Мар ко Кр стић.

Пан чев ке су игра ле у са ста -
ву: Ми ли ца Илић, Ана ста си ја
Гр гов ски, Зо ра на Мар ко вић (је -
дан гол), Ти ја на Си мић (че ти -
ри), Аме ли ја Уско ко вић, Не ве -
на Џе лај ли ја, Те о до ра Ста но -
је вић, Та ма ра Пет ко вић (че ти -
ри), Ма ри ја Ми трић (се дам),
Ана ста зи ја Јам бру шић, Да рин -
ка Пе тро ни је вић (пет), Ти ја на
Ри стић, Иво на Пе шић и Алек -
сан дра Ва сић (че ти ри го ла).

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Су пер Б ли ги за ру ко ме та ши це
на ста вља се 29. фе бру а ра.

То ком про шле не де ље руко -
ме ташице ЖРК-а Пан че во су
од и грале и утак ми цу по лу фи -
на ла Ку па Вој во ди не про тив
су пер ли га ша Же ле зни ча ра из
Ин ђи је.

И у овој утак ми ци Не ве на
Џе лај ли ја и ње не дру га ри це
пру жи ле су ве ли ки от пор из -
ра зи том фа во ри ту, ве ћим де -
лом утак ми це би ле су рав но -
пра ван так мац, али су на кра -
ју, уз не ке не ре зон ске од лу ке
су диј ског па ра из Вр ба са, пре -
тр пе ле по раз од 25:32.

И по ред то га, ка да се све са -
бе ре, иза ЖРК-а Пан че во је још
јед на успе шна го ди на.

Сва ка част!

И по ред то га што су игра чи на
за слу же ном од мо ру, у Фуд бал -
ском клу бу Же ле зни чар ак тив -
но сти не пре ста ју. Жи во је у
про сто ри ја ма клу ба, кан це ла -
ри ја је увек пу на, те ле фо ни не
пре ста ју да зво не...

Иа ко до по чет ка про лећ ног
де ла пр вен ства у Срп ској ли ги
„Вој во ди на” има још мно го вре -
ме на, пан че вач ка „ди зел ка” је
већ ан га жо ва ла два вред на по -
ја ча ња. У про сто ри ја ма клу ба,
на кон фе рен ци ји за но ви на ре,
пред ста вље ни су спорт ски ди -
рек тор Са ша Ра ду ло вић и играч
Ми лош Са ва но вић.

– Иза нас је нај у спе шни ја се -
зо на у пре ко се дам де це ни ја
ду гој исто ри ји клу ба. Наш се -
ни ор ски тим је на че лу та бе ле,
осво ји ли смо је се њу ти ту лу, али
све сни смо да ни шта ни је го -
то во. И пре по чет ка се зо не ја -
сно смо ре кли да же ли мо у ви -
ши ранг. Ни смо го во ри ли да
ће мо би ти у вр ху, или у пр вих
пет еки па... Зна мо да смо тек
на по ла пу та, па за то и не ма
еу фо ри је. Др жи мо се сво јих
прин ци па – сва ка на ред на утак -
ми ца је нај бит ни ја. Има мо

одлич ну са рад њу с ло кал ном
са мо у пра вом Гра да Пан че ва,
дра го нам је што је Же ле зни -
чар пре по знат као клуб ко ји
има ка па ци тет, а ве ру јем и да
смо оправ да ли по ве ре ње ко је
нам је да то као но си о ци ма раз -
во ја фуд ба ла у гра ду. Та ко ђе
же лим да ис так нем да су у вр -
ху та бе ле Срп ске ли ге „Вој во -
ди на” чак три еки пе из ју жног
Ба на та, што зна чи да се на овим
про сто ри ма до бро ра ди и да
на ша ре ги ја за слу жу је да има
пр во ли га ша. Искре но се на дам
и ве ру јем да ће то би ти Же ле -

зни чар. Ви ши ранг је иза зов за
све нас, па за то же ли мо да оја -
ча мо клуб у свим сег мен ти ма.
Пр ви по тез је ан га жо ва ње
спорт ског ди рек то ра, то је
функ ци ја ко ју ни смо до са да
има ли, а од са да ће је оба вља -
ти Са ша Ра ду ло вић, чо век са
за вид ним ис ку ством у клу бо -
ви ма ви шег ран га, ко ји та ко ђе
има ве ли ку же љу за успе хом,
баш као и сви ми у клу бу. Нај -
пре же ли мо у Пр ву ли гу, али
на ши ци ље ви су и мно го ви ши
– ре као је пред сед ник Же ле -
зни ча ра Зо ран На ун ко вић.

Број ним пред став ни ци ма ме -
диј ских ку ћа по том се обра тио
и спорт ски ди рек тор „ди зел ке”,
ко ји ју је по ја чао до ла ском из
ре до ва пр во ли га ша Жар ко ва.

– Нај пре же лим да за хва лим
на ука за ном по ве ре њу. Же ле -
зни чар је из у зет но ор га ни зо -
ван клуб, чак бо ље не го мно ги
из ви шег ран га. Љу ди ко ји во -
де Же ле зни чар су пра ви спорт -
ски рад ни ци и ве ру јем да ће -
мо за јед нич ким сна га ма ус пе -
ти у сво јим на ме ра ма, а то је
пла сман у ви ши ранг. До ве ли
смо и пр во по ја ча ње, на па да ча
Ми ло ша Са ва но ви ћа, ко ји је
до шао из зре ња нин ског Рад -
нич ког. Ду го сам пра тио овог
мом ка, има јак ка рак тер, по -
бед нич ки мен та ли тет, али и
по тен ци јал да оства ри за вид ну
ка ри је ру. Ми слим да ће би ти
пра во по ја ча ње за Же ле зни чар
– ис та као је спорт ски ди рек -
тор пан че вач ке „ди зел ке” Са -
ша Ра ду ло вић.

Иа ко је пр ви део пр вен ства
тек за вр шен, у ФК-у Же ле зни -
чар се ра ди без пре стан ка. Циљ
је је дан – да Пан че во ко нач но
до би је фуд бал ског пр во ли га ша!

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТ НА АН ДРИ ЈА НА
На Пр вен ству Ср би је у џу ду за
мла ђе ка де те, ко је је одр жа но
про шлог ви кен да у Бе о гра ду,
ЏК Је дин ство из Ка ча ре ва би -
ло је нај у спе шни ји пред став -
ник Пан че ва.

Сјај на Ан дри ја на Кр те нић
оки ти ла се злат ном ме да љом,
док је Ан дри ја на Ди ми тров ски
осво ји ла брон за но од лич је. Иа -
ко су оста ли без тро фе ја, вр ло
до бре на сту пе има ли су и Ми -
хај ло Ан ђе ло вић, Мар та Пе шић,
Ни ко ли на То шић и Не да Ирис.

У кон ку рен ци ји пе де сет клу -
бо ва из це ле Ср би је Је дин ство
је за у зе ло де се то ме сто у укуп -
ном пла сма ну. Ре зул тат би си -
гур но био још бо љи да де ли о -
ци прав де на овом так ми че њу
ни су у не ко ли ко на вра та оште -
ти ли ма ле ка ча ре вач ке бор це.

КА ТА ШИ НАЈ БО ЉИ
У Су бо ти ци је не дав но одр жан
тра ди ци о нал ни тур нир у ка ра -
теу „Су пер ен пи”, на ко ме је
уче ство ва ло 1.250 так ми ча ра
из три на ест др жа ва. Ка ра те
клуб Омо љи ца је на сту пио с
два на ест бо ра ца, ко ји су осво -
ји ли осам ме да ља.

Нај у спе шни ји је био ка та-ти -
м на да у са ста ву Алек сан дар
Жив ко вић, Пе тар Пе рић и Фи -
лип Мит ков ски, ко ји је осво јио
нај вред ни ји тро феј. Тим мла -
ђих пи о нир ки у ка та ма (Ја на
На ка ра да, Ан дреа То па ло вић и
Са ра Чи сар) за ра дио је сре бро,
баш као и пр ви тим у бор ба ма
(Пе тар Пе рић, Фи лип Мит ков -
ски и Ми лош Јо ва но вић). Дру -
ги тим Омо љи це оки тио се
брон зом, а уме сто Мит ков ског
на сту пио је Јо ван Сте фа но вић.

У по је ди нач ном над ме та њу
Ан дреа То па ло вић је за ра ди ла
сре бро, а брон за ма су се оки -
ти ли Са ра Чи сар, Ја на На ка -
ра да и Јо ван Сте фа но вић. Уче -
ство ва ли су и: Ла зар и Вук Ми -
лен ко вић, Алек са Мар ко вић и
Де нис Мит ков ски.

Еки пу су пред во ди ли тре не -
ри Дра ган Гру ји чић, Ми лан Су -
жу ко вић и Де јан Осто јић.

ГО ДИ НА ЗА ПО НОС

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У пе так, 6. де цем бра, одр жа на
је ре дов на го ди шња скуп шти -
на АК-а Та миш.

Шеф струч ног шта ба Зо ран
Ко цић, су ми ра ју ћи ре зул та те,
из нео је по да так да је АК Та -
миш у 2019. го ди ни осво јио 14
ме да ља на др жав ним пр вен -
стви ма, осам од лич ја на по -
кра јин ским шам пи о на ти ма, као
и још 47 тро фе ја на ми тин зи -
ма ши ром Ср би је.

За нај у спе шни ју атле ти чар -
ку клу ба у 2019. го ди ни про -
гла ше на је Са ња Ма рић – пе -
то стру ка осва ја чи ца ме да ља на
др жав ним пр вен стви ма.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДИ ЗЕЛ КА” РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

„ЖЕ ЉА” ДО ВЕО ПР ВА ПО ЈА ЧА ЊА

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Београд: РАДНИЧКИ–ДИНАМО
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 19 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – ВИРТУС БАСКЕТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
субота, 18 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ 36:32

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО 25:25

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–СМЕДЕРЕВО 3:2
мушкарци

Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ 3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ 3:2

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ 78:92

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВИРТУС БАСКЕТ 73:72
Ковин: РАДНИЧКИ–БНС 102:78
Качарево: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС 68:63

Зе мун ски Ша хов ски клуб „Гли -
га” про шлог ви кен да је ор га -
ни зо вао свој тра ди ци о нал ни је -
се њи тур нир, на ко ме се оку -
пи ло око 100 мла дих ша хи ста,
ме ђу ко ји ма је би ло и ви ше др -
жав них пр ва ка.

Уче сни ци су би ли по де ље ни
у три ста ро сне ка те го ри је, а
тем по игре био је „ра пид”, са
15 ми ну та по игра чу, уз три се -
кун де бо ни фи ка ци је по по те зу.

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић пр ви пут је на сту пио
у ста ри јој гру пи и као нај мла -
ђи у њој, са 6,5 по е на из се дам

пар ти ја, убе дљи во
осво јио пр во ме сто.
Мар ко је цео тур нир
од и грао ве о ма си гур -
но и, уз све оста ле по -
бе де, са мо је Мир ку
Ша ји ну, пр ва ку Бо сне
и Хер це го ви не, пре пу -
стио ре ми, па је та ко с
це лим по е ном пред -
но сти ис пред дру го -
пла си ра ног ујед но и
ап со лут ни по бед ник
тур ни ра.

Ку ри о зи тет је да се,
та ко ђе пр ви пут, у

сред њој ка те го ри ји бо -
рио Мар ков брат Па -
вле, ко ји је тек на пу -
нио осам го ди на. Иа ко
је и он у тој ка те го ри ји
био нај мла ђи, са пет
по е на из се дам пар ти -
ја осво јио је че твр то
ме сто.

По ред пе ха ра, ме да -
ље и роб них на гра да,
обо ји ца су до би ли по -
зив ни цу за елит ни тур -
нир „Бран ко Бо го вац”,
ко ји ће би ти одр жан на
је сен сле де ће го ди не.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ША ХИ СТА У ЗЕ МУ НУ

МАР КО ЗГРА БИО НО ВИ ТРО ФЕЈ

СЈАЈ НИ И У СЕН ТИ
Рва чи Ди на ма по сти гли су из -
ван ред не ре зул та те на ве ли ком
тур ни ру „Ми ку лаш куп”, ко ји
је одр жан про шлог ви кен да у
Сен ти. У ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји РК Ди на мо је за у зео дру -
го ме сто у укуп ном пла сма ну,
од мах иза до ма ћег клу ба.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ди ми три је Иви чић, Ма те ја Че -

не јац, Ог њен То до си је вић, Па -
вле Ра ди во је вић и Јо ва на Јан -
ко вић. Сре бр ним од лич ји ма су
се оки ти ли Та ма ра Ми јал ков,
Но вак Па вло вић и Је ле на Кр -
сто вић, а брон зе су за ра ди ли:
Ла зар Па вло вић, Сте фан То до -
си је вић, Ле на Ећи мо вић и Ми -
хај ло Вуј но вић. Уче ство ва ли су
и Алек са Јо вић, Вељ ко Вуј но -
вић и Не ма ња Ти шма.

Еки пу су пред во ди ли тре -
не ри Ву јо Ша јић и Ми ли во је
То до си је вић.
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Страхиња Ерић,
средњошколац:

     – Вероватно с
братом код куће.
Слободно време
проводим мање-више
тако. План ми је да
више учим, а мање 
да излазим.

Александра
Банђур,
средњошколка:

    – Спаваћу, излазићу
с друштвом. Овог пута
нећу радити ништа
корисно. За учење ћу
видети (смех). У недељу
ћу ићи код маме.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Нерециклирана
Нема машине која пере мутне мисли.

    Осим најсавршеније, оне што их и прави.

    Мозак, токове мисли није једноставно контролисати.

    Зато их понекад и накратко треба пустити.

    Да се сами среде.

    То не значи да треба бити лењ.

    Јер, помањкање менталне хигијене је странпутица.

    Важна је јасна, нерециклирана мисао.

Бачена
Има је у свима нама.

    У разним формама и облицима.

    За другачије потребе и сврхе.

    У теби је, за тебе.

    Само је треба наћи.

    И разбудити је, никако бацити.

    Енергија се показује на милион начина.

    А уме и да нестане, пази на њу.

За пут
До циља се брзо може стићи.

    Кретање ка изабраном исходишту некад и потраје.

    Неке ствари и не иду.

    Осим ако их не погураш.

    Или ако не упрегнеш неколико коњских снага.

    А својих. И повучеш.

    Бити сам свој коњ.

    За пут, на пут...

У не де љу, 1. де цем бра, одр жан је, по
ше сти пут, пре ко гра нич ни ул тра ма ра -
тон „Ба ја – Сом бор 2019”, на ко ме је
уче ство ва ло ви ше од 150 тр ка ча.

Кон ку рен ци ја је би ла же сто ка, али и
по ред то га пр во ме сто у шта фе ти од
два чла на, за јед но са Ар па дом Шар ке -
зи јем, осво јио је пред став ник Атлет ског
клу ба Па но ни ја из Пан че ва Жељ ко Зељ -

ко вић. У по је ди нач ном над ме та њу Жељ -
ко је та ко ђе оства рио за ви дан успех –
пла си рао се на че твр то ме сто.

Ова ул тра ма ра тон ска тр ка из ме ђу
брат ских гра до ва Ба је у Ма ђар ској и
Сом бо ра у Ср би ји одр жа на је на дис -
тан ци од 48 ки ло ме та ра, и то у по је ди -
нач ној кон ку рен ци ји, али и у над ме та -
њу дво чла них и тро чла них шта фет них

еки па.
Ово го ди шњи ул тра ма ра тон

кра ћи је за око два на ест ки -
ло ме та ра у од но су на прет -
ход не се зо не, јер је до шло до
из ме не ста зе, па су так ми ча -
ри пре шли ма ђар ско-срп ску
гра ни цу на гра нич ном пре -
ла зу Рас ти на и пре ко Га ко ва
тр ча ли ка ци љу у Сом бо ру.

Су срет брат ских гра до ва је
не што са свим дру га чи је у
спор ту, не што што се не мо -
же ви де ти на дру гим тр ка ма.
Тр ча ње кроз две др жа ве по -
др жа ли су и гра до на чел ни ци
Ба је и Сом бо ра – Ро берт Зи го
и Са ша То до ро вић, а цео до -
га ђај је одр жан у окви ру про -
јек та ко ји по др жа ва Европ -
ска уни ја, под на зи вом „Hun-
gary – Serbia Greenways”.

Нај ва жни је је да је и овај ул тра ма ра -
тон про те као без по вре да тр ка ча и ни -
ко од њих ни је од у стао. А. Ж.

УЛ ТРА МА РА ТОН „БА ЈА – СОМ БОР 2019”

ТРИ ЈУМФ ЖЕЉ КА ЗЕЉ КО ВИ ЋА

Данило
Трајановски,
средњошколац:

     – Викенд ћу
провести у неком клубу
– да се памти (смех). 
У нашем граду има
лепих места за излазак.
Одвојићу време и за
обавезе, ближи се 
крај полугодишта.

За до вољ ни на сту пом 
у Сло ве ни ји

Уче ство ва ли бор ци из 
шест зе ма ља

Бал кан ско пр вен ство у ка ра теу за ка -
де те, ју ни о ре и мла ђе се ни о ре одр жа -
но је од 5. до 8. де цем бра у сло ве нач -
ком гра ду Бре жи це.

У из у зет но ја кој кон ку рен ци ји так -
ми ча ра из шест зе ма ља ре пре зен та ци -
ја Ср би је за у зе ла је дру го ме сто у укуп -
ном пла сма ну, а ве ли ки до при нос успе -
ху да ли су и чла но ви Ка ра те клу ба Ди -
на мо.

Сре бр ну ме да љу је осво ји ла мла ђа
се ни ор ка Ја на Кој чић, ко ја се над ме -
та ла у ка те го ри ји до 55 кг. Ја на је од -
лич но стар то ва ла, са две си гур не по бе -
де про тив так ми чар ки из БиХ и Хр ват -
ске, да би у дра ма тич ном фи нал ном
ме чу, и по ред вођ ства од 2:0, ти ту лу
Бал ка на мо ра ла да пре пу сти ис ку сни -
јој ко ле ги ни ци из срп ске ре пре зен та -
ци је. Ја на је та ко на нај бо љи на чин
окон ча ла сво ју нај у спе шни ју так ми чар -
ску се зо ну.

Ју ни ор Ни ко ла Ива но вић на сту пио је
у ка те го ри ји до 76 кг и за у зео пе то ме -
сто. Он је у пр вом ко лу по бе дио ри ва ла
из Хр ват ске, а по том је с 1:0 из гу био од
так ми ча ра из БиХ, ко ји га је „по ву као”

у ре пер саж. Ни ко ла је у пр вом ме чу
„до и гра ва ња” са вла дао ре пре зен та тив -
ног дру га Јев то ви ћа, али је у бор би за
тре ће ме сто из гу био од Ра дој чи на, још
јед ног сјај ног срп ског ре пре зен та тив ца.

Алек сан дар Зде шић је на сту пио у ка -
та ма у кон ку рен ци ји ју ни о ра и та ко ђе
осво јио пе то ме сто. Оства рио је три си -
гур не по бе де, про тив ри ва ла из Цр не
Го ре, Сло ве ни је и Ср би је, а по том је по -
лу фи на лу с 3:2 из гу био од до ма ћег так -

ми ча ра. У ре пер са жу, у бор би за брон -
за ну ме да љу, пре тр пео је по раз од ка -
ра ти сте из Цр не Го ре.

Ју ни ор Дар ко Спа сков ски над ме тао
се у ка те го ри ји до 61 кг и за у зео сед мо
ме сто. Дар ко се већ у пр вом ко лу са стао
са шам пи о ном Бал ка на Ду ја ко ви ћем.
Во дио је са 4:2 до са мог кра ја ме ча, а
он да је због сво је не смо тре но сти по ра -
жен у по след њим тре ну ци ма ме ча. Исти
„сце на рио” по но вио му се и у ре пер са -
жу, у бор би с ри ва лом из Цр не Го ре. 

Мла ђи се ни о ри Урош Пе тро вач ки и
Мар ко Пу ља ре вић из гу би ли су у пр вом
ко лу од так ми ча ра из Хр ват ске и БиХ.

Ве ли ки успех, осва ја њем злат не ме -
да ље, оства рио је мла ђи се ни ор Ми хај -
ло По по вић у ка те го ри ји до 75 кг. Иа ко
је он члан Ка ра те клу ба Им пулс, већ
дру гу се зо ну тре ни ра с так ми ча ри ма
Ди на ма.

С так ми ча ри ма је био и тре нер Не -
ма ња Лу гић, ко ји је за до во љан по стиг -
ну тим ре зул та ти ма и на сту пом сво јих
бо ра ца, али је ис та као да је ре зул тат
мо гао да бу де и знат но успе шни ји да
бор ци ни су ола ко гу би ли од лу чу ју ће ме -
че ве у по след њим тре ну ци ма.

А. Живковић

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ЈА НА КОЈ ЧИЋ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

ДЕ БИ НАСТУП 

АН ЂЕ ЛИ НЕ ЈА РЕ ДИЋ

На Бал кан ском шам пи о на ту у Сло -

ве ни ји над ме та ла се и ка ра тист ки ња

Мла до сти Ан ђе ли на Ја ре дић, и то у

бор ба ма, у ка те го ри ји пре ко 59 кг.

Стар то ва ла је по бе дом над ре пре -

зен та тив ком Цр не Го ре од 4:1, али

је у на ред ном ко лу из гу би ла од ри -

вал ке с Ки пра са 4:2.

Био је то де би тант ски на ступ

Анђе ли не Ја ре дић на бал кан ским

пр вен стви ма.


