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СЛАВЕ БОЈАЏИЕВСКИ: НИ У СНУ НИКО НИЈЕ
ПОМИШЉАО ДА СЕЧЕ ПЛАТАНЕ НА ТЕСЛИ!
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Инвеститори нових зграда убудуће ће станарима морати 
да обезбеде и паркинге на сопственим парцелама
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Број 4876, година CLII
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преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.
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Радно време
од 8 до 16 сати

НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Заљубљене у вежбање
страна 26

НА УДАРУ ВИРУСА И ДУША страна 7

КАКО САЧУВАТИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
И НЕ УМРЕТИ ОД СТРАХА ОД КОРОНЕ

Мултијезички додатак – на словачком језику 

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII



кроз на се ље по што ће но ва са о бра -
ћај ни ца по ве за ти ули це Сте фа на
Стра ти ми ро ви ћа и Јо ва на Ри сти ћа,
као и да ће део игра ли шта и зе ле них
по вр ши на би ти од у зет.

Уз то, ста нов ни ци Те сле се бри ну
да ће пла та ни у Ули ци Ми ло ша
Обре но ви ћа би ти по се че ни и за ме -
ње ни ма њим ра сти њем ка ко би се
про ши ри ли пар кин зи.

Ар гу мен ти град ских ур ба ни ста

Због све га на ве де ног, раз го ва ра ли
смо са Сла ве том Бо ја џи ев ским, ди -
рек то ром пан че вач ког ЈП-а „Ур ба ни -
зам”. Он је, нај пре, ре као:

– Основ из ра де овог план ског до -
ку мен та је сте за кон ска оба ве за да се
на сва ких де сет го ди на вр ши ње го во
пре и спи та ва ње: овај план је усво јен
ју на 2011. Ур ба ни стич ки пла но ви се

ра де да би по јед но ста ви ли жи во те
гра ђа на, од но сно да би се по ди гао
њи хов ква ли тет. Пла ном из 2011. го -
ди не пред ви ђе не су зна чај не ин тер -
вен ци је на Те сли: де фи ни са но је

пове зи ва ње ули ца Јо ва на Ри сти ћа и
Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, пу тем у
ду жи ни од 95 ме та ра, али без из ла ска
на Ми ло ша Обре но ви ћа, од но сно до
тр жног цен тра „Биг” – та ко оста је и у

овом пла ну ко ји је до ју че био на јав -
ном уви ду. Ра ди се о „сле пој” ули ци.
Још не што је ја ко ва жно: да је Град
пре де вет го ди на тра жио гра ђе вин ску
до зво лу за спа ја ње тих ули ца, до био
би је – овај до ку мент, као што сам ре -
као, ва жи од 2011.

При ли ком оби ла ска те ре на и у раз -
го во ру с гра ђа ни ма при ме ћен је не до -
ста так пар кинг-про сто ра у на се љу.

– Са да смо са мо ма ло де таљ ни је
об ра ди ли чи ње ни це о по сто ја њу и
мањ ку ме ста за пар ки ра ње у Но вом
све ту. Ни шта ни смо ра ди ли на у штрб
зе ле них по вр ши на, по но ви ли смо
ре ше ња из пла на из 2011; на пра ви ли
смо пре сек ста ња и уне ли мо гућ ност
да се на пра ви још не ко ли ко пар -
кинг-ме ста. Ка да су згра де у пи та њу,
та ко ђе ни шта по себ но но во не усва -
ја мо: на ме сти ма озна че ним са А, Б,

Ц и Д пред ви ђе но је пре де вет го ди -
на да тре ба да се из гра де ви ше стам -
бе ни по ро дич ни објек ти. Ми смо у
на шем пред ло гу из ме ни ли сле де ће:
уме сто да спрат ност бу де че ти ри
спра та плус пот кро вље, са да сто ји да
је мо гу ће, ори јен та ци о но, гра ди ти
три спра та и пот кро вље. Сма трам да
је оправ да но што гра ђа ни, иа ко то
ни су чи ни ли де вет го ди на, са да по -
ста вља ју пи та ње шта је пла ни ра но да
се гра ди у њи хо вом на се љу: до ку -
мент је био на јав ном уви ду и сва ко
је био до бро до шао да из не се сво је су -
ге сти је или за мер ке. До бро је да су
ре кли шта ми сле, раз го ва ра ће мо о
то ме – ја сан је Бо ја џи ев ски.

Са да је, на зах тев ста на ра, због
про ки шња ва ња, мо гу ће по ста ви ти
кро во ве на згра де ко је их не ма ју. На -
рав но, сва ки план ни жег ре да тре ба
да се ускла ди и са оним ви шег, па се
и о то ме во ди ло ра чу на.

Под зем не га ра же

Ве о ма је бит но на гла си ти да ће бу ду -
ћи ин ве сти то ри, ко ји ће ући у по сед
град ског гра ђе вин ског зе мљи шта за

не ко ли ко го ди на или мо жда не ће
никад, има ти оба ве зу да за ста на ре
бу ду ћих згра да обез бе де пар ки ра ње
на соп стве ној пар це ли, што се нај че -
шће ре ша ва под зем ним га ра жа ма.
Ко ли ко ће, ре ал но, би ти угро же не зе -
ле не по вр ши не?

– Да се раз у ме мо: сва ки пут ка да се
про би ја не ка ули ца или по ди же згра -
да град ња на не ки на чин ути че на зе -
ле ну по вр ши ну. Али, су штин ски, не
пла ни ра се ни ка ква се ча ста ба ла,
уни шта ва ње око ли не или то ме слич -
но. При ча о се чи пла та на у Ули ци
Ми ло ша Обре но ви ћа је бе сми сле на:
то се не ће де си ти, то ни ко ни у нај лу -
ђим сно ви ма ни је по ми слио! Та ули -
ца уоп ште ни је пред мет овог пла на и
рас пра ве, њу не ће ни ко до та ћи, па ни
ста бла у њој – екс пли ци тан је ди рек -
тор „Ур ба ни зма”.

Он по на вља да је план о ко ме се са -
да го во ри за те че на оба ве за из 2011.
го ди не и до да је:

– Не ви дим раз ло ге да Град не при -
хо ду је: пр во про да јом пар це ла ин ве -
сти то ри ма, а он да и уби ра њем нов ца
од пла ћа ња ко му нал них да ва ња. Е, сад,
пи та ње је да ли Пан че во хо ће да се од -
рек не тих ми ли о на; град ски чел ни ци
мо гу да ка жу: до бро, не ће мо ове го ди -
не ра ди ти на ко му нал ној ин фра струк -
ту ри у не ком се лу, не тре ба нам тај но -
вац. Али то ни је ре ал но, за што би се
не ко од ри цао ин ве сти ци ја у ко рист
гра ђа на. И, ја ко је ва жно ре ћи: „Ур ба -
ни зам” ра ди план ску до ку мен та ци ју за
по тре бе чо ве ка 21. ве ка – не пра ви мо
пла но ве да би смо де ва сти ра ли не ки
део гра да, већ да би смо ре ши ли по сто -
је ће про бле ме и опле ме ни ли га.

Сла ве Бо ја џи ев ски ће на јав ној сед -
ни ци град ске Ко ми си је за пла но ве, 7.
ав гу ста, од го ва ра ти на пи та ња за ин те -
ре со ва них гра ђа на. Сва ко ко је под нео
би ло ка кву при мед бу или унео су ге -
сти ју то ком тра ја ња јав ног уви да у
овај план, мо ћи ће да бу де на њој. До -
бро до шли. С. Трај ко вић

План за део Те сле је из
2011, не ма су штин ских
про ме на

Не ће би ти исе че ни
платани у Ули ци Ми ло ша
Обре но ви ћа – ни ко, ни у
нај лу ђим сно ви ма, то не
би ура дио, ка же ди рек тор
ЈП-а „Ур ба ни зам”

У прет ход ном бро ју ба ви ли смо се
тра же њем ба лан са из ме ђу жи вот ног
ком фо ра ста на ра, ко ји же ле да им
ис пред одав но из гра ђе них згра да или
ку ћа бу ду трав ња ци и др ве ће, и по -
тре бе да се гра де но ви стам бе ни
објек ти, као и за шти том жи вот не
сре ди не у том кон тек сту.

При мер нам је био стам бе ни блок
Но ви свет на Те сли, с об зи ром на то
да је не ко ли ко ње го вих ста нов ни ка
до шло у на шу ре дак ци ју са иде јом да
пи ше мо о њи хо вим при мед ба ма на
из ме не и до пу не пла на де таљ не ре гу -
ла ци је тог стам бе ног бло ка, ко ји је до
30. ју ла био на јав ном уви ду.

Шта ка жу гра ђа ни

Пре ма њи хо вим ре чи ма, на по те зу иза
че тво ро спрат ни це пре ко пу та тр жног
цен тра „Биг”, у Ули ци Ми ло ша Обре -
но ви ћа, тре ба ло би да се из гра де че ти -
ри згра де, крат ка са о бра ћај ни ца, пар -
кинг и тра фо ста ни ца. Има ли смо увид
у тај план, па смо се уве ри ли да је
ствар ур ба ни стич ки ре ше на баш тако.

Те сла ши ка жу да же ле да од бра не
свој мир и зе ле ни ло, по што се са да ту
на ла зе трав ња ци, др ве ће и деч ја
игра ли шта.

Ини ци ја ти ва за очу ва ње на се ља Те -
сла, ка ко се ор га ни за ци ја гра ђа на на -
зва ла, има при мед бе ко је се од но се на
то да ће но ве згра де ста на ри ма сма -
њи ти по глед и осве тље ње, да ће се са -
о бра ћај из тр жног цен тра сли вати

ДРУГА СТРАНА2
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Слу жбе ни
би цикл

Ко нач но, тек пре не ки дан,
ство ре ни су усло ви да удах не мо
ма ло то пли не ле та (на рав но, уз
при ме ну свих ра зум них ме ра
за шти те од оне „бе ло свет ске
ана те ме”).

То зна чи да нај зад мо же мо
опу ште но да про ше та мо ке јом
или дру гим ме сти ма при клад -
ним за про ме на ду а да нам они
обер кр во ло ци не за ри ва ју сво је
љу те си саљ ке та мо где нај ви ше
свр би. Хва ла ми лом бо гу, нај зад
су се над ле жни сми ло ва ли, на кон
то ли ко на ших ва па ја и ја у ка, као
и њи хо вих из го во ра да им вре -
мен ске при ли ке не иду на ру ку, да
нас ма кар на крат ко осло бо де не -
сно сне на је зде ма ле жга ди је.

Све у све му, ду го че ка не при -
ли ке за осве жа ва ње (уве че, кад
ма ло за хла ди) не ко ко ри сти та ко
што ше та, не ко и тр чи, а не ко пак
во зи би цикл. И јед ном зго дом та -
ко, на „оп ште” из не на ђе ње пот -
пи сни ка ових ре до ва и за др тог
љу би те ља пе да ли ра ња, ме ђу
свим тим „дво точ ка ши ма” уо чен
је и је дан ак ту ел ни по ли ти чар.
Иа ко је у мо мен ту то де ло ва ло
по ма ло ко мич но, јер смо одав но
на ви кли да уз на ре че но за ни ма -
ње иде све бле шта ви ло елит ног
лук су за, ако гле да мо ши ру сли ку,
то је, бар из јед ног угла, за сва ку
по хва лу. На ро чи то ако се зна да
је у не ким не у по ре ди во бо га ти -
јим др жа ва ма ре дов на по ја ва ви -
де ти ви со ког функ ци о не ра ка ко
је зди гра дом на два точ ка. Ма,
шта не ког? Го то во све! Бар ка да
је реч о, при ме ра ра ди, скан ди -
нав ским зе мљама.

И за и ста, по сло вич но скром -
ним по том ци ма ви кин га ни је
ни ма ло не ла год но да на по сао
до ла зе бај сом или јав ним пре во -
зом, иа ко би за та мо шње (бла -
го)ста ње би ла три ча ва сит ни ца
обез бе ди ти ко ли ки год ау то-
парк. Али они то на про сто не
же ле; ни је им ваљ да у ДНК, па
та ко Дан ска има ше сна ест слу -
жбе них во зи ла, а још број ни ји
Шве ђа ни – не ве ро ват них де сет.

На у спрот тим, за на ше схва -
та ња, не до ку чи во бо га тим дру -
штви ма, на ша др жа ва за функ -
ци о нер ске по тре бе ко ри сти
фра пант них пре ко шест хи ља да
ау то мо би ла?!

И ка ко је у Сток хол му или Ко -
пен ха ге ну са свим нор мал но сре -
сти ми ни стре на дво точ ка ши ма,
та ко је ов де ре дов на по ја ва да
вам пред очи ма про ју ри „блин -
ди ра ни стам пе до” уз не из бе жна
(и не за ко ни та) ро та ци о на све тла.

На по слет ку, ис па да да је онај
по ли ти чар „на два точ ка” те жак
ин ци дент, а ве ро ват но је у пи -
та њу чи ста ре кре а ци ја, јер и он
са свим си гур но у рад но вре ме,
по до бром срп ском оби ча ју, ко -
ри сти по год но сти слу жбе ног
во зи ка ња.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК О ТРЕ ТИ РА ЊУ КО МА РА ЦА

Пет ави о на у ак ци ји
Баш као што је и на ја вио
гра до на чел ник Са ша Па -
влов у ју тар њим са ти ма 27.
ју ла на РТС-у, тог истог да -
на од 18 са ти из пет ави о на
би ли су тре ти ра ни ко мар -
ци на те ри то ри ји са мог
гра да Пан че ва и окол них
на се ље них ме ста. Он је ре -
као да се „на ла зи мо у пе -
ри о ду го ди не ка да је за
оче ки ва ти ве ли ку број ност
кома ра ца”, али да је ове
го ди не „ве ћи иза зов” при -
су ство ве ли ког бро ја реч -
них ко ма ра ца.

– Њи хов ра ди јус кре та ња је мно го
ве ћи, пре ко 20 ки ло ме та ра, и он да
че сто до ла зе на на ше под руч је с под -
руч ја ло кал них са мо у пра ва ко је не
тре ти ра ју ре дов но ко мар це. Број но -
сти ко ма ра ца је сва ка ко по го до ва ла и
ве ли ка ко ли чи на па да ви на, као и

изли ва ње Та ми ша из ко ри та – ка зао
је Па влов.

Гра до на чел ник је на гла сио да је
Пан че во на вре ме ан га жо ва ло и За вод
за би о ци де и ме ди цин ску еко ло ги ју,
ко ја ра ди мо ни то ринг ко ма ра ца, и
фир му „Еко сан”, ко ја за пра шу је ко -

мар це. Под се тио је на то да
су ко мар ци са зе мље пр ска ни
сре ди ном ју на, по чет ком ју -
ла и 16. ју ла, али је број ност
ко ма ра ца та ко ви со ка да су
27. ју ла из пет ави о на ко мар -
ци пр ска ни на 7.000 хек та ра.

– Трет ман ко ма ра ца се
вр ши ра ди за шти те јав ног
здра вља. За хва љу ју ћи пра -
во вре ме ном пр ска њу про -
шле го ди не ни је за бе ле жен
ни је дан слу чај обо ле ва ња
од ви ру са За пад ног Ни ла, а
на да мо се да не ће ни ове –
за кљу чио је Па влов.

Под се ти мо, ра ни је је би ло раз го -
во ра о то ме да је по треб но да Бе о град
и Пан че во ускла де вре ме пр ска ња
ко ма ра ца, јер су се ови до сад ни ин -
сек ти че сто „се ли ли” из глав ног гра -
да у наш и обрат но ка да би се тре ти -
ра ње вр ши ло не ус кла ђе но. С. Т.

ЈОШ ЈЕД НОМ О НО ВОМ СВЕ ТУ

Тренинг.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ТЕ СЛА ШИ, БЕЗ БРИ ГЕ, ВАШ КРАЈ 
НЕ МЕ ЊА ЛИЧ НИ ОПИС

Славе Бојаџиевски:
„Урбанизам” ради планску
документацију за потребе
човека 21. века: не
правимо планове да 
бисмо девастирали неки
део града, већ да бисмо
решили постојеће
проблеме и оплеменили га.

Пронађите разлику: план из 2011… … план из 2020; па, нема је
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Здрав стве не уста но ве
под ве ли ким
оптереће њем

У ко вид бол ни ци
троје на ре спи ра то ру

Др Сло бо дан Ову ка:
„Ста ње ни је на ив но,
али је под
контролом“

Код укуп но 384 осо бе у гра ду
Пан че ву по твр ђе но је при су ство
ко ро на ви ру са од по чет ка пра -
ће ња епи де ми је – са оп штио је
За вод за јав но здра вље Пан че во
у до пи су ко ји је на шој ре дак ци -
ји до ста вљен у уто рак, 28. ју ла,
у 16 са ти. То ком 24 са та ко ји су
прет хо ди ли том мо мен ту у ју -
жном Ба на ту је те сти ра но 88
осо ба, од ко јих је код њих 33
PCR тест био по зи ти ван. Од то -
га је из Пан че ва би ло сед мо ро
по зи тив них. У це лом Ју жно ба -
нат ском окру гу од по чет ка епи -
де ми је ре ги стро ва но је укуп но
814 осо ба по зи тив них на корону.

– Ови по да ци ука зу ју на ве -
ли ки сте пен оп те ре ће ња услу -
га здрав стве них уста но ва у при -
мар ној и се кун дар ној здрав -
стве ној за шти ти Ју жно ба нат -
ског окру га. Епи де ми о ло шка
си ту а ци ја у гра ду Пан че ву и у
Ју жно ба нат ском окру гу од го -
ва ра оној у све ту и Ре пу бли ци
Ср би ји, с тен ден ци јом стаг на -

ци је трен да да љег по ра ста и
не си гур ног ин тен зи те та да ље
ак тив но сти ви ру са – ис та кла је
mr sc. med. dr Сла ђа на То мић,
спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је
и на чел ни ца Цен тра за пре вен -
ци ју и кон тро лу бо ле сти За во -

да за јав но здра вље Пан че во.
Пре ма пре се ку ко ји је на чи -

њен у ко вид де лу Оп ште бол -
ни це у Пан че ву у сре ду, 29. ју -
ла, у под не, у тој уста но ви би -
ло је сме ште но 99 па ци је на та,
од ко јих су 52 осо бе би ле на

ки се о ни ку, а њих де се то ро би -
ло је на ин тен зив ној не зи. Тро -
је је би ло на ре спи ра то ру.

– Тре ћи на па ци је на та је из
ју жног Ба на та, а оста так чи не
обо ле ли из Бе о гра да и оста лих
гра до ва Ср би је. Овај та лас епи -
де ми је дру га чи ји је од прет ход -
ног пр вен стве но по то ме што
се са да ја вља ју до ста мла ђи љу -
ди, с те жом кли нич ком сли ком.
Не ки од њих, на жа лост, за ка -
сне с ја вља њем, јер не пре по -
зна ју од мах симп то ме ко ви да
19. Си ту а ци ја ни је на ив на, али
је др жи мо под кон тро лом, за -
хва љу ју ћи пре да ном ра ду и
огром ној по све ће но сти на ших
ин фек то ло га, ане сте зи о ло га,
пул мо ло га, ин тер ни ста и оста -
лих спе ци ја ли ста и спе ци ја ли -
за на та, те свих дру гих чла но ва
ме ди цин ског ти ма бол ни це –
ис та као је др Сло бо дан Ову ка,
ди рек тор Оп ште болнице.

Он је по звао све гра ђа не да
бу ду од го вор ни, да по шту ју про -
пи са не епи де ми о ло шке ме ре и
да, шти те ћи се бе, за шти те и
дру ге.

Пре ма по да ци ма ре пу блич -
ког Кри зног шта ба са оп ште -
ним у сре ду, 29. ју ла, у 15 са ти,
у на шој зе мљи су у по след ња
24 са та те сти ра не 9.653 осо бе,
од ко јих су 372 по зи тив не. На
ре спи ра то ру су 143 осо бе. Пре -
ми ну ло је сед мо ро обо ле лих,
чи ме се број умр лих од по чет -
ка епи де ми је по пео на 558.

Д. Ко жан

КО РО НА ВИ РУС У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

ОД ПО ЧЕТ КА ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ СКО РО 
400 ПО ЗИ ТИВ НИХ У ПАН ЧЕ ВУ

ЗА ШТИ ТИ ТЕ СЕ ОД СУН ЦА

При па зи те: УВ ин декс вр ло ви сок!
Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло -
шки за вод упо зо ра ва да ће УВ
ин декс то ком на ред них да на у
чи та вој на шој зе мљи би ти вр ло
ви сок, па се гра ђа ни ма са ве ту је
да из ме ђу 10 и 16 са ти, не бо ра -
ве на сун цу без пре ке по тре бе.

У Пан че ву ће ин декс ул тра -
љу би ча стог зра че ња би ти вр -
ло ви сок и из но си ће 8. Ка да је
УВ ин дек с 8, 9 и 10, то зна чи
да је опа сност вр ло из ра же на
и да тре ба пред у зе ти по себ не
ме ре за шти те.

Ул тра љу би ча сто зра че ње је
нео п ход но на шем ор га ни зму у
про це су ства ра ња ви та ми на Д,
ко ји има зна чај ну уло гу у раз -
во ју ко сти ју и зу ба, ства ра њу

ће ли ја кр ви и ја ча њу иму ни те -
та. Ме ђу тим, за те по тре бе не
тре ба нам ви ше од 15 ми ну та
сун ца днев но, док пре ко мер на
из ло же ност ул тра љу би ча стим
зра ци ма мо же да до ве де до ра -
ка ко же, оште ће ња ока (пр вен -
стве но до ка та рак те), сла бље -
ња иму ни те та, као и до пре вре -
ме ног ста ре ња ко же.

У лет њим ме се ци ма вред -
но сти УВ ин дек са су го то во
сва ко днев но по ви ше не, па увек,
а ових да на по го то во, тре ба
из бе га ва ти из ла га ње сун цу из -
ме ђу 10 и 16 са ти (чак и он да
ка да је облач но, јер УВ зра ци
про ла зе кроз обла ке). По тре -
бан је до дат ни опрез ако бо ра -

ви те у бли зи ни по вр ши на ко је
ре флек ту ју ве ли ку ко ли чи ну
све тло сти, као што су во да, пе -
сак и снег, за то што оне мо гу

да по ве ћа ју из ло же ност УВ зра -
че њу чак за 90%.

Без об зи ра на до ба да на, не -
по кри ве не де ло ве те ла оби ла -
то на ма жи те кре мом са за -
штит ним фак то ром нај ма ње
15 и тај по сту пак по на вљај те
на сва ка два са та. На сун це не
би тре ба ло из ла зи ти без ше -
ши ра и на о ча ра за сун це, а по -
себ но по ве ди те ра чу на о де ци.

Као пре вен ти ва се пре по ру -
чу је унос шест до осам ча ша
во де днев но и ис хра на бо га та
ви та ми ни ма Ц и Е, бе та ка ро -
те ном и дру гим ка ро те но и ди -
ма, ли ко пе ном и оме га 3 ма -
сним ки се ли на ма, као и упо -
тре ба бе лог лу ка и зе ле ног чаја.

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
ми шље њу број них Пан че -
ва ца и Пан чев ки већ и
станов ни ка чи та вог 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, Оп ште
бол ни це Пан че во 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 Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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 ологије са Ин -
сти ту та „Де ди ње”.

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.
За пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду же на је
др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

Као што је већ на гла -
ше но, 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
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
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 ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ВА ЖНА ВЕСТ ЗА 
ФУД БАЛ СКЕ КЛУ БО ВЕ

Пет из ме на
Ме ђу на род ни борд и ФИ ФА
про ду жи ли су при ме ну при -
вре ме ног аманд ма на на пра -
ви ло 3 и на це лу на ред ну так -
ми чар ску се зо ну у „нај ва жни -
јој спо ред ној ства ри на свету”.

На ве де ни аманд ман ре -
гули ше број игра ча ко ји
могу би ти за ме ње ни у то ку
утак мице.

Обе еки пе ће има ти пра во
на пет за ме на у то ку утак -
ми це, и то у то ку три пре ки -
да (за у ста вља ња игре) ра ди
оба вља ња за ме не. Пе ри од из -
ме ђу два де ла игре (по лу -
вре ме) не ра чу на се. Уко ли -
ко обе еки пе вр ше за ме ну у
исто вре ме, обе ма еки па ма
се ра чу на да су ис ко ри сти ле
је дан пре кид.

Број игра ча јед не еки пе
ко ји се мо гу за гре ва ти исто -
вре ме но та ко ђе је остао не -
про ме њен – три.

На осно ву од лу ке Од бо ра
за хит на пи та ња Фуд бал ског
са ве за Ср би је, од 24. ју ла, по -
ме ну ти аманд ман ће се при -
ме њи ва ти у свим ли га ма и
так ми че њи ма на ни воу Фуд -
бал ског са ве за Ср би је. А. Ж.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Са се кре та ри ја ти ма кон так ти рај те 
имеј лом или те ле фо ном

ЖИ СЕЛ

Пр ве на гра де за
три Панчевке

На ша су гра ђан ка Ми ла на
Миљ ко вић, ау тор ка фил ма
„Јо ва но во на сле ђе”, до бит -
ни ца је гран-при ја и на гра -
де за нај бо љу ре жи ју за то
оства ре ње на ју би лар ном пе -
де се том Ме ђу на род ном фе -
сти ва лу ама тер ског фил ма
ЖИ СЕЛ у Омо љи ци.

И пр ва на гра да и пла ке та
„Злат ни сун цо крет” на ЖИ -
СЕЛ-у оти шле су у ру ке две ју
Пан чев ки. Реч је о На та ли ји
Сто јо ској и Бо ја ни Џан тов -
ској, ко је су се на фе сти ва лу
пред ста ви ле фил мом „Ле ген -
да о Де во јач ком бу на ру”. За -
ни мљи во је да су све три мла -
де умет ни це по ла зни це гру -
пе за филм Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” из Пан че ва.

Оп шир ни је о овој те ми чи -
тај те у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”. Д. К.

Из Се кре та ри ја та за по ре ску
ад ми ни стра ци ју гра да Пан че -
ва пре по ру чи ли су по ре ским
об ве зни ци ма да, ра ди спре ча -
ва ња ши ре ња епи де ми је ко ро -
на ви ру са, све зах те ве (за из да -
ва ње уве ре ња, од ла га ње пла ћа -
ња ду го ва ног по ре за на ра те…
), жал бе и слич но ша љу имеј -
лом или по штом. Нео п ход ни
обра сци се мо гу пре у зе ти из
одељ ка „По рез – обра сци” на
сај ту Гра да www.pancevo.rs.

За све ин фор ма ци је у ве зи са
сво јим зах те ви ма и евен ту ал -
ним пи та њи ма об ве зни ци мо гу
да се обра те на сле де ће имејл
адре се: ljubica.valasko@pance-
vo.rs, marijana.ninic@pancevo.rs,
martina.vulovic-siroma@pance-
vo.rs или на бро је ве те ле фо на:
351-023, 308-917 и 308-758.

И Се кре та ри јат за ур ба ни -
зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко -
му нал не по сло ве и са о бра ћај
пре по ру чио је да им се, ра ди
до би ја ња ин фор ма ци ја у ве зи
с пред ме ти ма, стран ке обра те
те ле фо ном или имеј лом, а да
до ла зак, уко ли ко је он нео п хо -
дан, уна пред за ка жу те ле фо -
ном. Рад са стран ка ма је по не -

дељ ком, утор ком, че тврт ком и
пет ком од 8.30 до 11.30 и сре -
дом од 12.30 до 17.30. Број те -
ле фо на тог се кре та ри ја та је
308-840, а осо ба за кон такт је
Ја смин ка Па вло вић: jasmin-
ka.pavlovic@pancevo.rs, тел.
308-898.

Ево и кон та ка та оста лих слу -
жби. Оде ље ње за ле га ли за ци -
ју: jadranka.jelic@pancevo.rs,
тел. 308-890; за об је ди ње ну про -
це ду ру: vesna.vlajkovic@pance-
vo.rs, тел. 308-822 и ivan.du-
por@pancevo.rs, тел. 308-898;
за стам бе не за јед ни це: boja-
na.sarac@pancevo.rs, тел. 308-
898; за ин фор ма ци је о ло ка -
ци ји: vera.tomasevic@pance-
vo.rs, тел. 351-130; за про јек те
пар це ла ци је, од но сно пре пар -
це ла ци је, ур ба ни стич ке про јек -
те и план ска до ку мен та: olive-
ra.stefanov@pancevo.rs, тел.
308-787; за са о бра ћај: odelje-
njezasaobracaj@pancevo.rs тел.
308-781 и 308-713; за мон та -
жне га ра же: dusan.grbic@pan-
cevo.rs, тел. 351-298; за
монтажнe објек те (ба ште, ки о -
ске и сл.): zoltan.kerekes@pan-
cevo.rs, тел. 308-864. Д. К.

ОД ПО КРА ЈИ НЕ 120 КРЕ ВЕ ТА

Не дав но је По кра јин ски се -

кре та ри јат за здрав ство до -

де лио Оп штој бол ни ци Пан -

че во 15.876,743,44 ди на ра

за на бав ку но ве ме ди цин ске

опре ме од че га ће, по окон -

ча њу по сту па ка јав них на бав -

ки, би ти ку пље ни: уре ђај за

оп тич ку ко хе рент ну то мо гра -

фи ју, ко ло но скоп са пум пом

за ис пи ра ње, два де фи бри -

ла то ра и елек тич ни мо тор ни

си стем за ор то пед ску опе ра -

ци о ну са лу са до да ци ма.

На кон ове зна чај не фи на -

сниј ске по мо ћи По кра јин ски

се кре та ри јат са да је уло жио

и до дат на сред ства у на бав -

ку 120 но вих бол нич ких кре -

ве та за ову пан че вач ку уста -

но ву. Пре ма ре чи ма др

Сла ђа не Ко ва че вић, ко ја је

у Оп штој бол ни ци за ду же на

за од но се с јав но шћу, кре ве -

ти су већ сти гли у бол ни цу и

би ће рас по ре ђе ни по оде ље -

њи ма на ко ји ма су нај по -

треб ни ји.

Непокривене делове
тела обилато
намажите кремом са
заштитним фактором
најмање 15 и тај
поступак понављајте
на свака два сата.



У прет ход ном са зи ву
Ве ћа „не стао” ре сор за
стам бе но-ко му нал ну
област и са о бра ћај

По сле на шег про шло не дељ ног
тек ста под на сло вом „За ме -
ста у Град ском ве ћу над ме ће
се чак два де сет дво је”, ве ро -
ват но схва та ју ћи ре ле вант ност
на ших из во ра из вр ха СНС-а,
број ни ло кал ни по ли ти ча ри
су кон так ти ра ли с на ма. Углав -
ном су се рас пи ти ва ли о то ме
ода кле нам ин фор ма ци је, али
је до бар део њих хтео да чу је
ка ква је њи хо ва бу ду ћа
судбина.

Ни јед ни ма ни дру ги ма ни -
смо иза шли у су срет: на по -
ли ти ча ри ма ко ји су на функ -
ци ја ма је да за ра де бар пре -
ла зне оце не, а на но ви на ри ма
је да пи шу. У том сми слу, до -
би ли смо по твр ду да ће кон -
сти ту тив на сед ни ца Скуп шти -
не гра да би ти одр жа на, нај ка -
сни је, 21. ав гу ста. То зна чи да
ће та да би ти по знат са став
Град ског ве ћа, ко јих ће се дам -
де сет од бор ни ка се сти у клу -
пе у ве ли кој са ли згра де Град -
ске упра ве, као и, што би тре -
ба ло да је нај ва жни је, ко ће
би ти гра до на чел ник. Пре ма
на шим из во ри ма нај о збиљ ни -
ји кан ди дат за пр вог чо ве ка
гра да је Алек сан дар Сте ва -
новић, ак ту ел ни ди рек тор 
ЈКП-а „Хи ги је на”.

Епи лог ће мо уско ро ви де ти,
а ове не де ље ће мо се освр ну ти
на прет ход ни са зив Град ског
ве ћа. Као што смо пи са ли, крај
ак ту ел ног ман да та до че ка ли су
сле де ћи већ ни ци: Та тја на Бо -
жић (обра зо ва ње), Не ма ња Ро -
тар (кул ту ра и омла ди на), др
Ми ре ла Пе тро вић (здрав ство),
Зо ран Гр ба (по љо при вре да, село

и ру рал ни раз вој), Ка та ри на
Ба њаи (за шти та жи вот не сре -
ди не и одр жи ви раз вој) и Ми -
лен ко Чуч ко вић (рад, за по шља -
ва ње и со ци јал на по ли ти ка).

Ма ње је по зна то да је пан че -
вач ка вла да има ла ре сор ви ше
при кон сти ту и са њу, тј. сто ли цу
за већ ни ка за стам бе но-ко му -

нал ну област и са о бра ћај. Она
је, с об зи ром на то да је би ло
мно го про ме на, те да је на кра -
ју и „не ста ла” из со бе 206 где се
већ ни ци са ста ју, би ла нај у жа -
ре ни ја. У њу је нај пре, на по -
чет ку ман да та 2016, сео по ме -
ну ти Алек сан дар Сте ва но вић.
По што је он пре у зео ру ко во ђе -
ње „Хи ги је ном”, за ме нио га је,
на крат ко, Ми лен ко Чуч ко вић.

За тим је стам бе но-ко му нал -
ну област и са о бра ћај пре у зео

Ми шо Мар ко вић, упам ћен по
ело квент ним де ба та ма у пан -
че вач ком пар ла мен ту док је
још бра нио бо је ра ди ка ла. Без
ика квог јав ног обра зло же ња,
пар тиј ске ко ле ге из СНС-а су
га вра ти ле у ЈКП „Гре ја ње”.

Чуч ко вић је био по но во ре -
ше ње, с тим што је на ме сто

већ ни ка за рад, за по шља ва ње
и со ци јал ну по ли ти ку до шла
Су за на Јо ва но вић. Она је, као
вр хун ски струч њак из те обла -
сти, уна пре ди ла рад град ске
вла де у том сег мен ту, али је,
опет без ја сног и јав но из ре -
че ног раз ло га, по сле го ди ну и
по да на упу ће на на зад у
Центар за со ци јал ни рад
„Соли дар ност”.

На кра ју, Чуч ко вић је
„пресељен” с ме ста већ ни ка за

стам бе но-ко му нал ну област и
са о бра ћај у ре сор Су за не Јо ва -
но вић, а „вру ћа сто ли ца” из ко -
је је пре шао оста ла је пра зна.
До кра ја ман да та прет ход ног
са ста ва Ве ћа.

Да под се ти мо, пре ма ре зул -
та ти ма ис тра жи ва ња јав ног
мње ња о ко ји ма СНС во ди

рачуна, ис по ста ви ло се да су
до са да шњи град ски већ ни ци
од Пан че ва ца би ли оце ње ни у
ра спо ну од „два плус” до „че -
ти ри ми нус”. Из вр ха стран ке
уо чи кон сти ту и са ња но ве град -
ске вла сти са да је сти гао на -
лог, или „ра зу мљив зах тев”, ка -
ко је ре као из вор „Пан чев ца”,
да за „двој ка ше” и „трој ка ше”
у но вом са зи ву не бу де ме ста.

А мо гу ће је и уво ђе ње но вих
ре со ра...

4 ПОЛИТИКА
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МИ НИ СТАР ВУ ЛИН С ПОД О ФИ ЦИ РИ МА

Они су кич ма вој ске
Ми ни стар од бра не Алек сан дар
Ву лин об и шао је 28. ју ла у Цен -
тру за обу ку и уса вр ша ва ње
под о фи ци ра „Ми лун ка Са вић”
у Пан че ву по ла зни ке ли дер -
ског и основ ног кур са за под о -
фи ци ре и при су ство вао обу ци
чи ји је циљ уна пре ђе ње њи хо -
вих по сто је ћих и сти ца ње но -
вих оп ште вој них зна ња

– Сви при пад ни ци Вој ске
Ср би је зна ју да ће им би ти
омо гу ће но уса вр ша ва ње, да
сво јом вред но шћу обез бе де

себи бо љи по ло жај и ви ше ме -
сто. Под о фи ци ри су кич ма вој -
ске. Без до бро об у че ног под о -
фи ци ра не ма ни до брог вој -
ни ка, ни ти офи цир има ко ме
да пре не се ва жне и од го вор не
ду жно сти ко је под о фи ци ри
оба вља ју. Под о фи ци ри оста ју
у Вој сци Ср би је до пен зи је.
Под о фи цир је тај ко ји вој ску
чи ни ефи ка сном, спо соб ном
да се но си са свим иза зо ви ма.
Ов де до би ја ју ве о ма до бро
обра зо ва ње. Ов де уче мно го и,

ка да се вра те у сво је је ди ни це,
пре у зи ма ју ве о ма од го вор не
ду жно сти и за дат ке – ре као је
Ву лин.

Ко ман дант Цен тра пот пу ков -
ник Са ша Пу ач ка зао је да се
ра ди о по чет ном кур су обу ке
кан ди да та за под о фи ци ре, ко -
ју по ха ђа око 200 слу ша ла ца,
те да ће „до кра ја го ди не у вој -
ску ући 200 под о фи ци ра на по -
чет не ду жно сти”.

За осам не де ља, ко ли ко ли -
дер ски курс тра је, по ла зни ци

се оспо со бља ва ју да пра вил но,
си гур но и ефи ка сно ко ман ду -
ју гру пом, по слу гом, по са дом,
ти мом у свим бор бе ним усло -
ви ма и да из вр ша ва ју за дат ке
из над ле жно сти ко ман ди ра оде -
ље ња у ми ру и ра ту. Основ ни
курс за под о фи ци ре тра је 26
не де ља и об у хва та за јед нич ки
и спе ци ја ли стич ки мо дул, на -
кон че га сле ди ста жи ра ње на
по чет ним ду жно сти ма ро да или
слу жбе у је ди ни ца ма Вој ске
Ср би је.

ПАН ЧЕВ ЦИ НА НО ВО САД СКОЈ ИНА У ГУ РА ЦИ ЈИ

Ше сто ро си гур но, мо жда и осмо ро
Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп -
шти не АП Вој во ди не за ка за -
на је за пе так, 31. јул, у 10 са -
ти, а би ће одр жа на у Кон гре -
сном цен тру „Ма стер” Но во -
сад ског сај ма. И Пан чев ке и
Пан чев ци иза бра ни за по кра -
јин ске по сла ни ке на из бо ри -
ма 21. ју на на ћи ће се та мо.
Из на шег гра да по сла ни ци ће
би ти на пред ња ци и по чла ни -
ца СДПС-а и „По кре та за Ба -
нат”. Ко ли ко ће тач но чла но -
ва СНС-а се де ти у сто ли ца ма
по кра јин ске скуп шти не, са -
зна ће мо у пе так.

Да под се ти мо, у Скуп шти -
ну АП Вој во ди не ула зи се дам
из бор них ли ста, ко је су по де -
ли ле це лих 120 ман да та: у на -
ред не че ти ри го ди не са став
по кра јин ског пар ла мен та би -
ће та кав да ће СНС во ди ти
глав ну реч.

У том вој во ђан ском до му
би ће и сед мо ро-осмо ро на ших
су гра ђан ки и су гра ђа на.

Наравно, тај број за ви си од
то га колико ће се кан ди да та с
ли ста „по ме ри ти” због пре у -
зи ма ња дру гих функ ци ја, али
ако ис пра ти мо ред не бро је ве
ис пред име на на ли -
ста ма и укал ку ли -
ше мо ис ку ства
с прет ход них
пре ра спо де ла
сто ли ца, си -
гур но је да
Пан че во не -
ће има ти ма -
ње од ше сто ро,
а нај ви ше осмо -
ро пред став ни ка у
Скуп шти ни АП Вој во ди не.

Ка да се ба ци по глед на ли -
сту СНС-а с парт не ри ма, ко ја
бро ји 76 ман да та, јед но став но
је из дво ји ти на ше су гра ђан ке
и су гра ђа не ко ји ће пре у зе ти
ман да те по кра јин ских по сла -
ни ка.

За кле тву ће си гур но по ложи -
ти ди пло ми ра ни еко но ми ста 

с Бе о град ског уни вер зи тета Ма -
ри на То ман, де се та с ли сте. У
На род ној скуп шти ни Ре пу бли -
ке Ср би је би ла је по сла ник у
два ман да та. Си гу ран је и че -

тр на е сто пла си ра ни
адво кат Са ша

Лев на јић. Ива -
на Ро сић је на
22. ме сту.
Она је ро ђе -
на 1989, ди -
пло ми ра ни
је еко но ми -

ста. У Скуп -
шти ни гра да

Пан че ва у по след -
њем са зи ву од бор ник је био и
ди пло ми ра ни еко но ми ста Иван
Те шић. Он ће, с 36. ме ста ли -
сте СНС-а, са да пре ћи у по сла -
нич ке во де, баш као и ње го ва
ко ле ги ни ца ди пло ми ра ни еко -
но ми ста Ве сна Фу рун џић, ко ја
је че тр де се та на ли сти.

На ли сти ко а ли ци је чи ји је
сто жер СНС, на 69. ме сту, је сте

и Ми ли ца Бо жић, чла ни ца
Социјал де мо крат ске пар ти је Ср -
би је. Она је 1992. го ди ште и ди -
пло ми ра ни је прав ник. И дипло -
ми ра ни еко но ми ста На да Ми -
ла но вић, ко ја је на ли сти СНС-а
на 81. ме сту, по но во је ви ђе на
као по сла ник у Скуп шти ни АП
Вој во ди не. Ме ђу 120 по сла ни -
ка у Скуп шти ни АП Вој во ди не
на ћи ће се и Сми ља на Гла мо ча -
нин Вар га. Она је пред сед ни ца
УГ „По крет за Ба нат”, чи ји су
кан ди да ти на овим избо ри ма
би ли на ли сти СПС–ЈС. По зва -
њу је ди пло ми ра ни правник.

Ви де ће мо да ли ће нас
предста вља ти на стра нач ки
или пан че вач ки на чин. Или
комбино ва но...

На зив се ри ја ла ин ста ла ци је је „Злат но до ба” јер нам то
го во ре сва ко днев но. Ја, до ду ше, не мам те ле ви зор, ни -
ти пла ни рам да га ку пим. Али јед но став но не за ми сли -
во је да се би ло где отво ри не што или по гле да и на ин -
тер не ту а да нам не ка жу да је не при јат но ко ли ко нам
до бро иде и да ми жи ви мо у злат ном до бу. Се ри јал тре -
нут но има два спрем на ра да, али да ле ко да је то крај;
чак не мо рам не што пре ви ше ни да се на пре жем, да
раз ми шљам, јер су ин спи ра ци је сву да око нас... Ме ђу -
тим, кре нуо сам па ра лел но да раз ви јам и „ка ме но до -
ба”, за из ло жбу ко ја ће се де си ти за две го ди не: „Ка ме -
но до ба – се дам смрт них гре хо ва ко ји су уни шти ли
умет ност и кул ту ру”. „Ка ме но до ба” за то што ми на -
пре ду је мо та ко што иде мо уна зад, из злат ног пре ла зи -
мо у ка ме но. И то је тај на пре дак, али ва жно је да се ми
по кре ће мо, да не сто ји мо у ме сту.

(Ар хи тек та и улич ни умет ник Ан дреј Јо си фов ски,
Ра дио „Сло бод на Евро па”, 26. јул)

* * *
Гле дам нас као део све та. Ни смо ми ван ње га и не мо -
же мо би ти ни по че му спе ци фич ни. Мо же мо да бу де мо
по дру гим лу до сти ма, али овај ви рус је из јед на чио цео
свет. Он је као лак мус па пир по ка зао све свет ске бо ле -
сти – еко ном ске, људ ске, по ли тич ке. Учи нио да сви по -
ка жу сво је пра во ли це и то је дра го це но, да не ма мо
илу зи је да смо бо љи, да је ово бо љи свет, не дај бо же.

(Глу мац Ха џи Пе тар Бо жо вић, „Да нас”, 25. јул)

* * *

* * *
Чуо сам, на рав но, за на ме ру бе о град ских вла сти да
збри шу би ло ка кав траг хр ват ско га, сло ве нач ког и бо -
сан ско хер це го вач ког иден ти те та из име на ули ца глав -
но га гра да. На рав но, то ме је рас ту жи ло. На и ме, у ових
два де се так го ди на мог по сле рат ног по се ћи ва ња Бе о -
гра да увек би ме раз га ли ло и уте ши ло ка да бих про ше -
тао не ком од тих „хр ват ских”, „сло ве нач ких” и „бо сан -
ских” ули ца, јер би за ме не то би ла по твр да да Бе о град
има сво ју ме мо ри ју и да пам ти да је био глав ни град
свим спо ме ну тим зе мља ма. А ка ко про шлост ни кад са -
свим не про ла зи, ка ко се про шлост угра ђу је и тра ди ра
у не ку ве ли ку кул тур ну тра ди ци ју, та ко је Бе о град за у -
ви јек глав ни град тих на ших зе ма ља. С дру ге стра не,
на рав но да је исти на да су се За греб и Са ра је во вр ло те -
мељ но очи сти ли од свих пре ко дрин ских и срп ских
име на и то по ни ма. На рав но да већ ско ро 30 го ди на у
За гре бу не ма бе о град ске ули це. Али чуд но је да је дан
ве ли ки град, да је дан глав ни град, при хва та нор ме ма -
њих или ма лих гра до ва. Чуд но је ка ко не што што је у
њи хо вом слу ча ју би ло и не па мет но, и про тив но ме мо -
ри ји, по ста је Бе о гра ду им пе ра тив по сту па ња. При хва -
ћа ју ћи про вин ци јал не нор ме ма лих сре ди на, ви по ста -
је те ма њи од њих.

(Пи сац Ми љен ко Јер го вић, пор тал „Но ва.рс ”, 28. јул)

* * *
Кућ ни са вет је уки нуо др жа ву... У овој кри зној си ту а -
ци ји де ша ва ју се ства ри ко је ни кад ни је тре ба ло да се
де се. Ка кви из бо ри, ка кви дер би ји, ка кве, бре, про сла -
ве? И да ље се рве мо са сво јим сла бо сти ма, а ре ћи ћу
не што што ни је баш хри шћан ски – ми смо не зрео на -
род, а кар ма нам је ве о ма оп те ре ће на. Све пла ћа мо
соп стве ном жр твом. На ма се его и да ље ди же на оно
„лу ди Ср би”, уме сто да нас је блам због то га.

(„Пар ти бреј кер” Ца не, „Вре ме”, 23. јул)

* * *
На ши пре ци су – ка да су по ста ли хо мо са пи јенс – от -
кри ли при чу да би мо гли да иду да ље. Ина че би оста -
ли бло ки ра ни у пи та њу: за што. Не мо, отво ре них уста
би бу љи ли у не пој ми во. И по је ла би их не ка звер. Мо -
жда би не ке ства ри тре ба ло да оста ну не пој ми ве. Ре -
ци мо: уби ја ње де це. Ре ци мо: снај пе ри ста ко ји уби је
де те. Да би мо гао да уби је де те, мо ра де те до бро да
ви ди. Да би се уби ло 150 де це у јед ном гра ду, по треб -
но је ви ше снај пе ри ста. Ко ји до бро ви де де цу ко ју
уби ја ју. Ни јед на при ча не мо же да об у хва ти не пој ми -
вост тих чи ње ни ца. И мо жда не би тре ба ло ни да по -
ку ша… Мо жда је под јед на ко не пој ми во за што се диш
у по зо ри шту у не ком тре нут ку. Али о на ма је до зво -
ље но из ми шља ти при че. О тој де ци ни је. Тре ба ло би
да ста не мо за у век и не мо, отво ре них уста бу љи мо у
„за што”. У ра зним др жа ва ма се од ви ја ју про це си екс -
трем не по ли тич ке по ла ри за ци је, ши ре се на ци о на -
ли зми и ра зни об ли ци по пу ли зма, а и гло бал но се од -
ви ја ју мно ге дру штве не про ме не… Је ди но што чо век
мо же да се на да је сте да про ме не не ће за вр ши ти у
но вим ра то ви ма.

(Ре ди тељ То ми Ја не жич, „Блиц”, 28. јул)

КОНЦЕПТ О ФОР МИ РА ЊУ ГРАД СКЕ ВЛА СТИ

КОН СТИ ТУ ТИВ НА 
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ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЦЕ СА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

НИС ин ве сти ра у бу дућ ност
Но ве тех но ло ги је у
Рафине ри ји наф те Пан че во
пре по зна ју квар и пре
него што се до го ди

Пре по зна ти квар пре не го што се до -
го ди и на тај на чин спре чи ти об у ста -
ву ра да фа бри ке и ску пе по прав ке –
зву чи не ве ро ват но, али упра во та ко
би се украт ко мо гао опи са ти је дан од
нај но ви јих про је ка та ко ји се тре нут -
но уво де у Ра фи не ри ји наф те Пан че -
во. На и ме, тре нут но се у це лој ком -
па ни ји спро во ди ве ли ки број ди ги -
тал них про је ка та ко ји ће у знат ној
ме ри уна пре ди ти по сло ва ње НИС-а,
а Ра фи не ри ја у Пан че ву у овом про -
це су за у зи ма по себ но ме сто. Циљ по -
ме ну тог про јек та, с код ним име ном
„си стем пре дик тив ног одр жа ва ња по -
стро је ња”, је сте да омо гу ћи за по сле -
ни ма у Ра фи не ри ји да ра но пре по -
зна ју по тен ци јал не ква ро ве на ва жној
опре ми, ка ко би би ла спре ча ва на не -
пла ни ра на об у ста ва ра да по стро је ња.

– Кон стант но се тру ди мо да др жи -
мо ко рак са европ ским ра фи не ри ја -
ма, а је дан од до ка за да то успе ва мо
је су упра во ди ги тал ни про јек ти ко је

спро во ди мо. Уво ђе њем си сте ма пре -
дик тив ног одр жа ва ња зна чај но ће мо
по ве ћа ти без бед ност рад них про це са
у на шој ра фи не ри ји, сма њи ти опе ра -
тив не тро шко ве, а са мим тим до при -
не ти по ве ћа њу ефи ка сно сти по сло ва -
ња и уна пре ђе њу кон ку рент но сти. Ми
се ов де не ће мо за у ста ви ти, на ста вља -
мо уво ђе ње но вих тех но ло ги ја и у
пла ну је низ про је ка та ди ги тал не тран -
сфор ма ци је ко ји ће омо гу ћи ти ве ћу
по у зда ност опре ме и ефи ка сни је упра -

вља ње свим про це си ма у пан че вач кој
Ра фи не ри ји – ре као је тим по во дом
Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло ка Пре -
ра да у ком па ни ји НИС.

„Пре дик тив но одр жа ва ње по стро -
је ња” је дан је од нај зна чај ни јих ала -
та, ко ји омо гу ћа ва пре ла зак с та ко -
зва ног ко рек тив ног на про ак тив но
одр жа ва ње ра фи не риј ских по стро је -
ња. Ком пју те ри кон стант но пра те рад
по стро је ња, оба вља ју ду бо ке ана ли зе
по да та ка о ра ни јем ра ду опре ме и на

тај на чин су ге ри шу ка да би и где мо -
гло да до ђе до ква ра. Реч је о нај бо -
љој свет ској прак си у при ме ни кон -
цеп та тзв. уче ња ма ши на, од но сно
„Machine Learning Software”. Ма шин -
ско уче ње пред ста вља гра ну ве штач -
ке ин те ли ген ци је ко ја се ба ви тех ни -
ка ма и ме то да ма ко је омо гу ћа ва ју да
ра чу на ри и дру ге ма ши не уче на осно -
ву ис ку ства. У пи та њу је ди сци пли на
у окви ру ко је ра чу на ри уче без екс -
пли цит ног про гра ми ра ња и нај че шће
се ко ри сти у пр вом ко ра ку ис тра жи -
ва ња по да та ка (че сто на зи ва ном ана -
ли за по да та ка) ко је се од но си на из -
вла че ње го ре по ме ну тих ко ри сних ин -
фор ма ци ја из ве ли ке ко ли чи не си ро -
вих по да та ка (че сто на зи ва но из вла -
че ње скри ве ног зна ња из си ро вих по -
да та ка).

Ка ко ка жу у НИС-у, овај про је кат
је са мо је дан у ни зу број них ди ги тал -
них ко ји се спро во де у ком па ни ји.
Под се ћа ња ра ди, НИС је пре не ко ли -
ко ме се ци у рад пу стио мо бил ну апли -
ка ци ју „Drive.Go”, ко ја по тро ша чи ма
на НИС-овим бен зин ским ста ни ца ма
омо гу ћа ва да пла те ку пље но го ри во
без ула ска у са му бен зин ску ста ни цу
и од ла ска на ка су.

НАЈ БО ЉИ СТУ ДЕН ТИ

По др шка и ула га ње 
у бу дућ ност

У Град ској упра ви су уру че не на -
гра де нај бо љим сту ден ти ма и сту -
дент ки ња ма из Пан че ва за ре зул -
та те по стиг ну те то ком сту ди ја. У
ма ју су Ре ги о нал ни цен тар за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин” Пан че во и
Кан це ла ри ја за мла де гра да Пан -
че ва по зва ли сту ден те ко ји су школ -
ске 2019/20. пр ви пут упи са ли за -
вр шну го ди ну че тво ро го ди шњих
или ду жих сту ди ја на фа кул те ти -
ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср -
би ја и има ју про сеч ну оце ну то -
ком свих го ди на сту ди ра ња нај ма -
ње 9,00 да се при ја ве за до де лу на -
гра де нај бо љим сту ден ти ма и сту -
дент ки ња ма из Пан че ва.

На кон уви да у при ја ве до не та је
од лу ка да се ове го ди не на гра ди
укуп но 18 сту де на та са по 30.000
ди на ра. Ово го ди шњи ла у ре а ти су:
Алек са Ма рин ко вић (Ака де ми ја
умет но сти у Но вом Са ду, про сек
9,63); Да ни је ла Ло ла Ла пић (Ака -
де ми ја умет но сти у Но вом Са ду –
9,50); Да ни ло Са вић (Фа кул тет по -
ли тич ких на у ка – 9,19); Алек сан -
дра Ста ма тов (Ме ди цин ски фа кул -
тет – 9,77); Ми ли ца Кр стић (Фа -
кул тет при ме ње них умет но сти –
9,20); Ма ри ја Кла рић (Ме ди цин -
ски фа кул тет – 9,33); Са ра Му чи -
ба бић (Ар хи тек тон ски фа кул тет –
9,78); Ан дреј Га ђан ски (Фи ло зоф -
ски фа кул тет – 9,46); Гор да на Ста -
мен ко вић (Ме ди цин ски фа кул тет
– 9,52); Не над Ба бин (Елек тро тех -
нич ки фа кул тет – 9,08); Оли ве ра
По по вић (Ма те ма тич ки фа кул тет
– 9,15); Јо ва на Пе ри шић (Фи ло -
зоф ски фа кул тет – 9,03); Ка та ри -
на Кра чун (Прав ни фа кул тет –
9,56); Ни ко ла Та сић (Вој на ака де -
ми ја – 9,19); Ни ко ла Ту ца ков (Фа -
кул тет по ли тич ких на у ка – 9,81);
Естер Кр стић (Ака де ми ја умет но -
сти у Но вом Са ду – 9,45); Ми ли ца
Мај сто ро вић (Фи ло зоф ски фа кул -
тет – 9,33) и Са ша Ву ја си но вић
(Фа кул тет за спорт и фи зич ко вас -
пи та ње – 9,00).

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ЕУ

Лак ше до европ ског нов ца
Уз по др шку Де ле га ци је Европ ске
уни је у Ре пу бли ци Ср би ји, Ми ни -
стар ства за европ ске ин те гра ци је
и ЕУ ин фо-цен тра, раз ви је на је
плат фор ма за он лајн уче ње. На ме -
ње на је сви ма ко ји ма тре ба ју де -
таљ не ин фор ма ци је и он лајн обу -
ка за при пре му и спро во ђе ње про -
је ка та ко ји ма же ле да кон ку ри шу
за не ки од ЕУ про гра ма до ступ них
у Ср би ји.

Бу ду ћи да ин те ре со ва ње за уче -
шће у ЕУ про гра ми ма ра сте и да
све ви ше ин сти ту ци ја, ор га ни за -
ци ја, пред у зе ћа, на уч них и обра -
зов них, као и уста но ва кул ту ре, али
и по је ди на ца има иде је за про јек -
те и же ле да уче шћем у не ком од
про гра ма уна пре де свој рад, он -
лајн плат фор ма пред ста вља отво -
ре ну и пот пу но бес плат ну мо гућ -
ност за до би ја ње ква ли тет них ин -
фор ма ци ја и ве шти на за пи са ње
про је ка та.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

На ста ва од 1. сеп тем бра нај кра ће би
се мо гла опи са ти – ком би на ци ја не -
ко ли ко мо де ла, ко ји ће за ви си ти од
ка па ци те та шко ле, по тре бе ђа ка и оба -
ве за ро ди те ља. Циљ то ком пан де ми је
– без бед ност, да ђа ци има ју ква ли -
тет ну на ста ву и уче, али и да се не ре -
ме те оба ве зе по ро ди це.

До по чет ка школ ске го ди не оста ло
је ме сец да на. Нер во за око бит ног
пи та ња – ка ко ће се од ви ја ти на ста -
ва – по че ла је. По је ди ни ро ди те љи
по кре ну ли су пе ти ци ју да на ста ва не
бу де он лајн, они ин си сти ра ју да де -
ца иду у шко лу. Ма ње се у јав но сти
обра ти ла па жња на оне ко ји се бо је
да им се де ца раз бо ле од ла ском у
шко лу. Ту је и пи та ње ко ме оста ви -
ти нај мла ђе док су ро ди те љи на по -
слу. Јед но став но ре че но – сви има ју
же ље и по тре бе.

Ми ни стар про све те Мла ден Шар -
че вић до да је да је по ред ква ли тет не
на ста ве импера тив и без бед ност. У
из ја ви за „Блиц” он је от крио ка ко
ће из гле да ти на ста ва ове школ ске го -
ди не уко ли ко ко ро на и да ље бу де
сву где око нас. Он ис ти че да је при -
пре мље но не ко ли ко мо де ла и да је
про све та спрем на да се у за ви сно сти
од епи де ми о ло шке си ту а ци је у хо ду
при ла го ђа ва.

Ка да је реч о мо де лу на ста ве, ов де
ни је са мо реч о гру бој по де ли на уче -
ње у уч и о ни ца ма и он лајн, већ и о то -
ме ка кве ће сме не би ти и ка да ће ко -
ји раз ред до ла зи ти у шко лу.

Сло же ни мо де ли

Оту да опи са ти мо дел на ста ве у јед ној
ре че ни ци ни је мо гу ће, јер у по је ди -
ним шко ла ма про стор и број ђа ка не
за до во ља ва ју ис пу ње ње свих епи де -
ми о ло шких пра ви ла, па ће се за то на -
ста ва и при ла го ђа ва ти по шко ла ма и
по тре ба ма. Ипак, ге не рал но по сма -
тра но, шко ле и ро ди те љи, од но сно ђа -
ци, мо ћи ће да се опре де ле ко ји им
мо дел на ста ве од го ва ра. Уко ли ко се,
на при мер, опре де ле за он лајн ва жи
исто пра ви ло јед на ко за све – у шко -
ли се од го ва ра!

– Прак тич но ће би ти из јед на чен
из бор, да ли ће ра ди ти од ку ће или у

шко ли, али сви ће мо ра ти да до ђу у
шко лу да би би ли про пи та ни. Су ге -
ри ше мо и про фе со ри ма и учи те љи ма
да да ју што ви ше оце на, ка ко би на
сва ком ко ра ку де ца мо гла да се ис ка -
жу и ка ко би би ло пре глед ни је њи хо -
во са вла да ва ње гра ди ва. Шко ла ма да -
је мо ау то но ми ју да се са ро ди те љи ма
до го во ре јер у де лу по ро ди ца је страх
– ис ти че ми ни стар.

На ста ва ће се из во ди ти са мо уз епи -
де ми о ло шке усло ве ко ји ва же и у све -
ту – због дис тан це од че ти ри ква драт -
на ме тра у учи о ни ца ма мо же би ти до
15 ђа ка. А ђа ци ће мо ра ти да но се
ма ске.

Ми ни стар Мла ден Шар че вић ка же
да је у про те клом пе ри о ду ра ђе но ис -
тра жи ва ње у це лој Ср би ји. Та ко ђе и
шко ле до сле де ће не де ље тре ба да од -
го во ре Ми ни стар ству, у скла ду са сво -
јим спе ци фич но сти ма, ко ји ће мо дел
при хва ти ти, да ли мо гу да ра де у јед -
ној или је нео п ход но ви ше сме на, ка -
ко ће по де ли ти сме не...

Рад по сме на ма

Сви основ ци има ће по че ти ри ча са
днев но, од но сно про во ди ће у шко ли
три са та.

– Ге не рал но по сма тра но у основ -
ној шко ли ће се ра ди ти по сме на ма
ко је ће би ти дру га чи је не го до са да.
Пр ви и дру ги раз ре ди кре та ће ују тро
у 8.00, има ће че ти ри ча са и за вр ша -
ва ће у 11.00. За тим иду ку ћи или има -
ју бо ра вак. По сле нај мла ђих до ла зе
тре ћи и че твр ти раз ред и оста ју на
на ста ви од 11.00 до око 14 ча со ва.
На кон ана ли зе ми ни стар ства, око 20
од сто ро ди те ља не ма де цу где да оста -
ве. Шко ле ко је су има ле бо ра вак имаће

га и убу ду ће у истом оби му, не сма -
њу је мо гру пе. У тим тер ми ни ма пред -
ви ђе ним од пр вог до че твр тог раз ре -
да има ју прак тич но це лу шко лу за се -
бе – ка же ми ни стар Шар че вић.

По сле гру пе од пр вог до че твр тог у
шко лу до ла зе пе та ци и ше ста ци, ко ји
ће сво ја че ти ри ча са има ти од 14 до
17 ча со ва, док ће сед ма ци и осма ци
би ти у клу па ма од 17.00 до око 20.00.
Сви они има ће по че ти ри ча са ко ји
тра ју 35 ми ну та и ре дов не од мо ре.
Ча со ви су скра ће ни, али се не гу би

вре ме за на ста ву јер не ма упи си ва -
ња днев ни ка то ком ча са. Из ме ђу сва -
ког бло ка на ста ве је око два де се так
ми ну та па у зе ка да се вр ши дез ин -
фек ци ја пре до ла ска дру ге сме не
ђака.

– Они ко ји су бо ле сни, или им је
не ко у по ро ди ци за ра жен, оста ју код
ку ће и има ју он лајн на ста ву. Сви, па
и они ко ји иду у шко лу, има ће на по -
ну ђе ним плат фор ма ма раз не са др жа -
је, ве жбе, а шко ла и у из бо ру плат -
фор ме има ау то но ми ју – ис ти че ми -
ни стар Шар че вић и до да је да „на ци о -
нал не ма њи не ма хом има ју ма ња

одеље ња и они ће сви мо ћи да до ла зе
без по де ла на гру пе”.

Ни је сву да исто

Ми ни стар ка же да је у ма њим сре ди -
на ма – ма ње и про бле ма ка ко за до во -
љи ти све усло ве за кључ но са епи де -
ми о ло шким. Ве ће шко ле и у ве ћим
гра до ви ма зах те ва ју јед но став но ре -
че но – ви ше ком би на ци ја мо де ла.

– Око 360 шко ла оба ра ци фру од
1.000 ђа ка и ту ће мо ра ти да се ра ди
по сме на ма. У по је ди ним шко ла ма и
за смен ски рад не до ста је учи о ни ца и
ту ће би ти упо тре бље не са ле, кан це -
ла ри је... Ис пи ти ва њем свих спе ци -
фич но сти од про сто ра, бро ја ђа ка до
по тре ба ро ди те ља, за кљу чак је да ни -
јед на шко ла ни је слич на. Про блем су
ве ће шко ле по гра до ви ма и за то ће
би ти по че ти ри ча са глав них пред ме -
та – ка же Шар че вић.

На кон ана ли зе ми ни стар ства ка ко
би се утвр ди ло ре ал но ста ње по Ср -
би ји, чи ње ни ца је да су огром не раз -
ли ке по ре ги ја ма.

– При ме ра ра ди но во па зар ска ре -
ги ја по пра ви лу има мно го ђа ка у оде -
ље њу, чак и по 39. Ка ко би се за до во -
љио услов дис тан це, мо же по 13 њих
у учи о ни цу. У овом де лу Ср би је ре ше -
ње је да иду у шко лу од пр вог до че -
твр тог у пре по днев ној сме ни и они
иду стал но. У по по днев ној сме ни ће
се на не де љу да на сме њи ва ти пе ти и
ше сти, па за тим сед ми и осми раз ред.
Оне не де ље ка да од ре ђе ни раз ред не
иде у шко лу има ће он лајн на ста ву.
За то мо ра мо да има мо при пре мље не
све са др жа је – ис ти че Шар че вић.

Ка ко до да је, тре нут но се из ра ђу је
мо дел из ве шта ва ња по мо ћу ког ће
Ми ни стар ство у сва ком тре нут ку мо -
ћи да пра ти ко ли ко се успе шно од ви -
ја и ор га ни зу је на ста ва по шко ла ма.

– Ар гу мент про фе со ра да не ма ју
ра чу нар јед но став но не сто ји. Има ју
га на по слу, а уко ли ко су бо ле сни,
мо ћи ће да га у до го во ру са ди рек то -
ром узму на ре верс – ка же ми ни стар.

Та ко ђе, про фе со ри ко ји су про гла -
ше ни тех но ло шким ви шком али до би -
ја ју део пла те од др жа ве, у скла ду са
из но сом има ће фонд ча со ва. (Блиц)

НА СТА ВА У ДО БА КО РО НЕ

У НО ВОЈ ШКОЛ СКОЈ ГО ДИ НИ СКРА ЋЕ НИ 
ЧА СО ВИ И ОБА ВЕ ЗНЕ МА СКЕ
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6 ЗДРАВЉЕ

Зам ка

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та нам
се са мо до го ди ло да се осе ћа -
мо ухва ће ним у зам ку ко ју
нам је жи вот по ста вио кад
нај ма ње оче ку је мо. За гла вље -
ни смо у истим ми сли ма, пра -
ви мо бе сми сле не и бес ко ри -
сне по те зе у же љи да се не ка -
ко из ву че мо и на ста ви мо да -
ље са сво јим жи во том, али –
не ма да ље…

Упа да мо баш у оне зам ке
за ко је смо би ли убе ђе ни да
се не на ла зе на на шем пу ту.
Уљуљ ка ни у рит мич но от ку -
ца ва ње јед но лич них са ти, ни -
смо у мо гућ но сти да при ме -
ти мо чак ни суп тил ни на го -
ве штај по сто ја ња не чег та ко
очи глед ног као што је про -
ме на у на чи ну на ко ји тро -
ши мо на шу вре мен ску нит. У
сва ком но вом да ну про на ла -
зи мо све ма ње тре ну та ка ис -
пу ње них сре ћом. Оста је мо та -
ко ухва ће ни и упле те ни у мре -
жу ми сли, оче ки ва ња, стра ха
и не из ве сно сти. Скло ни смо
да кри ви мо дру ге љу де и њи -
хо ве по ступ ке за соп стве ну
за гла вље ност. Нај че шће су
осо бе ко је во ли мо узрок ло -
шим осе ћа ји ма ко ји се уве -
ћа ва ју на шом спо зна јом да
смо укле ште ни у жи во ту и све
бес по моћ ни ји. Зам ка у ко ју
смо се ухва ти ли до би ја и сво -
је име: бо лест, гу би так, пре -
ва ра, на си ље, не моћ… По ста -
је мо пре по зна тљи ви и се би и
дру ги ма по уло зи ко ју при -
хва та мо и с ко јом се ве о ма
бр зо по и сто ве ћу је мо. Не по -
ме ра ње из по зи ци је жр тве да -
је нам сли ку да су дру ги љу -
ди још ви ше убр за ли сво је да -
не и да нам по ста ју све да љи.
У ства ри, ми се уда ља ва мо од

дру гих и од се бе бр зи ном ко -
јом страх оја ча ва ве за ност за
ме сто и емо ци је где смо се
за гла ви ли.

По сле не ког вре ме на мно -
ги ма по ста је ја сно да су ис -
кљу чи ви крив ци за ста ње у
ко јем се на ла зе они са ми. Ни -
ко од спо ља ни је по ста вио
зам ке и че као да се ми ухва -
ти мо. Оче ки ва ња ко ја смо по -
ста ви ли у од но су на дру ге су
нај че шће узрок за гла вље но -
сти. Из по зи ци је жр тве ни ко
ни је ус пео да пре ва зи ђе страх.
Он не ста је оног тре нут ка ка -
да га упо зна мо и на зо ве мо
пра вим име ном. Нај те жи ко -
рак ко ји тре ба да на пра ви мо
је да ску пи мо хра бро сти да
кре не мо да ље. Од ту ђих са -
жа ље ња не ма ко ри сти. Она
мо гу да нам са мо да ју по твр -
ду да смо у пра ву што смо
иза бра ли да бу де мо жр тва
дру гих љу ди и ло ше суд би не.

Про ме на, ко је смо се нај -
ви ше пла ши ли, по ста је је ди -
но ре ше ње за из лаз из жи вот -
не си ту а ци је ко ја нас је „ухва -
ти ла” у зам ку. Те шко је до не -
ти од лу ку за ме ња ње бит них
ства ри у жи во ту, али је још
те же би ти ис тра јан у ње ном
спро во ђе њу у де ло. Пре не го
што про ме на ко ју же ли мо да
по стиг не мо по ста не ви дљи ва
спо ља, по треб но је мно го ра -
да на све му што је у на ма са -
ми ма, а по кре ће нас на од ре -
ђе не ак ци је. Уве ре ња на осно -
ву ко јих гра ди мо сли ку о се -
би су увек ду бо ко уса ђе на и
те же их је про ме ни ти. Kад на -
у чи мо да пре по зна мо шта нам
слу жи и по ма же да по ста не -
мо осо ба ко ја же ли мо би ти,
про ме на по ста је пут ка ци љу
ко јим свим ср цем те жи мо и
та да је и дру ги при ме ћу ју.

У не ком тре нут ку ме ња ња
сво јих уве ре ња и жи вот не по -
зи ци је до ла зи мо до уви да да
је вре ме ко је смо про ве ли
„ухва ће ни” у соп стве ну зам -
ку у ства ри дра го це но, јер смо
на у чи ли о се би оно што ни -
ка да не би смо да се ни је де -
си ло не што што је ту спо зна -
ју по кре ну ло.

Ни ко не тре ба да оста је у
по зи ци ји жр тве и са мо са жа -
ље ња. Из лаз из жи вот них зам -
ки увек по сто ји. Ни је ла ко,
али је мо гу ће.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

КА КО СПРЕ ЧИ ТИ И ЛЕ ЧИ ТИ СТЕ РИ ЛИ ТЕТ

ИМА НА ЧИ НА ДА ПО ВЕ ЋА ТЕ 
ШАН СЕ ЗА ЗА ЧЕ ЋЕ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Овог ле та му чи мо ве ли ке му ке с ко -

мар ци ма и ни јед на шет ња у ве чер -

њим са ти ма не про ђе без че ша ња и

не та ко ле пих ре чи из ре че них на ра -

чун ових ле те ћих на па сти.

Пред ла же мо вам при род не пре -

па ра те про тив ко ма ра ца ко ји су пот -

пу но не шко дљи ви за здра вље, јеф ти ни -

ји су од ко мер ци јал них, а под јед на ко

де ло твор ни.

Етар ско уље ци тро не ле је – ка жу они

ко ји су про ба ли – број је дан у за шти ти од

мно гих ин се ка та, па и ко ма ра ца. По ме -

шај те га с ба зним уљем и утр љај те у ко жу не по сред но пре из ла -

ска. Мо же те га ко ри сти ти и у ди фу зе ри ма или ми ри сним лам пи -

ца ма, а по сто је и већ го то ви ми ри сни шта пи ћи с ци тро не лом ко -

ји се ко ри сте на отво ре ном. Ци тро не лу мо же те уз га ја ти и као кућ -

ну биљ ку у те гла ма и др жа ти је та мо где не же ли те ко мар це.

Ре пе лент с ци тро не лом на пра ви те та ко што ће те по ме ша ти пет

ми ли ли та ра ете рич ног уља ци тро не ле, два ми ли ли тра ете рич ног

уља хи ма лај ског ке дра, два ми ли ли тра ете рич ног уља пра ве ла -

ван де и је дан ми ли ли тар ете рич ног уља еги пат ског ге ра ни ју ма у

100 мл 70-про цент ног ал ко хо ла. Пре упо тре бе сме су до бро про -

мућ кај те. Овај ре пе лент тре ба да на но си те не што че шће не го кла -

сич но сред ство про тив ко ма ра ца – от при ли ке сва ка два-три са та.

Од лич но деј ство има и ре пе лент од бо сиљ ка и вот ке. Ша ку

све жег бо сиљ ка пре лиј те с по ла шо љи це ки пу ће во де, па на кон

че ти ри са та про це ди те. По ме шај те с по ла шо љи це вот ке и улиј те

у бо цу с рас пр ши ва чем. Пре упо тре бе про тре си те и на не си те по

по тре би.

Ме сто убо да ко мар ца мо же те на ма за ти со ком ало је ве ре, чу -

вар ку ће, ли му на, рас тво ром со де би кар бо не, уљем цр ног ки ма,

гли ном или ис тр ља ти ко ром од ба на не.

При род на сред ства
про тив ко ма ра ца

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да чак
400.000 па ро ва у Ср би ји има
про блем са за че ћем, а сте ри -
ли тет пред ста вља све рас про -
стра ње ни ју бо лест да на шњи це
на чи та вој пла не ти. Уз аде кват -
но ле че ње, про ме ну ис хра не и
на чи на жи во та и по мо ћу при -
род них пре па ра та и тех ни ка,
шан се за до ла зак на свет но вог
чла на по ро ди це зна чај но се уве -
ћа ва ју. Ако ни шта од то га не
да ре зул та те, све на де се по ла -
жу у би о ме ди цин ски пот по мог -
ну ту оплод њу.

Па ро ве у Ср би ји ко ји се бо ре
с не плод но шћу не дав но је об -
ра до ва ла вест да је РФ ЗО усво -
јио пра вил ник ко јим је од лу че -
но да ће др жа ва убу ду ће, уместо
три, фи нан си ра ти нео гра ни чен
број по ку ша ја ван те ле сне оплод -
ње, а ста ро сна гра ни ца за же не
по диг ну та је на 43 го ди не. Ипак,
све про це ду ре су због не по вољ -
не епи де ми о ло шке си ту а ци је у
др жа ви са да пре ки ну те.

Про блем не плод но сти је ве о -
ма де ли ка тан и озбиљ но ути че
ка ко на пси ху по је дин ца, та ко
и на ве зу из ме ђу дво је љу ди и
на њи хов сек су ал ни жи вот. Пси -
хо ло зи ка жу да се сте ри ли тет
мо же упо ре ди ти с дру гим те -
шким жи вот ним кри за ма, по -
пут раз во да бра ка или гу бит ка
во ље не осо бе.

Ствар до дат но ком пли ку је и
то што је не плод ност и да ље
та бу те ма о ко јој па ро ви рет ко

кад го во ре без осе ћа ја сти да,
кри ви це и ма ње вред но сти. Ја -
вља ју се и фру стра ци ја и не -
моћ због не мо гућ но сти кон тро -
ли са ња вла сти тог те ла, као и
бес, по го то во на кон не га тив -
них ре ак ци ја око ли не.

Шта је сте ри ли тет

Пре ма де фи ни ци ји Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, о сте -
ри ли те ту го во ри мо ка да по сле
нај ма ње два на ест ме се ци ре -
дов них ци ља них сек су ал них
од но са, без упо тре бе кон тра -
цеп тив них ме то да, пар не мо -
же да до би је де те.

Са овим про бле мом су о ча ва
се у про се ку 15%–19% свет ске
по пу ла ци је у ре про дук тив ном
до бу, од но сно сва ки сед ми пар.
Тај број је у по след ње три де -
це ни је по рас тао за чак се дам
од сто, а струч ња ци упо зо ра ва -
ју да би си ту а ци ја у бли ској бу -
дућ но сти мо гла да до би је још
алар мант ни је ди мен зи је.

За што баш на ма

По сто је раз ли чи ти по да ци о то -
ме ко ји се про цен ти не плод но -
сти мо гу при пи са ти са мо му -
шкар цу, ко ји са мо же ни, а ко ји
па ру у це ли ни. Но број ке у овом
слу ча ју не игра ју зна чај ну уло -
гу, јер се му шки и жен ски сте -
ри ли тет у про це су ле че ња не
мо гу по сма тра ти одво је но.

Од по зна тих узро ка му шког
сте ри ли те та нај че шћи су:
варико ке ла (про ши ре на ве на
уну тар мо шни ца), ин фек ци је,
хор мон ски по ре ме ћа ји, иму -
но ло шки фак то ри, кон ге ни -
тал не ано ма ли је, по вре ђи ва -
ње, про ме не у ка ри о ти пу,
пореме ћа ји еја ку ла ци је, ра ди -
о те ра пи ја и хе ми о те ра пи ја.

Сте ри ли тет код же на нај че -
шће иза зи ва ју: оште ће ња ја јо -
во да, пре пре ке у тран спор ту
јај не ће ли је или у про ди ра њу
спер ма то зо и да, ен до ме три о за,
мал фор ма ци је ма те ри це, ми -
о ми, из о ста нак ову ла ци је,
смет ње у ни да ци ји опло ђе не
јај не ће ли је, иму но ло шки и
пси хич ки узро ци.

За јед нич ки узрок не плод но -
сти чи не иму но ло шке ре ак ци -
је, го ди не (по себ но код же на),
го ја зност или не у хра ње ност,
не а де кват на ис хра на, кон зу ми -
ра ње дро ге, ал ко хо ла, ко фе ина

и сте ро и да, пу ше ње, сла ба фи -
зич ка ак тив ност, као и из ло -
же ност јо ни зу ју ћем зра че њу,
ви со ким тем пе ра ту ра ма,
тешким ме та ли ма, пе сти ци ди -
ма и по је ди ним ор ган ским
раство ри ма.

У при бли жно 10% слу ча је ва
ле ка ри не мо гу тач но да ди јаг -
но сти ку ју би ло ко ји узрок за
не плод ност. Та да је реч о иди -
о пат ском сте ри ли те ту, а па ро -

ви ма се пре по ру чу је да че ка ју
да вре ме учи ни сво је. На не -
плод ност у зна чај ном бро ју слу -
ча је ва ути чу и раз ли чи ти, све -
сни или не све сни, пси хич ки
узро ци и та да го во ри мо о пси -
хо ге ном сте ри ли те ту.

Kако ле чи ти

Сте ри ли тет се ди јаг но сти ку је
на кон ве ли ког бро ја ана ли за, а
у за ви сно сти од узро ка, до но си
се од лу ка о да љој те ра пи ји.

Не ка да су до вољ ни хор мон -
ска те ра пи ја или ма њи хи рур -
шки за хват. У слу ча ју те жих
оште ће ња ре про дук тив ног
трак та, као и он да ка да је же -
на ста ри ја, нај че шћи из бор је
ван те ле сна оплод ња. Kод те -
шких по ре ме ћа ја спер мо гра -
ма и код же на из над 40 го ди -
на пар се нај че шће упу ћу је на
ме то де ми кро хи рур шке
фертили за ци је.

Kако спре чи ти

Иа ко са зна ње да не мо же те
оства ри ти труд но ћу мо же би -
ти при лич но раз о ча ра ва ју ће и
фру стри ра ју ће, не оча ја вај те:
уз аде кват ну ме ди цин ску те ра -
пи ју, ко рек ци ју ис хра не и жи -
вот них на ви ка, упо тре бу при -
род них пре па ра та и при ме ну
тех ни ка за осло ба ђа ње од стре -
са, шан се за фер тил ност се зна -
чај но уве ћа ва ју. Ипак, не тре -
ба за бо ра ви ти да је нај бо ље
оруж је про тив не плод но сти, као
и про тив мно гих дру гих бо ле -
сти да на шњи це – пре вен ци ја.

Ра ди спре ча ва ња не плод но -
сти, ле ка ри пре по ру чу ју ра ђање

у оп ти мал ном пе ри о ду (изме -
ђу 25. и 30. го ди не), бла го вре -
ме но ле че ње ин фек ци ја, спре -
ча ва ње на стан ка пол но пре но -
си вих бо ле сти, сма ње ње бро ја
на мер них пре ки да труд но ће,
вак ци на ци ју про тив за у ша ка и
ру бе о ле, као и из бе га ва ње ал -
ко хо ла, ни ко ти на и ра да те -
шким ме та ли ма и на ви со ким
тем пе ра ту ра ма.

Kоригујте ис хра ну

Пр во што ће вам ле кар пре по -
ру чи ти ка да по сум ња на сте -
ри ли тет је сте про ме на сти ла
жи во та и ко рек ци ја ис хра не.

Ва жно је да се уо бро чи те и
да сма њи те ма сти, на ро чи то оне
жи во тињ ског по ре кла. Из бе га -
вај те хра ну и пи ће с ра фи ни са -
ним ше ће ром и уно си те до вољ -
не ко ли чи не во ћа и по вр ћа. Па -
зи те на хи дра та ци ју: пиј те нај -
ма ње осам ча ша во де днев но.
Дај те пред ност про те и ни ма биљ -
ног по ре кла. Обез бе ди те пра -
ви лан унос ви та ми на. Тре ба ло
би да же не, у до го во ру с ле ка -
ром, уно се су пле мен те на ба зи
фол не ки се ли не и гво жђа, а му -
шкар ци да обез бе де до во љан
унос ан ти ок си да на та.

Ал ко хол на пи ћа су кон тра -
ин ди ко ва на за оба по ла, али се
му шкар ци ма ко ји има ју про -
бле ма с не плод но шћу пре по -
ру чу је да се у пот пу но сти уз -
др же од кон зу ми ра ња ал ко хо -
ла, бу ду ћи да он мо же сма њи -
ти ни во те сто сте ро на и број
спе р ма то зо и да.

Би рај те на мир ни це ко је ће
вам по мо ћи да ор га ни зму обез -
бе ди те нео п ход не ви та ми не,
ми не ра ле и ан ти ок си дан се и
дру ге ну три јен те. По зна то је да
плод ност по спе шу ју ви та ми ни
Б-гру пе, ви та мин Е, ви та мин
Ц, гво жђе, јод, цинк, ман ган,
се лен, фос фор, оме га 3 ма сне
ки се ли не, кар ни тин, маг не зи -
јум, те ан ти ок си дан си.

ШТА КА ЖЕ ФЕНГ ШУИ

Тра ди ци о нал на ки не ска ме -

ди ци на ве ру је да ако енер -

ги ја у до му ни је про чи шће на

и ако њен ток ни је пра вил но

ускла ђен, уку ћа ни мо гу има -

ти раз не жи вот не и здрав -

стве не про бле ме.

Сто га не би би ло ло ше да

ан га жу је те струч ња ка за фенг

шуи ко ји ће вам по мо ћи да

сре ди те сво ју ку ћу на аде ква -

тан на чин. Он ће вам, у слу -

ча ју сте ри ли те та, си гур но са -

ве то ва ти да у спа ва ћој со би

по ста ви те сли ку не ке не по -

зна те бе бе, отво ре ног пло да

на ра или сло но ва са сур ла ма

на до ле. Та ко ђе, тре ба ло би да

рас кло ни те не ред у ку ћи ка ко

би енер ги ја мо гла да по те че.

У спа ва ћој со би тре ба да

пре о вла ђу ју не жне и хар мо -

нич не бо је и у њој не би сме -

ло да бу де ком пју те ра, елек -

трич них уре ђа ја ни ти огле да -

ла. Из над брач ног кре ве та

ни ка ко не би смео да ви си

лу стер, па за то ко ри сти те

пла фо њер ке. Не мој те спа ва -

ти с но га ма окре ну тим ка

вра ти ма спа ва ће со бе, ни ти

ис под пла фон ске гре де, а не

би тре ба ло ни да вам гла ва

бу де бли зу утич ни ца.

МУ ШКАР ЦИ, ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ТО ПЛО ТЕ

Му шкар ци ма се пре по ру чу је

да из бе га ва ју пре ко мер ну

то пло ту у пре де лу мо шни ца,

јер ви со ка тем пе ра ту ра, по -

го то во ако тра је ду же вре -

ме, мо же трај но оште ти ти

спер му.

Сто га из бе га вај те не ак ти -

ван на чин жи во та, ду ге са те

за во ла ном, су ви ше уску

оде ћу и син те тич ке тка ни не.

И не др жи те мо бил ни те ле -

фон у џе пу пан та ло на!

ГДЕ СЕ РАС ПИ ТА ТИ
О ВАН ТЕ ЛЕ СНОЈ?

Сва пи та ња у ве зи са

оства ри ва њем пра ва на

ван те ле сну оплод њу мо же -

те по ста ви ти пу тем те ле фо -

на РФ ЗО-а 064/85-22-537

или бес плат ног бро ја Цен -

тра за ван те ле сну оплод њу

0800/333-030.

Ажур не ин фор ма ци је на

ову те му ре дов но об ја вљу -

је и удру же ње „Шан са за

ро ди тељ ство” на свом сај -

ту sansazaroditeljstvo.org.rs.

Страну 

припремила 

Драгана
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Mnohí historici sa domnievajú, že Jozef
Ľudovít Miloslav Hurbanje je po Ľudoví-
tovi Štúrovi najdôležitejšou osobnosťou
pre vznik slovenského národného hnutia.
Burlivé obdobia, v ktorých žil od narode-
nia v roku 1817, po smrť v roku 1888, ho
prinútili byť veľmi aktívnym ako publicis-
ta, revolucionár, politik, teológ, spisovateľ,
pracovník na poli vzdelávania a kultúry a
organizátor štúrovského hnutia. V jeho
mladom veku ho, rovnako ako mnohých,
fascinovali maďarské predstavy o národ-
nom oslobodení a znovuzrodení v nádeji,
že všetky národy rakúskeho cisárstva bu-
dú oslobodené od habsburského jarma.

Obrat v intelektuálnom rozvoji Hurbana
nastal počas jeho štúdií v Bratislave, keď
sa stretol s Ľudovítom Štúrom. On v
Hurbanovi prebudil národný duch, po
čom začal písať básne po slovensky a čo-
skoro sa stal členom Společnosti česko-
slovanskej. Potrebné je dodať, že sa počas
svojho štúdia v Bratislave Hurban stretol
aj so študentmi zo Srbska: Svetozarom
Miletićom, Kostom Trifkovićom, Jova-
nom Grčićom Milenkom, Đurom Dani-
čićom a Jovanom Jovanovićom Zmajom.

Osvietiteľ a oponent vrchnosti

Ako mladý kaplán v Brezovej pod Brad-
lom Hurban najskôr nebol nadšený s po-
volaním kňaza, preto sa z celého srdca ve-
noval osvieteniu ľudí v tejto oblasti. Počas
jeho pôsobenia bola založená nedeľná ško-
la, knižnica, spolok miernosti a ochotnícke
divadlo. Tu sa formovali jeho teologické a
ideologické presvedčenia spolu s cieľmi
národa. Už vtedy ostro oponoval feudaliz-
mu, útlaku maďarskej vlády a snažil sa o
spravodlivejší sociálny poriadok. Ani sa-
motný kostol nebol šetrený pred tvrdými
komentármi , a preto bol v zahraničných a
domácich cirkevných kruhoch označený
ako „divý Slovák“, panslavista, dokonca

komunista a vlastizradca. Ako spravodlivý,
spurný muž, ktorý je verný svojim zása-
dám, bol celý život predurčený viesť deba-
ty, polemiky a bojovať s tými, ktorí držali s
mocou a ktorí s ním nesúhlasili.

Kodifikácia literárneho jazyka

Keď sa stal kňazom v Hlbokom, aj tam
založil nedeľnú školu a spolok miernosti.
Na tomto mieste dozrel aj jeho názor na
nový slovenský jazyk. Spolu s Ľudovítom
Štúrom a Michalom Hodžom, ktorý bol
pôvodne zdržanlivý voči návrhu, v roku
1843 kodifikoval prvý variant slovenské-
ho literárneho jazyka. V druhom ročníku
almanachu Nitra, vydanom Hurbanom,
sa nasledujúci rok uviedla do praxe kodi-
fikovaná slovenská literárna reč. Okrem
jeho novinárskej práce dôležité bolo aj je-
ho literárne dielo. Písal vlastenecké pies-
ne, humoresky, satiry, cestopisy, povied-
ky atď. Je autorom hodnotnej literárno-
historickej štúdie Slovensko a jeho život
literárny (1846–51).

Protivník zlúčenia dvoch cirkví

Súbežne s obhajobou slovenského jazyka,
právami Slovákov a národnou identitou ,
uskutočnil sa aj Hurbanov boj proti zlúče-
niu uhorskej kalvinistickej cirkvi a sloven-
skej evanjelickej cirkvi v habsburskej mo-
narchii. Hurbanovo silné protivenie voči
únii, ale za Patent,poznačí aj jeho život a
urobí z neho hlavný pilier ochrany evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania v ob-
lasti dnešného Slovenska. S cieľom zacho-
vať nezávislosť Slovenskej evanjelickej
cirkvi, starostlivo sa ponoril nielen do zá-
merov odborárov, do ich teologických ex-
perimentov a uverejnení, ale aj do základ-
ných zásad niektorých filozofických systé-
mov, náboženstva, kresťanstva a jeho his-
tórie. Z hlbokých úvah a trpezlivého vý-
skumu mnohých spisov vznikli odpovede
na niektoré kľúčové teologické otázky,

ktoré Hurbanovi nedali pokoja, a potvrdi-
lo sa jeho pevné presvedčenie, že spojenie
evanjelikov s kalvinistami nebolo možné,
potrebné ani účelné. Okrem toho, nebolo
možné ignorovať jeden z pravdepodob-
ných následkov zlúčenia maďarskej kalvi-
nistickej a slovenskej evanjelickej cirkvi -
oslabenie slovenskej identity, potláčanie
slovenského jazyka „ponáraním“ časti slo-
venského národa do, nielen početnejšej
maďarskej populácii, ale aj v politicky lep-
šej pozícii, ktorá sa v nasledujúcich desa-
ťročiach stane konštitujúcim národom,
ktorý bude budovať štát.

Samotný Patent, tj. Ústavu pre evanjelic-
kú a reformovanú cirkev v Uhorsku vy-
dal cisár František Jozef I., aby obmedzil
moc a autoritu cirkevných inšpektorov a
autonómiu cirkvi. Keď boli vďaka Paten-
tu v prvých voľbách do vedenia cirkvi
zvolení ľudia nešľachetného pôvodu aj
Slováci, priaznivci únie dôrazne opono-
vali jej uplatňovaniu. Cisár čoskoro uvoľ-
nil a zmenil niektoré ustanovenia Paten-
tu. Pokus o zlúčenie týchto dvoch cirkví,
však, zlyhal.
(Pokračovanie v nasledujúcej prílohe)

Ivan Zafirović

VELIKÁNI SLOVENSKÝCH DEJÍN (1)

DÔSLEDNÝ BOJOVNÍK ZA PRÁVA 
SLOVENSKÉHO NÁRODA
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Šijacie stroje štrnástim
najaktívnejším 
miestnym odborom
Matice slovenskej

Počas návštevy Matici slovenskej
v Srbsku v Báčskom Petrovci, veľ-
vyslanec Slovenskej republiky v
Srbsku Fedor Rosocha 26. mája
odovzdal predsedovi Jánovi
Brtkovi symbolický šek v hodnote
20 000 eur v mene ministra za-
hraničných vecí a európskych zá-
ležitostí SR Ivana Korčoka. Tieto
prostriedky sú darom od oficiál-
nej slovenskej rozvojovej pomoci
s názvom Slovak aid, s cieľom čím
lahšie prekonať následky pandé-
mie koronavírusu.

- To, že sme dnes odovzdali šek
v Báčskom Petrovci, je súčasťou
širšej podpory Srbska - zdôraznil
veľvyslanec Rosocha a pozname-
nal, že sa už začali spoločné pro-
jekty, ktoré potvrdzujú úzke a sil-
né vzťahy Slovenska so Slovákmi
v Srbsku.

Boj v konkrétnej podobe
- Máme už niekoľko otvorených
projektov, a to je výstavba Sloven-
ského domu v Novom Sade, kde
sú už pridelené finančné pro-
striedky. Zároveň sa teším na
chvíľu, keď budeme môcť položiť
prvý základný kameň tohto dôle-
žitého projektu – dodal Rosocha.

Predseda Matice slovenskej v
Srbsku Ján Brtka poďakoval za
pomoc, zdôraznil dobrý začia-
tok spolupráce a vyjadril nádej
na úspešné pokračovanie v 
budúcnosti.

Tieto prostriedky, ktoré veľvy-
slanec poskytol Matici sloven-
skej, sa rýchlo minuli na nákup
šestnástich šijacích strojov a ma-
teriálov na šitie ochranných rú-
šok. Tieto profesionálne stroje
boli udelené štrnástim najaktív-
nejšim miestným odborom Ma-
tice slovenskej v Srbsku. Sláv-
nostne boli udelené 8. júna v
centrálnych miestnostiach Mati-
ce slovenskej v Báčskom Petrov-
ci, za prítomnosti veľvyslanca

Fedora Rosochu a zástupcov
miestnych odborov MS, ktorí
tento mimoriadne dôležitý dar-
ček prijali s veľkým nadšením.

Rosocha vyjadril veľkú spokoj-
nosť s tým, že sa finančná po-
moc v praxi realizovala veľmi
rýchlo, a uviedol, že výsledky
spoločného boja proti globálnej
pandémii COVID 19 nadobud-
nú konkrétnu podobu.

-Verím, že v našich šikovných
slovenských rukách budú tieto
stroje maximálne využité, aby sa
aj naďalej na Dolnej zemi mohla s

rovnakým elánom udržiavať slo-
venská tradícia, slovenská histó-
ria a slovenské špecifiká. Slovens-
ko vám v tomto smere bude vždy
nápomocné v rámci svojich mož-
ností a bude podporovať komuni-
tu srbských Slovákov tak, aby ste

vedeli a videli, že nás viažu pevné
bratské putá- povedal veľvyslanec
Rosocha.

Darček odovzdaný do
Detvana
Medzi aktívne miestne odbory
Matice slovenskej patrí aj vojlo-
vický, ktorý síce má málo členov,
ale svoju úlohu dôsledne vykoná-
va. Miestný odbor Matice sloven-
skej vo Vojlovici sa rozhodol odo-
vzdať tento dar slovenskému kul-
túrno-osvetovému spolku Detvan
, tj výšivkárskej odbočky, ktorá už
roky udržuje tradíciu slovenskej
výšivky a neustále sa zdokonaľuje
rôznymi technikami. Svoju zruč-
nosť a humanitu ukázali aj počas
núdzového stavu, zapajajúc sa do
akcie šitia ochranných rúšok,
spolu so ženami s oltárneho krúž-
ka, ktoré ich darovali prevažne
zdarovtníckým pracovníkom
z Vojlovice.

Dúfame, že stroj pomôže v boji
proti pandémii koronavírusu, ako
aj že usilovné ruky na ňom vytvo-
ria veľa ručných prác.

Alena Kulíková

SLOVENSKO V BOJI PROTI KORONAVÍRUSU

VEĽVYSLANEC ROSOCHA PRINIESOL POMOC

DETVAN POČAS KARANTÉNY

Jubilejné narodeniny bez osláv
Čoskoro nové CD

Vypuknutie pandémie, veľmi ne-
príjemnej a neočakávanej situá-
cie, narušilo plány a každodennú
životnú rutinu. Mnohí boli núte-
ní zrušiť svoje cesty, svadby a
mnoho ďalších povinností, ako
napríklad zarábanie na život, ale
aj to nevyhnutné, čo regeneruje
myseľ a telo, a  do tejto kategórie
bezpochybne patria kultúrne
udalosti, ktorých v posledných
mesiacoch nebolo.

Preto sme sa rozprávali s pred-
sedom Slovenského kultúrno-
osvetového spolku Detvan Micha-
lom Spišiakom. Požiadali sme ho,
aby nám odhalil, aké zmeny nová
situácia priniesla tomuto spolku.

- Ako každý kultúrno-umelecký
spolok pôsobiaci vo viacerých ob-
lastiach, a Detvan k takým patrí, už
na konci minulého roka a začiat-
kom tohto roka sme mali veľa plá-
nov týkajúcich sa vystúpení, hosťu-
júcich vystúpení, programov, diva-
delných predstavení ... Niekoľko
hosťujúcich vystúpení na Slovens-
ku, v Česku a v Chorvátsku boli
odložené na budúci rok, ako aj
všetky festivaly v Srbsku, pre ktoré
sme už zaslali prihlášky a potvrde-
nia. Museli sme tiež zrušiť všetky
naše koncerty, napríklad tradičný
veľkonočný alebo dlho plánovaný
narodeninový - povedal Spišiak.
Počuli sme, že ste nemohli osláviť
45. narodeniny...

- Určite prinieslo najväčšie
sklamanie to, že sme nemohli
osláviť jubilejné narodeniny. Naj-
mä, 43. narodeniny, ktoré sme
oslavili v televízii Slovenska v re-
lácii Zem spieva, zostali nezabud-
nuteľné. Bola to pre nás veľká

česť,ale na druhej strane, bola to
však veľká zodpovednosť, pretože
je folklór na týchto priestoroch
veľmi zastúpený. Avšak naša
energia a všetko pozitívne, čo sa
odohrávalo v zákulisí, bolo cítiť
pri samotnom predstavení, ktoré
zanechalo veľmi dobrý dojem.
Chceli sme, aby boli tieto jubilej-
né 45. narodeniny aspoň také
slávnostné a nezabudnuteľné, ale
Detvan sa ich dočkal bez osláv a
veľkého koncertu, ktorý sme na-
plánovali. Dúfame, že sa to čo-
skoro zmení a že spolu so svojimi
vzácnymi hosťmi , priateľmi a
spolupracovníkmi oslávime v sú-
lade s reputáciou a tradíciou - oz-
namuje predseda SKOS Detvan.

Na otázku o plánoch v spolku
Spišiak odpovedá:

- Pokiaľ ide o nové činnosti, v
súčasnosti sa plánuje viac aktivít
pre detskú a mládežnícku odboč-

ku, keďže väčšina z nich trávi leto
v Srbsku alebo sa rozhodla zostať
doma, takže bude viac času na vy-
lepšenie existujúcich choreografií
a divadelných predlôh , ako aj na
spracúvanie nových. Výšivkárska
odbočka už začala fungovať ,a s
detskou divadelnou odbočkou,
ktorá sa zúčastnila karnevalu v
Pančeve, očakávame, že na jeseň
bude všetko v poriadku. Samo-
zrejme tu sú aj Dožinkové sláv-
nosti, jedno z najstarších podujatí
v meste Pančevo. Prípravy sú
v  plnom prúde, určite to bude s
menším počtom ľudí. Tento rok
bohužiaľ neočakávame hostí, ale
urobíme maximum pre to, aby
sme túto udalosť poznamenali v
súlade s tradíciou.

Okrem toho Detvan bol aktív-
ny aj počas prerušenia práce. Na-
hrali sa piesne z minuloročného
speváckeho festivalu Vyšli hviez-

dy od Dunaja. CD je dokončené,
a s malými úpravami bude možné
si ho kúpiť počas jeseni, teda vte-
dy bude dostupné v Detvane. Je to
veľmi dôležité, pretože,okrem
krásnych spomienok interpre-
tom, zanecháva aj nezmazateľnú
stopu budúcim generáciám, ktorá
im bude pripomínať piesne na-
šich a ich predkov.

Členovia Detvana samozrejme,
túžia pokračovať vo svojich bež-
ných aktivitách. Otázka znie, ako
dlho bude trvať, kým sa vrátia do
formy, ale Michal Spišiak vysve-
tľuje, že sú všetci veľmi netrpezli-
ví aby sa všetko vrátilo do normá-
lu, a že so srdcom plným entu-
ziazmu a lásky k tradícii sa forma
vôbec ani nestratila.

Dúfame, že sa táto situácia čo-
skoro skončí a tešíme sa na Det-
vanov návrat na umeleckú scénu.

Michal Kalmár

DETVAN NA KRANEVALE

Motorkárky a motorkári
na uliciach mesta

Najmladší členovia SKOS
Detvan s veľkým nadšením
udržiavajú nepretržitú konti-
nuitu účasti na pančevskom
karnevale. Divadelná odbočka
pod vedením Terezy Webero-
vej Oravcovej a Alisy Oravco-
vej sa každý rok poprechádza
ulicami mesta hrdo ukazujúc
divadelné kostýmy a časti ak-
tuálnej predlohy.

Tento rok sa však rozhodli aby
na 18. narodeniny karnevala, na-
miesto divadelných kostýmov,
mestom „jazdili“ na motorkách
a  predstavili sa ako motorkárky
a  motorkári. S  originálne výro-
benymi motorkami a kostýma-
mi, ktoré pripútali pozornosť, sa
prešli po zmenenej karnevalovej
trase, presnejšie, z nákupného
centra Dinamo po nákupné cen-
trum Big. Ešte jedna novinka
privítala účastníkov karnevalo-
vého sprievodu: namiesto toho,
aby sa prechádzali po uliciach
uzavretých pre premávku, účast-

níci sa prešli chodníkom. To
zmenšilo slávnostné čaro uda-
losti, ale nie aj pozitívnu energiu
Detvanovej skupiny, ako ani ďal-
ších karnevalových skupín.

Detvan ukončil svoje predsta-
vovanie pred javiskom v nákup-
nom centre Big s motorkárskou
choreografiou, ktorú pripravila
Alisa Oravcová. Členovia skupi-
ny boli odmenení veľkým potle-
skom, od najmladšej trojročnej
účastníčky až po tých starších
detvanovcov, ktorí sa zúčastnili
ako podpora svojím mladým po-
koleniam. Po úspešnom vystú-
pení na nich čakalo posilnenie
na Detvanovom stánku.

Usilovné výšivkárky na kar-
nevalový bazár pripravili svoje
ručné práce, ale aj nevyhnutné
vojlovické koláče, ktorým nik-
to nedokáže odolať. Dúfame,
že Detvan ešte dlho, s  rovna-
kou dávkou entuziazmu, bude
prezentovať svoju prácu na
karnevale. K. K.

PRIPOMIENKA DŇA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

Menej účastníkov 
a dodržiavanie opatrení
Od vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky v roku 1993 sa
pripomína sviatok tisíce sloven-
ských emigrantov, ktorí emigro-
vali mimo svojej krajiny počas
rôznych historických období,
presnejšie od začiatku 18. storo-
čia, od príchodu Slovákov na
Dolnú zem a do dnešného Ma-
ďarska, Rumunska, Srbska a
Chorvátska. Bez ohľadu na to,
do akej miery sa prispôsobili
časti sveta, v ktorej žijú, väčši-
nou nezabúdajú na svoje kore-
ne, pôvod, jazyk, reč a kultúru.
Neustále pracujú na zachovaní
národného vedomia a kultúrnej
identity.

Deň zahraničných Slovákov
tento rok oslávil Úrad pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí so zá-
merom zjednotenia všetkých
krajanov, nielen tých, ktorí žijú
mimo krajiny, ale aj vo svojej
domovine. Pripomienka sa
uskutočnila 5. júla na už tradič-
nom mieste, v bratislavskej oá-
ze, v Sade Janka Kráľa, pri zá-
kladnom kameni Pamätníka
slovenského vysťahovalectva.
Účastníkom slávnosti sa priho-

voril Ján Varšo, predseda Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahrani-
čí, Vladimír Skalský, predseda
Svetového združenia Slovákov v
zahraničí, ako aj ďalší hostia.

Kultúrnu časť programu na
starosti mali Katarína Mosná-
ková Bagľašová, Ivan Slávik a
Ondrej Druga.

Ako symbolickú pripomien-
ku položili zástupcovia krajanov
kytice kvetov k základnému ka-
meňu potenciálneho Pamätníka
slovenského vysťahovalectva.

Na pripomienku: pamätný
kameň slovenského vysťahova-
lectva sa od roku 2000 nachádza
v starom petržalskom parku.

Tvorí ho 4,5-tonový kus nespra-
covaného červeného mramoru z
Tardošovského lomu. Kameň,
ktorý sa nachádza v blízkosti so-
chy štúrovského básnika Janka
Kráľa, darovali Slovensku kraja-
nia z Maďarska.

Úrad pre Slovákov žijúcich v
zahraničí ho vníma aj ako sym-
bolický základ potenciálneho
budovania Múzea slovenského
vysťahovalectva.

K. K.
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ВЕ ЛИ КА НИ СЛО ВАЧ КЕ ИСТО РИ ЈЕ (1)

ДО СЛЕ ДАН БО РАЦ ЗА ПРА ВА И 
СЛО БО ДУ СЛО ВАЧ КОГ НА РО ДА

Мно ги исто ри ча ри сма тра ју да је Јо -
зеф Љу до вит Ми ло слав Хур бан, по -
сле Љу до ви та Шту ра, нај зна чај ни ја
лич ност у ства ра њу сло вач ког на ци о -
нал ног по кре та. Бур на вре ме на у ко -
ји ма је жи вео од ро ђе ња 1817. до смр -
ти 1888. го ди не на ла га ла су му да бу -
де ве о ма ак ти ван као пу бли ци ста, ре -
во лу ци о нар, по ли ти чар, те о лог, пи -
сац, про свет ни и кул тур ни рад ник и
ор га ни за тор шту ров ског по кре та. У
ра ној мла до сти се, по пут мно гих, оду -
ше вља вао ма ђар ским иде ја ма о на -
ци о нал ном осло бо ђе њу и пре по ро ду,
на да ју ћи се да ће се сви на ро ди у Ау -
стриј ском цар ству осло бо ди ти хаб -
збур шког јар ма.

Пре лом ни тре ну так у Хур ба но вом
ин те лек ту ал ном раз во ју до го дио се
то ком сту ди ја у Бра ти сла ви, ка да се
срео с Љу до ви том Шту ром. Он је у
Хур ба ну про бу дио на род ни дух, на -
кон че га је по чео да пи ше пе сме на
сло вач ком, а убр зо се учла нио и у

Че шко-сло вен ско удру же ње. Тре ба
до да ти да се то ком сту ди ја у Бра ти -
сла ви Хур бан сре тао и с та да шњим
сту ден ти ма из Ср би је: Све то за ром
Ми ле ти ћем, Ко стом Триф ко ви ћем,
Јо ва ном Гр чи ћем Ми лен ком, Ђу ром

Да ни чи ћем и Јо ва ном
Јо ва но ви ћем Зма јем.

Про све ти тељ и 
про тив ник вла сти

Као мла ди ка пе лан у
Бре зо вој под Бра длом,
Хур бан ис пр ва ни је био
ус хи ћен све ште нич ким
по зи вом, али се за то
све срд но по све тио про -
све ћи ва њу на ро да тог
кра ја. То ком ње го вог
слу жбо ва ња осно ва ни су
не дељ на шко ла, би бли -
о те ка, дру штво по ми ре -
ња и ама тер ско по зо ри -
ште. Ту су се уоб ли чи -
ла ње го ва те о ло шка и
иде о ло шка убе ђе ња, за -
јед но с на род ним ци -
ље ви ма. Већ та да се
оштро су прот ста вљао
фе у да ли зму, угње та ва -
њу ма ђар ске вла сти и
за ла гао се за пра вич ни -
је дру штве но уре ђе ње.
Брит ких ко мен та ра ни -
је би ла по ште ђе на ни
са ма цр ква, због че га су
га у ино стра ним и до -
ма ћим цр кве ним кру -
го ви ма ети ке ти ра ли као
„ди вљег Сло ва ка”, пан -
сла ви сту, чак ко му ни сту и ве ле и здај -
ни ка. Као прав до љу би вом, бун тов -
ном чо ве ку ода ном на че ли ма би ло
му је су ђе но да чи та вог жи во та во ди
рас пра ве, по ле ми ке и бор бе с вла -
сто др шци ма и не ис то ми шље ницима.

Ко ди фи ка ци ја књи жев ног је зи ка

Кад је по стао све ште ник у Хлбо ком,
и та мо је осно вао не дељ ну шко лу и
дру штво по ми ре ња. У том ме сту је
са зре ло и ње го во ми шље ње о но вом
сло вач ком је зи ку. За јед но с Љу до ви -
том Шту ром и Ми ха лом Хо џом, ко ји
је ис пр ва био ре зер ви сан пре ма пред -
ло гу, 1843. го ди не је ко ди фи ко вао пр -
ву ва ри јан ту сло вач ког књи жев ног је -
зи ка. У дру гом го ди шња ку ал ма на ха
„Њи тра”, ко ји је Хур бан из да вао,
уведен је на ред не го ди не у прак су

коди фи ко ван сло вач ки књи жев ни је -
зик. По ред пу бли ци стич ког ра да, за -
па же но је би ло и ње го во књи жев но
ства ра ла штво. Пи сао је ро до љу би ве
пе сме, ху мо ре ске, са ти ре, пу то пи се,
при по вет ке и др. Ау тор је вред не књи -
жев но и сто риј ске сту ди је „Сло вач ка и
њен књи жев ни жи вот” (Slovensko a
jeho život literárny, 1846–51).

Про тив ник спа ја ња две ју цр ка ва

Па ра лел но са за ла га њем за сло вач ки
је зик, пра ва Сло ва ка и на род ни иден -
ти тет, од ви ја ла се Хур ба но ва бор ба
про тив спа ја ња ма ђар ске кал ви ни -
стич ке цр кве и сло вач ке еван ге лич ке
цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји.
Хурба но во сна жно про ти вље ње уни -
ји, а за Па тент, обе ле жи ће ње гов жи -
вот и учи ни ће га глав ним сто же ром

очу ва ња еван ге лич ке цр -
кве ауг збур шке кон фе си -
је на под руч ју да на шње
Сло вач ке. Да би од бра нио
са мо стал ност сло вач ке
еван ге лич ке цр кве, он се
сту ди о зно уду био не са мо
у на ме ре уни о ни ста, њи -
хо ве те о ло шке огле де и
об ја ве не го и у те мељ не
по став ке не ких фи ло зоф -
ских си сте ма, ре ли ги је,
хри шћан ства и ње го ве
исто ри је. Из ду бо ког про -
ми шља ња и стр пљи вог ис -
тра жи ва ња број них спи са
про ис те кли су од го во ри
на не ка кључ на те о ло шка
пи та ња ко ја су Хур ба на
коп ка ла и из ни кло је ње -
го во чвр сто уве ре ње да
уни ја еван ге ли ка с кал ви -
ни сти ма ни је мо гу ћа, по -
треб на ни свр хо ви та. Осим
то га ни је се мо гла пре не -
бре ћи јед на од из глед них
по сле ди ца спа ја ња ма ђар -
ске кал ви ни стич ке и сло -
вач ке еван ге лич ке цр кве
– сла бље ње сло вач ког
иден ти те та, по ти ски ва ње
сло вач ког је зи ка кроз ута -
па ње де ла сло вач ког на -
ро да у не са мо број ни ју

ма ђар ску по пу ла ци ју не го и по ли тич -
ки бо ље по зи ци о ни ра ну ко ја ће у на -
ред ним де це ни ја ма по ста ти др жа во -
твор на, кон сти ту тив на на ци ја.

Сам Па тент, тј. устав за еван ге -
лич ку и ре фор мат ску цр кву у Угар -
ској до нео је цар Фра ња Јо сиф ка ко
би огра ни чио власт и моћ цр кве них
ин спек то ра и ау то но ми ју цр кве. Ка -
да су, за хва љу ју ћи Па тен ту, на пр -
вим из бо ри ма за вођ ство цр кве иза -
бра ни љу ди не пле мић ког по ре кла и
Сло ва ци, по бор ни ци уни је су се
оштро су прот ста ви ли ње го вој при -
ме ни. Убр зо је и сам цар убла жио и
про ме нио по је ди не од ред бе Па тен -
та. Ипак, по ку шај спа ја ња две ју цр -
ка ва је про пао.
(На ста вак у сле де ћем до дат ку)

Иван За фи ро вић

АМ БА СА ДОР 
РО СО ХА ДО НЕО
ПО МОЋ

» страна IV

ЈУБИЛАРНИ 
РОЂЕНДАН 
БЕЗ ПРОСЛАВЕ

» страна IV

IN MEMORIAM
КРИСТИНА ГАЈАН

» страна VI

ВР ТО ГЛА ВИ УС ПЕ СИ
И БЛИ СТА ВА 
БУ ДУЋ НОСТ 
ИВА НЕ ИВА НИЋ

» страна V
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Ши ва ће ма ши не за
14 нај ак тив ни јих
месних од бо ра
Матице сло вач ке

За вре ме по се те Ма ти ци сло -
вач кој у Ср би ји, у Бач ком Пе -
тров цу, ам ба са дор Сло вач ке Ре -
пу бли ке у Ср би ји Фе дор Ро со -
ха 26. ма ја уру чио је пред сед -
ни ку Ја ну Брт ки сим бо ли чан
чек од 20.000 евра у име ми -
ни стра спољ них и европ ских
по сло ва Сло вач ке Ре пу бли ке
Ива на Кор чо ка. Ова сред ства
су до на ци ја зва нич не сло вач ке
раз вој не по мо ћи под на зи вом
„Сло вак ејд” с ци љем да се лак -
ше из бо ре с по сле ди ца ма пан -
де ми је ко ро на ви ру са.

– То што смо да нас у Бач -
ком Пе тров цу пре да ли чек, део
је ши ре по др шке Сло вач ке Ср -
би ји – на гла сио је ам ба са дор
Ро со ха и на по ме нуо да су већ
за по че ти за јед нич ки про јек ти,
ко ји по твр ђу ју бли ске и сна -
жне ве зе Сло вач ке са Сло ва -
ци ма у Ср би ји.

Бор ба у кон крет ном об ли ку

– Има мо ви ше отво ре них про -
је ка та, а то је и из град ња Сло -
вач ког до ма у Но вом Са ду, где
се већ до де љу ју фи нан сиј ска
сред ства. Ујед но се ра ду јем тре -
нут ку ка да ће мо мо ћи да по -
ста ви мо пр ви ка мен те ме љац
на овом ва жном про јек ту –
додао је Ро со ха.

Пред сед ник Ма ти це сло вач -
ке у Ср би ји Јан Брт ка за хва -
лио је на по мо ћи, ис та кав ши
до бар по че так са рад ње и из ра -
зив ши на ду за успе шан на ста -
вак у бу дућ но сти.

Ова сред ства ко ја је ам ба са -
дор до де лио Ма ти ци сло вач кој
убр зо су по тро ше на за ку по ви -
ну ше сна ест ма ши на за ши вење

и ма те ри ја ла за ши ве ње за штит -
них ма ски. Ове про фе си о нал не
ма ши не оти шле су у че тр на ест
нај ак тив ни јих ме сних од бо ра
Ма ти це сло вач ке у Ср би ји. Све -
ча но су до де ље не 8. ју на у цен -
трал ним про сто ри ја ма Ма ти це
сло вач ке у Бач ком Пе тров цу, у
при су ству ам ба са до ра Фе до ра
Ро со хе и пред став ни ка ме сних
од бо ра МС, ко ји су с ве ли ким
оду ше вље њем при хва ти ли овај
из у зет но ва жан по клон. Ро со ха
је из ра зио ве ли ко за до вољ ство
што је нов ча на по моћ ве о ма бр -
зо ре а ли зо ва на у прак си и ре -
као да ће ре зул та ти за јед нич ке
бор бе про тив гло бал не пан де -
ми је ко ви да 19 већ по при ми ти
кон кре тан об лик.

– Ве ру јем да ће ове ма ши не
на шим спрет ним сло вач ким

ру ка ма би ти мак си мал но ис -
ко ри шће не, ка ко би мо гле и
на да ље на овим про сто ри ма са
истим ела ном да се не гу ју сло -
вач ка тра ди ци ја, исто ри ја и
сло вач ке спе ци фич но сти. Сло -
вач ка ће вам увек по мо ћи у
том сме ру, у окви ру сво јих мо -
гућ но сти, и по др жа ће за јед ни -
цу срп ских Сло ва ка, та ко да
ви ди те и зна те да смо ве за ни
сна жним брат ским ве за ма –
ис та као је ам ба са дор Ро со ха.

По клон про сле ђен 
у „Ђетван”

Ме ђу ак тив ним ме сним од бо -
ри ма Ма ти це сло вач ке на шао
се и вој ло вач ки, ко ји, иа ко бро -
ји ма ло чла но ва, вред но вр ши
сво ју уло гу. Вој ло вач ки Ме сни
од бор Ма ти це сло вач ке од лучио

је да овај по клон про сле ди у
Сло вач ко кул тур но-про свет но
дру штво „Ђе тван”, од но сно сек -
ци ји ве зи ља, ко је го ди на ма, у
ве ли ком са ста ву, одр жа ва ју тра -
ди ци ју сло вач ког ве за и не пре -
ста но се уса вр ша ва ју у раз ли -
чи тим тех ни ка ма.

Сво ју спрет ност, али и ху ма -
ност по ка за ле су и за вре ме
ван ред ног ста ња, укљу чив ши
се у ак ци ју ши ве ња за штит них
ма ски, за јед но са же на ма из
цр кве ног кру жо ка, ко је су по -
кло ни ле углав ном здрав стве -
ним рад ни ци ма у Вој ло ви ци.
На да мо се да ће ма ши на по -
мо ћи у бор би про тив пан де ми -
је ко ро на ви ру са, али и да ће
вред не ру ке на њој ства ра ти
мно ге руч не ра до ве.

Але на Ку лик

ДО НА ЦИ ЈА СЛО ВАЧ КЕ У БОР БИ ПРО ТИВ КО РО НА ВИ РУ СА

АМ БА СА ДОР РО СО ХА ДО НЕО ПО МОЋ

„ЂЕТВАН” ЗА ВРЕМЕ КАРАНТИНА

Јубиларни рођендан без прославе
Ускоро нови 
компакт-диск

Избијање пандемије, врло не-
мила и неочекивана ситуаци-
ја, свима је нарушило планове
и свакодневну животну рути-
ну. Многи су били принуђени
да откажу своја путовања, вен-
чања и још много обавеза, по-
пут зарађивања за живот, али
и оно неизоставно, што реге-
нерише ум и тело, а у ту кате-
горију непогрешиво спадају и
културни догађаји, којих по-
следњих месеци није било.

Зато смо разговарали с пред-
седником Словачког културно-
-просветног друштва „Ђетван”
Михалом Спишјаком. Питали
смо га да нам открије какве је
промене у ово друштво унела
новонастала ситуација.

– Као и свако културно-умет-
ничко друштво које је активно
на више поља, а „Ђетван” то је-
сте, већ крајем прошле и по-
четком ове године имали смо
доста планова везаних за на-
ступе, гостовања, програме,
представе... Неколико гостова-
ња у Словачкој, Чешкој, Хрват-
ској одложено је за следећу
годину, као и сви фестивали у
Србији, где смо већ послали
пријаве и потврде. Све наше
концерте, попут традиционал-
ног ускршњег или дуго плани-
раног рођенданског, морали
смо исто тако да откажемо –
каже Спишјак.

Чули смо да нисте били у
могућности да обележите 45.
рођендан...

– Оно што је сигурно донело
највише разочарања јесте не-
могућност обележавања јуби-
ларног рођендана. Наиме, 43.
рођендан, који смо прослави-
ли на Националној телевизији

Словачке у шоу-програму „Зе-
мља пева” (Zem spi e va) остао
је врло запамћен. Иако је то за
нас била велика част, с друге
стране, била је и велика одго-
ворност, јер је фолклор на овим
просторима веома заступљен.
Међутим, наша енергија и све
позитивно што се дешавало иза
сцене осетили су се и на са-
мом наступу, што је оставило
веома добар утисак. Желели

смо да овај јубиларни 45. ро-
ђендан буде у најмању руку та-
ко свечан и запамћен, али „Ђе-
тван” га је дочекао без просла-
ве и великог концерта који смо
планирали. Надамо се да ће се
и то ускоро променити, те да
ћемо сходно репутацији и тра-
дицији прославити заједно с
драгим гостима, пријатељима
и сарадницима – најављује
председник СКПД-а „Ђетван”.

На питање о плановима дру-
штва Спишјак одговара:

– Што се тиче нових актив-
ности, засад се планира да се

дечја и омладинска секција
појачају у наредном периоду,
с обзиром на то да већина ле-
тује у Србији или се одлучила
да ипак остане код куће, па
ће бити више времена за до-
рађивање постојећих корео-
графија и представа, као и за
поставку нових. Секција вези-
ља је већ почела да ради, а уз
дечју позоришну секцију, ко-
ја је учествовала на панчевач-

ком карневалу, очекујемо да
ће се све унормалити до јесе-
ни. Наравно, ту су и „Жете-
лачки дани”, једна од најста-
ријих манифестација у граду
Панчеву. Припреме су у току,
сигурно ће то бити с мањим
бројем људи. Госте ове годи-
не, нажалост, не очекујемо,
али ћемо се потрудити да овај
догађај обележимо у складу с
традицијом.

Осим овога, „Ђетван” је и за
време обуставе рада био акти-
ван. Снимљене су нумере с про-
шлогодишњег певачког фести-

вала „Изашле су звезде од Дуна-
ва” (Vyšli hvi ezdy od Du na ja).
Компакт-диск је завршен, а уз
мање дораде биће пуштен у
продају у току јесени, те ће та-
да моћи и да се набави у „Ђе-
твану”. Ово је врло значајно
јер, осим лепих успомена са-
мим извођачима, оставља и не-
избрисив траг који ће будуће
генерације подсећати на песме
наших и њихових предака.

Чланови „Ђетвана” су, нарав-
но, нестрпљиви да наставе сво-
је уобичајене активности. Пи-
тање је колико ће времена би-
ти потребно да се врате у фор-
му, али Михал Спишјак обја-
шњава да сви једва чекају да
дође све на старо и да се, са ср-
цем пуним ентузијазма и љу-
бави према традицији, форма
није ни изгубила.

Надамо се скором завршет-
ку ове ситуације и с нестрпље-
њем очекујемо „Ђетванов” по-
вратак на уметничку сцену.

Михал Калмар

„ЂЕТВАН” НА КАРНЕВАЛУ

Бајкерке и бајкери 
на улицама града

Непрекидни низ учествова-
ња на панчевачком карнева-
лу с великим одушевљењем
одржавају најмлађи чланови
СКПД-а „Ђетван”. Позоришна
група, под вођством Терезе
Вебер Оравец и Алисе Ора-
вец, сваке године прошета
улицама града, с поносом при-
казујући костиме и делове ак-
туелне представе.

Међутим, ове године су од-
лучили да на 18. карневало-
вом рођендану, уместо позо-
ришних костима, градом „про-
возају” своје моторе и пред-
ставе се као бајкери и бајкер-
ке. Уз оригинално израђене
моторе и костиме, који су пле-
нили пажњу, прошетали су из-
мењеном карневалском тра-
сом, тачније од тржног центра
„Динамо” до тржног центра
„Биг”. Још једна новина доче-
кала је учеснике карневалске
поворке: уместо да иду улица-
ма затвореним за саобраћај,

учесници су прошетали трото-
аром. То је умањило свечаност
догађаја, али не и позитивну
енергију „Ђетванове” групе и
осталих карневалских група.

Своје представљање „Ђетван”
је завршио испред бине у ТЦ
„Биг” „бајкерском” кореогра-
фијом, коју је припремила Али-
са Оравец. Чланови групе су
награђени великим аплаузом,
од најмлађе трогодишње уче-
снице до оних мало старијих
„ђетвановаца”, који су учество-
вали као подршка својим на-
следницима. Након успешног
наступа чекало их је окрепље-
ње на „Ђетвановом” штанду.

За карневалски базар вред-
не везиље су припремиле сво-
је ручне радове, али и неизо-
ставне војловачке колаче, ко-
јима нико не може да одоли.
Надамо се да ће са истом до-
зом ентузијазма „Ђетван” још
дуго приказивати свој рад на
карневалу. К. К.

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ИНОСТРАНИХ СЛОВАКА

Мање учесника и 
поштовање мера

Од настанка самосталне Сло-
вачке Републике, 1993. годи-
не, обележава се празник хи-
љада словачких исељеника ко-
ји су током различитих исто-
ријских периода емигрирали
ван своје земље, тачније од по-
четка 18. века, од доласка Сло-
вака у Доњу земљу и у дана-
шњу Мађарску, Румунију, Ср-
бију и Хрватску. Међутим, ма
колико се они прилагодили
делу света у ком живе, најве-
ћим делом не заборављају сво-
је корене, порекло, језик, го-
вор и културу. Непрестано ра-
де на очувању националне све-
сти и културног идентитета.

Канцеларија за Словаке у
иностранству, у намери да спо-
ји све сународнике, не само
оне који живе ван граница др-
жаве већ и у својој домовини,
и ове године прославила је Дан
иностраних Словака. Обележа-
вање је одржано 5. јула на већ
традиционалном месту, у бра-
тиславској оази, у Врту Јанка
Краља код камена утемељења
споменика словачким емигран-
тима. Учесницима свечаности

обратили су се Јан Варшо, пред-
седник Канцеларије Словака у
иностранству, Владимир Скал-
ски, председник Светског удру-
жења Словака у иностранству,
као и други гости.

За културни део програма
били су задужени Катарина
Моснак Багљаш, Иван Славик
и Ондреј Друга. Као симбо-
лично обележје, представници
својих сународника положили
су цвеће на камен будућег спо-
меника словачких емиграната.

Подсећања ради, спомен-
камен словачких исељеника
налази се у старом Петржал-
ском парку од 2000. године и
представља комад од четири-
пет тона необрађеног црвеног
мермера из Тардошовског ло-
ма. Овај камен, у близини ког
се налази статуа штуровског
песника Јанка Краља, Словач-
кој су поклонили словачки
исељеници из Мађарске.

Канцеларија за Словаке у
иностранству сматра овај ка-
мен симболичном основом за
изградњу потенцијалног музе-
ја словачких исељеника. К. К.
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Ива на Ива нић, скром на и вред -
на ви о ли нист ки ња, свој жи вот
пре да но по све ћу је умет но сти
ужи ва ју ћи у сва ком но вом тре -
нут ку ко ји јој умет нич ки по -
зив до не се. Да се труд и рад
ис пла те, до ка за ла је мно го пу -
та, али ова го ди на је за њу по -
себ на, јер је за по че ла но ву ета -
пу свог жи во та. Кроз раз го вор
нам је от кри ла ка ко је све по -
че ло, ка кве аван ту ре су је до -
че ка ле у не по зна том окру же -
њу, али и шта све оче ку је у на -
ред ном пе ри о ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко су из гле да -
ли при јем ни и ди плом ски
испит?

ИВА НА ИВА НИЋ: До ла зак
на при јем ни био је скок у не -
по зна то. Ду го сам се спре ма -
ла за тај дан, би ла сам вр ло
за бри ну та. Ни сам по зна ва ла
ни јед ног про фе со ра или сту -
ден та. Ни сам зна ла шта ме
че ка и да ли ће ме уоп ште
при ми ти на сту ди је. Са да, на -
кон три го ди не, си ту а ци ја је
опет би ла вр ло не из ве сна због
ко ро на ви ру са. Тре ба ло је да
се ди плом ски кон церт одр жи
још у апри лу. Це ла мо ја по -
ро ди ца се спре ма ла да до ђе и
по др жи ме, ја ко сам се то ме
ра до ва ла, ме ђу тим, ни шта од
то га ни је би ло мо гу ће. У са ли
смо би ли при сут ни са мо про -
фе со ри и ја. Али на кра ју, све
је ис па ло до бро и, за хва љу ју -
ћи то ме, успе шно по ло жен
при јем ни ис пит за ма ги стар -
ске сту ди је био је одр жан са -
мо про фор ма.

l Сва ки но ви по че так је те -
жак. Шта је те би би ло нај те же?

– Мо рам да при знам да је
мој по че так у Сло вач кој био
вр ло те жак. Би ла сам вр ло мла -
да, има ла сам осам на ест го ди -
на, све ми је пр вих ме се ци фа -
ли ло: по ро ди ца, при ја те љи...
Ни је зик ни сам зна ла пер фект -
но. По сте пе но сам сте кла пу но
дру га ра ов де, про фе со ри на на -
шој ака де ми ји су за и ста див -
ни. Мој про фе сор ви о ли не Ро -
берт Ма ре чек ми је по себ но
драг. До бар је пе да гог, али и
ве ли ка по др шка у жи во ту. Осим
то га, и мо је две нај бо ље дру га -
ри це су се пре се ли ле ова мо и
са да сам вр ло за до вољ на и срећ -
на. Ка да бих мо ра ла, све бих
исто ура ди ла као и та да, ни -
шта не бих ме ња ла.

l Не из о став ни део из во ђач -
ког жи во та су на сту пи и кон -
цер ти, ко ји ни те бе ни су за о -
би шли. Мо жеш ли да с на ма
по де лиш сво је до жи вља је и
успо ме не?

– Кон цер те имам вр ло че -
сто. Ове го ди не се ис пу нио још
је дан мој сан, а то је да сви -
рам со ло у прат њи ор ке стра.
Ле тос сам са омла дин ским

орке стром Сло вач ке има ла
кон цер те у Бра ти сла ви, Пра гу
и „Кон церт ха у су” у Бер ли ну.
У сеп тем бру про шле го ди не
до би ла сам по ну ду да идем у
Ки ну на ме сец да на. На рав но,
од мах сам при ста ла и ни јед -
ног тре нут ка ни сам за жа ли ла.
Ки на је пот пу но дру ги свет,
раз ли ку је се у све му од на ше
кул ту ре, по чев од нео бич не ку -
хи ње – нпр. пач ји је зик је као
не ка на ша гриц ка ли ца – где
ни кад ни си си гу ран шта си по -
јео, па до то га да љу ди на кон -
цер ти ма не ма ју још увек

изграђе ну ту слу ша лач ку кул -
ту ру, па че сто ви чу, при ча ју...
За 28 да на има ли смо 22 кон -
цер та, што је зна чи ло да смо
пу то ва ли из ме ста у ме сто. Ле -
по смо се сви дру жи ли, иа ко
је би ло љу ди од 20 до 70 го ди -
на. Та ко ђе, пет на ест да на сам
би ла на тур не ји с Ра диј ским
ор ке стром, про пу то ва ли смо
це лу цен трал ну Не мач ку, али
ово пу то ва ње се мно го раз ли -
ко ва ло од пу то ва ња по Ки ни,
све смо већ по зна ва ли и ни је
би ло та ко нео бич но. Са да у
сеп тем бру има мо за ка зан кон -
церт у „Мо цар те у му”, нај пре -
сти жни јој са ли у Салц бур гу,
али мо гу сло бод но ре ћи и це -
лом све ту. Ја ко се ра ду јем и
на дам се да ће би ти одр жан.

l Шта ти по ма же да на сва -
ком на сту пу бри љи раш?

– Хва ла ти мно го за то да
бри љи рам. Ка да се при пре мам
за на ступ, не мам ни шта по себ -
но за шта бих ре кла да је ри ту -
ал. Исти на је да, кад имаш пу -
но кон це ра та, не стиг неш мно -
го да раз ми шљаш, и то за пра -
во уоп ште ни је та ко гла му ро -
зно ка ко из гле да. Али во лим
да имам до вољ но вре ме на да
се на шмин кам и, док то ра -
дим, раз ми шљам о кон цер ту и
о све му бит ном че га тре ба да
се се тим пре сви ра ња.

l По ред све га ово га, мо ра
би ти да је те шко да на ђеш вре -
ме на за се бе, при ја те ље... Да
ли си ус пе ла да се по све тиш
не че му дру гом, не ком хо би ју,
спор ту?

– Ме ни су хо би и по сао иста
ствар, ра дим оно што во лим,
та ко да се тре нут но са мо ти ме
ба вим, али во ле ла бих да у бу -
дућ но сти сви рам и не ке дру ге
жан ро ве по ред кла си ке, а то ме
ћу да се по све тим ка да за вр -
шим шко лу.

l По ме ну ли смо већ да си
вр ло успе шно за вр ши ла основ -
не сту ди је и још успе шни је упи -
са ла ма ги стар ске, али то ни је
твој је ди ни успех. За по сле ње
на На ци о нал ном ра ди ју
Словачке је још је дан ве ли ки

сте пе ник ко ји ти за си гур но пру -
жа но ве мо гућ но сти. Ка ко је
из гле да ла ау ди ци ја?

– Мој тер мин ау ди ци је био
је 3. мар та, на ро ђен дан мог
та те. Мо ра да је то био и мој
сре ћан дан. Мо рам да при знам
да је пар да на пре ау ди ци је за
ме не био је дан од нај стре сни -
јих пе ри о да жи во та. Са мим тим
што сам већ ра ди ла као ис по -
моћ у ор ке стру, и ко ле ге су ме
по зна ва ле, же ле ла сам да се
по ка жем у што бо љем све тлу.
Ау ди ци ја је би ла са ста вље на од
два кру га. У кон ку рен ци ји нас
че тр на е сто ро, са мо нас пе то ро
је про шло у дру гу ета пу. Тре ма
је би ла ве ли ка, оче ки ва ња још
ве ћа, али упр кос то ме оста ла
сам хлад не гла ве. Убр зо на кон
што сам иза шла из ра ди ја, по -
звао ме је во ђа дру гих ви о ли на
и че сти тао, го во ре ћи да сам
при мље на. Мо јој сре ћи ни је
би ло кра ја. Још јед ном се до -
ка за ло да труд и вре ме ко је
ула жем у сви ра ње на кра ју увек
до не су успех. Ра ду јем се сва -
ком да ну ко ји ћу та мо про ве -
сти и не мо гу да до че кам да
поч не но ва кон церт на се зо на.

l Твој при ват ни и по слов ни
жи вот је са да фо ку си ран на
Сло вач ку. Ка кви су тво ји пла -
но ви за бу дућ ност и да ли под -
ра зу ме ва ју по вра так ку ћи?

– За сад за и ста не пла ни рам
да се вра тим у Ср би ју на ду же,
али сва ка ко ћу до ла зи ти че сто,
као и до са да. Не до ста је ми
„Ђе тван”, то је јед на од рет ких
ства ри ко ји ма у Сло вач кој не
мо гу на ћи за ме ну и за то се још
ви ше ра ду јем сва ком на шем
оку пља њу. У бу дућ но сти, ка да
за вр шим шко лу, во ле ла бих да
свој рад, по ред из во ђач ког,
усме рим и на пе да го шки. Мно -
го во лим де цу. Увек пам тим
ча со ве ви о ли не код мо је дра ге
про фе сор ке Са не ле Бла го је вић.
Она ми је пе да го шки узор и
во ле ла бих да и у мо јој кла си у
бу дућ но сти, ако је бу дем има -
ла, бу де та ква по ро дич на ат -
мос фе ра као и у кла си у ко јој
сам ја из ра сла у основ ној и
сред њој шко ли у Пан че ву.

Из во ђа штво је те жак по сао.
Из раз го во ра за кљу чу је мо да
из и ску је мно го стр пље ња, од -
ри ца ња, тру да и ра да. Ива на
Ива нић по се ду је из у зет ну енер -
ги ју, та ле нат и љу бав, ко ја јој
омо гу ћу је да умет ност ви ди с
оне леп ше стра не, и као та кву
је не се бич но де ли и с на ма.
Не сум њи во је по нос сво је по -
ро ди це и при ја те ља, али и Вој -
лов ча ни мо гу би ти по но сни на
сво ју су гра ђан ку, ко ја ће сву да
у све ту у нај леп шем све тлу
пред ста вља ти сво ју до мо ви ну,
ко ју, без об зи ра на све, ни ка да
не за бо ра вља.

К. Кал мар

ВИ О ЛИ НА НАЈ БО ЉИ ПРИ ЈА ТЕЉ

ВР ТО ГЛА ВИ УС ПЕ СИ И БЛИ СТА ВА 
БУ ДУЋ НОСТ ИВА НЕ ИВА НИЋ

ТУРНИР ЗА МИЛКУ

Традиција дуга 
једанаест година

Већ годинама, како се ближи
јун, Ивану Миликић сви испи-
тују да ли ће се и када играти
турнир. У питању је турнир ко-
ји Ивана са својим родитељи-
ма организује у част свог пре-
рано преминулог брата Иго-
ра, у друштву званог Милка.

Турнир носи назив „Играј-
мо за Милку” и ове године је
одржан једанаести пут. Сва-
ке године мали фудбал се игра
на терену ФК-а „Младост” из
Војловице, а познато је да бро-
ји и преко 150 учесника. Мно-
ги учесници, већином Мил-
кини другари, саиграчи, мла-
ђи или старији, долазе да ис-
поштују њега, његову поро-
дицу, али и да се лепо друже
и играју фудбал.

Ове године турнир је игран
у последњем викенду јуна.
Сунце је пекло, али никоме
од присутних на терену и ван
њега то није сметало и сви 
су уживали. Организаторка

турнира уз помоћ својих при-
јатеља сваке године успева да
обезбеди мајице за све уче-
снике, а победницима сим-
боличне награде односно пе-
харе и медаље. На турниру је
присутна и екипа панчевач-
ког Црвеног крста, која је ту
да пружи помоћ уколико се
неко од играча повреди.

Иако је ово меморијални
турнир и основни мото је уче-
ствовати, напоменућемо да је
ове године на турниру побе-
дила односно титулу одбра-
нила екипа „Ne wells Old Boys”,
која је у узбудљивом финалу
и на пенале победила екипу
ЋФ, момке који до сада нису
пропустили ниједан турнир.

Овај дводневни фудбалски
турнир је место где се исто-
времено преплићу другарство,
поштовање, жеља за победом
и традиција, која ће се, нада-
мо се, наставити и у година-
ма које су пред нама.

„ПРОЛЕЋНИ ТОНОВИ” У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

Учествовала и 
Војловчанка

Термин измењен,
квалитет нетакнут

У заиста тешким околности-
ма и уз поштовање мера опре-
за, 3. јула у свечаној сали Гим-
назије „Јан Колар” у Бачком
Петровцу одржан је 24. фе-
стивал класичне музике „Про-
лећни тонови”. Овај фести-
вал се иначе одржава 21. ју-
на, на Светски дан музике,
али због тренутне ситуације
датум одржавања је измењен.

Учеснике и посетиоце су
поздравили Јармила Врбов-
ска, директорка Гимназије,
Либушка Лакатош, председ-
ница Националног савета сло-
вачке националне мањине, др
Словенка Бенкова Мартинко-
ва, диригент, и на крају сама
организаторка и председни-
ца Месног одбора Матице сло-
вачке у Бачком Петровцу Ка-
тарина Мелегова Мелихова,
захваљујући учесницима, али
и публици, што су имали хра-
брости да у оваквим околно-
стима ипак буду на концер-
ту. Додала је да јој је жао што
је ове године концерт изгу-
био међународни карактер,
али је с друге стране изузет-
но задовољна што се конти-
нуитет одржавања није нару-
шио, без обзира на све.

На 24. фестивалу су насту-
пили: оркестар Основне шко-
ле „Јан Колар”, виолиниста
Марек Шкабла, виолиниста
Јурај Суђи млађи из Селенче,
затим флаутисткиње Анаста-
сија Мрдак и Марта Мила-
шиновић, пијанисти Ксенија
Вујачић, Мартин Червени и
Ивета Ковач из Бачког Пе-
тровца, пијаниста Марек Сту-
павски из Новог Сада, пија-
нисткиња Маријана Марчек
из Падине и наша суграђанка

оперска певачица Катарина
Калмар из Војловице, која се
представила двема компози-
цијама: „Моја дика” Ивана
Зајца и „I Co uld Ha ve Dan ced
All Night” из мјузикла „My
Fa ir Lady”.

За сјајне наступе публика
је све извођаче наградила ве-
ликим аплаузима, а Катари-
на Мелегова Мелихова им је
поделила дипломе за учешће,
компакт-дискове с претход-
ног фестивала и тренерке од
спонзора фестивала, у који-
ма су направили заједничку
фотографију. Верујемо да ће-
мо следеће године уживати
у концерту у традиционал-
ном јунском термину, на ју-
биларним 25. „Пролећним
тоновима”.

М. Калмар
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На ша су гра ђан ка, Пан чев ка,
Вој лов чан ка Јар ми ла Ива нић
се не баш та ко дав но, пре от -
при ли ке пет-шест го ди на, док
је че ка ла те ле фон ски по зив
од су пру га из Ли би је, опро ба -
ла у ве зе њу, иа ко пре то га ни -
је има ла ни ка квог ис ку ства.
Из ве зла је ви ше стол ња ка,
најпре ма њих, а за тим и не -
ко ли ко ве ли ких са сло вач ким,
бо жић ним и ус кр шњим
мотиви ма.

Ка да је уви де ла да јој то са -
вр ше но иде од ру ке, ра до зна -
лост ју је на те ра ла да се опро -
ба у још не че му. Ста ро вре те -
но, или ка ко би Сло ва ци ре кли
ко ло врат, ко је јој је укра ша ва -
ло ку ћу ни је де ло ва ло до вољ -
но ле по у оде ра ним и из бле де -
лим бо ја ма, па га је Јар ми ла
Ива нић обу кла у но ве бо је, по
ко ји ма су про цве та ли умет нич -
ки цве то ви.

По том су но вим сја јем за си -
ја ли и сто ли чи ца и кр чаг. Да -
ска за ме со је про ме ни ла сво ју
на ме ну – осли ка на, по ста ла је
украс на ку хињ ском зи ду. Из
ку хи ње у соб не ре га ле се ли ли
су се та њи ри и чи ни је ко је је
Јар ми ла прет ход но сли ка њем
укра си ла.

А он да, ка ко ка же на ша
умет ни ца, за ин три ги ра ла ју је
мисао: да ли би она мо гла да
се ба ви сли кар ством? Отво -
ри ла је не ко ли ко сај то ва за
еду ка ци ју сли ка ра и та ко се
ро ди ла пр ва сли ка у ту шу, цр -
та на чач ка ли ца ма. За пр ви
пут, пра во умет нич ко де ло.
Охра бре на, кре ну ла је да ра -
ди уљем на плат ну. Би ла је то
нај пре на и ва, ма ко ви, цве то -
ви, али ин тер нет је ну дио и
дру ге сти ло ве, сли ка ње акрил -
ним бо ја ма, рад ве ли ким чет -
ка ма и шпа хтла ма. Јар ми ла
се у све му опро ба ла и та ко је
за пет го ди на на ста ло мно -
штво сли ка ра зних сти ло ва и
у ра зним тех ни ка ма.

Ка же, не зна тач но ко ли ко
сли ка је на сли ка ла, али ни је
ма ње од пе де сет. За и ста им по -
зант но. При ли ком ка фе ни са -
ња код Ива ни ће вих још у ку ћи
у Вој ло ви ци за па зи ли смо сли -
ку на зи ду. На кон ста та ци ју:

„Ле па вам је сли ка. Ко ју је
цртао?”, Јар ми ла је скром но
одгово ри ла: „Ја... А има још”.
По ка за ла нам је до та да шњу
колек ци ју. На чу ђе ње за што се
не хва ли сво јим та лен том,
скром но је од го во ри ла: „Ја то
ра дим за сво ју ду шу...”

Ипак смо је за мо ли ли да
нас по зо ве ка да на сли ка не -
што но во. Убр зо нас је оба ве -
сти ла да има још две но ве сли -
ке. Оти шли смо да их ви ди -
мо. У ме ђу вре ме ну Ива ни ћи
су се пре се ли ли у Гор њи град,
у но ву ку ћу, где има ви ше про -
сто ра, па су све сли ке про на -
шле сво је ме сто на зи до ви ма.
Ми сли ли смо да им је ме сто
и у овом тек сту, јер сво јом
умет нич ком вред но шћу то и
за слу жу ју.

За слу жу је то и на ша умет -
ни ца, ко јој же ли мо још мно го
ин спи ра ци је за но ва де ла из
ње них ру ку.

М. К.

Пан де ми ја ко ро на ви ру са по го -
ди ла је цео свет. Не ке зе мље
ви ше, а не ке ма ње. Си гур но је
да ви рус не би ра на осно ву ра -
се или на ци је. Ни ти раз ли ку је
вер ску при пад ност. А ка ко се
ис по ста ви ло, овај ми ни ја тур -
ни ор га ни зам мо же за не ко ли -
ко не де ља да учи ни оно што
вер ски ли де ри ни су мо гли де -
це ни ја ма – да ује ди ни ре ли ги -
је. Да ли је те шко вре ме иза
нас или не зна мо шта нас и да -
ље че ка? Зна мо са мо да се и
да ље ин тен зив ни је мо ли мо, да
тра жи мо од Го спо да да нам по -
мог не, а да нас те шка си ту а ци -
ја у це лом све ту за о би ђе.

Уво ђе ње ван ред ног ста ња у на -
шој зе мљи и про пи са них ме ра
ра ди су зби ја ња и спре ча ва ња
ши ре ња за ра зне бо ле сти ко вид
19 и за шти те ста нов ни штва,
као и за бра на кре та ња на јав -
ним ме сти ма до при не ли су, из -
ме ђу оста лог, и про ме на ма у
са мој Сло вач кој еван ге лич кој
а. в. цр кви у Ср би ји. По на ло гу
би ску па SEAVC у Ср би ји Са -
му е ла Вр бов ског, за по сле ни
све ште ни ци ни су одр жа ва ли
ли тур ги је у цр ква ма.

Сва ки све ште ник је пре ко
ин тер не та об ја вљи вао уна пред
сни мље ну ли тур ги ју и та ко одр -
жао цр кве ни жи вот сво јих вер -
ни ка. С дру ге стра не, су о чи ли
су се с још јед ним про бле мом,
а то је да ин тер нет не ма сва ко,
с об зи ром на то да је циљ на
гру па ста ри ја ге не ра ци ја, ко ја
је овим ме ра ма би ла нај ви ше
по го ђе на. За то је цр кве на оп -
шти на Сло вач ке еван ге лич ке
а. в. цр кве у Вој ло ви ци, са све -
ште ни ком Бра ни сла вом Ку ли -
ком на че лу, до шла на иде ју
да, по ред те ле фон ских раз го -
во ра, као по др шке ста ри јим
вер ни ци ма, сва ке не де ље

разноси штам па ну вер зи ју по -
ро дич не ли тур ги је.

У ову ак ци ју се укљу чи ла и
цр кве на омла ди на, ко ја је без
по го во ра с ве ли ким оду ше вље -
њем раз но си ла ма те ри јал свим
по ро ди ца ма у ко ји ма жи ве Сло -
ва ци у Вој ло ви ци и Пан че ву.
Док су мла ди ћи и де вој ке раз -
но си ли штам па не при мер ке ли -
тур ги је, ус пут су не се бич но по -
ма га ли и ста ри јим љу ди ма. Од -
ла зи ли су у по шту, апо те ку,
про дав ни цу и ти ме чи ни ли ве -
ли ку услу гу.

Ова кав по ду хват су по хва ли -
ли и мно ги су гра ђа ни ко ји ни -
су би ли у мо гућ но сти да до ла -
зе у цр кву ни пре пан де ми је.
Они нај вер ни ји су жељ но иш -
че ки ва ли на ред ну ли тур ги ју, а
пре ма њи хо вим ре чи ма, за јед -
но су чи та ли, пе ва ли и мо ли ли
се, иа ко то ни је би ло у цр кви.
Јер Бог је сву да при су тан без
об зи ра на вре ме и ме сто. То их
је одр жа ва ло, то им је да ло сна -
гу да пре бро де ову те шку си ту -
а ци ју. Мо ли тва и пе сме су им
ода гна ле ло ше ми сли.

Та ко је про шла и ус кр шња
ли тур ги ја, иа ко се чак ни они
нај ста ри ји вер ни ци не се ћа ју
да је не ки пра зник про шао без
од ла ска у цр кву, чак и у те жим
вре ме ни ма.

Као што мно ги зна ју, вој ло -
вач ке Сло ва ки ње су ја ко вред -
не же не, па ни у ова квој си ту а -
ци ји ни су оста ле рав но ду шне.
Због ве ли ке по тра жње, али и
не до стат ка за штит них ма ски у
апо те ка ма, за јед нич ким сна га -
ма, ве зи ље из СКПД-а „Ђе тван”
и ол тар ног кру жо ка же на у
окви ру цр кве ор га ни зо ва ле су
ве ли ку ак ци ју ши ве ња ма ски.
Циљ је био да нај пре опре ме
ве ли ки број здрав стве них рад -
ни ка из Вој ло ви це ко ји ра де у
Оп штој бол ни ци у Пан че ву и у

Бе о гра ду, а за тим све љу де ко -
ји ни су би ли у мо гућ но сти да
са ми при ба ве или са ши ју ма -
ску, ко ја је би ла пре ко по треб -
на ра ди соп стве не за шти те, али
и за шти те љу ди у око ли ни.

По ред то га, тре ба спо ме ну -
ти још јед ну по хвал ну ак ци ју
ко ја је та ко ђе из вр ше на за хва -
љу ју ћи ве ли ком бро ју ху ма них
љу ди из Вој ло ви це, као и ан га -
жо ва њу Ме сне за јед ни це и Гра -
да Пан че ва.

Па ке ти с пре храм бе ним про -
из во ди ма и хе ми јом до ста вља -
ни су Вој лов ча ни ма ко ји ма је
ова по моћ би ла по треб на. Пре -
ма ре чи ма све ште ни ка Бра ни -
сла ва Ку ли ка, то је би ло ле по,
али и те шко ду хов но ис ку ство.
До дао је:

– Чак и на овом ко ра ку мо -
же мо ви де ти да те шке жи вот -
не си ту а ци је мо гу збли жи ти и
при бли жи ти љу де Бо гу и ду -
хов ном жи во ту.

По сле не ко ли ко ме се ци жи -
вот се по ла ко вра ћа у нор ма -
лу, цр кве по но во ши ром отва -
ра ју вра та, а цр кве на зво на по -
зи ва ју вер ни ке да при су ству ју
не дељ ној ли тур ги ји, али све и
да ље под ве ли ким опре зом. Не -
ки ка жу да су им ма ске по ста -
ле део сва ко дне ви це, без че га
не кре ћу од ку ће. Иа ко у цр -
кви се ди мо до ком ши ни це или
при ја те ља, ро ђа ка или по зна -
ни ка, ово га пу та је то ма ло
дру га чи је. Др жи се ра сто ја ње,
а све оста ло функ ци о ни ше нор -
мал но. Не до ста је сти сак ру ке
ка да тре ба да се ра зи ђу у ми -
ру, али мо ли тва је мо жда ја ча,
ис кре ни ја.

Иа ко је и да ље ви рус при су -
тан, оста је да има мо ве ру, на -
ду и љу бав пре ма Бо гу и бли -
жњи ма и да ве ру је мо у бо ље
су тра.

Але на Ку лик

ЦР КВЕ НИ ЖИ ВОТ ЗА ВРЕ МЕ КО РО НЕ

ЗА ЈЕД НИЧ КА ВЕ РА У БО ЉЕ СУ ТРА

ДУГОМ ПРОТИВ КОРОНЕ

„Цртежни” оптимизам
Војловачка деца која похађа-
ју веронауку у Основној школи
„Братство–јединство” и у сло-
вачкој евангеличкој цркви у
Војловици покренула су једну
занимљиву акцију. То је запра-
во био само низ акција које су
започете у Италији, Шпанији,
Хрватској, Америци, а затим
су се прикључила деца у Сло-
вачкој, као и деца у Војводи-
ни. Док се цео свет борио с ко-
ронавирусом и изолацијом, ма-
лишанима широм света није
недостајала машта да би се те-
шки дани преживели. Деца су
цртала дуге, а цртеже су лепи-
ли на прозоре, на места где би
их пролазници најбоље могли
видети.

– Укључили смо се у ову ини-
цијативу зато што се трудимо
да останемо што позитивнији
у наша четири зида. Супер је
идеја да родитељи и деца цр-
тају дугу, која је симбол наде и
весеља, а исто се тако надамо
да ће мотивисати неког прола-
зника да зна да ће све ово про-
ћи, да иза кише долази сунце –
додаје Данијела Холок, мајка
троје деце.

А тако мисле и ова деца, ко-
ја су, иако мала, пуна оптими-
зма и разумевања. Уверите се
и сами:

„Цртали смо дугу на прозо-
ру да што пре прође епидеми-
ја, да се што брже вратимо у
школске клупе, код наших при-
јатеља и учитељице”, Ема Влчек;

„Овај цртеж сам нацртала за
људе који морају да иду на по-
сао кад је коронавирус”, Ан-
дреа Холок;

„Нацртала сам дугу на про-
зору, да упозорим све прола-
знике да остану код своје куће,
да што пре могу да се вратим
другарима у вртићу”, Лаура
Листмајер.

Испунимо им жељу и оста-
нимо код куће како бисмо им
омогућили да своју срећу с про-
зорских цртежа врате и на ули-
це и игралишта.

А. Кулик

ОТ КРИ ВЕ НО БЛА ГО

Умет нич ке сли ке, ве зо ви...

Кристина Гајан
(1955–2020)

У суботу 11. јула увече, након дуге и
тешке болести, у Војловици је преми-
нула Кристина Гајан, рођена Злох, не-
уморна радница на неговању и очува-
њу идентитета Словака у Војловици.

Рођена је 1. маја 1955. године у
Бољевцима, где се већ као сасвим
млада укључује у аматерски живот
Словака у том месту. Активно уче-
ствује у обнављању активности КУД-
а „Сладкович” од 1975. Више година
је била секретар КУД-а, али и орга-
низатор културних манифестација. Дубок траг је оставила и у
позоришном животу у селу, а као глумица је више пута награ-
ђивана. Бољевчанима ће сигурно остати у добром сећању.

Након удаје 1979. године одлази у Војловицу, где наставља
са аматерском активношћу и током наредних тридесет годи-
на изорала је дубоку бразду у неговању културе, традиције и
идентитета војловачких Словака. Одмах по доласку у Војло-
вицу укључила се у рад СКПД-а „Ђетван”. Дуги низ година је
била активни члан позоришног ансамбла, с којим је увежба-
ла преко тридесет представа. За своја глумачка остварења је
више пута награђивана. Од 1991. до 2000. године била је се-
кретар друштва, а паралелно је радила и на превођењу и лек-
торисању текстова позоришних представа. Поред тога, пре-
водила је бројне друге текстове за потребе војловачких Сло-
вака. Значајан допринос је дала и подизању на виши ниво
глумачког изговарања словачких текстова у овој средини, јер
су под великим утицајем асимилације. Поред тога што је би-
ла активна глумица, Кристина је учествовала и у подмлађи-
вању ансамбла, тако што је радила као асистент режије деч-
јих представа, у којима су израсли бројни млади глумци, ко-
ји су данас носиоци позоришног живота у Војловици.

Кристина Гајан је била активна и ван дасака које живот
значе. Била је ауторка многих пројеката, члан редакције
књиге посвећене 30. годишњици оснивања „Ђетвана”, „Ђе-
твановог” билтена и монографије Војловице. Један је од
оснивача словачке редакције ТВ Панчева, где је одређено
време радила и као новинар. Последњих година свог живота
била је активна и у удружењу жена при СКПД-у „Ђетван”,
али и у секцији жена при Словачкој евангеличкој цркви у
Војловици, чији је била и оснивач и председник.

Кристина Гајан је била скромна и цењена међу члановима
културно-уметничких друштава. На свој завичај – Бољевце –
није заборавила ни након одласка у Војловицу. Захваљујући
њој два друштва из ове две средине тесно су сарађивала.

Кристина Гајан је сахрањена 14. јула на војловачком гро-
бљу у присуству породице, али и бројних аматера и пошто-
валаца њеног рада из Војловице и Бољеваца.

Нека јој је вечна слава.
В. Хуђец

IN ME MO RI AM
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Ivana Ivaničová, skromná a pra-
covitá huslistka, venuje svoj život
umeniu a teší sa každému nové-
mu okamihu, ktorý jej umelecké
povolanie prináša. Mnohokrát
dokázala, že tvrdá práca a usilov-
nosť sa oplatia, ale tento rok je pre
ňu výnimočný, pretože začala no-
vú etapu svojho života. V rozho-
vore nám odhalila, ako to všetko
začalo, aké dobrodružstvá ju ča-
kali v neznámom prostredí, tiež aj
to, čo ju v nasledujúcom období
čaká.

“Pančevac”: Ako vyzerala prijí-
macia a diplomová skúška?
Ivana Ivaničová: Príchod na prijí-
maciu skúšku bol skokom do ne-
známa. Na ten deň som sa dlho
pripravovala a  bála som sa. Ne-
poznala som žiadneho profesora
alebo študenta. Nevedela som, čo
ma čaká a či ma vôbec prijmú na
štúdium. Teraz, po troch rokoch,
bola situácia opäť veľmi neistá
kvôli koronavírusu. Diplomový
koncert sa mal konať v apríli. Celá
moja rodina sa pripravovala prísť
a podporiť ma, naozaj som sa na
to tešila, nič z toho však nebolo
možné. V sále sme boli prítomní
len profesori a ja. Nakoniec všet-
ko bolo dobre a vďaka tomu sa
úspešne zložená prijímacia skúš-
ka na magisterské štúdium kona-
la iba pro forma.

l Každý nový začiatok je ťažký.
Čo bolo pre teba najťažšie?

- Musím sa priznať, že môj za-
čiatok na Slovensku bol veľmi ťaž-
ký. Bola som veľmi mladá, mala
som osemnásť rokov, v prvých
mesiacoch mi chýbalo všetko: ro-
dina, kamaráti ...Ani jazyk som
nepoznala dokonale. Postupne
som tu spoznala veľa priateľov,
profesori našej akadémie sú na-
ozaj úžasní. Môj profesor husiel,
Robert Mareček je pre mňa zvlášť
vzácny. Je to dobrý pedagóg, ale
aj veľká podpora v živote. Okrem
toho sa sem presťahovali aj moje
dvenajlepšie kamarátky, tak teraz
som veľmi spokojná a šťastná. Ke-
by som musela, urobila by som
všetko rovnako ako vtedy, nič by
som nezmenila.

l Nevyhnutnou súčasťou života
interpetov sú vystúpenia a koncerty,
ktoré Teba tiež neobišli. Môžeš sa
s nami podeliť o svoje zážitky a
spomienky?

- Mávam koncerty veľmi často.
Tento rok sa naplnil môj ďalší
sen, a to bolo hrať sólo, sprevá-
dzaná orchestrom. Toto leto som
mala koncerty so Slovenským
mládežníckym orchestrom v Bra-
tislave a v Konzerthause v Berlí-

ne. V septembri minulého roka
som dostala ponuku ísť na me-
siac do Číny. Samozrejme, hned´
som súhlasila a vôbec som neoľu-
tovala. Čína je úplne iný svet, vo
všetkom sa líši od našej kultúry,
počnúc nezvyčajnou kuchyňou -
napr. kačací jazyk je ako nejaká
naša tyčinka - kde nikdy nie si is-
tý, čo si zjedol, až potiaľ, že ľudia
ešte nemajú poslucháčsku kultú-
ru, takže na koncertoch často

kričia, rozprávajú sa ... Za 28 dní
sme mali 22 koncertov, čo zna-
mená, že sme cestovali z jedného
miesta na druhé. Všetci sme sa
pekne kamarátili, aj keď bolo ľudí
od 20 po 70 rokov. Tiež som pät-
násť dní bola na zájazde s rozhla-
sovým orchestrom, cestovali sme
po celom strednom Nemecku, ale
toto cestovanie sa veľmi líšilo od
cestovania po Číne, už nám všet-
ko bolo známe, nebolo tak ne-
zvyčajné. Teraz, v septembri, má-
me naplánovaný koncert v Mo-
zarteume, najprestížnejšej sále v
Salzburgu, ale môžem slobodne
povedať aj v celom svete. Na to sa
veľmi teším a dúfam, že sa to
uskutoční.

l Čo Ti pomáha na každom 
vystúpení vyniknúť?

Vdaka za to vyniknúť. Ked´ sa
pripravujem na vystúpenie, ne-
mám nič také, čo by som mohla
nazvať rituálom. Je pravda, že
ked´ máš veľa koncertov, niet
mnoho času na rozmýšľanie, tak
to vôbec ani nie je také očarujúce,
ako sa zdá. Ale rada si nechám
dosť času na maľovanie, kým to
robím, rozmýšľam o  koncerte

a  o  všetkom dôležitom na čo si
mám spomenúť pred hraním.

l Pri tom všetkom musí byť
ťažké nájsť si čas pre seba, priateľov
... Podarilo sa Ti venovať sa niečo-
mu inému, nejakému koníčku,
športu?

- Koníček a práca je pre mňa to
isté, robím to, čo milujem, takže
sa momentálne venujem iba to-
mu, ale rada by som v budúcnosti
hrala nejaké iné žánre okrem kla-
sickej hudby, ale tomu sa budem
venovať po ukončení školy.

l Už sme spomínali, že si úspeš-
ne ukončila vysokoškolské štúdium
a ešte úspešnejšie sa zapísala na
magisterské, ale to nie je Tvoj 
jediný úspech. Zamestnanie v 

Slovenskom rozhlase je ďalším
veľkým krokom, ktorý Ti určite
ponúka nové možnosti. Ako vy-
zeral konkurz?

- Môj termín na konkurz bol 3.
marca, na narodeniny môjho
otca. Asi to bol aj môj šťastný deň.
Musím sa priznať, že niekoľko dní
pred konkurzom bolo jedným z
najviac stresujúcich období môj-
ho života. Keďže som už pracova-
la ako „posilnenie“ v orchestri, a
kolegovia ma poznali, chcela som
sa ukázať v tom najlepšom svetle.
Konkurz pozostával z dvoch kôl.
V konkurencii nás bolo štrnásť,
iba päť z nás prešlo do druhej eta-
py. Tréma bola veľká, očakávania
ešte väčšie, ale napriek tomu som
ostala chladná. Krátko potom, čo
som opustila rádio, zavolal mi ve-
dúci druhých huslí a zablahoželal,
že som prijatá. Môjmu šťastiu ne-
bolo konca. Opäť sa ukázalo, že
úsilie a čas, ktorý vkladám do cvi-
čenia, vždy prinášajú úspech. Te-
ším sa na každý deň, ktorý tam
strávim, a nemôžem sa dočkať na
novú koncertnú sezónu.

l Tvoj súkromný a pracovný ži-
vot je teraz zameraný na Slovensko.
Aké máš plány do budúcna a či sa
plánuješ vrátiť domov?

- Zatiaľ sa do Srbska naozaj ne-
plánujem vrátiť, ale určite budem
chodiť často, ako predtým. Chýba
mi Detvan, je to jedna z riedkych
vecí, ktorú ničím na Slovensku
nemôžem nahradiť, a preto sa eš-
te viac teším na každé z našich
stretnutí. V budúcnosti, keď za-
končím školu, by som sa chcela
popri vystúpení zamerať aj na pe-
dagogiku. Veľmi milujem deti.
Vždy spomínam na hodiny huslí
s mojou drahou profesorkou Sa-
nelou Blagojevićovou. Je to môj
pedagogický vzor a bol by som
rada, keby moja trieda v budúc-
nosti, ak ju budem mať, mala ta-
kú rodinnú atmosféru ako trieda,
v ktorej som vyrastala na základ-
nej a strednej škole v Pančeve.

Byť interpretom je náročná
práca. Z rozhovoru sme dospeli k
záveru, že to vyžaduje veľa trpe-
zlivosti, obete, úsilia a práce. Iva-
na Ivaničová má výnimočnú
energiu, talent a lásku, čo jej
umožňuje vidieť umenie z tej naj-
krajšej strany, a s  takou sa o  ňu
s  nami delí. Je nepochybne pý-
chou svojej rodiny a priateľov, ale
aj Vojlovičania môžu byť hrdí na
svoju spoluobčanku, ktorá svoju
vlasť bude reprezentovať v najlep-
šom svetle všade vo svete,a   na
ktorú, bez ohľadu na všetko nikdy
nezabúda.

K. Kalmárová

HUSLE NAJLEPŠÍ KAMARÁT

ZÁVRATNÉ ÚSPECHY A SVETLÁ 
BUDÚCNOSŤ IVANY IVANIČOVEJ

TURNAJ PRE MILKU

Jedenásťročná tradícia

Už roky, ako sa blíži jún, sa kaž-
dý pýta Ivany Milikićovej, či sa
bude hrať turnaj a kedy. Ide o
turnaj, ktorý Ivana spolu s rodič-
mi organizuje pre svojho pred-
časne zosnulého brata Igora, v
spoločnosti známeho ako Milka.

Turnaj nesie názov Hrajme
pre Milku, a tento rok sa konal
už po jedenástykrát. Každý rok
sa na ihrisku FK Mladosť z Voj-
lovice hrá malý futbal, a je zná-
me, že sa ho zúčastní viac než
150 hráčov.

Mnohí účastníci, väčšinou
priatelia Milky, spoluhráči,
mladší alebo starší, prichádzajú
z úcty k nemu, jeho rodine, ale
tiež aj aby sa pekne kamarátili
a hrali futbal.

Tento rok sa turnaj uskutočnil
v posledný júnový víkend. Slnko
silne hrialo, ale nikomu z  prí-
tomných to neprekážalo a turnaj
si užili. Organizátorke turnaja sa,

s  pomocou svojich kamarátov,
každý rok podarí zabezpečiť trič-
ká pre všetkých účastíkov, a pre
víťazov symbolické odmeny, te-
da, poháre a medaily. Na turnaji
je vždy prítomný aj tím Červené-
ho kríža Pančevo, ktorý je tu
v prípadeak by sa niekto z hráčov
zranil.

Aj keď je toto pamätný turnaj
a jeho základným mottom je zú-
častniť sa, pripomíname, že ten-
to rok tím Newells Old Boys vy-
hral turnaj a obhájil titul. Vo
vzrušujúcom finále porazili
s  penaltovými rozstrelmi tím
ĆF, chlapcov, ktorí si doteraz
nenechali újsť jediný turnaj.

Tento dvojdňový futbalový
turnaj je miestom, kde sa prelí-
na priateľstvo, úcta, túžba zvíťa-
ziť a tradícia, ktorá, dúfame, bu-
de pokračovať aj v nasledujú-
cich rokoch.

I. M.

JARNÉ NÔTY V BÁČSKOM PETROVCI

Zúčastnila sa 
aj Vojlovičanka

Termín zmenený,
kvalita neporušená

V skutočne zložitých okolnos-
tiach a za uctievania bezpeč-
nostných opatrení v piatok 3.
júla v slávnostnej sieni Gymná-
zia Jána Kollára v Báčskom Pe-
trovci odznel 24. roč-
ník festivalu vážnej
hudby Jarné nôty.
Tento festival sa zvy-
čajne koná 21. júna,
vo Svetový deň hud-
by, ale vzhľadom na
aktuálnu situáciu sa
dátum zmenil.

Účastníkov a ná-
vštevníkov privítali
Jarmila Vrbovská,
riaditeľka Gymnázia,
Libuška Lakatošová, predsed-
níčka Narodnostnej rady slo-
venskej národenstnej menšiny,
dr Slovenka Benková -Martin-
ková, dirigent, a na konci aj sa-
ma organizátorka podujatia a
predsedníčka Miestneho odbo-
ru Matice slovenskej v Báčskom
Petrovci, Katarína Melegová-
Melichová, vijadrujúc vďaku
všetkým účastníkom a divákom
za smelosť prísť na tento kon-
cert aj  za takýchto okolností.
Dodala, že ľutuje, že tento rok
koncert stratil svoj medzinárod-
ný charakter, ale na druhej stra-
ne bola nesmierne spokojná, že
nepretržitosť podujatia nebola
narušená, bez ohľadu na všetko.

Na 24. festivale vážnej hud-
by Jarné nôty vystúpili: Orche-

strík ZŠ Jána Kollára, huslista
Marek Škabla, huslista Juraj
Súdi ml. zo Selenče, flautistka
Anastasija Mrdaková, pianist-
ka Ksenija Vujačićová, flautist-
ka Marta Milašinovićová, pia-
nista Martin Červený, pianist-
ka Iveta Kováčová, huslistka
Marína Cerovská z Báčskeho

Petrovca, pianista Marek Stu-
pavský z Nového Sadu, pianist-
ka Mariana Marčeková z Padi-
ny a operná speváčka Katarína
Kalmárová z  Vojlovice, ktorá
sa predstavila dvomi skladba-
mi: I. Zajc Moja Dika a I could
have danced all night z  muzi-
kálu My fair lady.

Publikum odmenilo všetkých
účinkujúcich veľkým potleskom
za ich vynikajúce výkony a Kata-
rína Melegová- Melihová im
odovzdala diplomy za účasť, CD
platne z predchádzajúceho festi-
valu a mikiny od sponzorov festi-
valu, v ktorých urobili spoločnú
fotografiu. Veríme, že si o rok
užijeme koncert v tradičnom jú-
novom termíne na jubilejných
25. Jarných nôtach. M. K.



Piatok 31. júl 2020

pancevac@pancevac-online.rs

VIII

DÚHOU PROTI KORONE

Kreslený optimizmus
Vojlovické deti, ktoré navšte-
vujú hodiny náboženstva na zá-
kladnej škole Bratstva a jednoty
a  v  slovenskom evanjelickom
kostole urobili jednu zajiímavu
akciu. Bol to vlastne iba rad ak-
cií, ktoré sa začali v Taliansku,
Španielsku, Chorvátsku, Ameri-
ke a potom sa k nim pripojili de-
ti na Slovensku, ako aj deti vo
Vojvodine. Zatiaľ čo celý svet
zápasil s koronavírusom a izolá-
ciou, detičkám z  celého sveta
nechýbala predstavivosť, aby
prežili ťažké dni. Deti 
kreslili dúhy a lepili kresby na
okná na miestach, kde ich mohli
okoloidúci najlepšie vidieť.

Zúčastnili sme sa tejto akcie,
lebo sa snažime zostať čim pozi-
tívnejši medzi štyrmi stenami. Je
to skvelý nápad pre rodičov a
deti, aby nakreslili dúhu, ktorá
je symbolom nádeje a radosti, a
tiež dúfame, že bude motivovať
niektorého okoloidúceho, aby
vedel, že to všetko prejde, že
slnko vždy prichádza po daždi -
dodáva Danijela Holoková, mat-
ka troch detí.

Tak si myslia aj tieto deti kto-
ré, aj napriek tomu že sú malé,
sú plné optimizmu a porozume-
nia. Presvedčte sa sami:

„Na okno sme kreslili dúhu,
aby epidémia prešla čo najskôr,
aby sme sa mohli vrátiť do škol-

ských lavíc k  našim kamarátom
a k učiteľke”, Emma Vlčková;

“Toto som nakreslila pre ľudí,
ktorí musia ísť do práce, keď je
koronavírus,” Andrea Holoková;

„Nakreslila som na okno dúhu,
aby som varovala všetkých oko-
loidúcich, aby zostali doma, aby
som sa mohla čo najskôr vrátiť ku
kamarátom v materskej škole,“
Laura Listmajerová.

Splňme im prianie a  zostaňme
doma, aby sme im umožnili vrátiť
šťastie z kresieb z okna do ulíc a na
detské ihriská. A. Kulíková

Naša spoluobčanka, Pančevka,
Vojlovičanka, Jarmila Ivanićová
si nie tak dávno, pred piatimi ale-
bo šiestimi rokmi, zatiaľ čo čakala
na telefonát od manžela z Líbye,
vyskúšala vyšívanie, aj keď pred-
tým nemala žiadne skúsenosti.
Vyšila niekoľko obrusov, najskôr
menších a potom niekoľko veľ-
kých so slovenskými, vianočnými
a veľkonočnými motívmi.

Keď si uvedomila, že to robí
dokonale, zvedavosť ju prinútila
vyskúšať si aj niečo iné. Staré vre-
teno alebo, ako hovoria Slováci,
kolovrat, ktoré zdobilo jej dom,
nevyzeralo pekne v ošarpaných a
vyblednutých farbách, tak ho Jar-
mila Ivanićová obliekla do no-
vých farieb, po ktorých rozkvitli
umelecké kvety.

Džbán a stolička si získali novú
tvár. Doska na mäso zmenila svoj
účel - vymaľovaná, stala sa ozdo-
bou na kuchynskej stene. Misy a
taniere, ktoré Jarmila predtým
zdobila maľbami, sa z kuchyne
presunuli do skríň v izbe.

A potom, ako hovorí naša umel-
kyňa, ju táto myšlienka zaujala:
mohla by sa venovať maľbe? Na-
vštívila niekoľko internetových
stránok pre vzdelávanie maliarov, a
tak sa zrodil prvý obraz maľovaný
tušom a špáradlami. Na prvýkrát
skutočné umelecké dielo. Povzbu-
dená, rozhodla sa urobiť olejomaľ-
bu. Bola to najprv insitná maľba,
vlčie maky, kvety, ale internet tiež
ponúkol iné štýly, maľovanie akry-

lovými farbami, prácu s veľkými
kefami a špachtľami. Jarmila vy-
skúšala všetko a za päť rokov
vzniklo mnoho obrazov urobe-
ných rôznými štýlmi a technikami.

Hovorí, že nevie presne, koľko
obrazov namaľovala, ale nie je ich
menej ako päťdesiat. Naozaj pô-
sobivé. Keď sme si dali kávu v ro-
dinnom dome Ivanićov vo Vojlo-
vici, všimli sme si obraz na stene.
Na koštatáciu: „Máte krásny ob-
raz. Kto ho namaľoval? “, Jarmila
skromne odpovedala:„ Ja ... a je
ich ešte “. Ukázala nám predchá-
dzajúcu zbierku. Začudovali sme
sa, prečo sa nechváli svojím talen-
tom. Ona na to skromne odpove-
dala: „Robím to pre seba ...“

Predsa sme ju požiadali, aby
nám zavolala, keď namaľuje niečo
nové. Čoskoro nás informovala,
že má ďalšie dva nové obrazy. Išli
sme si ich pozrieť. Medzitým sa
Ivanići presťahovali do časti mes-
ta Gornji grad, do nového domu,
kde je viac priestoru, takže všetky

maľby našli svoje miesto na ste-
nách. Mysleli sme si, že si nájdu
miesto aj v tomto texte, pretože si
to svojou umeleckou hodnotou
zaslúžia.

Zaslúži si to aj naša umelkyňa,
ktorej želáme veľa inšpirácie pre
nové diela z jej rúk.

M. K.

Pandémia koronavírusu zasiahla celý
svet. Niektoré krajiny viac a iné me-
nej. Je isté, že si vírus nevyberá na zá-
klade rasy alebo národa. Nevyberá si
ani podľa vyznania. Vypadá tak, že
tento miniatúrny organizmus dokáže
za pár týždňov urobiť to, čo nábo-
ženskí vodcovia neboli schopní urobiť
desaťročiami - zjednotiť náboženstvá.
Je tažké obdobie za nami, alebo ešte
nevieme, čo nás čaká? Vieme to, že sa
vrúcnejšie modlíme, žiadame od Pá-
na, aby nám pomohol, aby sme sa vy-
hli ťažkej situácii v celom svete.

Vyhlásenie nudzového stavu v na-
šej krajine, a  uvádzanie opatrení
pre boj proti koronavírusu na
ochranu obyvateľstva, ako aj zákaz
pohybu na verejných miestách,
priniesli, okrem iného, zmeny aj
v samotnej Slovenskej evanjelickej
AV cirkve v Srbsku. Na príkaz bi-
skupa SEAVC v Srbsku Samuela
Vrbovského zamestnaní farári ne-
vykonávali služby v kostoloch.

Každý farár uverejňoval pro-
stredníctvom internetu vopred na-
točenú službu, a tak udržoval cir-
kevný život svojich veriacich. Na
druhej strane čelili inému problé-
mu. Hlavne to, že nie každý má in-
ternet, a cieľovou skupinou je staršia
generácia, ktorá bola týmito opatre-
niami najviac zasiahnutá. Preto sa
cirkevná obec Slovenskej evanjelic-
kej AV cirkvi vo Vojlovici, na čele s
farárom Branislavom Kulíkom, roz-
hodla, že okrem telefonických roz-
hovorov, na podporu starších veria-
cich, každý týždeň budu roznášať
tlačenú verziu rodinnej liturgie.

K tejto akcii sa pripojila aj cirkev-
ná mládež , ktorá bez diskusie s veľ-
kým nadšením roznášala materiál
všetkým rodinám, v ktorých žijú
Slováci vo Vojlovici a  v Pančeve.
Kým mladenci a dievčatá roznášali
tlačené kópie liturgie, v rovnaký čas
pomáhali starším ľuďom. Išli na po-
štu, do lekárne, do obchodu a na ten
spôsob boli veľmi nápomocní.

Toto úsilie ocenili mnohí spolu-
občania, ktorí nemohli chodiť do
kostola ani pred pandémiou. Najver-
nejší netrpezlivo očakávali ďalšiu li-
turgiu a podľa ich slov,spolu čítali,
spievali a modlili sa, hoci to nebolo v
kostole. Pretože Boh je prítomný
všade, bez ohľadu na čas a miesto. To
ich udržovalo, dalo im silu prekonať
túto ťažkú   situáciu. Modlitba a pies-
ne rozohnali zlé myšlienky.

Takto prešli aj veľkonočné služ-
by, aj keď si ani najstarší veriaci
nepamätajú že, ani v horšich ča-
soch, niektorý sviatok prebiehol
bez kostola.

Ako mnohí vedia, vojlovické Slo-
venky sú veľmi usilovné ženy, a tak
ani v tejto situácii nezostali ľahos-
tajné. Kvôli veľkému dopytu, ale aj
nedostatku ochranných rúšok v le-
kárňach, spoločným úsilím, výšiv-
kárky zo SKOS Detvan a Oltárneho
kružka žien v rámci cirkvi zorgani-
zovali veľkú akciu šitia rúšok. Cie-
ľom bolo najprv vybaviť veľký počet
zdravotníckych pracovníkov z Voj-
lovice, ktorí pracujú v nemocnici
v Pančeve a v Belehrade, a potom aj
všetkých ľudí, ktorí si sami nemohli
zabezpečiť alebo ušiť rúško, ktoré
bolo veľmi potrebné pre ich vlastnú
ochranu, ale tiež aj ochranu ľudí
v ich prostredí.

Okrem toho by sme mali spo-
menúť ďalšiu chvályhodnú akciu,

ktorá sa uskutočnila aj vďaka veľ-
kému počtu humánnych ľudí z
Vojlovice, ako aj vďaka zapojeniu
Miestneho spoločenstva a mesta
Pančevo.

Občanom Vojlovce, ktorí túto
pomoc potrebovali, boli doručené
balíčky s potravinami a chemiká-
liami. Podľa farára Branislava Ku-
líka to bola pekná, ale aj ťažká du-
chovná skúsenosť. Pridal:
- Aj v  takýchto chvíľach môžeme
vidieť, že ťažké životné situácie
môžu ľudí priblížiť navzájom, ale
aj Bohu a duchovnému životu.

Po niekoľkých mesiacoch sa život
pomaly vracia do normálu, kostoly
znovu otvárajú dvere a zvony pozý-
vajú veriacich, aby sa zúčastnili ne-
deľných služieb, ale všetko stále veľ-
mi opatrne. Niektorí hovoria, že sa
masky stali súčasťou ich každoden-
ného života, bez ktorých neopúšťajú
domov. Aj keď sedíme v kostole ved-
ľa susedov alebo priateľov, príbuz-
ných alebo známych, tentoraz je to
trochu iné. Dodržiava sa vzdiale-
nosť, ale všetko ostatné funguje nor-
málne. Chýba podanie rúk, keď sa
treba rozísť v pokoji, ale modlitba je
preto silnejšia, úprimnejšia.

Aj napriek tomu, že je vírus stále
prítomný, musíme mať vieru, ná-
dej a lásku k Bohu a  blížnemu,
a veriť, že zajtra bude lepšie.

Alena Kulíková

CIRKEVNÝ ŽIVOT POČAS KORONY

V SPOLOČNEJ VIERE PRE 
LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK

ODHALENÝ POKLAD

Umelecké obrazy, výšivky...

Kristina Gajanová
(1955 – 2020)

V sobotu večer 11. júla po dlhej a ťažkej
chorobe vo Vojlovici umrela Kristína
Gajanová, narodená Zlochová, ochot-
níčka, herečka, výšivkárka, cirkevníčka a
horlivá pracovníčka na národa roli de-
dičnej. Narodila sa 1. mája v roku 1955 v
Boľovciach, a už ako celkom mladá sa
zapojila do ochotníckeho života Slová-
kov v tejto dedine. V roku 1975 bola pri
obnovení činnosti KUS Sládkovič a
dlhšiu dobu bola jeho tajomníčkou a or-
ganizátorom kultúrnych podujatí. Hlbo-
ké stopy zostali po nej aj v divadelnej činnosti, a ako herečka bola
viac krát odmeňovaná. Boľovčania si ju budú v dobrom spomínať.

Roku 1979 sa po vydaji presťahovala do Vojlovice, kde pokračuje s
ochotníckou činnosťou, a počas nasledovných 30 rokov na národa roli
dedičnej vyorala skutočne hlbokú brázdu. Ihneď po príchode do Voj-
lovice sa zapojila do činnosti SKOS Detvan a dlhé roky bola aktívnou
členkou tamojšieho divadelného súboru, s ktorým nacvičila vyše 30
predstavení, a za herecký výkon sa jej dostali početné ocenenia. V ro-
koch 1991 až 2000 bola tajomníčkou spolku, a rovnobežne aj prekla-
dala a lektorovala texty divadelných predstavení. Tiež prekladala aj iné
texty pre potreby vojlovických Slovákov. Tiež prispela k tomu, aby vý-
slovnosť hercov v tomto asimiláciou podlomenom prostredí bola po-
zdvihnutá na slušnú úroveň. Okrem toho, že bola aktívnou herečkou,
dopomáhala aj omladeniu súboru tým, že pracovala ako asistentka ré-
žie detských divadelných predstavení, v ktorých vyrastali mladí herci,
ktorí sú dnes nositeľmi divadelného života v tejto dedine.

Bola činná aj mimo dosiek, ktoré život znamenajú. Je autorkou po-
četných projektov, bola členkou redakcie knihy venovanej 30 výročiu
založenia SKOS Detvan, detvanovho bulletínu a Monografie Vojlovice.

Bola aj pri zrode slovenskej redakcie TV Pančeva, kde určitý čas
pracovala aj ako novinárka. V posledných rokoch svojho života bola
aj aktívnou členkou výšivkárskej odbočky SKOS Detvan, tiež zakla-
dateľkou a vedúcou Oltárneho krúžku žien vojlovického evanjelické-
ho cirkevného zboru.

Kristína Gajanová bola skromná a obľúbená medzi členmi spolkov
Sládkovič v Boľovciach a Detvan vo Vojlovici. Na svoje rodisko a ta-
mojších ochotníkov ani po odchode nezabudla, a vďaka jej dva spolky
nadviazali čulú spoluprácu, poznačenú početnými stretnutiami.

Kristina Gajanová bola pochovaná na vojlovickom cintoríne v uto-
rok 14. júla. K hrobovému odpočinku ju okrem členov rodiny vypreva-
dili aj početní ochotníci z Vojlovice a Boľoviec, a spoluobčania.

Česť jej pamiatke.
V. Hudec

IN ME MO RI AM
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Пандемија коронавируса je
многима од нас променила жи-
вот из корена, доневши нам ве-
лики број различитих изазова.
Неке од њих још увек покуша-
вамо да превазиђемо, док и да-
ље у неверици посматрамо де-
шавања у свету око себе.

Из медија нас бомбардују за-
страшујућим вестима; стручња-
ци увелико најављују да нам се
не смеши нимало лепа јесен,
што због епидемиолошке, што
због економске ситуације; пла-
шимо се за себе и своје ближње;
неки су се суочили с болешћу,
неки с губицима драгих особа;
неки су остали без посла; неки
не знају како ће одржати по-
словање свог предузећа; годи-
шњи одмори су нам пропали;
нико не зна како ће изгледати
школска година; бесни смо, фру-
стрирани, немоћни и доста нам
је свега, а што је најгоре – крај
епидемије се не назире.

У тој ситуацији један од на-
ших најважнијих задатака је-
сте да сачувамо не само живу

већ и ментално здраву главу.
Лако је то рећи, а тешко оства-
рити, зар не? Управо зато смо
савет у вези с тим како то
постићи потражили од струч-
њака – Горана Томина.

Наш суграђанин Горан То-
мин је клинички психолог и
психотерапеут, професор на Ва-
здухопловној академији у Бео-
граду и психотерапеут у при-
ватној пракси у индивидуалној
и групној психотерапији. Он је
и психолог Регионалног цен-
тра за таленте „Михајло Пу-
пин” у Панчеву и координатор
комисије за тестирања интели-
генције „Менсе Србије”.

Током пандемије коронави-
руса Горан Томин је упознао
велики број људи који су има-
ли потребу да све што нас је
задесило преброде уз стручну
психолошку помоћ, коју наш
саговорник и његове колеге пру-
жају потпуно бесплатно.

– У питању је пружање пси-
холошке прве помоћи, одно-
сно интервенције у кризи. Ради

се о регионалној акцији мојих
колега психолога, који су се
удружили са мном већ с

почетком избијања епидемије
на овим просторима. Због изо-
станка икаквог сензибилитета

владајуће гарнитуре и Кризног
штаба, као и медијске подр-
шке, једини простор у којем
смо могли да дођемо до што
већег броја људи су друштвене
мреже. Могуће је пронаћи ини-
цијативу на „Фејсбуку” у групи
под називом „ТУ СМО Балкан”.
У тој групи је могуће пронаћи
психологе из региона, експер-
те из кризних интервенција,
односно психолошке прве по-
моћи – објаснио је Томин.

Према његовим речима, љу-
ди су се стручњацима окупље-
ним у овој групи највише обра-
ћали на почетку ванредног ста-
ња, када су уведене ригорозне
мера, као и када су оне изрази-
то нагло укинуте, што је, како
је рекао, и очекивано.

Томин и његове колеге има-
ли су јасан увид у ментално
стање наше нације током тра-
јања ванредног стања, а слика
коју су видели, као што се може
наслутити, није нимало лепа.

– Преовлађивали су веома
повишени нивои анксиозности,

до паничних напада, затим по-
јачана злоупотреба психоактив-
них супстанци, потом насиље у
породици, депресија и што је
најалармантније – драстичан
скок стопе покушаја самоуби-
ства. Практично све што је учи-
њено с циљем контролисања
епидемије лоше се одразило по
ионако угрожено ментално
здравље грађана. У потпуности
је изостала брига за тај важан
сегмент здравља, односно за
психичко здравље. То је посеб-
но осетљива ствар, јер се наше
ментално здравље, између оста-
лог, одражава и на имуноси-
стем и, уколико је угрожено,
може погоршати опште стање
како појединца, тако и самог
тока епидемије. Због тога су
појединци, професионалци –
волонтери, искључиво на бази
личног ентузијазма, радили, и
то веома много, као што то чи-
не и даље. Међутим, то не мо-
же бити довољно. Неопходна је
стратешка брига о менталном
здрављу – нагласио је Томин.
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КАКО САЧУВАТИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У ДОБА КОРОНЕ

ОД СТРАХА НЕМА ОПАСНИЈЕГ ВИРУСА

Путем бесплатне национал-

не линије за психосоцијал-

ну подршку у условима епи-

демије ковида 19 Клинике

за психијатријске болести

„Др Лаза Лазаревић” помоћ

је од марта до данас потра-

жило више од шест и по хи-

љада људи. Питали смо Го-

рана Томина како да знамо

када је време да потражимо

ову врсту помоћи.

– У било ком тренутку, ка-

да особа примети да више

не може сама себи да по-

могне у узнемирености или

у другој врсти психолошких

тешкоћа, потребно је да се

обрати професионалцу.

Психијатријске службе раде

уобичајено, а постоје и теле-

апел линије путем којих је

могуће добити савет. Поред

Kлинике за психијатријске

болести „Др Лаза Лазаре-

вић”, и Институт за ментал-

но здравље отворио је такву

линију.

Када је време за стручну помоћ?

Чини се да је људима који се

заразе коронавирусом можда

најтеже да се изборе са стра-

хом од тока и исхода болести

и паником која их преплави,

а у тој ситуацији, када је орга-

низму можда снага и најпо-

требнија, посебно је важно

сачувати мир, да имунитет не

би био додатно нарушен.

Ево шта психолог саветује

људима – како да остану

прибрани у тренутку кад се

суоче с дијагнозом.

– Прво морамо разликова-

ти позитиван налаз на тесту

од дијагнозе болести. То нису

исте ствари. Позитиван налаз

на тесту, за који је ионако по-

знато да није поуздан 100%,

не значи нужно да ће се осо-

ба разболети, то јест да ће

развити икакве симптоме.

Уколико се пак разболи,

управо под притиском свега о

чему смо већ говорили – а то

су до крајњих граница пољу-

љан осећај реалности, кон-

стантно застрашујуће вести и

слично – особа себи може од-

моћи ирационалним страхом

и паником. Ирационално је

управо у смислу да

се, ипак, највећи број

људи који су оболели

од ове болести – опо-

рави. Смртност јесте

веома мала. И, нажа-

лост, нико не ради

ништа у смислу ова-

квог умиривања гра-

ђана. Уколико би се

на томе радило, по-

грешно је мислити да би он-

да неодговорност била изра-

жена. Дакле, да закључимо:

одређени степен страха је

нормалан и рационалан.

Потребно је да елиминишемо

у потпуности стресоре који

изазивају у нама непотребно

повишену и ирационалну ре-

акцију – наглашава Томин.

Како да због позитивног теста не умрете – од страха?

У овом тренутку свима нам

је потребан савет стручњака

како да очувамо ментално

здравље. Горан Томин каже

да је кључ у сле-

дећем:

– За почетак,

морамо схватити

да, у највећем

броју, имамо

нормалне реак-

ције на ненор-

мално стање у

којем смо се на-

шли. Да није

проблем у на-

шим реакцијама,

јер су то реакци-

је на нешто што је изван нас,

а што се отима контроли. Ва-

жно је да дамо себи дозволу

да будемо нерасположени,

нервозни, бесни, очајни. Да

покушамо, у мери у којој је то

могуће, да одржимо онај свој

живот који смо водили пре

ове глобалне катаклизме.

Само се намеће и питање

како се изборити са страхом

и анксиозношћу, те осећајем

безнађа који се код многих

од нас јављају ових дана.

Довољно је само да прочита-

мо вести.

– Пре свега, треба да се

максимално дистанцирамо

од вести о епидемији, које

су, из неког разлога, искљу-

чиво негативне. Постоји

разлика између информиса-

ња и нечег другог. Информи-

сати се можемо, зарад одго-

ворности према себи и дру-

гима, али одмерено. Одме-

рити изложеност (негатив-

ним) вестима је питање не-

велике вештине. Једном

дневно, или једном у два да-

на, чути шта је то ново – то је

сасвим довољно.

Дајте себи дозволу да не будете океј!

Има људи којима изолација

ни најмање не смета и који

нису видели никакав про-

блем чак ни у дуготрајним

полицијским сатима. Они за

себе тврде да им не би пало

тешко да буду затворени и

много дуже – чак и недеља-

ма, те да су и пре пандеми-

је имали сличан животни

ритам.

С друге стране, има и

оних који се куну да би их

дужа изолација „убила”, јер

не могу да седе затворени и

морају да буду међу људи-

ма. Kако психолози обја-

шњавају разлике између

ове две групе људи и да ли

је овој првој групи стварно

лакше као што делује?

– Свакако да је могуће да

постоје они људи којима је

забрана кретања донела

нешто добро. Одлично је

ако тако може да буде. Не-

ма у томе ничега лошег ни

погрешног. Неки људи су

чак коначно добили оно што

им је дуго било потребно, а

то је прилика да остану са-

ми, без обавеза, без других

људи. Такви тренуци могу

да буду исцељујући. Међу-

тим, нисмо сви исти. Неко

живи у дисфункционалним

породицама, где је затвара-

ње потенцијално опасно и

носи ризик за појачан сте-

пен насиља, што се, такође,

дешавало – објашњава Го-

ран Томин.

Зашто је некима изолација 
мајка, а некима маћеха?Чињеница да је све време на

извору информација када је

реч о менталном здрављу

људи на овим просторима,

квалификовала је Горана То-

мина за саговорника који

може да нам открије који су

кључни аспекти пандемије

који изазивају највише пси-

холошких проблема код љу-

ди и на какве се тегобе они

жале.

– Најпре, чињеница да се

ради о досад непознатом

агенсу подрила је осећај из-

весности и базичне сигурно-

сти. Чак су и они у које нај-

више гледамо, а то су науч-

ници и лекари, признали да

не знају ништа о новом виру-

су. То је само могло да учи-

ни да се осећамо веома угро-

жено. Друга ствар: мере које

су биле уведене у Србији,

уместо да помогну, додатно

су урушиле ментално здра-

вље нације. Екстремно ре-

стриктивне мере које смо

имали коштале су, а тек ће

коштати, у смислу психичког

здравља популације, све

нас. О томе би могло наши-

роко да се пише. Оно на шта

сам јавно упозоравао било је

следеће: што су мере ре-

стриктивније, то ће понаша-

ње грађана, након што оне

буду укинуте, бити мање од-

говорно. Видели смо да сам,

на моју велику жалост, био у

праву. Поред саме драстич-

не рестриктивности, постоји

још један психолошки веома

битан фактор. То је дожи-

вљај сврсисходности. Уколи-

ко појединац проналази

смисао у нечему, рецимо у

поштовању мера заштите,

колико год то нешто било не-

пријатно – боље ће се осећа-

ти. Уколико пак нема дожи-

вљај сврсисходности нечега,

или ће се осећати лоше или

неће поштовати мере. Упра-

во због изостанка доживља-

ја смисла поштовања мера,

како када је ванредно стање

било актуелно, тако и када је

оно укинуто, па, на крају, и

сада када су мере углавном

на нивоу препорука, утисак

је да је изгубљено поверење

у оне који те мере доносе –

истакао је Томин.

Шта нас је највише уздрмало и какви су нам симптоми?

• Бесплатна национална

линија за психосоцијалну по-

дршку у условима епидемије

ковида 19 Клинике за пси-

хијатријске болести „Др 

Лаза Лазаревић”:

0800/309-309.

Број је доступан

нон-стоп и може

се позвати са

свих мобилних и

фиксних мрежа.

• Институт за

ментално здравље:

063/72-98-260 (за младе и

родитеље деце до 18 годи-

на), 063/17-51-150 (за осо-

бе старије од 18 година).

• Национална СОС лини-

ја за превенцију самоуби-

ства Министарства здравља

Републике Србије и Клини-

ке за психијатријске боле-

сти „Др Лаза Лазаревић”:

011/77-77-000. Свим

заинтересованим

грађанима (особа-

ма у кризи, њи-

ховим породица-

ма, пријатељи-

ма, колегама и

околини) мулти-

дисциплинарни тим

едукованих професио-

налаца доступан је на овој

линији 24 сата сваког дана.

• Бесплатну помоћ пси-

холога можете добити и у

„Фејсбук” групи „ТУ СМО

Балкан”.

Важни телефони

Горан Томин
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Вода се непрекидно
хлорише, а платои
дезинфикују више пута
дневно

Завод двапут недељно
спроводи контролу

Кризни штаб дозволио 
до 250 посетилаца

Си ту а ци ја с ко ро на ви ру сом овог ле та
до не ла нам је са свим дру га чи је ди ле -
ме од оних на ко је смо ина че на ви -
кли у ово до ба го ди не. Та ко се ових
да на па ро ла „за што у ла во ру кад мо -
же на мо ру” пре о бра ти ла у „бо ље и у
ла во ру кад већ не мо же на мо ру”.

Тре нут но је сва ка ко ва жни је да са -
чу ва мо здра вље, а мо ре не ће ни ку да
по бе ћи ни до го ди не. Ипак, за све оне
ко ји не мо гу да одо ле лет њим ча ро ли -
ја ма, од кра ја ју на ра ди град ски ба зен.
Ра ди спре ча ва ња епи де ми је на те ри -
то ри ји Пан че ва, Штаб за ван ред не си -
ту а ци је до нео је од лу ку да се од 15. ју -
ла број ку па ча на ба зе ну огра ни чи на
250, уз оба ве зно по што ва ње за штит -
них ме ра и фи зич ке уда ље но сти. Про -
ве ри ли смо има ли та мо по се ти ла ца и
ка кве ме ре за шти те се при ме њу ју.

– Ба зен на Спорт ско-ре кре а тив ном
цен тру „Стре ли ште” по чео је да ра ди
25. ју на по сле ван ред ног cтања. Пре

од лу ке град ског шта ба, то ком да на је
у про се ку ба зен по се ћи ва ло 150–300
ку па ча, а тај број је на кон 15. ју ла пао
ис под 250, у скла ду с про пи са ним ме -
ра ма. По ре ђе ња ра ди, про шле го ди не
у ју лу днев ни про сек је био око 500
ку па ча. По се ти о ци одр жа ва ју фи зич -
ку дис тан цу, но се ма ске на про сто ру
око ба зе на и по на ша ју се са ве сно.
Спа си о ци све вре ме во де ра чу на о то -
ме да се при ме њу ју про пи са не ме ре и
опо ми њу ко ри сни ке уко ли ко уо че не -
пра вил но сти. Нај че шће се ку па чи ма
скре ће па жња ка да фор ми ра ју ве ће
гру пе – ре као је Пре драг Сто ја ди нов,
ди рек тор ЈКП-а „Мла дост”, у чи јој је
над ле жно сти и град ски ба зен.

Пре ма ње го вим ре чи ма, и за по сле -
ни на ба зе ну спро во де аде кват не ме -
ре пре вен ци је, ка ко би без бед ност по -
се ти ла ца би ла на што ви шем ни воу.

– Ви ше пу та у то ку да на вр ши се
дез ин фек ци ја бе тон ских по вр ши на,
од но сно пла тоа око ба зе на, а во да у
де зо ба ри је ра ма ис под ту ше ва и на ула -
зу у обје кат ме ња се че шће не го ина че.
Ба зен ска во да се кон ти ну и ра но хло -
ри ше, а ни во хло ра је од 0,8 до 1 мг/л.
Уз то, За вод за јав но здра вље Пан че во
два пу та не дељ но спро во ди кон тро ле
и из да је нам упут ства на осно ву ко јих
по сту па мо – ре као је Сто ја ди нов.

По ред ку па ња и сун ча ња, по је ди ни
по се ти о ци ба зе на ужи ва ју и у спорт -
ским ак тив но сти ма на обли жњим
терени ма.

– На ба зе ну је ових да на сјај но. Не -
ма пре ве ли ке гу жве, а ни је ни пу сто,
баш је та ман ка ко тре ба. То ком ле та
је ра ни јих го ди на ов де уме ло да бу де
баш пре тр па но, на ро чи то ви кен дом,
па се ни је мо гло ни пли ва ти ка ко ва -
ља. Ште та што је раз лог за сма ње ње
гу жве епи де ми ја, али шта да се ра ди.
Не пла шим се за ра зе, бар је ов де во да
пу на хло ра – по де ли ла је сво је ути ске
на ша су гра ђан ка ко ју смо за те кли у
ка фи ћу по ред ба зе на.

По ред то га што мо гу да се рас хла -
де уз пи ће у по ме ну том ка фи ћу, по -
се ти о ци на ба зе ну мо гу да ку пе и сла -
до лед, сок, па ла чин ке, ко ки це и хот-
дог. Це на днев не кар те за од ра сле је
150, а за де цу 105 ди на ра.

Д. Ко жан

СТРУЧ ЊА ЦИ ОПОМИЊУ

Јед но од пи та ња ко ја нај ви ше

му че ку па че је сте да ли се мо гу

за ра зи ти пу тем во де на ку па ли -

шти ма. Иму но ло зи ка жу да не

тре ба да бри не те о во ди, већ о

љу ди ма ко ји вас окру жу ју.

Пра вил но одр жа ва на во да у

ба зе ну не ће би ти из вор ши ре ња

ви ру са. Хлор ко ји се на ла зи у ње -

му при лич но бр зо ће де ак ти ви ра -

ти ви рус, та ко да сте, што се са ме

во де ти че, на ба зе ну без бед ни.

Као и сва ког ле та, на да ли смо се да
ће мо и то ком овог ужи ва ти у број ним
де ша ва њи ма и кул тур ним ма ни фе -
ста ци ја ма. За де си ло нас је све су прот -
но: не сме мо да се оку пља мо, не би -
смо сме ли да ор га ни зу је мо ак тив но -
сти, не мо же мо да из ла зи мо...

Од лич них кул тур них до га ђа ја мо -
же мо са мо да се се ћа мо са се том, а то
ових да на нај ви ше чи не они ко ји има -
ју на ви ку да на та ква до га ђа ња ре дов -
но од ла зе. Гра ђа ни ко је смо ан ке ти -
ра ли ка жу да је ово ле то за и ста до -
сад но...

СЛО БО ДАН ГРУ ЈИЋ, адво кат:
– Ишао сам у по зо ри ште, би о скоп,

на кон цер те... По се ћи вао сам сва
кул тур на де ша ва ња ко ја ме за ни ма -
ју. Сва ка ко да ми са да то све не -
доста је. Не ма мо кул тур ни жи вот
тренут но.

ТА МАШ МА ША, све ште ник:
– Ни шта од то га ми не фа ли. У би -

о скоп сам ишао дав но. Са да с вре ме -
на на вре ме одем на по не ки кон церт,
али код ме не се не осе ти да их не ма.
Не не до ста ју ми, а са да не бих ни
ишао.

ПА РА СКЕ ВА РО МА НОВ, до ма ћи ца:
– Ге не рал но ми фа ли жи вот. Око

нас се ни шта не де ша ва, све је ста ло.
Би ло је ре чи да ће мо се вра ти ти у
нор ма лу, али... Кул тур ни до га ђа ји ма -
ње-ви ше, уоп ште не ма мо жи вот на
ко ји смо до са да на ви кли.

МИ ТАР МА РИЋ, елек три чар:
– Баш са да смо при ча ли о то ме,

док се од ма ра мо у пар ку. Не до ста је
ми дру же ње уоп ште но. До ста то га се
про ме ни ло. Тек тре ба да се на вик не -
мо на окол но сти ко је су нас сна шле, а

чи ни се да ће би ти још го ре. Спре ма -
мо се за је сен и за на ја вље ни дру ги
та лас ви ру са.

ГОР ДА НА СТРИ ЧЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ми смо у на шем Удру же њу обо -
ле лих од мул ти пле скле ро зе ор га ни -
зо ва но ишли у ли ков не ко ло ни је, оку -
пља ли смо се, дру жи ли... Сва ка ко да
нам са да то фа ли. Шта је, ту је. Мо ра -
мо да се при др жа ва мо про пи са. Тек
нас че ка дру ги та лас, ка да ће мо жда
би ти још те же не го са да.

ТИ ЈА НА ВЛА ЈИЋ, ку ва ри ца:
– Нај ви ше сам ишла на кон цер те.

Фа ли ми на не ки на чин, али ни шта
ни је ва жни је од на шег здра вља. Сви -
р ки и му зич ких до га ђа ја ће би ти, нај -
ва жни је је да сви бу де мо до бро.

Је ле на Ка та на

М. МАРИЋП. РОМАНОВ Г. СТРИЧЕВИЋ Т. ВЛАЈИЋТ. МАШАС. ГРУЈИЋ

НАША АНКЕТА

КА КВА ЈЕ СИ ТУ А ЦИ ЈА НА ГРАД СКОМ БА ЗЕ НУ

БРОЈ КУ ПА ЧА МА ЊИ, 
ПО ШТУ ЈУ СЕ МЕ РЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так,
30. ју ла, ују тру, он да ће вам мо жда
би ти од ко ри сти ин фор ма ци ја да је
„Елек тро вој во ди на” за тај дан на ја -
ви ла ис кљу че ња стру је због ра до ва
на елек тро ди стри бу тив ној мре жи, и
то у три на вра та.

Нај пре ће, од 8 до 10 са ти, без
стру је оста ти ста нов ни ци Ули це
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа 2-а,
2-б, 2-ц, 2-д, де ла Ули це До си те ја
Об ра до ви ћа од Ми ло ра да Ба те
Миха и ло ви ћа до Ули це др Жар ка
Фога ра ша.

Од 8.30 до 10 са ти на снаб де ва ње
елек трич ном енер ги јом не тре ба да
ра чу на ју на ши су гра ђа ни ко ји жи ве

у де лу Ру жи не ули це од Ули це бра -
ће Јо ва но вић до Тр га Ђу ре Јак ши ћа,
на це лом Тр гу Ђу ре Јак ши ћа, у Ули -
ци бра ће Јо ва но вић 82, на пар ној
стра ни Змај Јо ви не од Ру жи не до
Зе ле не пи ја це и у де лу Ули це осло -
бо ђе ња од Ру жи не до Ули це Ла ва
Тол сто ја.

Од 10.30 до 12 са ти стру је не ће
има ти Сред ња шко ла „Па ја Мар га -
но вић” и мре жа у Ста рој ули ци, и то
пар на стра на од 2 до 14 и Ули ца
осло бо ђе ња од 17 до 27.

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.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је ви ше 
де ло ва Пан че ва

Ко ро на квиз

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ове го ди не смо због си ту а ци је с
пан де ми јом мо ра ли да на у чи мо баш
мно го но вих ства ри. Гу гла ли смо ка -
ко се за шти ти ти, ко је ма ске су нај -
бо ље, где су нај јеф ти ни је, ис пла ти
ли се ку по ви ти још је дан то вар то а -
лет-па пи ра ко ји ће нам до пре ми ти
ви љу шкар, ка ква све сред ства за дез -
ин фек ци ју по сто је, ко ји ле ко ви ле -
че ко ро ну, ко ји ча је ви и ви та ми ни
ја ча ју иму ни тет, да ли је 5Г мре жа
кри ва за све, да ли је ви рус на стао у
ла бо ра то ри ји, ка ко ра ди ре спи ра -

тор, да ли вак ци на са др жи ми кро -
чип, ко је по јео ши шми ша...

Сва шта смо ус пе ли да са зна мо, по -
ста ли смо пра ве по крет не ен ци кло -
пе ди је (не)по треб них зна ња о ко ро -
на ви ру су. Ипак, иа ко сви све зна мо,
сре ћа да се на ше зна ње не про ве ра ва
на не ка квом кви зу. Мно ги би, наиме,
па ли већ на пр вом пи та њу, оном ко -
је би тре ба ло да бу де нај лак ше и које
гла си: где се ба ца упо тре бље на за -
штит на ма ска? По ред кон теј не ра, на
тро то ар, си гур но ни је та чан од го вор.

Поводом прилога у овој рубрици у прошлом броју, о коњском измету који
филмска екипа није очистила са улице, добили смо писмо које објављујемо
без стилских и граматичких исправки.
„Продукцијска кућа Vi sion te am захтева демант чланка ’Филмске успоме-
не’ новинарке Драгане Кожан, од 23.07.2020.

Неистина је да је за нашом филмском екипом остао коњски измет, обзи-
ром да смо ангажовали две цистерне са водом.

Сматрамо да није прикладно оваке неистине везивати за име господина
Здравка Шотре.”

Канцеларија за информационе тех-
нологије и електронску управу у са-
радњи с Републичким фондом за
здравствено осигурање покренула је
20. јула услугу на порталу „еУправа”
која грађанима омогућава да при-
мају имејл и СМС обавештења о то-
ме да ли је њихов резултат PCR те-
ста на ковид 19 готов.

Преко овог инфо-сервиса не мо-
же се добити информација о томе
да ли је тест позитиван или негати-
ван, већ само податак да је резултат
стигао.

Да бисте добили информацију о
томе да ли вам је тест готов, не мо-
рате бити регистровани корисник
портала „еУправа”. Све што треба
да урадите јесте да одете на адресу
https://eu pra va.go v.rs /pro ve rap cr te -
sto va и да, када покренете услугу,
унесете свој јединствени матични
број грађана, имејл адресу на коју
желите да добијете обавештење да
вам је тест готов и опционо – број

телефона на који бисте желели да
вам стигне СМС са овом информа-
цијом. Уколико желите да примите
обавештење за остале чланове поро-
дице, потребно је да поновите по-
ступак и поново попуните сва поља.

У Канцеларији за IT и еУправу
наглашавају да се путем овог серви-
са не шаљу информације о сероло-
шким тестовима на ковид 19 (брзи
тестови), већ искључиво о PCR те-
стовима. Када добијете информаци-
ју да је тест готов, резултат можете
погледати на порталу „еЗдравља”: e-
zdra vlje.gov.rs. Ту имате две опције.
Уколико имате налог на порталу „еУ-
права”, изаберите опцију „Пријави
се преко eid.gov.rs”. Уколико жели-
те да се пријавите уношењем сериј-
ског броја картице здравственог оси-
гурања и ЛБО броја, изаберите оп-
цију „Пријава са картицом здрав-
ственог осигурања”. Тест можете пре-
узети и у здравственој установи у
којој сте се тестирали.

Kако до информација
о PCR тесту?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ВАМ НЕ ДО СТА ЈУ ОКУ ПЉА ЊА?

Нај ви ше нам фа ли кул тур ни жи вот



Иа ко су вре мен ски
усло ви би ли ло ши,
ква ли тет ипак
солидан

Це не ја че не го ла не

До шло је вре ме за љу би те ље
пра ве цар ске по сла сти це – лу -
бе ни це! Ово, мно ги ма оми ље -
но во ће, у ства ри по вр ће из фа -
ми ли је бун де ва, у на шим кра -
је ви ма мно ги зо ву бо стан, што
та ко ђе са свим при ма мљи во зву -
чи (из у зев ако ни је у зе лен као
у сви ма зна ној по сло ви ци).

Би ло ка ко би ло, све до ци смо
да је од пре де се так да на мал -
те не сва ки про мет ни ји угао
за у зет не ком при ко ли цом
нато ва ре ном овим лет њим
посла сти ца ма.

И ве ћи на про да ва ца с по но -
сом ис ти че да су из Бре стов ца.
То је ваљ да га рант по у зда ног
ква ли те та.

Више се траже лак ши
плодови

А за што је бо стан из тог на да -
ле ко чу ве ног по вр тар ског се ла
то ли ко на це ни, нај бо ље зна ју
са ми про из во ђа чи.

Је дан од њих је Дра ган Ми -
ри чић, по знат и по то ме што
је већ у дру гом ман да ту пред -
сед ник ло кал ног Са ве та Ме -
сне за јед ни це, а члан је но во -
фор ми ра ног Удру же ња по вр -
та ра и во ћа ра.

Ка да је реч о про из вод њи лу -
бе ни ца, он је на ста вио тра ди -
ци ју ко ју је за по чео ње гов де -
да, што укуп но тра је че тр де се -
так го ди на.

– С об зи ром на то да сам
за по слен, а и да је та та пен зи -
о нер, сма њи ли смо по вр ши не
под бо ста ном с не ка да шња че -
ти ри лан ца на је дан. Ове го -
ди не смо се опре ди ли ли за ка -
сни ју про из вод њу и но ви ју сор -
ту под на зи вом „ба ра ка”, чи ја
је сад ња кре ну ла у апри лу, а
сти же око 10. ав гу ста и ка рак -
те ри шу је ујед на че ни при мер -
ци од осам до два на ест ки ло -
гра ма. То је у да на шње вре ме
оп ти мал на те жи на ка да су у
пи та њу прох те ви ку па ца, јер
ви ше не ма то ли ко по тра жње
за круп ни јим ко ма ди ма. По -
ред то га, по ме ну та сор та је
отпор на и на раз не бо ле сти,
по пут фу за ри ју ма – ка же
Мири чић.

Он до да је да је биљ ке на вод -
ња вао и при хра њи вао си сте -
мом „кап по кап”, као и пре ко
ли ста.

– Тру ди мо се да лу бе ни ца
бу де слат ка и цр ве ног ме са,
као и да ни је „шу пља”. На тр -
жи шту тре нут но има сва ка -
квих, али се мо же ре ћи да им
је у про се ку ква ли тет со ли дан,
док су, због ових ки ша, при -
но си осред њи. Ка да је реч о
уз го ју, бо стан успе ва на те -
шким зе мљи шти ма, од но сно
на чер но зе ми ма, а у по след ње

вре ме се га ји и на пе ску, јер
се лак ше гре је и це ди, па ра -
ни је сти же. Мно ги се ко ри сте
и та ко зва ним ни ским ту не лом,
ко ји се пра ви та ко што се на -
сла же пру ће ба грем ца, пре ко
че га се ста ви фо ли ја ко ја га
шти ти од не по вољ них вре мен -
ских усло ва, по пут хлад но ће,
мра за, ве ли ке ко ли чи не па да -
ви на... Та кав ту нел се ста вља
сре ди ном апри ла и ме сец да -
на ка сни је, због че га бо стан

сти же пет на е стак да на ра ни -
је. Што се при но са ти че, био
бих за до во љан са два ва го на
на по сто је ћем лан цу, а тре нут -
но ни је ло ша це на и она на
ма ло из но си 40 ди на ра, док је
на ве ли ко – 25 ди на ра. Да нас
нај бо ље про ла зе про из во ђа чи
ко ји има ју мо гућ ност да са ми
про да ју сво ју ро бу на ма ло не -
ким атрак тив ни јим ме сти ма,
по пут пи ја ца – на во ди бре сто -
вач ки про из во ђач.

Мо же и у пе ску...

Ње гов ко ле га и та ко ђе члан по -
ме ну тог удру же ња Алек сан дар
Драк шан пре пет го ди на у по -
слу је на сле дио оца и мај ку,

ко ји су лу бе ни це га ји ли два де -
сет го ди на.

– Ове го ди не смо ма ло по ја -
ча ли по вр ши ну на два лан ца,
на ко ји ма смо углав ном са ди -
ли цр ну „па та не гру” и ша ре ни
„та ли сман”. Ра ни бо стан смо
при пре ми ли око 10. мар та у
пла сте ни ку, а ра са ђи ва ли га
око 15. апри ла. Би ло је ин се -
ка та, по пут ва шки и гри ња, што
смо ре ша ва ли пр ска њем. Ина -
че, лу бе ни цу во лим да са дим

на пе ску, иа ко мно ги то ра де
на цр ни ци. Бит но је са мо да се
ба ци аде кват на хра на, да се ђу -
бри и он да мо же би ло где. И
да се за ли ва, јер без то га не ма
при но са. Што се то га ти че, би -
ће ма ње пло до ва, на шта су
ути ца ле хлад но ће у ма ју и ју ну
и осци ла ци је у вре ме ну, јер су
ју тар ње тем пе ра ту ре па да ле и
до че ти ри-пе т сте пе ни, а бо -
ста ну од го ва ра од 12 на го ре,
та ко да се раз ре дио и по ма ло
де фор ми сао. Ме ђу тим, за хва -
љу ју ћи сун цу по след њих да на
и во до то пи вим ђу бри ви ма ко -
ја смо му да ва ли, има сласт ка -
кву не пам тим по след њих го -
ди на. До бра је и це на, а тек

оче ку је мо глав ну бер бу. Нај си -
гур ни ји по ка за тељ тре нут ка
ски да ња лу бе ни ца је ка да се на
ње ној по вр ши ни раз ли је бо ја.
На до њој стра ни она има не ки
круг, као ка ши чи ца, ко ји тре -
ба да уз ри, а не ки про ве ра ва ју
и то да ли је жу та на ме сту на
ко јем ле жи. Ме ђу тим, ако се
по ме ра у то ку ра ста, то и ни је
по у зда но ме ри ло – ис ти че
Драк шан.

Не кад се бо стан ку по вао та -
ко што се му ште ри ја ма за се -
ца ло пар че у тро у гао, али са да
то га ви ше го то во да не ма.

– Ми слим да то из бе га ва ју
они што на ули ца ма про да ју
шкарт из не ких ма га ци на. Не
знам тач но ода кле је, али је
ве ро ват но из уво за. Они и на -
ма пра ве про блем, јер ка да љу -
ди ку пе код њих и опе ку се,
не ће по сле ни од нас, не го пре -
ђу, ре ци мо, на сла до лед.  И
раз у мем их: даш пет сто ди на -
ра и кад је отво риш – оно не ки
сун ђер или гу ма. С дру ге стра -
не, ми на пи ја ци, за ко ју ми -
слим да је нај по у зда ни ја, на
зах тев му ште ри ја отва ра мо лу -
бе ни цу за про бу. Што се из бо -
ра ти че, ве ћи на ку па ца во ли
ша ре не, иа ко не ки узи ма ју са -
мо цр ну. Ка да је реч о те жи ни,
не при зна јем лу бе ни цу ис под
де сет ки ло гра ма, ма да у про -
се ку нај ви ше иду оне од шест-
се дам ки ло гра ма – за кљу чу је
овај бо стан џи ја.

И још не што: мно ги ми сле
да је по ме ну та цр на лу бе ни ца
ау тох то на, али, иа ко нео до -
љи во под се ћа на ле ген дар ну
„шу ге ри цу”, и она је хи брид,
јер су до ма ће сор те то тал но
не ис пла ти ве.

Петак, 31. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Многи се користе такозваним ниским тунелима,
због којих плодови стижу раније

Драган Миричић, 
произвођач лубеница

КА КАВ ЈЕ БО СТАН ОБ РАН ОВЕ ГО ДИ НЕ У БРЕ СТОВ ЦУ

ЛУ БЕ НИ ЦА НЕ ШТО МА ЊЕ, АЛ’ СУ СЛА ЂЕ

Но во се љан ски пу бли ци ста Си -
ни ша Ко јић, ко ји за со бом има
ви ше де ла по све ће них ма хом
љу ди ма и до га ђа ји ма из нај бли -
жег окру же ња, у свом по след -
њем ра ду ба вио се пред у зет ни -
ци ма из свог ме ста, као и окол -
но сти ма у ко ји ма су они жи ве -
ли. На и ме, овај ло кал ни хро ни -
чар не дав но је из дао књи гу под
на зи вом „Жи вот и де ло при -
вред ни ка Ба нат ског Но вог Се ла
(ста ро-но во до ба)”. Он се с том
сло же ном те мом ухва тио уко -
штац на све о бу хва тан на чин и
за пра во те мељ но ис тра жио еко -
ном ски успон се ла од ње го вог
на стан ка 1765. го ди не до да нас.

У пр вом де лу књи ге Ко јић
пра ти исто риј ски раз вој ме ста,

на рав но са ак цен том на при -
вре ди, пре све га на тр го ви ни и
за нат ству, и то у пе ри о ду од
сре ди не 17. ве ка до вре ме на
на кон за вр шет ка Дру гог свет -
ског ра та. По ред оста лог, он
на во ди и опи су је број на за ни -
ма ња, од ко јих су мно га за мр -
ла: са ра чи, ко ла ри, аба џи је,
опан ча ри... Дру га гла ва је по -
све ће на са да шњем до бу и у њој
је овај Но во се ља нин при ку пио
би о гра фи је свих ви ђе ни јих су -
гра ђа на при вред ни ка. На кра -
ју књи ге пред ста вље не су фир -
ме ко је и да нас функ ци о ни шу
у ме сту, по пут „Тим ко ка” и „Ад -
ми да”, ре сто ра на „Голф” и ра -
сад ни ка „Ива на”. Све то је пот -
кре пље но фо то гра фи ја ма и дру -

гим илу стра ци ја ма, по чев од
сли ке мај сто ра с кал фом и ше -
гр ти ма с кра ја 19. ве ка.

Иа ко је ау тор имао про блем
да при ку пи до вољ но гра ђе за пр -
ви део, ус пео је да чи та о цу до -
ча ра ка ко се жи ве ло и ра ди ло у
то вре ме, пре све га за хва љу ју ћи
За ви чај ној збир ци Сте ва на Ђа -
ко но ви ћа и ар хи ва ма Срп ске и
Ру мун ске пра во слав не цр кве.

У сва ком слу ча ју, ова књи га
се бит но раз ли ку је од мно гих
ко је се ба ве слич ном те ма ти -
ком, с об зи ром на то да је за -
хва љу ју ћи Ко ји ће вом вред ном
ис тра жи вач ком ра ду пред ста -
вље на осно ва дру штве ног жи -
во та за сно ва ног на при вред -
ним то ко ви ма.

НО ВА КЊИ ГА СИ НИ ШЕ КО ЈИ ЋА

Жи вот и де ло при вред ни ка из Но вог Се ла

У Кул тур ном цен тру „Ин фи -
ни тум” у Гло го њу већ шест
годинa од ви ја се курс ру мун -
ског је зи ка, и то на два ни воа –
на по чет ном и сред њем. На ча -
со ви ма у про сто ри ја ма ло кал -
ног До ма кул ту ре де ца и мла -
ди уче о пра ви ли ма чи та ња,
из го во ра, са ста вља ња ре че ни -
ца, пи сме ног и усме ног из ра -
жа ва ња, а ба ве се и по е зи јом,
ко јом се ка сни је, у уло зи реци -
та то ра, пред ста вља ју на ма ни -
фе ста ци ја ма и так ми че њи ма.
Они с му зич ким та лен том чи -
не во кал ну гру пу, док де ца са
скло но шћу ка глу ми сво је уме -
ће не гу ју у драм ској сек ци ји.

Про фе сор ка Ро ди ка Мар -
ја ну због тре нут не си ту а ци је
ча со ве ру мун ског је зи ка др -
жи он лајн, а по врат не ин фор -
ма ци је до би ја од око два де -
сет уче ни ка пре ко њи хо вих
до ма ћих за да та ка и успе шно -

сти у са вла да ва њу но ве лек -
си ке и гра ма ти ке.

– Ве ћи на де це вред но ра ди
и са да на рас пу сту. По ред на -
ве де них ак тив но сти, још јед -
на гру па но вих по ла зни ка нам
се не дав но при кљу чи ла. Реч
је о пет на е стак за ин те ре со ва -
них за ро ма ни сти ку и ру мун -
ски је зик с пре би ва ли штем на
не мач ком го вор ном под руч -
ју, ко ји су се при ја ви ли на
осно ву спро ве де не ан ке те и
об ја ва на дру штве ним мре жа -
ма. Они ће пра ти ти ча со ве по -
чет ног ни воа он лајн, а об ја -
шње ња ће до би ја ти на не мач -
ком је зи ку – ка же профе сорка.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је скло пи ла уго вор
са фир мом ода бра ном за ас -
фал ти ра ње Ули це Жи ки це Јо -
ва но ви ћа. На ста ди о ну Фуд -
бал ског клу ба „Бу дућ ност” ста -
вље на је но ва жи ца из ме ђу
те ре на и три би на. У то ку су
из град ња вр ти ћа и ра до ви на
уре ђе њу атар ских пу те ва. ЈКП
„Ком брест” је за по чео чи шће -
ње се о ске де по ни је, па у том
сми слу оба ве шта ва ме шта не
да бу ду со ли дар ни и да сво је
при ко ли це не пра зне на ула -
зу у де по ни ју и на обли жњем
пу ту, већ да то ура де ди рект -
но на сме тли шту.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре тре нут но ра ди на ре -
кла ми ра њу Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”, ко ја ће од
сеп тем бра ор га ни зо ва ти на -
ста ву за де цу; ова уста но ва
уре ђу је пла то и обли жњи парк,
на ба вља но ву но шњу за фол -
клор ну сек ци ју, а при пре ма
и но ви не у ко ји ма ће пре зен -
то ва ти све сво је ак тив но сти.

До ло во: Не по зна ти и бе срам -
ни по чи ни о ци пре не ко ли ко
да на укра ли су љу ља шке на
Спорт ско-ре кре а тив ном цен -
тру „До ли на”.

Гло гоњ: У ак ци ји фуд ба ле ра
ло кал ног фуд бал ског клу ба уре -
ђе не су свла чи о ни це и по ста -
вље не кон струк ци ја и пре града
(за штит на мре жа) иза го ло ва.
Ме сна за јед ни ца, у са рад њи с
ко му нал ним пред у зе ћем, по -
ста ви ће у то ку не де ље кан те за
сме ће на ви ше ло ка ци ја у селу.

Ива но во: Дру га ли ков на ко -
ло ни ја, одр жа на у не де љу, 26.

ју ла, оку пи ла је де се так сли -
ка ра ма хом из окру же ња, у
ор га ни за ци ји До ма кул ту ре,
ко ји је обез бе дио ма те ри јал,
а ра до ви ће оста ти се лу.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
от ка за ла све ма ни фе ста ци је
ра ни је пла ни ра не по во дом се -
о ске сла ве Све ти Или ја, а је -
ди но ће би ти упри ли че но уру -
че ње злат ни ка ђа ку ге не ра -
ци је пред ми ни мал ним бро -
јем љу ди. Рад ни ци ЈKП-а
„Вод-ком” по ста ви ли су клу -
пе на ау то бу ским ста ја ли шти -
ма на ко ји ма их ни је би ло.

Ка ча ре во: Сед ни ца Са ве та
Месне за јед ни це за ка за на је
за пе так, 31. јул, а на њој ће
би ти иза бра ни чла но ви из вр -
шног од бо ра, као и пред сед -
ни ци ко ми си ја за ко му нал не
де лат но сти, со ци јал на пи та -
ња здрав ство, са о бра ћај,
пољопри вре ду...

Омо љи ца: По ку ша на је пљач -
ка ло кал не По штан ске ште -
ди о ни це у че твр так, 23. ју ла,
а ло по ви су ус пе ли да по бег -
ну на кон ре ак ци је чу ва ра. За -
вр ше на је ре кон струк ци ја кро -
ва на До му кул ту ре. По че ле
су ак тив но сти ју би лар ног пе -
де се тог „Жи се ла”, ко ји ће би -
ти одр жан од 7. ав гу ста, али
не ће би ти пу бли ке и кон це -
ра та, већ ће са мо би ти по ста -
вље но шест из ло жби. За сад
су при мље ни ра до ви и за вр -
ше но је он лајн жи ри ра ње.

Стар че во: Град Пан че во је
спро вео тен дер за јав но-при -
ват но парт нер ство у обла сти
пу тар ства, што зна чи да се, у
на ред не две го ди не, у Стар -
че ву оче ку је ре кон струк ци ја
шест ули ца за ко је је Ме сна
за јед ни ца при пре ми ла про -
јек те: Ке сте но ве, Вељ ка Вла -
хо ви ћа, Про лет ње, Вој во ђан -
ске, Ви но град ске и део Ба -
штен ске ули це (иза шко ле).
Рад но вре ме му зе ја је утор -
ком, че тврт ком и су бо том од
19 до 21 сат, а сре дом од 13
до 15 са ти, док је за по се те у
рад но вре ме (8–15) по треб но
по зва ти на број те ле фо на 631-
144. Због ак ту ел не си ту а ци је
с ко ро на ви ру сом, Ме сна за -
јед ни ца и Дом кул ту ре од лу -
чи ли су да до да љег про лон -
ги ра ју тра ди ци о нал не „Да не
дру же ња”.

Месне актуелности

АК ТИВ НО СТИ ГЛО ГОЊ СКОГ „ИН ФИ НИ ТУ МА”

Он лајн уче ње 
ру мун ског је зи ка

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

КА КО ОДА БРА ТИ ПРА ВУ?

Оба бре сто вач ка по вр та ра ис -

та кла су да до бра лу бе ни ца

мо ра има ти све жу пе тељ ку,

што је ве ро ват но нај ме ро дав -

ни ји на чин да се оце ни ква -

ли тет без отва ра ња, јер по сле

пет да на та др шка се осу ши.

Ка да је реч о чу ве ном

куц ка њу, звук ко ји оно иза -

зо ве тре ба да бу де оштар,

ни ка ко туп, јер то он да мо -

же да зна чи да је цр ве на

„из ну три ца” уса хла. Та ко ђе,

би ло би до бро и да је до њи

круг што ве ћи, а по вр ши на

глат ка, не ре бра ста.

На рав но, нај бо љи на чин

је за се ца ње и про ба „тро у -

гли ћа”. Под усло вом да про -

да вац на то при ста не...

Александар Дракшан непогрешиво зна када су зреле за брање

У нормално време курс се одржава у Дому културе
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Ду шан Ко цо ље вац, 

по слов ни се кре тар

КЊИ ГА: Од три ства ри ко је
сам имао да иза бе рем за ову
ру бри ку, нај те же сам ода брао
књи гу. Да ли због то га што
ма ње чи там у по след ње вре -
ме или за то што ни шта што
сам про чи тао по след њих пар
ме се ци ни је оста ви ло бог зна
ка кав ути сак, ни сам био за -
до во љан ни јед ним на сло вом
ко ји ми је пао на па мет. Ко -
нач но, се тио сам се књи ге но -
ви на ра Ду ша на Ми кље. У пи -
та њу је пу то пис „Афри ка нац”,
у ко јем Ми кља на жи во пи сан
и ду хо вит на чин опи су је сво -
је вре ме про ве де но на Цр ном
кон ти нен ту. „Афри ка нац” је
књи га ко је по кри ва за и ста
мно го то га: од на чи на на ко ји
је функ ци о ни са ла ју го сло вен -
ска ди пло ма ти ја, пре ко ра си -
зма и кр ва вих гра ђан ских ра -
то ва, па све до оби ла же ња Ки -
ли ман џа ра и по се та ло кал них
фуд бал ских утак ми ца. Пи сац
се тру ди да при ка же ства ри
она квим ка кве је су и по сма -
тра их из угла не ко га ко је
углав ном не у тра лан. „Афри -
ка нац” је за ни мљи во шти во
ко је се бр зо чи та и књи га ко ју
бих сва ком пре по ру чио.
МУ ЗИ КА: Про шле не де ље је
пре ми нуо Пи тер Грин, је дан
од нај чу ве ни јих блуз ги та ри -
ста и осни вач гру пе „Фли твуд
Мек”. Слу чај но сам са знао о
од ла ску му зич ке ле ген де слу -
ша ју ћи про грам Ра дио Бе о -
гра да 202. Спо ме ну ли су то
тек ус пут из ме ђу ре кла ма и
пе са ма ко је су се так ми чи ле
за хит не де ље. Не дав но сам
пре слу ша вао ал бу ме овог ги -
та ри сте, па ми се учи ни ло као
да је за слу жио ви ше па жње
од ус пут ног по ми ња ња на ра -
дио-ста ни ци. Уко ли ко вам се
слу ша блуз, свим ср цем пред -
ла жем да пре слу ша те ње гов
ал бум „In the Skies” и на ро -
чи то пе сме „Slabo Day” и „Apo-
stle”. Уко ли ко ни сте за блуз,
нај ра зно вр сни ју му зи ку мо -
же те на ћи на сај ту radiooo-

oo.com. Дру га ри ца ми је от -
кри ла овај сајт про шле го ди -
не и од та да га по се ћу јем. На
овој стра ни ци мо же те да се
пре ба цу је те из де це ни је у де -
це ни ју и слу ша те по пу лар не
пе сме из по је ди нач них зе ма -
ља из це лог све та. Нај бо ља
ствар у ве зи са овом плат фор -
мом је то што мо же те да ода -
бе ре те на су мич ну зе мљу и ис -
тра жи те шта се у тој др жа ви
слу ша ло то ком го ди на.
СЕ РИ ЈА: Ухва тио сам се бе ка -
ко опет гле дам „Зве зда не ста -
зе: Сле де ћу ге не ра ци ју”. Су о -
чен с го ми лом пре по ру ка за
се ри је ко је „ствар но мо рам
да од гле дам”, од лу чио сам да
по све тим сво је вре ме кла си -
ку на уч не фан та сти ке. Не ке
од епи зо да овог се ри ја ла од -
гле дао сам ви ше пу та не го
што бих смео да при знам у
овом тек сту. „Зве зда не ста зе”
су по ма ло уса мљен фе но мен
у на уч ној фан та сти ци пре све -
га због свог оп ти ми стич ног
ви ђе ња бу дућ но сти чо ве чан -
ства. То је оно што ме је и
при ву кло овом се ри ја лу. При -
ка за ти љу де ко ји су по бе ди ли
или бар укро ти ли сво је де мо -
не и пре ва зи шли све про бле -
ме са вре ме ног све та је не што
на шта не мо же че сто да се
на и ђе. Сва ка епи зо да „Зве -
зда них ста за” за вр ша ва се
охра бру ју ћом но том и бо љим
рас по ло же њем пу бли ке. По -
ред то га, од ме рен тем по епи -
зо да и ква ли тет ни ди ја ло зи
из ме ђу ли ко ва омо гу ћу ју овом
се ри ја лу да сто ји ра ме уз ра -
ме с нај бо љим са вре ме ним
се ри ја ма. „Зве зда не ста зе: Сле -
де ћа ге не ра ци ја” је не што што
ствар но мо ра те да од гле дате.

Афри ка нац

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КОН ЦЕРТ БЕЗ ПУ БЛИ КЕ

Че ка ју ћи ми сте ри ју
ле по те

Слав ни ита ли јан ски те нор Ан -
дреа Бо че ли одр жао је но ви
кон церт без пу бли ке под сло -
га ном „Че ка ју ћи Ми сте ри ју
ле по те 2021”, ко ји се са да мо -
же по гле да ти на ње го вом „Ју -
тјуб” ка на лу.

Овог пу та кон церт је из ве -
ден у ам фи те а тру „Те а тро дел
си лен цио”, ко ји је из гра ђен
на ње го ву ини ци ја ти ву у род -
ном гра ду Ла ја ти ку. Чу ве ни
те нор је от пе вао пет пе са ма,
а пра ти ли су га пи ја ни ста Кар -
ло Бер ни ни, со пран Але сан -
дра Ма ри ја не ли и умет ни ца
Бри та ни О’Ко нор.

Ла ја ти ко је сва ке го ди не
до ма ћин „Те а тра дел си лен -
цио”, до га ђа ја ко ји је про мо -
ви сао Бо че ли и чи је је из да -
ње 2020. због пан де ми је од -
ло же но за на ред ну го ди ну, од
22. до 24. ју ла.

Слав ни те нор је 12. апри ла
у пра зној ми лан ској ка те дра -
ли Ду о мо из вео ус кр шњи кон -
церт, ко ји је пре ко „Ју тјуб”
ка на ла ви де ло око два де сет
че ти ри ми ли о на љу ди. Овај
кон церт је био сим бо лич на
по ру ка љу ба ви, на де и по др -
шке за из ле че ње обо ле лих од
ко ви да 19.

У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Из ло жба о Је се њи ну
Ове го ди не сe обе ле жа ва сто
два де сет пет го ди на од ро ђе ња
ве ли ког ру ског пе сни ка Сер -
ге ја Алек сан дро ви ча Је се њи на
(1895–1925), па је тим по во -
дом у Град ској би бли о те ци
Пан че во при ре ђе на из ло жба
ко ју чи ни из бор Је се њи но вих
де ла, фо то гра фи ја и ли те ра ту -
ре о ње му. Из ло жбу je при ре -
ди ла Љи ља на Драк шан, ви ши
би бли о те кар.

На по став ци се мо гу ви де ти
фо то гра фи је из по ро дич ног
ал бу ма: род на ку ћа у Кон -
станти но ву, ро ди те љи, се стре

Је ка те ри на, Ка тја и Шу ра, пр -
ва су пру га Зи на и да Рајх, Је -
се њин као вој ник са ни те та у
цар ско сел ским бол ни ца ма, као
и пр ва пе сма „Бре за”, ко ју је
пе сник об ја вио у Мо скви у
деч јем ли сту „Ми рок” 1914.
Пот пи са на је псе у до ни мом
Ари стон, а пе сни ко во ау тор -
ство је утвр ђе но тек 1955.
године.

По себ ну це ли ну на по став -
ци чи не фо то гра фи је Је се њи -
но ве ве ли ке и не срећ не љу ба -
ви Иси до ре Дан кан, аме рич ке
пле са чи це, с ко јом се овај

песник вен чао 1921. го ди не и
за тим оти шао у Аме ри ку.

Ле по ти ли ка и де ла ди ви ла
се и ве ли ка сли кар ка Оља Ива -
њиц ки (1931–2009). Она је бо -
га то илу стро ва ла пу бли ка ци ју
„Го лу бен ве ка пла вет ве ка – С.
Есе нин”, ко ја је об ја вље на у Бе -
о гра ду 1995. и ко ја за у зи ма
зна чај но ме сто на из ло жби.

По став ку до пу њу ју Је се њи -
но ви сти хо ви на срп ском и ру -
ском је зи ку, као и ау то ри ко ји
су пи са ли књи жев ну кри ти ку
ње го вих де ла: Ву ка шин Ко стић,
Љу ба Вук ма но вић, Игор Јевсин.

Је се њи но ва по е зи ја ужи ва љу -
бав чи та ла ца ши ром све та, а у
на шој зе мљи је је дан од нај о -
ми ље ни јих пе сни ка. Пр ви сти -
хо ви су пре ве де ни на срп ски
је зик још за пе сни ко ва жи во та
1922. го ди не, а пр ве две збир ке
пе са ма 1931. Ње го ва ли ри ка је
ути ца ла и на срп ске пе сни ке.
Ве за у ства ра ла штву ви дљи ва
је код Ра де та Дра ин ца, Ми ро -
сла ва Ан ти ћа, Сло бо да на Мар -
ко ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, а
Да ни ло Киш и Ра ди во је Кон -
стан ти но вић ра до су пре во ди -
ли Је се њи но ве сти хо ве.

ПО ГОД НО СТИ ЗА ПО СЕ ТИ О ЦЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ

Ре зер ва ци ја књи га то ком пан де ми је
Са же љом да аде кват но од го -
во ри на зах те ве ко ри сни ка то -
ком пан де ми је, Град ска би бли -
о те ка Пан че во је уве ла до дат -
не по год но сти при ко ри шће њу
фон да.

Чла но ви би бли о те ке на кон
про ве ре да ли се тра же на лите -

ра ту ра на ла зи у фон ду, пу тем
пре тра жи ва ча на сај ту те кул -
тур не уста но ве, мо гу меј лом
по сла ти зах тев за ре зер ва ци ју
књи га. За по зајм но оде ље ње за
од ра сле адре са је pozajmno-
@biblioteka-pancevo.org.rs, за
деч је decje@biblioteka-pancevo.

org.rs, за на уч но naucno@bi-
blioteka-pancevo.org.rs и за за -
ви чај но zavicajno@biblioteka-
pancevo.org.rs.

У меј лу, по ред спи ска же ље -
них књи га, по треб но је да на -
ве де те име и пре зи ме и члан -
ски број, а би бли о те ка ри ће вас

оба ве сти ти да ли је тра же на
ли те ра ту ра сло бод на и у ко је
вре ме мо же те да до ђе те по њу.

Рад но вре ме Град ске би -
блио те ке тре нут но је од 9 до
16 са ти сва ког рад ног да на,
док је су бо том и не де љом она
затво ре на.

У про сто ри ја ма ста ре не мач -
ке шко ле на Тр гу нео ли та у
Стар че ву, 18. ју на, отво ре на je
еду ка тив но-из ло жбе на по став -
ка под на зи вом „Стар че во кроз
ве ко ве”.

Рад но вре ме ове уста но ве у лет -
њим ме се ци ма, а на ро чи то у
усло ви ма ак ту ел не епи де ми о -
ло шке си ту а ци је, скра ће но је
на не ко ли ко са ти днев но. За -
ин те ре со ва ни мо гу до ћи у про -
сто ри је од по не дељ ка до пет ка
из ме ђу 13 и 15 са ти, а утор -
ком, че тврт ком и су бо том и од
18.30 до 21 сат. Ин фор ма ци је
у ве зи са за ка зи ва њем груп них
и ин ди ви ду ал них по се та мо гу
се до би ти у До му кул ту ре и
Ме сној за јед ни ци. За сад не по -
сто ји про фе си о нал но об у чен
во дич, али у окви ру спо ме ну -
тих тер ми на де жу ра ју во лон -
те ри, ко ји од лич но оба вља ју
овај по сао. Пре ма ре чи ма ди -
рек то ра До ма кул ту ре, у пла ну
је да се про на ђе на чин и ан га -
жу је про фе си о нал но ли це за
по сао ку сто са.

– Фор мал но прав но се не ра -
ди о му зе ју, већ о еду ка тив но-
из ло жбе ној по став ци, али су -
штин ски ова уста но ва има уло -
гу му зе ја, ка ко је у сва ко днев -
ном го во ру и на зи ва мо. На -
дам се да ће с вре ме ном у свим
аспек ти ма и у пу ном сми слу
она то и по ста ти – ре као је
дирек тор До ма кул ту ре Дар ко
Је шић.

Он је до дао да је кон цеп ци ја
му зе ја у за чет ку иде је за сно ва -
на на то ме да се пред ста ве све
исто риј ске епо хе, по чев од нео -
ли та, па пре ко рим ског, ан тич -
ког и сред њо ве ков ног раз добља;

за тим, од пе ри о да Ба нат ске вој -
не гра ни це, ау стро у гар ско-тур -
ских вре ме на, Пр вог свет ског
ра та, па све до сре ди не два де -
се тог ве ка.

– Стал на по став ка вас хро -
но ло шки во ди из јед не про сто -
ри је у дру гу, из епо хе у епо ху.
Још увек ра ди мо на при ку пља -
њу ре пре зен та тив них екс по на -
та, ма да смо ве о ма за до вољ ни
ма те ри ја лом ко ји са да има мо.
У сле де ћој фа зи опре ма ња му -
зе ја ак це нат ће мо ста ви ти на
фор ми ра ње ре пли ке нео лит ске
на се о би не у дво ри шту овог зда -
ња. Ка да је реч о том пре и сто -
риј ском пе ри о ду, ми већ са да
има мо зна ча јан број грн ча ри је
и ра зног при бо ра. На и ме, ов де
је реч о ре пли ка ма из ра ђе ним
пре ма ори ги нал ним по су да ма

ко је се чу ва ју у На род ном му -
зе ју. Од ма те ри ја ла из тог пе -
ри о да има мо по су де раз ли чи -
тих ве ли чи на и тех ни ка из ра -
де, ка рак те ри стич не за нео лит -
ско раз до бље. За тим, не ко ли -
ко бри љант но укра ше них ћу -
по ва, раз не фи гу ре и фи гу ри -
не, при бор за лов и ри бо лов и,
нај зад, ве ли чан стве ни „Стар -
че вач ки пе хар”, као за штит ни
знак нео лит ског Стар че ва. Из -
ме ђу оста лог, овај пе хар се на -
ла зи у хе рал дич кој осно ви на
за ста ви и ам бле му на шег на -
се ља – ре као је Је шић.

Нео лит ско Стар че во

На са да шњој те ри то ри ји Стар -
че ва по сто ја ло је на се ље још у
мла ђем ка ме ном до бу (5000–
2000. го ди не пре но ве ере) које

се одр жа ло до ла тин ског до ба
(600. го ди не п. н. е.). Љу ди су
се та да ба ви ли ло вом и ри бо -
ло вом, а по сто је до ка зи и о по -
чет ку при ми тив не зе мљо рад -
ње. Про на ђе ни оста ци по твр -
ђу ју да је на овом ло ка ли те ту
по сто ја ло тра чан ско-илир ско,
а ка сни је и рим ско на се ље, што
све до чи о кон ти ну и те ту на се -
ља на овој ло ка ци ји.

Ар хе о ло шки ло ка ли тет
„Стар че во – град” от кри вен је
то ком ис ко па ва ња ко ја су у пе -
ри о ду од 1928. до 1932. го ди не
оба вља ли ар хе о ло зи На род ног
му зе ја из Бе о гра да и Уни вер -
зи те та Хар вард. На уч ним ра -
до ви ма пу бли ко ва ним 1932. го -
ди не но во от кри ве на кул тур на
гру па нео лит ског пе ри о да де -
тек то ва на је као ау тен тич на и
на зва на стар че вач ком кул тур -
ном гру пом.

ЕДУ КА ТИВ НО-ИЗ ЛО ЖБЕ НА ПО СТАВ КА

СТАР ЧЕ ВО КРОЗ ВЕ КО ВЕ
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА 
И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је

Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14

до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки

од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 

sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти
Ва си ли је Остро шки” зна чи и то да ће
из ме ђу хи ља ду и две хи ља де па ци је на -
та го ди шње ко ји се на ла зе на ли ста ма
че ка ња за опе ра ци ју ка та рак те би ти
пре у сме ре но у ову уста но ву, где ће их, о
тро шку РФ ЗО-а, опе ри са ти тим струч -
ња ка с ВМА на апа ра ти ма нај са вре ме -
ни је генера ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је -
ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном -
ским усло ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис опе ра ци ја
ка та рак те ка ко би смо им по мо гли да
ре ше тај, до са да не пре мо стив здрав -

стве ни про блем – ис та као је Зо ран Пе -
шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

Ра ди ЧЕ ТВРТ КОМ и ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре -

гле де:

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

* Док тор Вла ди мир Дра га нић оба вља и опе ра ци је

ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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 КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ГЛУКОЗА + ЛИПИДНИ СТАТУС (укупни холестерол, HDL 
холестерол, LDL холестерол, триглицериди и атерогени
индекс) Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 

• МАРКЕРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ: AST + ALT + ALP + GGT
Цена: 500 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 13. АВГУСТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

РЕНО лагуна, караван,

2003, 1.9, дизел, 244.000

км, нерегистрован, 890

евра. 063/858-74-39.

(293983)

ПРОДАЈЕМ југо темпо 1.1,

2000. годиште, у добром

стању. Тел. 065/530-77-28.

(293809)

ГОЛФ 5 продајем или ме-

њам, регистрован, добар.

064/372-94-71. (293835)

ШКОДА октавија 2.0,

2005, у првој боји, фул

опрема. 064/130-36-02.

(294017)

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003, пе-

тора врата, фул опрема.

064/130-36-02. (294017)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.

петора врата, шест брзи-

на. 064/130-36-02. (294017)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран

плин. 064/587-50-24.

(294017)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран

плин. 064/587-50-24.

(294017)

ПУНТО 2, 1.2, 2002, пето-

ра врата, клима. 064/587-

50-24. (294017)

ФОРД Ц макс 2014, дизел,

на име, најбоља опрема.

061/267-72-30. (294034)

ПРОДАЈЕ се фијат темпра

1.6, 1998. годишт, бензин

+ ТНГ, регистрован до ок-

тобра 2020. годиште, вла-

сник, у одличном стању.

060/373-35-11. (294024)

ЗАСТАВА 101, 2006, ате-

стиран гас, регистрован,

очуван, 700 евра. 063/140-

62-92. (294051)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(294048)

КУПУЈЕМ томос аутома-

тик, регуларан за пренос

власништва. Може и неис-

праван. 064/171-22-13.

(293927)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу

на Котежу, за аутомобил

или магацин. 063/122-55-

22. (293885)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ га-

ражу, Котез 2, 062/222-

553 (СМС)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/77- 84-789. (293995)

ЈАГЊАД на продају. Ми-

ћа. 064/303-28-68 (СМС)

ПРАСИЋИ на продају.Ми-

ћа. 064/303-28-68 (СМС)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (291663)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јари-

ће, може и заклане, доно-

сим кући. Тел. 617-336.

(293563)

ЗБОГ селидбе хитно про-

дајем: кухињу 2,6 м дужи-

не, угаону гарнитуру мебл,

дечју собу, двокреветну,

предсобље 1.8 м дужине,

ТА пећ 5 квм цер Чачак,

уличну ограду, дужине 10

м, са великом и малом ка-

пијом. Вреди погледати,

063/700-44-89. 

(293965)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, радимо ремонт ваших

пећи. 063/705-18-18, 335-

930. (293957)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, олово, веш-маши-

не, замрзиваче, телевизо-

ре, шпорете, долазим.

061/321-77-93. (294049)

ПРОДАЈЕМ угаљ Ресави-

ца. Тел. 304-710. (293961)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињаке елементе,

судопера 3.000 нова. 371-

568, 063/773-45-97.

(293967)

САМАЧКИ креет, фотеља

мојца, судопера с висе-

ћим, орман с ципеларни-

ком, усисивач. 063/861-

82-66. (293939)

ИНВАЛИДСКА колица,

угаона гарнитура, комби-

новани фрижидер двомо-

торац, фотеља, телевизор.

063/861-82-66.  (293939)

ПОВОЉНО продајем ма-

шину за производњу па-

пирних џакова и кеса.

064/424-95-10. 

ПРОДАЈЕМ казан за раки-

ју 100 л. 064/135-81-52.

(293896)

ПРОДАЈЕМ дизне за ме-

тан. 064/568-95-76.

(293896)

ПРОДАЈЕМ двокрилна

улазна врата, крила прозо-

ра са вакум стаклом, ро-

летне комплет са кутијом.

Тел. 013/352-114.

(293899)

ПРОДАЈЕМ штенце малте-

зера, очишћене од парази-

та. 069/372-09-00. Драган.

(293907)

ДРВЕНИ кревети нови 200

х 90, 5.900, душеци језгро

– 5.700. 060/600-14-52.

(293027)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столови од 4.500,

столице од 1.600. 060/600-

14-52. (293027)

ПРОДАЈЕМ мојцу скоро

нову, 12.000. 064/914-57-

10. (293906)

ПРОДАЈЕМ казан за то-

пљење масти, 80 л.

063/179-01-78. (294804)

ПРОДАЈЕМ полован наме-

штај. 063/832-51-28.

(294028)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, долазим на

адресу. 064/158-44-10,

9063/101-11-47. (293554)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи.

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

(293957)

КУПУЈЕМ фрижидере, за-

мрзиваче, веш-машине,

шпорете, сервисирам исте.

060/521-93-40. (293872)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, сифон фла-

ше, старе играчке, старо

покућство. 063/705-18-18,

335-930. (293957)

КУПУЈЕМ исправне, неип-

сравне ТА пећи, полован

намештај, односим непо-

требне ствари. 061/641-

30-36, 066/641-30-36.

(293940)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, гвожђе, олов9о,

бакар, месинг, алумуни-

јум, веш-машине, замрзи-

вач. 061/322-04-94.

(294019)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, бојлере, аку-

мулаторе, веш-машине,

фрижидере, замрзиваче,

телевизоре. 061/206-26-

24. (294049)

ПАНЧЕВО, Рибарска, про-

дајем грађевинско земљи-

ште, 45 ари. Власник. Тел.

065/360-62-70 (СМС)

ПЕТ ланаца земље са са-

лашом продајем, на Ново-

сељанском путу, иза Кут-

кове пумпе, 1 км у поље,

удара у Надел. 062/806-

02-58. (293266)

КУЋА, нова, Војловица,
180 квм, укњижена,
58.000 евра. 063/784-71-
34, 063/771-75-96.
(292821)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са помоћним објектима у
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (293521)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, дого-
вор. 063/163-80-77.
(293724)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу. Кудељарски
насип. 060/367-47-97.
(293986)

ПЛАЦ, нова Миса, Златар-
ска 26, 2,5 2 ара, власник,
35.000. 063/881-18-29.
(293952)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Војловици, први просек

Братства јединства 16.

060/390-87-72, 060/332-

22-98. (294055)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа

са локалом, 44.000. „Јан-

ковић”, 348-025. (293999)

ОМОЉИЦА, 100 квм, но-

вија, 5 ари, хитно, 27.000.

„Гоца”, 063/899-77-00.

(294001)

КУЋА, Бањи Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67.

(293985)

КУЋА, Маргита, 1890 квм

+ 3.5 ара плаца, три ета-

же, 73.000 евра. 063/740-

22-41, 065/266-42-28.

(293946)

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7

ари, Власник, 1/1, помоћ-

ни објекти. 064/961-00-70.

(293955)

ВИКЕНДИЦА на Поњави-

ци код Омољице, 150 , 34

ари плац до воде, 33.000

евра. Звати од 17 сати.

064/141-18-51. (293962)

ПРОДАЈЕМ 45 ари земље

код Млекаре и уличи део

куће у Горњем граду. Ин-

формације, 063/873-61-

59. 293968)

НОВА МИСА, кућа, завр-

шни радови, веће квадра-

туре, дељива, власништво.

‘064/221-36-12. (293875)

КУКЋА са помоћним

објектима на Баваништан-

ском путу, продајем или

издајем.  061/366-03-92.

(293874)

ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ла-

наца која се налази уз ас-

фалтни пут Панчево-Бава-

ниште на око 3 км. Тел.

063/472-501. (293850)

ПРОДАЈЕМ: два плаца на

Стрелишту. 064/493-01-

76. (293854)

ЗЕМЉИШТЕ, 110 ари, гра-

ђевинско, струја, вода, се-

верна зона, на асфалту,

1.700 евра по ару.

064/136-42-00. (294010)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Се-

ло. 066/887-84-00.

(293841)

НОВА кућа, у центру, 196

квм, луксузна 152.000

евра, договор. 063/232-

757. (293839)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,

са помоћним зградама.

062/707-19-64, 062/103-

38-63. (293831)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јарков-

цу у центру. Има дом

здравља, основна школа.

061/271-51-52. (293829)

КАЧАРЕВО, кућа на про-

дају, преко 100 квм, ЦГ

грејање, плин и дрва гара-

жа, место идеално,

36.000. Уасељиво брзо.

065/207-64-46. (293898)

ПЛАЦ са старом кућом 6

ари, могућност спајања са

суседним плацем, 5 ари,

близина центра. 064/136-

42-00. (294010)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље, Новосељански пут,

пре Крнете. 063/103-04-

33. (294015)

ПРОДАЈЕМ 1.24 хектара

њиву, преки пут, 6. дуж,

Панчево. 062/251-270.

(294033)
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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.
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у строгом центру
града, 2 х 32 квм, са два улаза,
два мокра чвора, два струјомера,
са одвојеним водомером. 

Локали су спојени а постоји мо-
гућност и одвојено.

За све информације упитати на
тел. 064/807-09-01. (292958)

ПРОДАЈЕМ плац Долово,
16 аро, Лоле Рибара.
061/654-50-08. (293823)

ПРОДАЈЕМ плац 17  ари
са кућом и викендицом
код Кружног тока на Ја-
бучком путу, погодно за
више делатности. (294036)

ГЛОГОЊ, фарма пилића,
три ниова, 1200 квм, 75
ари, 28.000 + клаона, ме-
шаона, комора. (67),
063/744-28-66, „Милка
М”. (294052)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани-

штански пут, 90 квм + 8

ари плаца, легализована.

063/785-60-10. (294028)

КУЋА на продају 1/1, Ка-

рађорђева, горњи град,

Маргита, плац око 7.3 х 40

квм, укупшно 289 квм, ку-

ћа и помоћне просторије

68 + 30 + 45 квм. Потреб-

на адаптација, цена

40.000 евра, могућа ком-

пензација за грађевински

материјал и мали камион

кипер 3.5 т у висини до

10.000 евра. 062/772-787.

(ф)

КУДЕЉАРАЦ, 25 ари,

40.000, Тамиш, плац 5.25,

8.000.  (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (294052)

НОВОАСЕЉАНСКИ пут,

плац, 13 ари, ограђен,

19.500. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (294052)

НА ПРОДАЈУ стан опре-
мљен 65 квм, у Улици Лава
Толстоја 20. Куткова згра-
да, 063/856-31-61. (СМС)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
квм, ЕГ, 34.000. (353),
„Премиер”, 963/800-44-30. 

НА ПРОДАЈУ опремљен
стан 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20. 063/856-31-
61 (СМС)

НА ПРОДАЈУ стан опре-

мљен 65 квм у Улици Лава

Толстоја 20 Куткова згра-

да 063/8563161

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, продајем једноипосо-
бан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм,
ТА грејање, центар, вла-
сник, 1/1. 063/184-10-57.
(292793)

МИСА, једнособан, 42 +
тераса, реновирано,
26.500. „Јанковић”, 348-
025. (293999)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, ЦГ, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (294001)

ТЕСЛА, 55 квм, двособан,
ТА, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (294001)

ЦЕНТАР, шири, новија
градња, 46 квм, једноипо-
собан, ТА, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (294001)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
2, сређен, IX спрат, усе-
љив одмах. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (293951)

КОТЕЖ 2, двособан, Вој-
вођански булевар, 68 квм,
IV спрат, лифт. 063/101-
93-96. (293953)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у центру Стрелишта,
31 квм, 28.000 евра, вла-
ник. Звати од 17 сати.
064/141-18-51. (293962)

ПРОДАЈЕМ намештену

гарсоњеру, I спрат, ЕГ,

Ослобођења. 064/320-84-

32. (293883)

ПРОДАЈЕМ улични двори-

шни стан, засебно двори-

ште, Жарка Зрењанина,

власник. 061/382-88-88.

(293870)

НАЈСТРОЖИ центар, стан

30 квм, 45.000 евра, вла-

сник. Опремљен, одмах

усељив. Тел. 064/848-88-

84. (293851)

ЛЕП, нов дуплекс, близина

Хотел „Тамиша”, двостра-

но оријентисан, 850 евра

по квадрату. 064/570-64-

70. (293832)

ПРОДАЈЕМ на Содари јед-

нособан стан, власник.

064/893-98-32, 064/837-

96-75. (293893)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,

строги центар, трећи

спрат, две терасе, лифт,

ТА, могућност ЦГ, 70.000,

договор. Звати после 17

сати. Тел. 064/119-60-06.

(293894)

КОТЕЖ 2, двособан, ПР,

двособан, 55, 46.000, ЦГ.

(67), 063/744-28-66,

„Милка М”. (294052)

СОДАРА, двособан, III,

ЦГ, 47, тераса, празан,

40.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. 

(294052)

ТЕСЛА, трособан, IV, 88,

60.000, ЦГ, тростран. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (294052)

КОТЕЖ 1, V, ЦГ, 78 квм,

тераса, 40.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (294052)

СТРЕЛИШТЕ, подрум,

приземље, 333 квм, 5 ари,

65.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (294052)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама. Брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. 

КУПУЈЕМ станове до 50

квм, без посредника.

Предност Котеж, Тесла,

центар. Исплата одмах у

готовини. 064/371-12-17. 

„ДИВА” НЕКРЕТНИНЕ,

основана 1994, пуна прав-

на сигурност, купује ста-

нове и куће, исплата од-

мах. 064/246-05-71.

(293951)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, све

локације, брза реализаци-

ја. 063/744-28-66.

(294052)

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-

пособан нов стан у Глого-

њу са терасом фунциона-

лан посебан објекат све

одвојено прелепа околина

асфалтни пут. 063/106-05-

47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ собу за самицу

без деце, по могућству

студенткињу у луксузној

кући у Панчеву. Тел.

063/162-97-65. (294044)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан и двособан стан у

центру. 063/313-005,

062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

стан, Котеж 1, први спрат.

Тел. 063/804-15-97.

(293622)

ЦЕНТАР, издавање канце-

ларије или стан 50 квм,

двориште 10 ари. 064/948-

71-22. (294043)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру. 066/354-412.

(294000)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

50 квм, опремљен.

064/158-15-90. (293981)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

полунамештен, нова Миса.

063/254-686. (293945)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Стрелишту, VII спрат,

ненамештен, 120 евра.

060/732-62-61. (293947)

ПОВОЉНО издајем нена-

мештен једнособан стан у

поткровљу на Содари. Тел.

063/746-24-63. (293969)

ИЗДАЈЕМ стан, од 90 квм,

са погледом на БИГ цен-

тар, Стрелиште. 065/836-

12-78. (293934)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(293972)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-

шту, 40 квм. Тел. 064/898-

50-00. (293860)

ЗА ИЗДАВАЊЕ у Тамиш

капији, намештена гарсо-

њера, 30 квм, на другом

спрату, са гаражним ме-

стом у сутерену, великом

терасом и оставом у ход-

нику. 063/224-733.

(293859)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, од-

мах усељиво, центар,

wi/fi, кабловска, паркинг,

повољно. 060/691-88-23.

(293950)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

ипособан стан на Котежу

2, 51 квм. Тел. 065/543-

17-90. (293971)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на Тесли. Тел.

063/805-59-36. (293922)

ИЗДАЈЕМ двособан, наме-

штен стан, Тесла, ТА, де-

позит. 063/176-23-26.

(293928)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, Котеж 1, ЦГ,

160 евра. Тел. 060/876-08-

57. (293935)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собанс тан у Димитрија

Туцовића, близу Водне за-

једнице. Телч. 064/894-11-

75. (293868)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1. Тел. 064/564-
82-59. (293853)

ИЗДАЈЕМ дуплекс у цен-
тру, гас, намештен, погод-
но за раднике, фирми.
064/320-84-32. (293883)

ЈЕДНОИПОСОБАН, наме-
штен стам, Котеж 1. ЦГ,
дуже. 064/137-63-17.
(293930)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Котеж 2, Стева-
на Шупљикца. Тел.
069/354-55-40. (294006)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан код ОШ
„Ђура Јакшић”. Тел.
063/110-10-75. (294009)

ИЗДАЈЕМ нов мањи дво-
ришни стан самцу,с ами-
ци. 064/587-50-24.
(294017)

ИЗДАЈЕМ/продајем на но-
вој Миси, двособан стан и
намештену гарсоњеру.
062/208-828. (294020)

ИЗДАЈЕМ стан близу Ауто-
буске станице, самцима.
065/892-85-00. (293838)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(293926)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
Котеж 1, Вршачка 1, кућа
је прилагођена за смештај
више људи, 10 – 12. Тел.
060/722-14-14. (294014)

ТРОСОБАН, мањи ком-
плетно намештен Тесла,
ЦГ, интернет, одмах усе-
љив. 064/877-53-09.
(294013)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/122-
48-07. (2934039)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру рад-
нику-самцу, намештена,
центар. 061/131-79-04.
(294032)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
ЦГ, I спрат, намештен, 30
квм, близу Авив парка,
160  квм + депозит. Тел.
064/172-52-51. (294005)

ИЗДАЈЕМ стан, од 90 квм,

са погледом на БИГ цен-

тар, Стрелиште. 065/836-

12-78. (293934)
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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 Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(4/293090)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Предузеће DOO „HYDROTERRA” из Панчева, тра-

жи раднике за следећа радна места:

1. Грађевински техничар или инжењер са вишом

школом за позицију шефа градишта

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 извршилац

2. Руковалац грађевинским машинама

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 извршиоца

3. Возач Ц и Е категорије . . . . . . . . . .2 извршиоца

4. КВ тесар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 извршиоца

5. Помоћник радник  . . . . . . . . . . . . . .4 извршиоца

Контакт: 060/644-50-15,

mail: hydroterra.office@gmail.com

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу

научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– докторат из области медицинских наука, специ ја -

лизација из области дерматовенерологије, као и

остали услови предвиђени Законом о високом

обра зовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и

6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког

Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или

ванредног професора закључује се уговор о раду

на одређено време од 5 (пет) година, а са кандида-

том изабраним у звање редовног професора за-

кључује се уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса доставити поштом у року од 15

(петнаест) дана од дана објављивања конкурса на

адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.

Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/235-12-92.

"AL SISTEM" d.o.o. Pančevo,

Kneza Mihajla Obrenovića 10a

tel/fax: 013/2332-504; 2332-610,

e-mail: office@al-sistem.com

K O N K U R S
za radna mesta

PROJEKTANT U PROIZVODNJI

ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA   1 izvršilac

• Izrada projektne i radioničko-tehničke dokumentacije;

• iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

BRAVAR – MONTER                           5 izvršilaca

• Izrada i ugradnja alu i PVC konstrukcija;

• Rad na visini.

Zainteresovani kandidati će svoju prijavu i CV doneti

lično ili poslati mail.om na adresu: office@al-sistem.com

ДОО „ЕЛЕКТРОСТАР” 
расписује

КОНКУРС
за следећа радна места:

1. ТРГОВАЦ .................................3 извршиоца

мушкарци (са радним искуством трговца)

2. МАГАЦИОНЕР .....................1 извршилац

– по могућности са искуством рада у магацину.

Пријаве донети лично у продавницу

„Електростара”, Банијска 68-а или послати 

на mail: office@elektrostar.rs.

За информције позвати радним радним даном 

од 10 до 12 сати. 

Тел. 013/317-454

(6/294053)

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje

KONKURS

za pozicije u Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog

vozila

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Vozačka dozvola C kategorije

• Minimum srednja stručna sprema – poželjno

tehničkog usmerenja

• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog

motornog vozila minimum dve godine

• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog

čišćenja I pranja I sanaciji ekoloških akcidenata

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Zdravstveno sposoban

• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog čišćenja

Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja

je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i

uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i pros-

tor za napredovanje i usavršavanje.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na

mail: posao@modekolo.co.rs

КП „ЕКО ДИМ” ДОО расписује

КОНКУРС
за пријем на радно место 

ДИМНИЧАР

Место рада Панчево са околином.

Искуство на овим пословима није неопходно.

Молимо све кандидате да се јаве на телефон

013/335-727

ИЗДАЈЕМ два локала код
Зелене пијаце. Ул. Кочина
4. 063/217-130. (293500)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (293551)

ЛЕКАР, ординација на
продају, 64 квм, у др Ка-
сапиновића. Тел. Од 18 до
20 сати. 063/751-07-79.
(293996)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, у центру. 066/866-
49-00. (293938)

МАГАЦИН на Бавани-
штанцу, 40 квм, сув, без-
бедан, 35 квм, висок.
060/428-73-83. (293943)

ЛОКАЛ на продају, 18
квм, сређен. 063/489-958.
(293876)

АУТО-ПЛАЦ издајем на
Новосељанском путу.
Л063(179-01-78. (294004)

ИЗДАЈЕМ сутерен 110
квм, висина 3 м. 063/179-
01-78. (294004)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
преко пута болнице у Ули-
ци Милоша Обреновића 3.
За све информације на-
звати на контакт телефон
063/460-060-60. 

ЛОКАЛИ, пијаца, 8.000
евра, 10.5 квм, хитно.
(67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (294052)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз жита-
рица. Може и млађи пен-
зионер. инфо на моб.
064/367-96-97 (СМС)

РЕСТОРАНУ Royal u Aviv
par ku, потребан конобар-
конобарица. 0963/216-
788. (293750)

ПОТРЕБАН мајстор за ма-
шинско малтерисање са
искуством. 064/448-69-01.
(293444)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни усло-
ви: завршена средња сао-
браћајна школа, пет годи-
на искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом.  Кон-
такт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(293915)

ПОТРЕБНА конобарица за
тениски клуб. 060/362-22-
21, 060/362-22-26.
(293975)

ПОТРЕБАН возач шлепера
за превоз житарица, седи-
ште фирме у Омољици.
Тел. 063/237-977.
(293976)

ПОТРЕБНИ вредни људи и
одговорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(293977)

ПОТРЕБНИ радници у
фирми за производњу у
Старчеву. 063/263-341.
(293978)

ПОТРЕБНА радница у тр-
говини „Данијела”.
063/550-166, звати од 12
до 18 сати. (293963)

ТРАЖИ се инвеститор за
градњу објекта колектив-
ног становања у Панчеву.
064/866-23-75, 064/992-
62-91. (293877)

ПОТРЕБАН ваозач доста-

вљач хране са искуством

у достави хране. 060/635-

57-73. (293886)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 062/404-144. (293867)

ПОТРЕБНА жена за чи-
шћење зграда. Тел.
060/529-20-30. (294016)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за доставу хране,
до 55 година старости.
064/255-84-58

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 064/427-52-71.
(293867)

ПОТРЕБНИ масјтори за
израду и узградњу ПВЦ и
АЛУ столарије.   063/249-
432. (294040)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дотаву хране, до
55 година старости.
064/255-84-58. (294030)

РЕСТОРАН „Трешњица”,
Тел. 064/361-02-63 потре-
бан кувар, пица-мајстор.
(294041)

ПОТРЕБНЕ раднице у ро-
штиљџиници „Код Тому
Лесковчанина” на посло-
вима продаје и припреме
хране. 065/900-50-08.
(294054)

КОСИМ траву тримером и
косилицом. Драган.
069/044-22-56. (294029)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31,  013/342-
338  (СМС)

ПРЕВОЗ камионом дипе-
ром до 2 кубика, шљунак,
песак, сејанац, ризла. Уто-
вар и одвоз шута.
064/505-62-44. (292990)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови,брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(293820)

КАЗАН за ракију, ложи-

шта, табарке, луле, дна,

мешачи. 331-586,

063/805-74-60. (293317)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (293236)

КОШЕЊЕ дворишта, воћ-

њака, плацева тримером.

064/932-52-86. (293254)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (292787)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења канализације, адап-

тације купатила, сервис,

повољно. 063/115-71-67.

(293992)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, ифнормати,а,

пријемни, могућност on li -

ne рада, професор. Цен-

тар, 013/353-569,

061/603-94-94, 066/405-

336. (293987)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац...  Одвоз шута малим

кипером до два кубика.

Лаза. 065>/334-23-38.

8293918)

РАДИМ физичке послове,
шут, угаљ, итд. Делови ме-
гана 1. 060/143-62-10.
(293960)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, поправ-
ке, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (293914)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења објеката, штемо-
вања, кошње тримером,
одношење ствари.
060/035-47-40. (293916)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидо-
ва, обарање стабала, бето-
нирања, одношење ствари.
064/122-69-78. (293916)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (293917)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висин-
ски радови. 065/535ч-24-
56. (294003)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (293921)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(293863)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
вој које смета. 063/369-
846. (293873)

ХАУС МАЈСТОР: водовод,
канлизација и инсталаци-
је. 061/171-54-06.
(293861)

ЕЛЕКТРИЧАР, сервис,
монтажа, климе, беле тех-
нике, ел. Инсталације, бој-
лери. 060/521-93-40.
(293872)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа. 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
8293864)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
оправке, замена, одмах
повољно. 064/495-77-59,
013/331-657. (293920)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (293840)

СПРЕМАЊЕ станова, ор-
динација, канцеларија.
063/430-409. (294022)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-

мит фасаде, повољно.

Пензионерима попуст.

061/626-54-06. (294018)

НЕМАЧКИ часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (293837)

УСЛУЖНО печем ракију,
Војловица, Шандора Пете-
фија 62. Тел. 065/545-58-
65, 064/384-54-64.
(293821)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/322-04-94.
(294049)
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У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

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

правка, 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, 37/19-др.закон и 9/20) 

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

за изградњу вишепородичног стамбено-пословног

објекта, који се састоји од: Ламеле 1, По+Пр+3+Пс

и Ламеле 2, По+Пр+2+Пс, на катастарској парце-

ли топ.бр.2705 и 2706 КО Панчево, Ул. Чумићева

бр. 26, израђен од стране „Арт Ројал Инжење-

ринг”, Панчево, за инвеститорa „Трифком Инжење-

ринг” ДОО, Београд, Велизара Станковића бр. 4.

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 07. 08. 2020. године.

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-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38 Поправљамо кровове,

патосирамо/мењамо

цреп, израђуjемо 

лимене кровове.

062/827-89-20

(4
/2

9
3

7
5

5
)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (293296)

КЛИМЕ свих типова и

произвођача, сервисира-

мо, поправљамо и уграђу-

јемо са гаранцијом. Овла-

шћени сервис. „Фриготех-

ник”, 013/361-361,

064/122-68-05. (293989)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, по-
прављамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготех-
ник”,  064/122-68-05.
(293989)

ПРЕВОЗ малим камионом:

шљунка, песка, сејанца,

рушење објеката, рашчи-

шчавање терена са утова-

ром и одвозом. Најповољ-

није у граду. 060/425-54-

43. (292728/29)

РАД виљушкаром и теле-

хендером по свим терени-

ма на утовару и истовару

робе. 064/648-24-50.

(292728/29)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-

57.(292728/29)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (293848)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. (293932)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

ризла, превоз већим ками-

онима, ископ мањим и ве-

ћим багерима, рушење ку-

ћа. 063/218-

894.(292728/29)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-

тона, зидова са одвозом

шута, набијање терена ви-

бро плочом. 064/648-24-

47. (292728/29)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (293847)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

прање, сервис беле техни-

ке, електро инсталације.

060/521-93-40. (293872)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха и

намештаја.а 302-820,

064/129-63-79. (294047)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 061/283-66-41,

064/390-00-87. (293990)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, све на једном ме-

сту. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (293995)

ПАН студио, све врсте мо-

лерских радова, гипсаних

адова, уградња декоратив-

ног камења. Уградња 3 Д

панела. 061/134-97-11.

(293855)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
Владимир. (293970)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-
већа камионом за рад на
висини. 060/366-65-
57.(292728/29)

ПРАЊЕ тракастих завеса,

брзо, квалитетно, повољ-

но, демонтажа, монтажа.

063/816-20-98, 013/400-

184. (293932)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха и

намештаја.а 302-820, 

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

прање, сервис беле техни-

ке, електро инсталације.

060/521-93-40. (293872)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. Иван. 064/243-82-

85. (293522)

НЕМАЧКИ пензионер тра-

жим жену, да иде самном

за Немачку, хитно. По-

жељно Ромкиња, може и

српскиња, до 65 година.

061/228-35-79. (294046) 

АКО си усамљена желиш

брак, јави се. 064/437-63-

59. (293857)

УПОЗНАО бих слободну

жену до 55 година за дру-

жење, брак, заједнички

одмор. 064/372-94-71.

(293594)

СМЕШТАЈ за 2 – 4 особе,

бања Врујци, Слоба.

064/438-12-35. (292820)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-

тру Златибора, повољно.

063/709-44-97. (293588)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. Иван. 064/243-82-

85. (293522)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, све на једном ме-

сту. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (293995)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-

пљење купаћих када, 33

године искуствa. Www.bal -

to kad.co.rs 011/288-30-18,

065/347-55-02. (291895)

УСЛУГЕ

ЦЕНТРАЛА 301-150, 

БЛАГАЈНА 300-830
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БРАНКИ

последњи поздрав од комшија у Војвођанском

булевару бр. 40
(32/293890)

Последњи поздрав

тетки

од њене МАРИЈЕ

МАГДАЛЕНЕ

(46/293906)

27. јула 2020. преминула је наша драга мајка и бака

МИРЈАНА РАДУЛОВИЋ
9. V 1931 – 27. VII 2020.

Сахрана је обављена 29. јула 2020 на Католичком гробљу.

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, ћерке МИЛКА и ЉИЉАНА

са породицама

(47/293908)

IN ME MO RI AM
Након дуже болести преминуо је, у 82. години, наш брат

ЂУРА АЈДУКОВИЋ
1939.

Онемогућени смо да се присуством опростимо од на-
шег Ђуке, те овим путем обавештавмао да ће се крема-
ција покојника и полагање урне обавити у кругу њего-
ве породице у Хамбургу.
Вечна му слава и хвала.

Сестра ДУШАНКА, браћа МИЛОШ

(64/293941)
и ДУШАН са породицама

Последњи поздрав

вољеној бакици

ВУКОСАВИ

ДРАГОЈЕВИЋ

Волећемо те заувек.

Твоје унуке

МИЉАНА и ЈОВАНА

(70/293959)

24. јула 2020. године преминула је наша мајка

и бака

МАЦА ТОМИЋ
12. IV 1939 – 24. VII 2020.

Вечно ће је се сећати ћерка РАДМИЛА, унук

ОГЊЕН, унука ДУЊА и зет АЛЕКСАНДАР

(75/293973)

Вољени наш

ЉУБОМИР ДАМЊАНОВИЋ

Не можемо да поверујемо да си нас напустио. Пам-

тићемо твоју доброту, пожртвованост, љубав, ра-

дост, када год се појавиш. Ти си наш анђео који се

преселио на небо

Воле те заувек супруга МИЛКА, 

ћерка МИЛИЈАНА, син МИЛАН, зет НЕГА, 

снаја АНИЦА и унуци ДУШАН и ДУЊА
(88/293984)

19. августа 2020. године опростили смо се

од драге нам

БРАНКЕ ПУЉЕВИЋ

дугогодишње породичне пријатељице

НЕГИЦА ЈЕЛИЋ

(87/293994)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 23.

јула 2020. године, у 82. години, преминула наша драга

ВУКОСАВА ДРАГОЈЕВИЋ
1938–2020.

Ожалошћени: супруг ДУШАН, син БРАНКО, 

ћерка БРАНКА, унуке МИЉАНА, ЈОВАНА и АЊА, 

снаја САНДРА, зетови ДУШАН и БОРИС, сестра НАДА

са породицом и остала мноборојна родбина и пријатељи

(69/293958)

Са тугом и жалошћу обавештавамо вас да је наша драга

КОСАНА ЦАКОВИЋ
23. III 1942 – 28. VII 2020.

преминула 28. јула 2020, у 79. години.

Мила наша, нека те анђели чувају.

Твоје ћерке са породицама

(94/294021)

СЕЋАЊЕ

МИТА

ИЛИЈИН
2. VI II 1997 – 2. VI II 2020.

Породица

(101/294035)

Драга наша девојчице,

памтићемо твој осмех и окице,

твоју радост,, и говор, и лице.

Нека те чувају анђели,

онако како ћемо те ми

чувати у срцу.

САШКА, СРЂА, КОЉА и ЛУКА

(107/Ф)

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

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

правка, 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, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Плана детаљне регулације дела блока

089 у насељеном месту Панчево

Излаже се на поновљени јавни увид Нацрт Плана

детаљне регулације дела блока 089 у насељеном

месту Панчево ( у даљем тексту План).

Поновљени јавни увид Плана, одржаће се у

трајању од 15 дана и то почев од 31. 07. 2020. го-

дине.

Наведени плански документ, биће изложен на по-

новљени јавни увид, у згради Градске управе Гра-

да Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу

на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког

радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у

вези са огласом могу се добити путем телефона

013/353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању поновљеног јавног увида, на

званичној интернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања поновљеног јавног

увида, искључиво у писаном облику, Градској

управи Града Панчева, Секретаријату за урбани-

зам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

путем писарнице Градске управе Града Панчева,

Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентира-

не примедбе и сугестије могу  утицати на планска

решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 05. 08. 2020.

године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске

управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

18.08.2020. године, са почетком у 13:00 часова, у

Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.
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КРУНА КЛАРА

Пријатељи моји,

немојмо плакати за мојом ћерком, нашом Чаробницом.

Нисам је родила нити за плакање, нити за кукање, већ сам је родила о

добру имена нашег, да нам сија и обасјава пут.

Престаните са плачем, јер ја, њена мајка, плач не могу слушати. Ја сам

била и данас сам најсрећнија мајка када ми је Бог даривао тебе, моја

заувек најлепша кћери. Била си ми ти, кћери, најлепша међу најлепшима,

не само телом него и душом. За истину Божју, ја, твоја мајка, за тобом

нећу никада заплакати, јер када бих то чинила, ја не би била твоја права

мајка.

Слава Богу који те тако младу и лепу узео. Бар ће Он, најдража кћери

моја, имати од тебе шта да види – Сјај на небу, као и на земљи.

Анђеле мој.

(106/и)
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Последњи поздрав

БОРИ

Браћа СЛАВКО и БОБА и сестре МИЛИЦА

и ЗАГА са породицама
(5/293833)

Драгој сестричини

последњи поздрав

МИЛИНА ЗАРИЋ

ВЕРА НОВКОВИЋ

(19/293866)

Након изгубљене битке са Co vid-19 пре-

минула је наша драга

БИЉАНА ЗАЈИЋ
1954–2020.

Отишла си изненада, али ћеш вечно оста-

ти у нашим срцима.

Супруг МИЛОМИР, синови МИЛАН

и ДРАГО, снаја БИЉАНА, 

унук ВЛАДИМИР и унука БОЈАНА

(40/293902)

Последњи поздрав дра-

гој другарици

МИЛИНИ

ЗАРИЋ

ТРИПКОВИЋ

БРАНКИЦА, СЛАЂА,

ГОЦА, САЊА, ТАЊА,

ДУДА и МАЦА

(57/293925)

Нашој драгој

БИЉИ

ЗАЈИЋ

Последњи поздрав.

НАДА АНГЕЛОВ

са породицом

(58/93929)

МИЛОВАН ВЕСЕЛИЋ МАЛИША
27. X 1951 – 27. VII 2020.

Они које волимо никада не умиру, вечно ћеш остати у

нашим срцима. Са огромном тугом се опраштамо од

тебе. Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача

од времена и заборава. Нека ти је вечна слава и хвала.

Супруга БРАНКА, син НЕНАД, 

снаја ЈОВАНА и унука ПЕТРА

(59/293931)

Последњи поздрав теча

МАЛИШИ

од ГОРАНЕ, ВЕЛИБОРА и МАРКА

(60/293933)

Последњи поздрав драгом зету

МАЛИШИ

од ВИДЕ и РАДЕТА

(61/293933)

3

БИЉАНА

ЗАЈИЋ

Последњи поздрав

комшиници, а поро-

дици искрено сауче-

шће. 

Заувек у сећању

комшија у Улици

Петра Бојовића 14

(68/293954)

27. јула 2020. године заувек нас је напустио драги

пријатељ

МИЛОВАН ВЕСЕЛИЋ

Малиша, последњи поздрав од прије БОСКЕ, пријатеља

ЈОЖЕ и наше деце АНЕ, ДРАГАНА, ВУКА и ОГЊЕНА

(76/293974)

Последњи поздрав драгом брату

МИЛОВАНУ ВЕСЕЛИЋУ МАЛИШИ

од сестре СЛАВКЕ са породицом

(90/294007)

Последњи поздрав драгом

ЈАНКУ ПОЛИЋУ

ГОЦА, ТАЊА, ЈЕЛЕНА, БИЉА, ЈОВАНА,

САЊА, ДАЦА, ЕЛЕНА, РАДА, НАТАША,

РАДА, БЕБА, ЗОРА, ВЕРА, БОРКА, 

ИВАНКА, МАРИЈАНА, МИРА, ЉУБИЦА,

МИРА, ЈЕЛЕНА, ЉИЉА, САНДРА, 

МАЦА, ЦЕЦА и ВЕРА

(99/ф)

Последњи поздрав драгом

ЈАНКУ ПОЛИЋУ

МИЛЕНКО, МИЛАН, ЗОРАН, 

СЛОБА, ДРАГАН, СИНИША, 

ДРАГАН, НЕША, САВА, ВЕЉА, 

АНДРЕЈ, НИКОЛА и МИЋА

(100/ф)

ЉУБИЦА АНКИЋ

Последњи поздрав мајци, баки и ташти од ћерке

ОЛГЕ, зета ПЕРЕ, унука ТАЊЕ и ИГОРА и остале

многобројне родбине, пријатеља и комшија.

Поносни смо што смо те имали са неизмерном

љубављу у својим животима.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, у среду,

29. јула 2020, у 15 сати.
(34/293892)

Неизмерно се захваљујем целокупној екипи

лекара и сестара кућне неге на Стрелишту, на

великом пожртвовању, разумевању, стрпљењу

и хуманости коју су показали према мојој мај-

ци, током лечења и до последњих дана нису од-

устајали од ње, иако је имала 86. година.

То је за свако поштовање и дивљење. 

Хвала им за негу Љубице Анкић.

Ћерка ОЛГА КУКРИЋ
(35/293892)

Последњи поздрав

куми

БИЉАНИ

ЗАЈИЋ

Породица СУСЛОВ

(104/и)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

СТАМЕНКОВИЋУ

од комшија

у Војвођанском

булевару 46

(105/294050)

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
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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.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

ПОТКОЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2020.

Чувамо те као најве-

ће благо, скривено у

срцу где заборав не

долази.

Недостајеш...

Твоји најмилији: 

мајка БИСЕРКА,

отац ЂУРИЦА, 

сестра НАТАША

и син УРОШ
(6/293836)

Четири године није

са нама наш

МОМИР

САВИЋ

Не заборављају га

његови најмилији

(9/293844)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈКА

МАРКОВИЋ
16. I 1929 – 2. VI II 2006.

Син МАРИНКО

са породицом

(56/293924)

Прошло је дванаест ту-
жних година откада ни-
си са нама

АЛЕКСАНДРА

МИЛУНОВ
2008–2020.

Волимо те и у срцу чу-
вамо.

Супруг ПРЕДРАГ и си-
нови МАРКО и СТЕФАН

(95/294023)

25. јула 2020. године умро је наш друг,

од 1963. године

ВЛАДО Илије ЦИМЕША

Драги Цици остајеш заувек члан на-

шег разреда, сећаћемо те се и поми-

њати заувек.

Твој М 42

(97/ф)

25. јула 2020. умро је мој друг, мој при-

јатељ

ЦИЦИ

Људи, догађаји, време, неће утицати,

остајеш заувек на сигурном, у мом срцу!

МИОДРАГ ЖИВУЉ

(98/Ф)

Последњи поздрав

ВЛАДИ
од комшија у Букуљској улици.
Породице: ШОЛАЈА, МАЛОБАБИЋ, ПИЛИПОВИЋ, ПР-
ВАНОВ, МАРИНКОВИЋ, ЛАЗАРЕВИЋ, НОВАКОВИЋ и
ПАНДУРОВИЋ (65/293942)

Са великом тугом и болом обавештавамо родби-

ну и пријатеље да нас је напустио наш драги

ВЛАДО ЦИМЕША
1948–2020.

Ожалошћени: супруга БРАНКА, син ВУК, кћи

ТАМАРА, сестра БОСИЉКА као и многобројна

родбина и пријатељи

(66/293948)

Последњи поздрав нашем великом

пријатељу

ВЛАДИ ЦИМЕШИ

од СИДЕ и ДУЛЕТА

(83/293993)

Последњи поздрав куму

ВЛАДИ ЦИМЕШИ

од кумова РАДИВОЈА и ДУШАНКЕ ЦРНИ

(84/293993)

ВЛАДО ЦИМЕША ЦИЦИ
Последњи поздрав куму од породице ПРВУЉ

(92/294011)

Последњи поздрав мом драгом зету

од свастике МИМЕ и ВЕЉЕ

Последњи поздрав најбољем течи од ОЛГИЦЕ, ЖЕЉКА и СТАНКА

Последњи поздрав драгом теча Влади од ЧЕДЕ, ИВАНЕ и МИЛИЦЕ

(93/294012)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

БИСЕРКА ЈОВАН
1920–2009. 1940–2016.

(33/293891)                                                                                  Ваш РАДИСАВ

3

ЗОРИНКА ДАЈЛИЋ
1940–2020.

25. јула 2020, после краће болести, у 81. години,

напустила нас је мајка, бака и прабака.

Сахрана је обављена 28. јула 2020.

Ожалошћени: породица, родбина и пријатељи
(36/293895)

Последњи поздрав нашој

КЕКИ
1940–2020.

Смрт не постоји, јер људи умиру онда кад их сви

забораве, а ми тебе нећемо моћи никада!

Воле те твоји: ЗЛАТАН, ТАЊА,  МАРИЈАНА, 

АНДРИЈАНА и СПАСОЈЕ

(96/294026)

Последњи поздрав

ВЛАДИ ЦИМЕША

од МИЛАНА ВУЈОВИЋА са породицом

(103/294045)

После кратке и тешке болести преминула је наша

НАДА ЈОВАНОВИЋ
6. IV 1942 – 25. VII 2020.

Ожалошћени супруг РАДОЈКО

(39/293901)

Последњи поздрав

ЦВЕТА, КАТА,

ЉИЉАНА

и СЛОБОДАН

(45/293906)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ

ЋУП
2008–2020.

Увек ћеш бити у на-

шем сећању.

Твоја породица

(29/2923888)
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3. августа навршава се дванаест година откад те

нема

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2020.

У нашим срцима остаде туга заувек.

Твоји: син МИОДРАГ и брат СВЕТКО

са породицом
(50/293911)

1. августа 2020. навршавају се две дуге године откако није са нама

наша драга

ВЕСНА ПОПОВ
Рођ. Радојчић

Твоји најмилији: САША и МИША
(72/293966)

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА

БАБИЋ

НАЦА
2003–2020.

С љубављу и тугом:

тата
(73/293969)

30. јула навршавају

се три године од смр-

ти наше вољене

МИЛИЦЕ

ТАНКО

Заувек си у нашим

срцима и сећањима.

Твоји најмилији
(71/293964)

4. августа 2020. навршава се пет година откако

са нама није наш

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

Сваки дан је тежак а рана још увек свежа. Воли-

мо те и чувамо од заборава.

Мајка ЗОРКА и ћерка НИНА

(74/293971)

ЈЕЛЕНА

ПЕТРОВИЋ
Шест месеци је прошло
како си нас напустила,
али ти и даље живиш са
нама.

Твоји другови: 
деда МИЋА, НЕЂА,

МИЛОЈЧЕ, БОЖА,
ЖЕЉКО и МИРКО

(77/293979)

1. августа 2020, у 10.30, на Новом гробљу даваће-

мо шестомесечни помен нашој драгој мајци и

баки

ЦАНИ СТАНОЈЕВИЋ

Хвала ти за све.

Нека те анђели чувају.

Син ЗЛАТКО, ћерка СНЕЖАНА и унука ЈОВАНА

(78/293980)

7. августа навршава се шест месеци од смрти наше

драге

ЦАНЕ СТАНОЈЕВИЋ
Нека те анђели чувају.

Сестра ЛЕПОСАВА и зет СПАСА
(79/29398)

7. августа навршава се шест месеци од смрти драге тетке

ЦАНЕ СТАНОЈЕВИЋ

Живећеш заувек у нашим срцима.

НЕНАД НОВАКОВИЋ са породицом
(80/293980)

IN ME MO RI AM

РИСТА

КАРАВЛА
3. VI II 2017 – 3. VI II 2020.

Са сетом и љубави радо
те се сећам. Пуно ми не-
достајеш. 

Твој брат ЦВЕЛЕ
са породицом

(12/293849)9

РИСТА КАРАВЛА

Увек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Четири године без Тебе.

Недостајеш нам.

Твоји: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН, 

ЈЕЛЕНА и МАРИЈА КАРАВЛА

(20/293869)

ЈАНОШ

КОРОДИ
2018–2020.

За све што прошло је

недостајеш!

За све што долази не-

достајеш!

Твоји најмилији
(26/293884)

Вољени не умиру ни-

кад

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ

Твоја сестра ЈЕЛЕНА,

зет ЈОВАН, сестричи-

не ЖЕЉКА и ЗДРАВ-

КА са породицом
(42/293904)

Живећеш вечно у на-

шим мислима

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ

Брат НЕНАД, 

МИЛЕНА, братичине

МАЈА и ДЕЈАНА

са породицама
(43/293904)

Четрдесет тужних дана
откад је престало да ку-
ца срце наше вољене
мајке и баке

ДРАГИЦЕ

РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Твоја деца: ТАЊА, ВЛА-
ДА и унучад МИЛЕН,
ЛЕНА и МИЛОШ

(44/293905)

ВЛАДИМИР

РАЈКОВИЋ

2. августа навршавају се

тридесет три године от-

када ниси са нама

Бол и туга остају са на-

ма.

Најмилији

(62/293936)

Мила моја

КОСО

Време тако споро пролази а без тебе све је

празно, пусто и пуно туге.

Успомена и сећања... а тек је почело...

Почивај у миру и нека ти је лака ова зе-

мља банатска!

Твој МИТАР МИЋА

(89/294002)

Прошло је десет година откада није са нама

ВОЈИН БОГДАНОВИЋ
1948–2010.

Заувек ће живети са нама.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА, унуци МАРКО и АЛЕКСАНДРА
(91/294008)

1. августа навршава се година како није

са нама наша драга мама и бака

МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ
1928–2019.

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.

С љубављу: ћерка ЈАСМИНА, зет ДРАГО

и унуци МИЛАН и ИВАН са МАЈОМ

(85/293994)

1. августа 2020. навршава се година откако

није са нама наша драга

МИРА МИЛИЋЕВИЋ

Брзо је прошла једна година.

С поштовањем НЕГИЦА ЈЕЛИЋ

(86/293994)

Сећање на наше драге

СУБОТИЋ

МОЈСИЈЕ ЉУБИЦА
1999–2020. 2002–2020.

Са љубављу: син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА

(67/293949) и унуци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР

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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Бато, био си мој по-

нос. Твој ведар дух

ће ме вечно пратити.

Почивај у миру, не-

достајеш ми.

Твој брат СРЂАН

са породицом
(15/293858)

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ

Даки наш, уместо да ти

рођендан славимо ми за

тобом пола године жа-

лимо.

Твоја тета ВЕЦА и бра-

ћа ЂУРИЦА и МИКИЦА

(14/293858)

1. августа 2020. навршава се шест тужних и бол-

них месеци без тебе

ДАЛИБОР СИМОНОВИЋ

Истина је тешка, рана за тобом болна и доживот-

на. Никада се нећемо помирити са тим што си оти-

шао прерано, тихо и мирно напустио, сине мој.

Нека те анђели чувау.

Неутешни: мама РУЖИЦА и тата ДРАГАН
(16/293858)

Болиш јаче него пр-

вог дана. 

Воле те твоји

најмилији: АЊА,

ВУК и ЖАКА

(17/293862)

4. августа навршавају се
две године откада нас је
напустио отац и деда

МИЛАН

КАТИЋ
Синови РАДИША

и МИЛОМИР, 
снаја ВЕРИЦА

и унук НИКОЛА
(21/293871)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЦАКОВИЋ

МИЛЕВА БРАНИСЛАВ
2017–2020. 1989–2020.

Њихови најмилији

(23/293879)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА

РАИЧЕВИЋ
2. VI II 2009 – 2. VI II 2020.

Године пролазе, сећања
не бледе.

Твоје: ЉИЉА и МИРА
са пороицама

(25/293882)

2. VI II 2017 – 2. VI II 2020.

НЕВЕНКА

МИЛАНОВИЋ
виша мед. сестра

– ОРЛ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима

Твоји ПЕНДИЋИ
(28/293887)

31. јула навршава се
двадесет пет година од
смрти наше

ВЕРИЦЕ

ЉИЉАК
1995–2020.

Још увек те памте твоја

унучад и снаја КЕКА
(30/293889)

5. августа навршава се

једанаест година од

смрти нашег вољеног

ЖИВАНА

СТОЈАНОВА
2009–2020.

Твоји: КЕКА и деца

(31/293889)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ

БРАНКО ДУШАН БОЈАН
1970–1989. 1939–2001. 1968–2014.

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

(51/203012)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ

БРАНКО ДУШАН БОЈАН
1970–1989. 1939–2001. 1968–2014.

Породица СТОШИЋ

(52/29312)

БОЈАН

ЂУРИЋ
1968–2014.

Бојане, много нам недо-
стајеш и остаћеш зау-
век у нашим мислима.

Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(53/293910)

У уторак, 4. августа, у 11 сати, дајемо че-

трдесетодневни помен

ЈАНЕ ДОДЕВСКИ

Драги наш, поносни смо што смо те има-

ли, увек ћеш бити у нашим срцима, јер те

никада не можемо заборавити.

Супруга МИЦА, син СИНИША

и ћерка НАТАША са породицама

(63/293937)

Драги наш Ђоле, отишао си 2. августа 1987. на

пут без повратка

ЂОКА ЈОСИМОВ

Док живимо, у нашим мислима и успоменама

живећеш и ти.

Твоји: мама СЛОБОДАНКА и сестра ЉИЉА

са породицама

(49/293910)

Драгој мајци, баки и ташти Јелици

ЈЕЛИЦА ШТРКАЉ
1934–2016.

Прошло је четири године без тебе.

Вољени никад не умиру, остају заувек у нашим

срцима.

Ћерке ДРАГАНА и ГОРДАНА, 

унуци МИЛАН и БОШКО и зет ИВАН
(48/293909)

САВА ВУРДЕЉА
Ћале,

како време пролази све више ми недостајеш...

Твој син ДУЛЕ
(41/293903)

У суботу, 8. августа 2020, у 11 сати, на Католич-

ком гробљу, обележићемо осам година одла-

ска мога дивног супруга

ПОПОВИЋ С. АЛЕКСАНДРА

САШЕ
дипл. авио инжењера из „Утве”

Смрт не брише љубав, остаје незаборав за на-

шу Африку, Занзибар, Маурициус и све лепоте

које смо доживели.

Твоја МЕНСАХ НЕНА

(102/294042)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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СЕЋАЊЕ

У недељу, 2. августа 2020. године навршава се шест годи-

на откако ме је напустила моја драга и вољена мајчица

КАТИЦА РЕПЕК
14. VI II 1935 – 2. VI II 2014.

Oткада те нема је немам сна, сваки дан ми је постао

као година...

Сећање ми снагу даје, све ми твоје недостаје...

Твоја ћерка ЛИДИЈА
(1/293537)

1. августа навршава се десет година од смрти

ДРАГОМИРА АНКИЋА
2010–2020.

Супруга МИЛЕНА са унукама

(3/293817)

Тужно сећање на нашег брата и мајку

НИКОЛА КАТИЦА

СРБИН ЈОВАНОВ
1971. 2010.

Никада вас неће заборавити ваши: 

ЈОВАН и ЈЕЛЕНА

(2/293814)

СЕЋАЊЕ

ЂОКОВИЋ

МИРОСЛАВА ВИТОМИР
1930–2007. 1924–1994.

Љубав према вама јача је од заборава.
(4/293825)                                                                                Ваши најмилији

3. августа 2020. навршава се пет тужних година

откако није са нама

МИЛОШ ПОПОВИЋ
2015–2020.

Још једно тужно сећање на твој прерани одлазак

од нас.
Твоја супруга ЗОРА са децом

(7/293843)

Најдражи моји

МИЛОШ МИЛИЦА

ПОПОВИЋ СТАРЧЕВИЋ
2015–2020. 2001–2020.

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима

мојим.

Ваша ЗОРА са децом
(8/293843)

ЗДЕНКА КАЛУЖА
2010–2020.

Док смо живи живећеш са нама, у нашим срцима и
мсилима.

Ћерке КАТИЦА и ОЛГИЦА са породицама
(10/293845)

Прошла је година од смрти мојих драгих родитеља

РАДУЈКО

ДАНИЦА МИЛАН
1930–2019. 1929–2019.

С поносом и љубављу чувамо Вас у срцу и мислима.

Ваша ћерка ВИНКА са породицом

(11/293846)

4. августа 2020. је четрдесет најтужнијих дана

откако ниси са нама

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ

Заувек ћеш живети у срцима супруге КИКЕ, 

сестре МИЛЕНЕ, ћерки ЈАСМИНЕ и НЕЛЕ, 

сина БОРКА и унука ДАНИЈЕЛА и АНДРЕЈА

(13/293852)

ДРАГАНА

ЈАКОВЉЕВИЋ
2016–2020.

Заувек ћеш бити у

нашем сећању.

ЈЕЛЕНА, САЊА

и ЛИДИЈА

(18/23865)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ
2014–2020.

Много нам недостајеш.
Твоја НАДА и ЉИЉА

(22/293878)

30. јула 2020. навршава се годину дана од

смрти наше драге

ГОРИЦЕ ЋУЋА

У нашим срцима и сећањима и даље жи-

виш. Недостајеш све више.

Супруг ЈОВАН, син ДЕЈАН, ћерка

ДРАГАНА, снаја МИРА, зет НЕНАД

и унуци ЕЛЕНА, МАТЕЈА и ДАНИЛО

(24/203880)

ЖАРКО ВИДИЋ
1954–2020.

Четрдесет дана како си ме напустио. Вољени мој Жар-

ко, не постоји утеха само туга и бол и сећање на тебе. 

У мом рањеном срцу заувек остајеш и много, много ми

недостаје твоја топлина и љубав.

Са нежним сећањем и тугом у срцу заувек и поносно

ћу чувати успомену на тебе.

Заувек твоја супруга ЗЛАТИЦА
(38/293900)

ЖАРКО ВИДИЋ
1954–2020.

Четрдесет дана је прошло откако ниси са нама.

Оставио си празнину у нашим срцима. Никада те

нећемо заборавити. Вечно ћемо чувати успоме-

ну на тебе.

Твоја БРАНКИЦА и ДАРИО

(37/293900)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ФАРКАШ
2003–2020.

Породица
(54/

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ЈОКИЋ

ГОГО
1981–2001–2020.

Године пролазе, бол и
туга остаје вечно.
Анђеле вољени.

Тата РАДИША, мама
МИРА и брат

ГРАДИМИР с ВЕСНОМ
(55/293923)

2. августа 2020. навршава се годину дана откако нас је напустила

наша Вања

ИВАНКА АТАНАЦКОВИЋ
1942–2019.

Остала је велика празнина, туга и сећање.

(81/и)
                                                                       Породица АТАНАЦКОВИЋ

Већ годину дана нема наше драге другарице

ВАЊЕ
Много нам недостајеш!

ЉИЉА и БОЈКА са својима
(82/293991)
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ПАН ЧЕВ КЕ КО ЈЕ СЕ БА ВЕ ФИТ НЕ СОМ

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА РАЗ ГИ БА ВА ЊЕ
Ве жба ње ути че на на ше здра вље, та -
ко из гра ђу је мо ми ши ће ко ји нас ду -
же чи не мла до ли ким и сна жним. Уз
аде кват не ве жбе по сти же мо фи гу ру
ко ја нам по ди же са мо по у зда ње, бо ље
се осе ћа мо, здра ви ји смо и срећ ни ји.
Пред ста вља мо Пан чев ке ко је то нај -
бо ље зна ју.

Нај бо ља вер зи ја се бе

Зо ри ца Јо ва но вић Ран ко вић (43) за -
вр ши ла је Фа кул тет спор та и фи зич -
ког вас пи та ња, смер: кон ди ци ја, и
спе ци ја ли стич ке сту ди је на Ви со кој
спорт ској и здрав стве ној шко ли на
сме ру: спе ци ја ли ста за рад с де цом
и мла ђим ка те го ри ја ма спор ти ста.
Као де вој чи ца, тре ни ра ла је спорт -
ску гим на сти ку, а у сред њој је би ла
чир ли дер си ца та да пр во ли га шког КК-
а „Про фи ко лор”. Се дам го ди на, до
2019, во ди ла је ма ни фе ста ци је „Фит -
нес деј” и „Фит нес парк” гра да Пан -
че ва, ка да се по ву кла због по вре де
ко ле на.

– Фит не сом сам по че ла да се ба -
вим још као сту дент ки ња ме ди ци не
2002. го ди не и као „ве жба чи ца” из
пр вог ре да по ма га ла сам сво јим тре -
не ри ма у та да шњем нај бо љем и нај -
по се ће ни јем фит нес-клу бу „Бу ши до”

у Пан че ву. Та да сам, 2. сеп тем бра,
одр жа ла свој пр ви са мо стал ни час ае -
ро би ка. У пре пу ној са ли би ла сам мо -
кра већ на кон три ми ну та за гре ва ња,
али тај адре на лин ко ји сам осе ћа ла
гу рао ме је да ми ча со ви бу ду све за -
ни мљи ви ји, да их имам ви ше и да на
њи ма бу де што ви ше ве жба ча – прича
Зо ри ца.

Она ка же да је фит нес спе ци фи -
чан у од но су на дру ге вр сте ве жба -
ња, јер је то ор га ни зо ва но ве жба ње с
ле по по ре ђа ним ве жба ма за чи та во
те ло и уз му зи ку ко ја је мо ти ви шу ћа
јер је „умик со ва на” у од ре ђе ном рит -
му. Ту је увек и ин струк тор ко ји да је
упут ства за пра вил но из во ђе ње ве -
жбе и мо ти ви ше да ве жба чи из др же
до кра ја.

– Као тре нер и као ве жбач нај ви ше
во лим да ра дим и во дим ча со -
ве total body workout, уз ве ли -
ки број ре кви зи та, нај че шће уз
те го ве и сте пер, а за тим пи ла -
тес. Спој сна ге, флек си бил но -
сти, из др жљи во сти и мо то ри -
ке – то су тре нин зи ко је обо -
жа вам и за ко је ми слим да су
нај е фи ка сни ји за на ше здра -
вље – ка же.

Кру на ње ног спорт ског ра да
би ла је 2016. го ди на, ка да је
иза бра на за фит нес лич ност
го ди не у ка те го ри ји нај бо љи
фит нес ин струк тор груп них
фит нес про гра ма ис пред Са -
ве за за ре кре а ци ју и фит нес
Ср би је.

– У фит не су је нај бо ље то
што мо гу све осо бе ко је су
здрав стве но спо соб не да се ба -
ве ре кре а ци јом и што стал но
ра ди те на се би и та ко на пре -
ду је те. Мој мо тив је: бу ди нај -
бо ља вер зи ја се бе. Осо бе ко је
ве жба ју су пси хич ки ста бил не,
до бро рас по ло же не, дру же љу -
би ве, до бро кон цен три са не,

тако да бо ље оба -
вља ју све сво је
днев не оба ве зе и
бо ље спа ва ју –
закљу чу је она.

Ле ко ви ти
тренин зи

Ма ри на Ма ле нов
(23) за по сле на је у
тре нинг-цен тру
„Гво жђар”. Свој
пр ви тре нинг је
одр жа ла пре пет
го ди на у ма лом
клу бу ко ји се звао
„Бо ди ба ланс”.

– Прет ход но сам
би ла ве жбач из пр -
вог ре да и обо жа -
ва ла сам груп ни
фит нес. Ма шта ла
сам да јед ног да -
на по ста нем тре -
нер. У овом спор -
ту ми се до па да то
што имам мо гућ -
ност да у скла ду са же ља ма кли јен та,
али и по не кој сво јој ме ри, кре и рам
тре нинг. Та ко ђе, и то што стал но упо -
зна јем но ве љу де – при ча она.

Ма ри на др жи груп ни фит -
нес и пер со нал не тре нин ге. Она
нај ви ше во ли да тр чи, а ње на
уо би ча је на де о ни ца ду га је пет
ки ло ме та ра.

– За ме не је нај ве ћи успех
ка да ве жба чи с тре нин га оду
ку ћа ма срећ ни. Нај леп ше је
ка да сам умор на, ту жна или
за бри ну та, а он да до ђем у са -
лу, са че ка ме мој тим и све то
што ме је тиш тaло не ста не у
тих сат вре ме на тре нин га –
ка же.

Иза зов је, об ја шња ва, ра ди -
ти у гра ду где је ве ли ка кон -
ку рен ци ја.

– Ве жба ње је ја ко ва жно,
ка ко за фи зич ко, та ко и за
мен тал но здра вље. Њи ме
прeвасходно ја ча мо иму ни тет,
а с дру ге стра не, на кон ве жба -
ња осе ћа мо се рас те ре ће но,
што је до ста зна чај но јер сви
жи ви мо брз тем по жи во та где
је стрес на сва ком ко ра ку –
при ча Ма ри на.

За хва љу ју ћи по слу ко јим се
ба ви, упо зна ла је пу но љу ди и
на у чи ла да це ни се бе, свој рад,

као и љу де ко ји су уз њу у це лом том
про це су ства ра ња и ра да.

Пре ва зи ла же ње гра ни ца

Ма ри на Мар ја но вић (30) за вр ши ла је
Сред њу ба лет ску шко лу „Лу јо Да ви -
чо” у Бе о гра ду. Крос фи том се ба ви
че ти ри го ди не и до са да је осво ји ла
ве ли ки број на гра да.

– Од сво је тре ће го ди не сам фи зич -
ки ак тив на. Кре ну ла сам у шко ли цу
ба ле та, а на кон то га сам за вр ши ла
основ ну и сред њу ба лет ску шко лу, од -
сек за кла си чан ба лет и са вре ме ну
игру. Пар го ди на ка сни је тра жи ла сам
но ву страст и та ко по че ла да тре ни -
рам крос фит. Сам по че так је био чу -
дан јер је пре ла зак с вр хо ва пр сти ју
на олим пиј ску шип ку и дан-да нас не -
појм љив по је дин ци ма, а та ко сам се

и ја осе ћа ла. Ја не мам об ја шње ње за -
што и ка ко, али у крос фит сам се од -
мах за љу би ла – при ча Ма ри на.

Она ужи ва и у так ми че њи ма. Осва -
ја ла је ме да ље у Ср би ји, али је сти за -
ла и у фи на ла на Ки пру, у Ати ни, Ма -
ђар ској и Ру му ни ји, где се 2018. по -
пе ла на по бед нич ко по сто ље да при -
ми сре бр ну, а 2019. злат ну ме да љу.

– Сав тај успех де лим са сво јим
тре не ром Не на дом Мак си мо ви ћем и
клу бом у ком тре ни рам, а то је „Max-
Box” – об ја шња ва.

Сма тра да овим спор том мо же да
се ба ви сва ки по је ди нац, ре кре а тив -
но или так ми чар ски, јер се сва ка ве -
жба при ла го ђа ва фи зич кој спре ми
осо бе ко ја тре ни ра. Ста ро сна гра ни -
ца у ње му не по сто ји.

– Уз крос фит сам на у чи ла
да се но сим с не у спе хом, да се
ра ду јем успе ху, ис тра ја вам у
за цр та ном ци љу и да идем на -
пред и ка да је те шко. Сте кла
сам мно штво пра вих при ја те -
ља и пу то ва ла за хва љу ју ћи так -
ми че њи ма, а од ка да сам по -
ста ла тре нер, сво је зна ње и ис -
ку ство мо гу да пре не сем на
оста ле ко ји де ле исту страст
као и ја – за кљу чу је Ма ри на.

Ја ка во ља

Сан дра Сми лев ски (36) ди пло -
ми ра ни је еко но ми ста, а фит -
не сом се ба ви два де сет го ди -
на.

– По че ци су би ли те шки, тре -
ба ло је до ста то га укло пи ти:
на ћи парт не ра за тре нинг, па
тре на жни про грам и на чин ис -
хра не ко ји ће ми од го ва ра ти...
С вре ме ном, ко рак по ко рак,
све ми је по ста ја ло ра зу мљи -
ви је и лак ше. Вр ло бр зо сам,
на пред лог тре не ра, по че ла и
да се так ми чим – при ча Сан -
дра.

Ка же да је нај ве ћи иза зов из ба лан -
си ра ти ис хра ну да би се по сти гла же -
ље на фор ма, а да се у исто вре ме ми -
ши ћи одр же „буд ним”.

– Уче ство ва ла сам на мно го број -
ним так ми че њи ма, а од  успе ха бих
из дво ји ла пр во ме сто на Свет ском пр -
вен ству ко је је одр жа но у на шем гра -
ду, дру го ме сто на Свет ском пр вен -
ству у Ли тва ни ји 2007. го ди не и тре -
ће ме сто на Свет ском пр вен ству ко је

је одр жа но 2017. го ди не на Ки пру,
где сам на сту пи ла у ка те го ри ји ае ро -
бик фит нес, па је тре ба ло при пре ми -
ти и со ло тач ку са еле мен ти ма ае ро -
би ка и гим на сти ке и иза ћи на би ну –
при ча нам Сан дра.

Нај дра го це ни је што јој је фит нес
до нео, по ред ле по об ли ко ва не фи гу -
ре, је сте ква ли тет ни ји на чин жи во та
и „оа за ми ра” ко ја јој убла жа ва све
стре сне си ту а ци је и вра ћа осмех на
ли це на кон на пор ног да на.

Осло бо ди ум, упо знај сво је те ло

Ма ри ја на Је лен ко вић (38) ба ви се
фит не сом два де сет че ти ри го ди не, а
по след њих де вет во ди свој клуб.

– По че ла сам ре кре а тив но у пр -
вом раз ре ду Гим на зи је, а већ са два -
де сет три сам по ста ла тре нер у „Бу -
ши ду”, пр вом фит нес-клу бу у Пан -
че ву. Иа ко фит нес та да ни је био баш
пре те ра но по пу ла ран, ме не је ја ко
при вла чио и вр ло бр зо сам по ста ла
ови сник о ве жба њу. Ни сам про пу -
шта ла ни је дан тре нинг, а по ред од -
ла же ња у клуб, ве жба ла сам че сто уз
сним ке Син ди Кра форд. Ја сам, ина -
че, још са сво јих пет го ди на од ла зи -
ла с ма мом у „Пар ти зан”, где је она
ра ди ла ве жбе Ми ле не Дра вић – прича
уз осмех Ма ри ја на.

Иа ко је сту ди ра ла сто ма то ло ги ју,
на по зив сво јих учи те ља фит не са по -
че ла је да др жи тре нин ге и пре у сме -
ри ла се на сту ди је Ви ше тре нер ске
шко ле, смер: ре кре а ци ја и фит нес.
Она др жи тре нин ге из кла сич ног хај-
-ло уа, тае боа, степ ае ро би ка, пи ла те -
са и, од пре пет го ди на, и ча со ве јо ге,

ко ја јој се са да нај ви ше
до па да.

– У овом по слу је нај -
леп ши рад са же на ма,
јер по ред тре нер ског по -
сла не кад тре ба би ти и
пси хо лог, што ни је ла -
ко, али баш упо зна ва ње
и рад с раз ли чи тим про -
фи ли ма лич но сти до бро
ути че на мој ду хов ни
раст – при ча Ма ри ја на.

Она об ја шња ва да ве -
жба ње ути че на те ло
исто оно ли ко ко ли ко се
од ра жа ва и на пси ху.

– Же на ма је углав -
ном пр ви мо тив фи гу -
ра, а кад оства ре же ље -
ну фор му, по ста ју си -
гур ни је у се бе, што се
од ра жа ва и на дру ге жи -
вот не аспек те. Здра ви је

су и то чи ни да се без бед но осе ћа ју у
свом те лу. Ја ко је ва жно ис та ћи да се
ве жбач кроз тре нинг осло ба ђа и на -
го ми ла не не га тив не енер ги је, на кон
че га му је све лак ше и ра до сни је –
каже она.

Страст пре ма фит не су омо гу ћи ла
јој је да се ба ви по слом ко ји је сва ког
да на чи ни срећ ном и ис пу ње ном.

– У са ли је углав ном до бра ат мос -
фе ра, што, мо ра те при зна ти, на ве ћи -
ни дру гих рад них ме ста ни је слу чај.
Уме да бу де фи зич ки на пор но, али
ми слим да сам пред о дре ђе на да све
то из не сем са осме хом на ли цу –
закљу чу је Ма ри ја на.

Мир ја на Ма рићМарина Маленов

Зорица Јовановић Ранковић

Сандра Смилевски

Марина Марјановић

Маријана Јеленковић

Ау тор ке Ке ти
Кеј и Клер
Шип ман на пи -
са ле су ин фор -
ма ти ван и све -
о бу хва тан во -
дич за раз у ме -
ва ње са мо по у -
зда ња, ко ји
пру жа и са ве -
те на ко ји на -
чин да осна жи -
те сво ју лич ност – за же не свих ста -
ро сних гру па у свим фа за ма ка ри -
је ре. Ком би ну ју ћи нај са вре ме ни ја
ис тра жи ва ња из пси хо ло ги је с при -
ме ри ма из соп стве ног жи во та и жи -
во та дру гих успе шних по слов них
же на, ау тор ке вас под сти чу да при -
хва ти те иза зов на рад ном ме сту, ну -
де ин спи ра ци ју и прак тич не са ве те
ка ко да са вла да те пре пре ке и оства -
ри те ка ри је ру ка кву же ли те и за -
слу жу је те. Уко ли ко се пла ши те да
ће оно што ка же те зву ча ти глу по,
ако сум ња те да ли сте за слу жи ле да
бу де те успе шне и за до вољ не, об ра -
дуј те се бе овом књи гом…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ја ди је та је за вас би ла нај у спе -
шни ја. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Још ни јед на! Код ме не ни ка ко
да до ђе тај по не де љак од ко јег по -
чи њем с ди је том.” 064/2110...

„Нај у спе шни је су би ле оне ди је -
те кад се за љу бим, па за бо ра вим
да је дем! Ште та што се ки ло гра ми
вра ћа ју чим спад ну ру жи ча сте на -
о ча ре.” 064/6155...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње да ли љу бав мо же
има ти по бед ни ке:

„Мо же: де цу ко ја се ро де из те
љу ба ви!” 063/8264...

„До вољ но је са мо да во лиш и већ
си по бе дио!” 064/1683... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 5. ав гу ста, 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: „Чи ју тај ну не би сте ни ка да
от кри ли?”, 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.

Ита ли јан ски
пи сац До ме ни -
ко Стар но не, ко -
ји је на шу чи та -
лач ку пу бли ку
осво јио ро ма -
ном „Пер тле”,
пред ста вља нам
се и књи гом о
при сно сти, по -
ве ре њу и не си -
гур но сти, о про -
бле ми ма с ко ји ма се сва ко днев но
су о ча ва мо у љу ба ви.

Ро ман „Тај на” је још је дан до каз
Стар но не о вог је зич ког, стил ског и
кре а тив ног мај стор ства, a у сре ди -
шту ње го вог при по ве да ња увек је
љу бав. Пре по зна ће те се у ње го вом
глав ном ју на ку Пје тру, који је у
бур ној ве зи с Те ре зом. По сле још
јед не од број них сва ђа њој си не
иде ја: ис при чај ми не што што ни -
кад ни ко ме ни си ре као, ис при чај
ми оно че га се нај ви ше сти диш и
ја ћу ура ди ти то исто. Та ко ће мо
за у век оста ти по ве за ни. Убр зо ће
се, на рав но, ра ста ти…

Тај на

Бу ди са мо у ве ре на

Два чи та о ца ко ји до 5. ав гу ста, 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 вам по ди же са мо по у -
зда ње?”, 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
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Го то во да не ма Пан чев ца ко ји
ње га не по зна је. Цео рад ни век
је про вео у ру ко ме ту, али кад
год је за тре ба ло – био је на
услу зи и дру гим спор то ви ма.
Чо век од по ве ре ња, спорт ску
ад ми ни стра ци ју др жи у ма лом
пр сту, бо ем, при ја тељ... Ово је
при ча о Љу бо ми ру Стев ков -
ском, или јед но став но, ка ко би
мно ги су гра ђа ни ре кли – о на -
шем Љу би.

Ње го ви ро ди те љи су по ре клом
из Ма ке до ни је, али упо зна ли
су се у Ја бу ци, где је 10. сеп -
тем бра 1954. ро ђен и ју нак на -
ше при че. Љу ба је основ ну шко -
лу за вр шио у род ном ме сту, а
по том је по ха ђао сред њу ЕТШ
„Па ја Мар га но вић”. По од слу -
же њу вој ног ро ка у Ско пљу,
Вра њу и Ти то вом Ве ле су, 1976.
го ди не, по све тио се ру ко ме ту.
Спор ту ко ме је дао све. И да -
нас је Град ски ру ко мет ни са -
вез не за ми слив без Љу бе.

– Дру жио сам се с ру ко ме та -
ши ма у род ној Ја бу ци. Та ко
сам и за во лео ту ле пу игру. Мо -
жда су ме лоп том нај ви ше „ин -
фи ци ра ли” Ми ћа Сто ја но вић
и Спи ров ски. Се ћам се, игра ло
се на пи ја ци, на бе тон ском те -
ре ну. Би ло је то див но вре ме.
Од мах по по врат ку из вој ске,
1976. го ди не, по стао сам члан
упра ве и се кре тар РК-а „Го це
Дел чев” из Ја бу ке – при се ћа се
Љу ба сво јих по че та ка.

Убр зо је по ло жио ис пит за
ру ко мет ног су ди ју, а већ 1980.
го ди не пре шао је у та да шњи
Оп штин ски ру ко мет ни са вез,
на ме сто се кре та ра, где ра ди и
да нас. Али та ор га ни за ци ја се
са да зо ве Ру ко мет ни са вез гра -
да Пан че ва. Нај пре је ра дио
пре ко сту дент ске за дру ге, а
рад ни стаж му је кре нуо 1985.
го ди не.

– Што се су ђе ња ти че, до гу -
ра ли смо до дру гог ран га так -
ми че ња у Ју го сла ви ји. Пр ве
утак ми це сам су дио с Ко јом
Са мо ло вим, али нај ви ше сам
прав ду де лио у па ру с Јо ви цом
Стан ков ским. Су ди ли смо за -
јед но све до ње го ве смр ти 1998.
го ди не. Би ло је „вру ћих” те ре -
на та да, ни су су ди је би ле по -
што ва не као да нас, ни су има -
ле ту моћ. По окон ча њу су диј -
ске ка ри је ре се дам го ди на сам
ра дио као кон тро лор, а по том
исто то ли ко и као де ле гат. Оно
што је си гур но, ми слим да ћу
би ти до жи вот ни за пи сни чар на
утак ми ца ма. Ко год је по звао
да му тре ба по моћ, ра до сам се
ода зи вао. Во дио сам за пи сни -
ке на ру ко мет ним те ре ни ма
ши ром ју жног Ба на та. И да нас
то ра дим – са осме хом при ча
чо век ко ји при ја тељ ства сте че -
на ши ром Ју го сла ви је не би
ме њао ни за шта на све ту.

Мно го то га је овај ру ко мет -
ни вук пре ту рио пре ко сво је
гла ве. Би ло је и те шких да на,
али он се не жа ли.

– Са да је по сао се кре та ра
умно го ме олак шан. Све што је
по треб но, ока чиш на сајт и го -
то во. Не ка да сам во дио и по

три ли ге, па је тре ба ло за пи -
сни ке и бил те не по сла ти по -
штом, на пре ко 200 адре са. Уз
све то, тре ба ло је то и „од штам -
па ти”. Да, ра дио сам ге штет -
не ром, ста ри ји су гра ђа ни ће
зна ти ко ја је то ма ши на. Нај -
пре по себ ном пи са ћом ма ши -
ном, ко ја пра ви оти ске на па -
пи ру, тач ни је ис це па га, от ку -
цам ма те ри јал, по том ту ма -
три цу на ма жем бо јом, а он да
ге штет нер „штам па”. Ве ли ки
по сао. Че сто сам ан га жо вао и
Го цу и Це цу, да хеф та ју за пи -
сни ке, да их сла жу у ко вер те.
Не ка да сам у Ју жно ба нат ском
окру гу имао 30 клу бо ва, да нас
је тај број спао на 15. Са сви ма
сам ле по са ра ђи вао, сви ма био
на услу зи. Пре ла зни ро ко ви
игра ча би ли су при ча за се бе.
Че сто сам и но ћу от кљу ча вао
кан це ла ри ју ка ко би се не ка
ре ги стра ци ја за вр ши ла у за да -
том тер ми ну пре ла зног ро ка, а
љу ди из клу бо ва зна ли су да
ка жу: Љу бо, оста ви не ко пра -
зно ме сто за ре ги стра ци ју игра -
ча, за сва ки слу чај, за вр ша ва
се пре ла зни рок – пре при ча ва
наш са го вор ник ка ко се не ка -
да ра ди ло.

Љу бо мир Стев ков ски је оста -
вио не из бри сив траг у пан че -
вач ком спо р ту. Про ме ни ло се
мно го пред сед ни ка и се кре та -
ра Оп штин ског ру ко мет ног са -
ве за у ње го вој ка ри је ри. Са сви -
ма је био у до брим од но си ма.

– За и ста ве ли ки број ис так -
ну тих спорт ских рад ни ка: Вла -
да Де а но вић, Ми ле Ја ко вље -
вић, Ми ра Ко са но вић, Са ва Да -
ви дов, Кар ло Ранц, Ра до мир
Гро зда но вић, Рат ко Ни ко лић,
Да ни ло Стри че вић, Ми лан Ба -
лаћ, Да не Стан ков ски, Дра ган
Бу квић, Бран ка Ма рић... Не ка
се не на љу те они ко је сам не -
на мер но из о ста вио, али са сви -
ма у са ве зу увек сам имао до -
бру са рад њу. То ком ове че ти -
ри де це ни је ра да и дру же ња с
ру ко мет ним рад ни ци ма, а нај -
ви ше сам во лео ка да је ОРК

„Пан че во” не де љом у 11 играо
на Град ском ста ди о ну, па ка да
се ску пе и игра чи, су ди је, де -
ла га ти, сте као сам при ја те ље и
ме ђу тре не ри ма, као што су:
Ро би Се не ши, Ми лан Кр стић,
Не над Кец ман, Дра ган Ле чић,
Бра ни слав и Љу ба По кра јац,
Љу ба Об ра до вић, Ми ло рад Ше -
шли ја, Ни ко ла Мар ко вић, Жи -
ки ца Ми ло са вље вић, Игор Шу -
ло вић, Иван Пет ко вић, Мар ко
Кр стић и мно ги дру ги. Та ко ђе,
сјај но сам са ра ђи вао и дру го -
вао и са су ди ја ма, ме ђу ко ји ма
су би ли: Пе ра Пу пић, Пре драг
Обре но вић, Же ли мир Се вер,
Не ша Ко са но вић, Ба не Ни ко -
ла је вић, Пе тар и Ма те ја Крањц,
Мар тон Фа би јан, Ми ли вој Се -
ку лић, па с мла дим сна га ма
Мар ком Се ку ли ћем и Вла ди -
ми ром Јо ван ди ћем, као и с Ве -
сном Жи лев ски и Је ле ном Ко -
ло ски. Увек сам сјај ну са рад њу
имао и са чел ни ци ма Спорт -
ског са ве за Пан че ва, с до брим

рад ни ци ма као што су: Ђор ђе
Слав ко вић, Ми ле Угрен, Пе ђа
Сто ја ди нов, Вла да Ко ва че вић,
Дар ко Јо ви чић, Не над Ма рин,
Сло бо дан Би те вић, Де јан Пе -
рић... На жа лост, не ки од по -
ме ну тих ви ше ни су ме ђу на ма,
али по но сан сам на на ше при -
ја тељ ство –  не за бо ра вља Љу -
ба сво је са рад ни ке и дру га ре.

Ма ло љу ди зна да је Љу ба
за јед но са сво јим при ја те љи ма
1982. го ди не био осни вач 
ЖРК-а „Ја бу ка”.

– Би ло је ин те ре со ва ња, игра -
ле су де вој ке из ме ста. За то
смо Јо ца, Ко ја, Бра не Миц ков -
ски, Бо ри во је Ко ло ски, Ми ша
То до ров ски и ја фор ми ра ли но -
ви клуб. Функ ци о ни са ли смо
до санк ци ја, али да на шњи ЖРК
„Ја бу ка”, ко ји се так ми чи у Дру -
гој ли ги, на след ник је тог клу -
ба. Ма, ра ди ли смо све. Уска -
ка ли смо да по мог не мо. Био
сам и уз ор га ни за то ре „Рад нич -
ких спорт ских ига ра”, „Се о ских
спорт ских ига ра”, па са да и уз
„Спорт ске игре мла дих”. Јед -
но став но, же лим да по мог нем
да увек све про тек не у нај бо -
љем ре ду. Да по мог нем при ја -
те љи ма. Зна ли су љу ди из спо -
р та да ка жу: „Ма, код Љу бе мо -
же све”. И је сте та ко. Ве ро ват -
но ме због то га це не и по шту ју
– до да је Стев сков ски.

Увек уз ру ко мет, уз игра че,
уз љу де из клу бо ва. Уз спо рт.
Го то во да не по сто ји не ка ру -
ко мет на при ча у на шем гра ду
и око ли ни у по след ње че ти ри
де це ни је а да Љуп че ни је био
њен ак тер.

– За и ста мно го не за бо рав -
них тре ну та ка. И ка да бих се
по но во ро дио, опет бих све исто
ра дио. Од мо је Ја бу ке, па на -
да ље. Сте као сам хи ља де при -
ја те ља у Ју го сла ви ји и ино -
стран ству, не ка при ја тељ ства
тра ју и дан-да нас. Мно го ства -
ри у жи во ту не бих до жи вео и
про шао да ни је би ло спо р та и
ру ко ме та. Пла ке те за рад до -
би јао сам са свих стра на, а ме -
ђу њи ма су и по кра јин ска и ре -
пу блич ка при зна ња. И ка да бу -
дем оти шао у пен зи ју, ра до ћу
по мо ћи сва ком клу бу, уко ли ко
мо је услу ге не ко ме бу ду тре ба -
ле. Ту сам, ни шта се не ме ња...
– по ен ти ра чо век ко ји има ср -
це ве ли ко као Пан че во.

Љу бо мир Стев ков ски, или
јед но став но – наш Љу ба.
Људи на!

Алек сан дар Жив ко вић

Ха џи Про да но ва ули ца се на -
ла зи на те ри то ри ји Ме сне за -
јед ни це Те сла, из ме ђу Ули це
Сте ва на Шу пљик ца и Ба ниј -
ске, а на зва на је по вој во ди
из Пр вог срп ског устан ка.

По сле сло ма Пр вог срп ског
устан ка 1813. го ди не Тур ци
су на ста ви ли да спро во де те -
рор. Су леј ман-па ша Ско пљак
слао је на о ру жа не од ре де по
се ли ма да, под из го во ром да
тра же оруж је и хај ду ке, пљач -
ка ју, по ве ћао је по ре зе, а на -
мет нуо је и ку лук за оправ ку
Бе о град ске твр ђа ве. Би ло је
пи та ње вре ме на ка да ће се
по тла че ни на род опет ди ћи...

У ле то 1814. го ди не по же -
шки упра ви тељ Ла тиф-аг а
скло нио се с прат њом од ку ге
у ма на стир Тр на ва у Дра га че -
ву. На дан 16. сеп тем бра, кад
су Ла тиф-аг а и вој во да из Пр -
вог срп ског устан ка Ха џи Про -
дан Гли го ри је вић, на ста њен у
Тр на ви, би ли не ким по слом у
Ка ра нов цу, да на шњем Кра ље -
ву, у ма на сти ру су се по сва ђа -
ли Ла тиф-аги ни љу ди и
Ср би, ко је су пред во ди ли
Ха џи Про да нов брат и игу -
ман Тр на ве Пај си је. Они
су за ро би ли Тур ке и ме ђу
со бом по де ли ли њи хо ве
ства ри. Зна ју ћи да ће усле -
ди ти тур ска од ма зда, Ха -
џи Про дан се од мах од -
мет не и поч не да ску пља
вој ску у по же шкој, кра гу -
је вач кој и ја го дин ској на -
хи ји, с на ме ром да диг не
оп шти уста нак.

Исто вре ме но, по ша ље
гла сни ка Ми ло шу Обре -
но ви ћу, по зи ва ју ћи га да
се ста ви на че ло уста ни -
ка, „са она ко истом вла -
шћу ка кву је Ка ра-Ђор ђе
имао у про ша стом”.

Ми лош га, ме ђу тим,
од би је. Ита ли јан Бар то -
ло мео Ку ни бер, Ми ло шев
ле кар, ова ко је то опи сао:
„Вре ме и окол но сти бе ху рђа -
во из бра ни; зи ма се при бли -
жа ва ше; бе ја ше оску ди ца у
хра ни, оруж ју и нов цу, а ку га
још бе шња ше. Би ло се бо ја ти
да Ср би, у ра ду на по сло ви ма
око твр ђа ве бе о град ске, не бу -
ду за др жа ни као та о ци, или
да не пла те жи во том за бу ну
сво јих су на род ни ка... Ме ста,
ко ја су тре ба ла слу жи ти за
уто чи шта, као у Пр вом устан -
ку, же на ма и де ци, не бе ху
још ни ма ло при пре мље на;
оста ви ти сво је по ро ди це по
се ли ма, зна чи ло је пре да ти
их у роп ство и оста ви ти их на
ми лост и не ми лост су ро вом
не при ја те љу; скло ни ти их по
скри ве ним ме сти ма (збе го ви -
ма) у ду би ни шу ма, зна чи ло
је осу ди ти их да по мру од зи -
ме на оштром вре ме ну... Од -
ме рив ши све ове окол но сти,
Ми лош ја сно уви де да бу на,
ко ја се спре ма ла бук ну ти, не
мо же има ти до бро га ис хо да,
и да би се на род, кад би је
хтео пот по мо ћи, из ло жио не -
до глед ним не сре ћа ма и очи -
глед ној про па сти. Он, да кле,
по ру чи Ха џи Про да ну и оста -
лим уста ни ци ма да се мак ну
то га пред у зе ћа”.

И не са мо да им је то по ру -
чио не го је по ну дио ве зи ру
Су леј ман-па ши сво ју по моћ
за гу ше ње бу не, у за ме ну за
обе ћа ње да ће би ти опро ште -
но сва ко ме уче сни ку бу не који

се пре да, из у зев Ха џи Про да -
на и ње го ве бра ће. За јед но с
Тур ци ма, Ми лош је угу шио
бу ну, уз ве ћи от пор са мо у
кра гу је вач кој на хи ји. Уста ни -
ци су код Кни ћа из во је ва ли
по бе ду, али су се по том раз и -
шли ку ћа ма, а Ха џи Про дан
је пре бе гао у Ау стри ју, па је
бу на та ко про па ла.

Су леј ман-па ша, ме ђу тим,
ни је одр жао реч. Из ја го дин -
ске и кра гу је вач ке на хи је по -
ку пље но је око 300 ис так ну -
тих љу ди и у око ви ма спро -
ве де но у Бе о град, где су по -
гу бље ни, а је дан од иза зи ва -
ча устан ка, игу ман Пај си је,
на би јен је на ко лац. По бу ње -
ни кра је ви, а за тим и Бе о -
град, по ста ли су ве ли ка ка -
сап ни ца Ср ба.

Љу ба Не на до вић у „При ло -
зи ма за срб ску исто ри ју” ова -
ко опи су је Бе о град по сле про -
па сти бу не: „Са зи до ва град -
ских и ва ро шких ка ра у ла штр -
ча ле су мот ке и ко че ви с од -
се че ним гла ва ма око ко јих се

га вра но ви ску пља ју; од мах из -
ван ва ро ши, на ро чи то по ред
глав ног пу та од Стам бол-
-Ка пи је ка Те ра зи ја ма и од
Ба тал џа ми је ка Та шмај да ну,
не по ко па не и уна ка же не ле -
ши не око ко јих се пси оти -
ма ју, или још жи ви му че ни -
ци на ко љу, ко ји се по два-
три да на бо ре с ду шом и раз -
го ва ра ју са срод ни ци ма”.

И Вук Ка ра џић и Си ма Ми -
лу ти но вић оп шир но и с пу но
де та ља из не ли су, у сво јим
спи си ма, број не зло чи не и
ма сов на стра да ња срп ског ста -
нов ни штва с кра ја 1814. и по -
чет ком 1815. го ди не. Тур ски
ми ни стар спољ них по сло ва,
об ја шња ва ју ћи ау стриј ском
по сла ни ку за што се у Ср би ји
спро во ди те рор, ка зао је да
„та ра ја мо ра по мре ти, ко ја
се та ко че сто бу ни”.

Ха џи Про дан је из Ау стри -
је по бе гао у Вла шку, а ода тле
у Грч ку, где је 1821. го ди не
уче ство вао у ра ту про тив Ту -
ра ка. Умро је че ти ри го ди не
ка сни је.

Ха џи Про да но ва бу на ни је
оста ла без по сле ди ца. Тур ско
на си ље по сле ње ног гу ше ња
би ло је још је дан раз лог да се
на род сле де ће го ди не диг не
на Дру ги срп ски уста нак. По -
кре нут је го то во у истом кра -
ју као и бу на 1814, али је био
бо ље при пре мљен, па је до -
вео до ства ра ња но во ве ков не
срп ске др жа ве. Р. П.

Хаџи Проданова улица

Војвода Хаџи Продан

НАШ ГОСТ: ЉУ БО МИР СТЕВ КОВ СКИ, СПОРТ СКИ РАД НИК

СР ЦЕ КАО ПАН ЧЕ ВО ВЕ ЛИ КО
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ХА ЏИ ПРО ДА НО ВА

Бу на ко ја је мо ра ла 
да про пад не

Љубомир Стевковски

ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО ВА ЖНИ ЈЕ ОД НОВ ЦА

Мно го то га је наш са го вор -

ник пре ту рио пре ко сво је

гла ве то ком че ти ри де це ни -

је ба вље ња ру ко ме том.

Сво је вре ме но су му, док

је још био су ди ја, дан пре

утак ми це ну ди ли и но вац за

су тра шњу по бе ду.

Љу ба, на рав но, ни је при -

хва тио.

Меч је за вр шен ка ко је за -

вр шен, а Љуп че је остао у до -

брим од но си ма са оба клу ба.

– Мој де да Тран да фил,

ко ји је од нас че тво ро уну ка

ме не нај ви ше во лео, јед ном

ми је ре као: „Си не, у сва ком

ме сту мо раш да имаш по

јед ну ку ћу. Не да их зи даш,

већ да имаш ко ме да се

обра тиш”. Тај де дин са вет

пам тим цео жи вот. И по ње -

му се во дим – са се том у

гла су ка же Љу ба.

При ја тељ ство је не ка да

би ло ва жни је од нов ца.

СУ ДИ ЈЕ – ПА СО ШЕ НА ПРЕ ГЛЕД!

СПОРТ СКА

ПОРОДИ ЦА

Да би не ко во дио жи вот

као наш са го вор ник, мо ра

да има и сна жну по др шку

по ро ди це. Љу би на је це ла

у спор ту...

– Ћер ка ми је игра ла ру -

ко мет нај пре у Ја бу ци, а

по сле и у Пан че ву. Ње на

де ца, мо ји уну ка и унук,

та ко ђе су за во ле ли ле пљи -

ву лоп ту, син ми је фуд бал -

ски су ди ја, а су пру га Го ца

у Град ском фуд бал ском

са ве зу ра ди исти по сао као

и ја. Та ко ђе, ве о ма ду го –

по но сно при ча Љу ба.

Пет-шест го ди на за ре дом

Стев ков ски је као су ди ја го -

сто вао на тур ни ру мла ђих

ка те го ри ја у не мач ком гра ду

Бра ун швај гу, где су клин ци

из пан че вач ког „Ди на ма”

би ли ре дов ни уче сни ци.

– Нај че шће сам су дио с

Ду ле том Ра да но ви ћем, ма -

да сам јед не го ди не прав ду

де лио и с ко ле гом из Изра -

е ла. Че сто во лим да се ша -

лим да сам од су дио нај ви -

ше ме ђу на род них ме че ва,

јер сам у Бра ун швај гу де лио

прав ду на сва кој тре ћој

утак ми ци. Се ћам се, јед не

го ди не, на пре ла ску гра ни -

це, ца ри ни ци ни ко ме у ау -

то бу су ни су тра жи ли па со -

ше, јер су већ зна ли екс пе -

ди ци ју из Пан че ва. Ипак,

пут не ис пра ве смо на пре -

глед мо ра ли да да мо са мо

Ду ле и ја. Ре кли су нам: „Ви

су ди је сте мућ ка ро ши, ва ше

па со ше мо ра мо да про ве ри -

мо” – с ка рак те ри стич ним

сме хом пре при ча ва Љу ба

ову анег до ту.
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Слу шај те па жљи ви је кад вам
не ко не што при ча. Ако већ не -
што пи та те, са че кај те од го вор.
Па мет но ба ра тај те нов цем, без
об зи ра на то ко ли ко за ра ђу је те,
да не упад не те у не пла ни ра не
тро шко ве.

У ди ле ми, у три ле ми... Ма, на -
ла зи те се у су лу дој си ту а ци ји
кад сте про сто при мо ра ни да
би ра те. Ако је ика ко мо гу ће,
играј те још ма ло ту игру – ства -
ри ће се раш чи сти ти са ме од
се бе. Пред ва ма је ве ли ки фи -
нан сиј ски до би так.

Чи ни вам се да вам по сло ви и
не иду баш она ко ка ко сте пла -
ни ра ли. Бу ди те оба зри ви с нов -
цем, не за ле ћи те се пре ви ше и
из бе га вај те ве ли ка ула га ња.
Штед ња, штед ња...

Пру жа вам се иде ал на при ли ка
да раш чи сти те све не су гла си це
с парт не ром, али па жљи во би -
рај те ре чи. Фи нан си је су вам
мно го тан ке, па ће те би ти при -
ну ђе ни да на ђе те и не ки хо но -
рар ни по сао.

Парт нер ски од но си су у мир ној
фа зи. Кад је реч о по слу, не мој -
те се де ти скр ште них ру ку – не
окле вај те и при хва ти те се свих
оних на из глед до сад них по сло -
ва, ко ји ће вас лан си ра ти на
по ло жај ко ји оче ку је те.

Пре че сто ко ри сти те ре чи „ка -
сни је” и „су тра”. Ак ти ви рај те
се ма ло. За о ста ли ду го ви, на -
пла те из ра зних из во ра, чак и
кроз шпе ку ла ци је... Игре на
сре ћу вам мо гу до не ти но вац.

По но во вам по ста је ак ту ел но
све што је ве за но за стра не
про сто ре. При ват ни по сло ви
до но се нај ви ше нов ца, а по том
и мо гу ћу са рад њу са стран ци -
ма. Сва ко днев ни по сло ви су у
па ду.

По ве ди те ма ло ви ше ра чу на о
свом здра вљу, мо гу ће су ури -
нар не ин фек ци је. Тру ди те се да
не ре а гу је те на сплет ке и за ку -
ли сне рад ње око се бе, са мо се
усред сре ди те на се бе.

Ва ше ми сли су ове сед ми це
усме ре не на про ши ри ва ње по -
ро ди це или сре ђи ва ње од но са
са уку ћа ни ма. Парт нер вам је
на кло њен и пру жи ће вам ве ли -
ку фи нан сиј ску по др шку да за -
вр ши те за по че те про јек те.

Окре ни те се сва ко днев ним оба -
ве за ма и за вр ши те их да би сте
из бе гли по сле ди це. Фи нан си је
су на до њој гра ни ци, па ће би -
ло ка кво ула га ње до не ти са мо
ве ли ке гу бит ке.

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)

Ва ша по тре ба за љу ба вљу је у
овом пе ри о ду пре на гла ше на,
али на не ки чу дан на чин је по -
ти ску је те и све сво ди те на
страст и гим на сти ку. Иде ал но
је вре ме да по ве де те и не ке
озбиљ не раз го во ре.

По ве ди те ра чу на о то ме шта го -
во ри те са рад ни ци ма, јер су на -
пе тост и љу бо мо ра на нај ви шем
ни воу. Фи нан си је се по пра вља -
ју, мо гу ћи су и ве ћи до би ци,
али све то вас не за до во ља ва.
Здра вље вам је угро же но.
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Бе ла сте на је јед но од нај скро -
ви ти јих ме ста ко ја при па да ју
те ри то ри ји на шег гра да. Мно -
ги чак и не зна ју да та ада на
Ду на ву при па да Пан че ву, ни -
ти где се тач но на ла зи, па чак
ни да по сто ји.

С дру ге стра не, они ко ји су
бар је дан пут кро чи ли на тле те,
сло бод но се мо же ре ћи, оа зе
ди вљи не, а истин ски су љу би -
те љи при ро де, истог мо мен та
до жи вот но су се у њу за љу би ли.

Исти ни за во љу, то ни је ме -
сто за сви ле не и пре те ра но ур -
ба не јер, по ред че стих ин ва зи -
ја ко ма ра ца и дру гих не до ста -
та ка, та мо не ма ни стру је ни
во де. Ме ђу тим, баш то фа но ви
Бе ле сте не сма тра ју и глав ним
раз ло гом због ко јег она одо ле -
ва евен ту ал ној на је зди ра зних
но во ком по но ва них бо га та ша.

Ипак, ко ро на ви рус и не мо -
гућ ност пу то ва ња до ве ли су до
то га да се ви кен ди це на тој пре -
ле пој ади про да ју као ни кад...

Јед на од нај ве ћих и нај леп ших
ада на Ду на ву – Бе ла сте на, чи ји
је зва нич ни на зив Фор кон ту мац,
де це ни ја ма при вла чи љу де жељ -
не пот пу ног от кло на и опу шта -
ња у ча ри ма ди вље при ро де.

Иа ко због, бар у овом де лу
ле та, не по вољ ног вре ме на за од -
ла зак на ме ста згод на за рас -
хла ђи ва ње, ни овај зе ле ни ку -
так ни је оби ло вао ве ли ким бро -
јем ку па ча, ово рај ско остр во је,
с по чет ком пан де ми је, ипак по -
ста ло ве о ма по пу лар но. И то за
по тен ци јал не куп це ви кен ди ца.

Та ко је, пре ма ре чи ма ре -
дов ни јих ста нов ни ка, од мар -
та на о ва мо про да то ви ше обје -
ка та не го у по след њих де се так
го ди на. За мно ге ко ји се бе сма -
тра ју та мо шњим до мо ро ци ма
то и ни је то ли ко ле па вест, бу -
ду ћи да су мир и ти ши на не -
што у че му ве ћи на њих нај ви -
ше ужи ва.

Ко ро на по спе ши ла про да ју
ку ћа

Је дан од та квих сва ка ко је и
Де јан Ћу ћа, ко ји ка же да су у
по след њих ме сец да на са мо у
ње го вом нај бли жем окру же њу
про да те три ку ће, док су ра ни -
је го ди шње јед на до две би ле
пред мет тр го ви не. Он до да је
да, на жа лост, има пре ви ше обје -
ка та ко ји тру ле, па је од укуп -
но че ти ри сто све га по ла у ка -
квој-та квој функ ци ји.

– И у бли зи ни мо је ку ће је
јед на та ква згра да ко ја је при -
па да ла не ком удру же њу, али
оно не по сто ји три де сет го ди -
на, па са да се не зна вла сник,
а обје кат про па да и пред ста -
вља пра во ру гло. И са да сам
при ну ђен да на пра вим ви сок
зид ка ко бих не ка ко укло нио
тај при зор из ви до кру га. Има
ту и дру гих про бле ма, као на
при мер то што су „Вој во ди на -
шу ме”, као вла сник овог зе -
мљи шта, при лич но ком пли ко -
ва не за са рад њу, на ро чи то ка -
да је реч о про це ду ра ма око
одр жа ва ња др ве ћа, па ако

хоћеш да га од се чеш, јер ти
угро жа ва еле мен тар ну без бед -
ност, мо раш да под не сеш зах -
тев, пла тиш са мо др во, као и
не ког ко ће да га исе че. У пре -
во ду, тре ба да ис ке ши раш хи -
ља ду евра да те не ко огром но
са тру ле ло ста бло не уби је, а
не ко је до зво лио да сто ји ту
ду пло ду же не го што му је при -
род ни век. Да ап сурд бу де ве -
ћи, и сам за куп пла ца се на -
пла ћу је та ко што нам из ра чу -
на ју ко ли ко гу бе због то га што
их „оме та мо” да уз га ја ју то по -
ле. Та ко се је дан ве ли ки брест
пу ном те жи ном об ру шио

комши ји на ку ћу, а и ме ни је
стра дао део ви кен ди це, па сам
и због то га при ну ђен да зи -
дам. Све у све му, они нам све
уред но на пла те, а ми не ма мо
пра ва ни да га од се че мо, ни ти
на би ло ка кву на док на ду – на -
во ди Де јан.

Мно го то га сме та „ма лим
би зни си ма”

У гру пу оних ко ји ма је гу жва у
ин те ре су спа да Вла да Ста но је -
вић, још је дан од ду го го ди -
шњих „остр вља на”, пре све га

за то што већ из ве сно вре ме на
Бе лој сте ни др жи ка фа ни цу.

– На жа лост, ове се зо не не ма
мно го го сти ју. Али је за то ко -
ма ра ца ко ли ко не ћеш, јер их
ов де ни су пр ска ли већ не ко ли -
ко го ди на. То је на рав но још
је дан раз лог, по ред ко ро не и
ло шег вре ме на, због че га љу ди
из бе га ва ју да до ла зе. Ипак, кре -
ну ла је про да ја ви кен ди ца, пре
све га за то што је ком пли ко ва -
но оти ћи на мо ре, а где имаш
да ку пиш ку ћу за две и по хи -
ља де, па чак и за хи ља ду евра?!
То, на рав но, ва жи за оне уда -
ље ни је од оба ле, где увек има

ви ше ко ма ра ца, а пре стиг не и
во да. Али за те па ре до би ти ку -
ћу, то је мал те не не ствар но –
ка же Вла да.

Услу га ма се ба ви и Ми о мир
Ми ћа Ба тр на, па му та ко ђе од -
го ва ра да бу де што ви ше љу ди,
јер је од про шле го ди не по чео
да се ба ви ма лим би зни сом –
про да јом кроф ни и па ла чин -
ки. Ка ко сам ка же, он је спољ -
ни мо мак, а же на Жив ка спре -
ма те де ли ци је. Њих дво је су
на Бе лој сте ни пре ко три де сет
го ди на и има ју ви кен ди цу на

та ко зва ној љу бав ној ста зи, ко -
ја им је до бро до шла да се скло -
не од ко ро не, али за сад, на сре -
ћу, на остр ву ни је би ло слу ча -
је ва за ра зе.

– До ла зио сам и пре не го
што сам ку пио ви кен ди цу. Чак
пам тим и тр ска ре ко је су пра -
ви ли ри ба ри, што су ов де би -
ле пр ве ку ће. Са да је то мно го
ур ба ни је, али још увек до вољ -
но ди вље, па ако би јед ног да -
на до шла стру ја, он да то ви -
ше не би би ло то. А и тех нич -
ки је те шко из во дљи во, јер
ова мо че сто на до ђе ви со ка во -
да и по то пи све, па би ве ро -
ват но би ло опа сно. Што се ти -
че ко ма ра ца, да ле ко од то га
да их не ма, као и сву где –
негде ма ње, не где ви ше... Од -
ра стао сам уз во ду и ра дио
бли зу два де сет го ди на на при -
ста ни шту, па сам не ка ко на -
ви као. До ду ше, има мо и пре -
па ра те, по пут „ви ла тро на”, ко -
ји со лид но ра ди по сао. Што
се ти че са ме ат мос фе ре, ни је
ви ше као ра ни је, јер не ма оно -
ли ко дру же ња као не кад. Не -
ка да је све би ло и дуп ке пу но;
из ка фа на се ори ла му зи ка;
оста ја ло се до пред зо ру; сви -
ра не су ги та ре... Са да се но ћу
ни шта не чу је, ма ло је оних
ста рих до брих ве се ља ка;  до -
шли су и не ки но ви, дру га чи -
ји љу ди... – ис ти че Ми ћа.

До ла зи ло се и на ве сла...

А ако је не ко на Бе лој сте ни
„за ду жен” за шти мунг, то је
Бран ко Ма сни ко са, зва ни Ма -
сни, ко ји спа да у де се так стал -
них ста нов ни ка остр ва.

Иа ко не во ли на ва лу, овај
пра ви реч ни вук сла же се да
не ма ви ше ат мос фе ре као не -
кад, јер до бро пам ти ка ко је у
не ка ра ни ја вре ме на ов де би ло
то ли ко по зи тив но да се на све
стра не ши ри ло ве се ло рас по -
ло же ње и мно го сме ха, што је
до ве ло до си ја сет анег до та ко -
је се и да нас ра до пре при ча ва -
ју. У мно ги ма је и он сам био

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

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.

То пи
Овај ма ли ша је про на ђен из ме ђу две
пру ге на по чет ку Ска дар ске ули це,
не да ле ко од то пла не ко ја се на ла зи
по ред пи ва ре. Та мо је јед ном при ли -
ком уне зве ре но тр чао по пу ту, па је
за дла ку из бе гао да га уда ри воз.

У пи та њу је ве се ли муж јак, стар го -
ди ну да на; од ра стао је и ста сао за но -
ви по че так у не чи јем си гур ном до му.

Очи шћен је од гли ста, бу ва и крпе -
ља, обез бе ђе на му је бес плат на ка стра ци ја, а све дру го се мо -
же са зна ти на те ле фон 064/217-48-80.

Пи ти
Ова пре до бра и раз и гра на жен ка пит -
бу ла, ста ра око две го ди не, про на ђе на
је у ве о ма ло шем ста њу у јед ном дво -
ри шту у цен тру гра да, на кон што је
др жа на на крат ком лан цу у сме ћу и
соп стве ном из ме ту.

Пи ти је са да на си гур ном, 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.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 064/217-
48-80.

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.

ви нов ник, а јед на од њих из -
гле да ова ко:

– Спо ме нуо сам јед ном зго -
дом у не ком дру штву ка ко сам
че сто ве слао и по не ко ли ко ки -
ло ме та ра, што ми по је дин ци
ни су по ве ро ва ли, па сам усред
зи ме од лу чио да за оп кла ду
са вла дам дис тан цу од Бе о гра -
да до Бе ле сте не за ма ње од

че ти ри са та. Бо га ми, улог је
био же сток – јаг ње, ја ре и пи -
ће за не ко ли ко де се ти на љу ди,
све за јед но око две хи ља де евра.
Мо је при пре ме су се са сто ја ле
у то ме што сам по нео два ан -
до ла. Али кре нуо сам од луч -
но, па су ме љу ди на Ка рабурми

гле да ли из сво јих ста но ва у
не ве ри ци и на ви ја ли. Иа ко ме
је убр зо све бо ле ло, за и на тио
сам се и сти гао за три са та и
три де сет три ми ну та. Ка да сам
иза шао из чам ца, ни сам имао
ни мр ви це сна ге у ру ка ма; пе -
њао се уз по жар не сте пе ни це
по след њим ато ми ма, по пут
Ди ка при ја у „Ти та ни ку”. Али

до че кан сам ва тро ме том као
пра ви шам пи он и сла вље је
тра ја ло два да на. Та ман то ли -
ко да се у пот пу но сти по вра -
тим... – кроз смех се при се ћа
Ма сни.

А та квих при ча на Бе лој сте -
ни је си ја сет...

НЕО БИЧ НО ЛЕ ТО НА БЕ ЛОЈ СТЕ НИ

РАЈ СКА АДА ПОД БРЕ МЕ НОМ ВАН РЕД НИХ ОКОЛ НО СТИ

Упадљиво мање купача на чувеној пешчаној плажи Шпиц

Корона испразнила и бројне кафанске столове...

А крузери пролазе...

Стари речни вукови Масни и
Влада препуни су прича с Дунава

КА КО ДО ОСТР ВА

За оне не у пу ће не, до Бе ле

сте не се до ла зи ста рим бе о -

град ским пу тем, та ко што се

скре не лево не ко ли ко ме та -

ра пред ра чва ње на ау то-пу -

ту. По том тре ба ићи са мо

пра во, ус пут про ћи кроз је -

дан под во жњак и во зи ти

све док се не ука же оба ла.

Та мо че ка ју та ко зва ни

ли ниј ски пре во зни ци, увек

спрем ни да за це ну кар те

од 200 ди на ра сва ко га

преба це на дру гу стра ну (ту

је ура чу нат и по вра так, ко ји

је мо гућ до 20 са ти, та ко

што се на су прот ној стра ни

уђе у би ло ко ји рас по ло жи -

ви ча мац).

А кад се до ђе на остр во и

удах не не слу ће на ко ли чи на

све жи не, сви пу те ви (уде сно)

во де ка Шпи цу, пе шча ној

пла жи и нај а трак тив ни јем

ме сту на остр ву, око ко јег су

и мно го број не ка фа ни це.

НЕ КАД БИ ЛО...

Пре ма ре чи ма до брих по -

зна ва ла ца Бе ле сте не, не -

ка да је та мо функ ци о ни са -

ло ви ше од ма ра ли шта,

попут оних од фе ри јал ног

са ве за.

До ла зи ли су орга ни зo-

ва но и ма ли ша ни, углав -

ном пре ко из ви ђач ке

орга ни за ци је.

Би ло је и ре сто ра на,

по ли ци је, па чак и ле ка -

ра, за слу чај ур гент них

ин тер вен ци ја.



Од ли чан ста рт на шег
су гра ђа ни на

Сле де тр ке 
у Сло вач кој

Срп ски ау то мо би ли ста Ду шан
Бор ко вић на нај бо љи на чин је
за по чео се зо ну у шам пи о на ту
TCR Ис точ на Евро па. На ста зи
„Гроб ник” у Хр ват ској наш су -
гра ђа нин је дво стру ком по бе -
дом на ја вио бес по штед ну бор -
бу за још је дан вре дан тро феј.
Из ван ред на во жња у ква ли фи -
ка ци ја ма омо гу ћи ла је срп ском
асу пол-по зи ци ју на обе тр ке,
што је био до бар на го ве штај
ко нач ног успе ха у пр вом тр -
кач ком ви кен ду у се зо ни.

У кон ку рен ци ји осам на ест
во за ча Пан че вац је у свом ау -
то мо би лу „хјун даи и30Н ТЦР”,
с бро јем 62, то ком пр вог ви -
кен да са ку пио 55 бо до ва, пет у
ква ли фи ка ци ја ма, и по 25 у
сва кој тр ци. Од лич ну во жњу
Бор ко вић је де мон стри рао и
то ком тре нин га, али и на ква -
ли фи ка ци ја ма, на ко ји ма је
имао нај бр жи круг 1:29.636
ми ну та, што је би ло ско ро се -
кунд бр же од дру го пла си ра ног
Ко ноп ке.

Ду шан Бор ко вић је са вр ше -
но стар то вао у пр вој тр ци, оста -
вив ши кон ку рен ци ју иза се бе,
али је већ у дру гом кру гу тр ка
успо ре на из ла ском си гур но сног
ау то мо би ла на ста зу због из ле -
та ња По ља ка Си мо на Ја блон -
ског. У ре стар ту тр ке, а 14 ми -
ну та пре за вр шет ка, наш во зач
„МИ РА ти ма” кре нуо је још
сна жни је и са мо уве ћао већ по -
сто је ћу пред ност. Та ко је би ло
до са мог ци ља, кроз ко ји је Бор -
ко вић про шао први, са 7,9

секун ди раз ли ке у од но су на
дру го пла си ра ног Ве сни ћа.

Пан че вач ки во зач је ап со -
лут но до ми ни рао и у дру гој тр -
ци, у ко јој је са чак два на ест
се кун ди пред но сти пр ви про -
шао кроз циљ, па се та ко још
јед ном то ком пр вог тр кач ког
ви кен да по пео на по бед нич ко
по сто ље и по ди гао пе хар.

Срп ска хим на се у не де љу,
26. ју ла, та ко два пу та пе ва ла
на ста зи „Гроб ник” у Хр ват ској.

– У окол но сти ма ко је су нас
за де си ле и ко је у пот пу но сти
дик ти ра ју ову се зо ну, мо гу ре -
ћи да сам за до во љан оним што
сам по ка зао по сле ду ге па у зе.
То ком ка ран ти на сам ра дио и
на пси хич кој и фи зич кој

припре ми, али сам у ау то мо -
бил сео тек ка да смо сти гли
на „Гроб ник”. Био сам си гу -
ран да ће мој до бар старт ути -
ца ти на ис ход тр ка, а то се и
до го ди ло. Мо ја огром на же ља
за во жњом и но вим по бе да ма
та ко ђе је од ра ди ла ве ли ки део
по сла. Мак си ма лан број бо до -
ва на стар ту да је ми до бар ве -
тар у ле ђа за на ста вак шам пи -
о на та. Же лео бих по себ но да
за хва лим „МИ РА ти му” за од -
лич но при пре мљен ау то мо бил
и про фе си о нал но од ра ђен по -
сао то ком чи та вог тр кач ког
ви кен да. Та ко ђе, по себ но бих
за хва лио свим сво јим фа но -
ви ма, Ср би ји и свим спон зо -
ри ма – ре као је Ду шан Бор ко -
вић по окон ча њу над ме та ња у
Хр ват ској.

Се зо на у шам пи о на ту TCR
Ис точ на Евро па на ста вља се за
не што ма ње од ме сец да на. На
ста зи „Сло ва ки ја ринг” у Сло -
вач кој так ми че ња ће би ти одр -
жа на од 21. до 23. ав гу ста.
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ШАМ ПИ О НАТ TCR ИС ТОЧ НА ЕВРО ПА

БОР КО ВИЋ ДВО СТРУ КИ ПО БЕД НИК У ХР ВАТ СКОЈ

КОН ТРОЛ НЕ УТАК МИ ЦЕ ФК-а ДИ НА МО 1945

„БР ЗИ ВОЗ” ТЕМ ПИ РА ФОР МУ...
Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 на -
ста вља ју тре нин ге и при пре -
ме за пред сто је ћи шам пи о нат
у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”. Под ру ко вод ством ше -
фа струч ног шта ба Жар ка То -
до ро ви ћа, мом ци вред но ра -
де, скла па се мо за ик ти ма, а
уве ли ко се игра ју и кон трол не
утак ми це...

То ком про шле не де ље „бр зи
воз” је два пу та био на ис ку ше -
њу и оба пу та био успе шан.

На Град ском ста ди о ну у Пан -
че ву нај пре је го сто ва ла еки па
из Па ди не. Раз ли ка у ква ли те -
ту два ју ти мо ва би ла је очи -
глед на, па је до ма ћин оства -
рио убе дљив три јумф: Ди на мо
1945 – До ли на 5:0 (3:0).

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Лу кић, Кр мар, Злат -
ко вић, Осма ни, Пан тић, Цр -
но мар ко вић, Пе ште рац, Чи -
кић, Јо ва нић, Ми ла но вић и
Ах чин, а шан су су до би ли и:

Ан џић, Вуч ко вић, Ка ран фи -
лов ски, Вјешти ца, Дри нић, Си -
мо но вић, Ан тић, Ми ли во јев,
Мар ко вић, Ба шић, Не шић,
Регoје, Ми цић, Ра до вић, Су -
бо тић и Ја ко ва шић.

Би ла је то дру га про ве ра мо -
ма ка ко је пред во ди тре нер до -
ма ћих Жар ко То до ро вић, а
шан су да се на мет ну ше фу
струч ног шта ба по но во су до -
би ли сви игра чи.

По сле до су ђе ног сло бод ног
удар ца Пан тић је ефект но по -
го дио мре жу гол ма на До ли не
Бу ја ко ви ћа, а до од ла ска на од -
мор у ли сту стре ла ца су се упи -
са ли и Ми ла но вић и Пе ште -
рац. До ма ћи фуд ба ле ри су до -
бро игра ли и у дру гом по лу -
вре ме ну, а Ан дреј Ја ко ва шић
је, са два по гот ка, „ове рио” ви -
со ку по бе ду свог ти ма.

Већ у су бо ту, 25. ју ла, Ди на -
мо 1945 од ме рио је сна ге са
еки пом Вој во ди не 1928 из Пер -

ле за. Утак ми ца је од и гра на на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву,
без при су ства пу бли ке, а до ма -
ћи тим је био успе шан и у овом

ду е лу: Ди на мо 1945 – Вој во -
ди на 1928 2:1 (1:0).

Пан чев ци су игра ли у са ста -
ву: Ан џић, Кр мар, Злат ко вић,

Ка ран фи лов ски, Пан тић, Ах -
чин, Пе ште рац, Чи кић, Јо ванић,
Ми ла но вић и Дри нић, а при ли -
ку су до би ли и: Лу кић, Вјештица,

Ан тић, Ми ли во јев, Бо дло вић,
Мар ко вић, Ба шић, Не шић, Ми -
цић, Ра до вић и Субо тић.

Фуд ба ле ри „бр зог во за” су у
тре ћој кон трол ној утак ми ци
оства ри ли и тре ћу по бе ду, па
тре нер Жар ко То до ро вић мо -
же да бу де све за до вољ ни ји ка -
ко при пре ме од ми чу...

У пр вом по лу вре ме ну се во -
ди ла рав но прав на игра с пу но
ду е ла, а два ми ну та пре од ла -
ска на од мор Пе ште рац је уда -
р цем с два де се так ме та ра до -
вео свој тим у вођ ство. Ди на -
мо 1945 је до бру игру на ста -
вио и по сле од мо ра. У 67. ми -
ну ту до ма ћи фуд ба ле ри су
извели кор нер, а нај ви ши у
ско ку био је Пан тић, ко ји је
удар цем гла вом по слао лоп ту
иза ле ђа гол ма на го сти ју и та -
ко удво стру чио пред ност „бр -
зог во за”. Пет ми ну та пре кра -
ја го сти су ус пе ли да по стиг ну
по ча сни по го дак.

СА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА ВИ СКОН СИН У ПАН ЧЕ ВО

ТА МИШ ДО БИО ПР ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ

На скуп шти ни Удру же ња клу -
бо ва Ко шар ка шке ли ге Ср би -
је чел ни ци ти мо ва ко ји ће се
над ме та ти до го во ри ли су се
о по чет ку се зо не 2020/21. Ста -
рт но вог шам пи о на та за ка зан
је за 26. сеп тем бар, а у тр ку
за бо до ве ући ће ше сна ест
клу бо ва.

Ипак, тре ба на по ме ну ти да
су пла но ви за се зо ну јед но,
али да ће на игра ње утак ми -
ца ди рект но ути ца ти ста ње у
епи де ми о ло шком сми слу, као
и од лу ке ко је до но се овла -
шће ни ор га ни о до зво ла ма за
по се ти о це у спорт ским ха ла -
ма и њи хов ли мит.

Љу би те љи игре под обру -
че ви ма на да ју се да ће се ство -
ри ти усло ви за не сме та но одр -
жа ва ње су сре та и да ће нај зад
опет мо ћи да ужи ва ју у мај -
сто ри ја ма мај сто ра ко шар ке.

Иа ко се епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја пра ти из да на у дан,
чел ни љу ди Ко шар ка шког
клу ба Та миш не се де скр ште -
них ру ку. По че так при пре ма
за но ви шам пи о нат пла ни ра
се за 20. ав густ, а тре нут но су
у то ку пре го во ри с не ко ли ко
игра ча ко ји би по ја ча ли тим
из на шег гра да.

Ка пи тен ти ма Са ша
Ра до вић, наш су гра -
ђа нин, оче ку је но ве
са и гра че, а еки па Та -
ми ша ће под ру ко вод -
ством тре не ра Бо ја на Јо -
ви чи ћа по ку ша ти да од и -
гра још јед ну до бру се -
зо ну у елит ном ко -
шар ка шком над -
ме та њу у на шој
зе мљи.

Пр во по ја ча -
ње је већ сти -
гло у Пан че во.
Бо је Тами ша

у пред сто је ћем шам пи о на ту
бра ни ће Бре вин Прицл, аме -
рич ки 23-го ди шњак, ко ји је
ви сок 191 цм. Игра на по зици -
ји бе ка-шу те ра, а у Та миш је
до шао пра во са Уни вер зи те та
Ви скон син. У по след њој сезони
је имао про сек од осам поена
и 3,7 ско ко ва по утак ми ци.

– Бре вин је до бар играч.
Про шле се зо не су на шу еки -
пу чи ни ла и два аме рич ка ко -
шар ка ша, има ли смо до бро
ис ку ство с њи ма, па се на дам
да ће мо и овог пу та по го ди ти
с по ја ча њем из Аме ри ке. У
пре го во ри ма смо с још не ко -
ли ко игра ча, бли зу смо до го -
во ра. Наш члан је по стао и
плеј меј кер Лу ка Пе тро вић.
Мо же да по кри ва и по зи ци ју
„два”, а ви сок је 197 цм. Има -
мо до вољ но вре ме на да офор -
ми мо кон ку рент ну еки пу и да
се до бро при пре ми мо за све
оно што нас оче ку је. Али нај -
ва жни је је да мом ци бу ду
здра ви и да се ово ста ње с ко -
ро на ви ру сом ко нач но уми ри
– ре као је тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

Љу би те љи спор та у
Пан че ву и око ли ни

с не стр пље њем
иш че ку ју но ве ве -
сти из јед ног од
нај бо љих спорт -
ских ко лек ти ва
у на шем граду...



ин те ре су је, сва ка ко су и гру пе
у ко ји ма ће се над ме та ти клу -
бо ви са ових про сто ра.

Срп ску ли гу гру па „Вој во ди -
на” са чи ња ва ће два де сет клу -
бо ва, и то: ОФК Бе чеј 1918,
Хај дук 1912 (Ку ла), Омла динац

(Но ви Ба нов ци), Брат ство 1946
(При гре ви ца), Бач ка 1901 (Су -
бо ти ца), ОФК Вр шац, Бо рац
(Са ку ле), Ди на мо 1945 (Пан -
че во), Ду нав (Ста ри Ба нов ци),
Рад нич ки (Зре ња нин), Ко за ра
(Ба нат ско Ве ли ко Се ло), Рад -
нич ки 1912 (Сом бор), Пр ви
мај (Ру ма), Вој во ди на 1928
(Пер лез), Сло бо да (Но ви Ко -
зар ци), Сло га (Чо но пља), Мла -
дост (Но ви Сад), ОФК Ста ри
град (Бач ка Па лан ка), Ти са
(Адор јан) и Је дин ство (Ста ра
Па зо ва).
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Шан су до би ја ју сви
игра чи

У не де љу у Са ку ла ма

Бли жи се по че так пр вен ства у
свим фуд бал ским ли га ма у Ср -
би ји. Еки пе се уве ли ко при пре -
ма ју за ис ку ше ња ко ја им пред -
сто је. По ред ре дов них тре нин -
га, у пр вом пла ну је игра ње
кон трол них утак ми ца. „Ше фо -
ви” ком би ну ју сво је са ста ве,
про ве ра ва ју све игра че...

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” је у су бо ту, 25. ју ла, го -
сто ва ла у Вр шцу, где је од ме -
ри ла сна ге с до ма ћом исто и -
ме ном еки пом. Ду ел на ста ди -
о ну под бре гом окон чан је без
по бед ни ка: Вр шац –Же ле зни -
чар 1:1 (0:1).

Тре не ри оба ју ти мо ва има -
ли су до бру при ли ку да про ве -
ре све рас по ло жи ве сна ге и да
у ду е лу чвр стих ри ва ла ви де
тре нут но ста ње сво јих ти мо ва.

Шеф струч ног шта ба Же ле -
зни ча ра Мар ко Пе ро вић од лу -
чио је да ње гов тим ову утак -
ми цу за поч не у са ста ву: Лу чић,
Јан ку лов, Ба ша но вић, Мар ко -
вић, Трип ко вић, Јо ва но вић, Ми -
тро вић, Сте ва но вић, Са ва новић,

Сто ја но вић и Ко ва че вић, а игра -
ли су и: Кне же вић, Пе тро вић,
Да шић, Зо ри ца, Ра ди са вље вић,
Да мја но вић, Сто ја нов, Ву че тић
и Ми лин.

Пре ма оче ки ва њи ма, Да ни ло
Ко ва че вић и ње го ви са и гра чи
би ли су до ми нант ни ји у пр вом
по лу вре ме ну, а у фи ни шу пр вог
де ла ме ча сти гли су и до ре зул -
тат ске пред но сти. Ка пи тен
Коваче вић је од лич но упо слио

Ми ло ша Са ва но ви ћа, а он да је
овај из вео сја јан про дор и де -
мон стри рао бр зи ну, фуд бал ску
ве шти ну и уме ће. Од лич но је
цен три рао у ср це ше сна е стер ца
Вр шча на, а Лу ка Сто ја но вић је
иде ал ну лоп ту пре пу стио Јорда -
ну Јо ва но ви ћу, ко ји ју је гла вом
„за ку цао” у гол до ма ћег тима.

При ме тан је био умор код
игра ча у дру гом по лу вре ме ну,

до шло је и до па да кон цен тра -
ци је, а ина че од ли чан тим Вр -
шца ис ко ри стио је сво ју при -
ли ку и по ста вио ко на чан ре -
зул тат: Вр шац –Же ле зни чар 1:1.

По све му при ка за ном, не тре -
ба сум ња ти да ће Вр шча ни
игра ти за па же ну уло гу у пред -
сто је ћем шам пи о на ту Срп ске
ли ге гру па „Вој во ди на”, а исто
та ко пан че вач ки „Же ља” по ка -
зао је да је на до бром пу ту и да

ће у сво јој де би тант ској се зо ни
ме ђу пр во ли га ши ма за мно ге
пред ста вља ти тврд орах.

На ред ну кон трол ну утак ми -
цу „ди зел ка” ће од и гра ти у не -
де љу, 2. ав гу ста, у Са ку ла ма,
про тив до ма ћег Бор ца.

Вред но тре ни ра ју и омла дин -
ци ФК-а Же ле зни чар, ко је с
клу пе пред во ди тре нер Не бој -
ша Пе тро вић Ма ра до на.

Алек са Са на дер и ње го ви са -
и гра чи су у не де љу, 26. ју ла,
го сто ва ли у Стар че ву, где су од -
и гра ли кон трол ни меч про тив
се ни ор ског ти ма до ма ћег Бор -
ца. Стар чев ци се при пре ма ју за
уче шће у Вој во ђан ској ли ги „Ис -
ток”, а ма ла „ди зел ка” за над -
ме та ње у омла дин ској Ква ли -
тет ној ли ги Вој во ди не.

Би ла је то до бра утак ми ца, у
ко јој, та ко ђе, ре зул тат ни је био

у пр вом пла ну. Ипак, не ка оста -
не за пи са но да су омла дин ци
Же ле зни ча ра по бе ди ли у Стар -
че ву с 3:2.

Го ло ве за до ма ћи тим по сти -
гли су Ста ни са вље вић у 29. и
Ба јић у 40. ми ну ту, а стрел ци
за Же ле зни чар би ли су Ада мо -
вић у 23. и 76. ми ну ту и Алек -
са Са на дер у 89 ми ну ту.

Бо рац је играо у са ста ву: До -
бро са вље вић, По по вић, Аме ри -
јан, Ђур ђев, Не ду чић, Пе рић,
Кр сма но вић, Ђу кић, Ба јић, Ста -
ни са вље вић и Стан ко вић, а при -
ли ку су до би ли и: Ћир ко вић,
Ву ко вић, Ма ли џан, Ра ма да но -
вић, Али мо вић, Жи ва но вић и
Ком не но вић.

Тре нер омла ди на ца Же ле -
зни ча ра Не бој ша Пе тро вић
ри ва лу је су прот ста вио сле -
де ћи са став: Ти мо ти је вић, Ф.
Са на дер, А. Са на дер, Лу ко -
вић, Бо го је вић, Алек сић, Ко -
ва че вић, Ада мо вић, Ја ра маз,
Хр ћан и Ста ној ко вић, а игра -
ли су и: Пе тро вић, Ба бин, Ку -
ру чев, Ам бруш, Нај дов ски и
Ва сић.

Иа ко су Пан чев ци по ве ли го -
лом из сло бод ног уда р ца, вој -
во ђан ски ли гаш с тре не ром Ми -
ла ном То до ро ви ћем на че лу ус -
пео је да пре о кре не ре зул тат,
па је Бо рац на по лу вре ме ну
имао пред ност од 2:1.

На ста вак су сре та је про те -
као у зна ку го сти ју, па тре нер
Не бој ша Пе тро вић Ма ра до на
мо же да бу де за до во љан ка ко
су ње го ви омла дин ци игра ли
у овом де лу утак ми це.

НАД ЛЕ ЖНИ ОД ЛУ ЧИ ЛИ – БИ ЋЕ ФУД БА ЛА, АЛИ БЕЗ ПУ БЛИ КЕ

„БУ БА МА РА” УСКО РО ПО ЛЕ ЋЕ...

ЛЕП УСПЕХ НА ШИХ МА ЛИХ СУ ГРА ЂА НА

ЈОШ ЈЕ ДАН „ВО ЈИН” ТРИ ЈУМФ

Фуд бал ски клуб „Во ја Га чић”,
ге не ра ци ја игра ча ро ђе них
2010. го ди не, оства рио је ве -
ли ки успех осва ја њем пр вог
ме ста на ве о ма ја ком тур ни -
ру ко ји је про шлог ви кен да
ор га ни зо вао ФК Ата кан та у
Бе о гра ду.

По сле од лич них ига ра у
гру пи на ши ма ли су гра ђа ни

су у по лу фи на лу по бе ди ли ве -
о ма до бру еки пу На ци о нал-
Цр кви не из Но вог Па за ра с
5:2. Ве ли ко фи на ле је ди рект -
но пре но си ла и те ле ви зи ја
„Спо рт клуб”, па је ши ро ки
спорт ски ау ди то ри јум мо гао
да ви ди на де лу још јед но сјај -
но из да ње ФК-а „Во ја Га чић”.

Пан чев ци су три јум фо ва ли
над еки пом из Сме де рев ске
Па лан ке, са вла дав ши је с 5:1.

– За и ста сја јан успех на ше
еки пе. Још јед ном смо се
пред ста ви ли у пра вом све тлу,
до стој но ре пре зен то ва ли наш
град и по твр ди ли да се у на -
шем клу бу од лич но ра ди с
де цом. По зи вам све де ча ке и

де вој чи це да нам се при дру -
же – ре као је пр ви чо век клу -
ба Ми о драг Га чић.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Ми хај ло Мла де -
но вић, Да ни ло Па пић, Ан дреј
Ђу рић, Ми лош Ка лањ, Иван
Бов диш и Ана Ма ри ја и Алек -
сан дра Ца ран.

Стране припремио

Александар
Живковић

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР У ЈЕ КУ ПРИ ПРЕ МА ЗА СТА РТ ШАМ ПИ О НА ТА У ПР ВОЈ ЛИ ГИ

ДОБРE ПРОВЕРE ЗА СВЕ ТИ МО ВЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Про ме нио се жи вот, пла не та
усва ја но ве на ви ке и дру га чи је
за ко не... Ипак, са да је из ве сно
– игра ће се фуд бал и у до ба
ко ро на ви ру са. За сад, без при -
су ства пу бли ке. На ши нај бо љи
клу бо ви тр ку за бо до ве за по -
чи њу иду ћег ви кен да, а по том
кре ћу и пр во ли га ши, срп ско -
ли га ши...

Због ак ту ел не епи де ми о ло -
шке си ту а ци је у зе мљи, пр ви
пут у исто ри ји Фуд бал ског са -
ве за Вој во ди не, сед ни ца Из вр -
шног од бо ра одр жа на је елек -
трон ским пу тем, а пред во дио
ју је пред сед ник ФСВ-а Дра -
ган Си мо вић. По ред усва ја ња
за пи сни ка с прет ход не сед ни -
це Из вр шног од бо ра, усво јен

је и низ ва жних од лу ка у ве зи
с по чет ком но ве так ми чар ске
се зо не.

Ге не рал ни се кре тар Ми о драг
Цви јић ис та као је да је ФСВ
спре ман за по че так так ми че -
ња, ко ји је пла ни ран за 15. ав -
густ 2020, док је за вр ше так је -
се њег де ла пред ви ђен за по -
след њи ви кенд у но вем бру.

Усво је не су и про по зи ци је
свих так ми че ња под ин ге рен -
ци јом Фуд бал ског са ве за Вој -
во ди не. Име но ва ни су над ле -
жни так ми чар ски, ди сци плин -
ски и су диј ски ор га ни за пред -
сто је ћу се зо ну. Ве ри фи ко ва ни
су и са ста ви Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на”, као и све три гру -
пе вој во ђан ских фуд бал ских
ли га.

Оно што љу би те ље нај ва жни -
је спо ред не ства ри на све ту у
Пан че ву и око ли ни нај ви ше

КРЕ ЋУ И ЈУ ЖНО БА НА ЋА НИ

Одр жа на је и сед ни ца Из вр -

шног од бо ра Фуд бал ског са -

ве за под руч ја Пан че во, та ко -

ђе елек трон ским пу тем, а на

њој је од лу че но да шам пи о -

нат у Пр вој ју жно ба нат ској

ли ги поч не 15. ав гу ста, се -

дам да на ка сни је на те рен ће

еки пе ко је се над ме ћу у Дру -

гој ју жно ба нат ској ли ги „Ис -

ток”, а 29. ав гу ста стар то ва -

ће и клу бо ви ко ји чи не Дру гу

ју жно ба нат ску ли гу „За пад”.

Усво је ни су са ста ви ли га и

ка лен дар так ми че ња, а

извла че ње так ми чар ских

бро је ва оба вље но је у сре ду,

29. ју ла.

У Пр вој ју жно ба нат ској

ли ги над ме та ће се: БАК

(Бела Цр ква), Рад нич ки (Ба -

ран да), Пот по рањ, Пар ти зан

(Гај), Спа р так 1911 (Де бе ља -

ча), Стре ла (Ива но во), Пар -

ти зан (Уљ ма), До ли на (Па -

ди на), Сло га (Ба нат ско Но во

Се ло), Ју го сла ви ја (Ја бу ка),

Цр ве на зве зда (Па влиш),

Бу дућ ност (Али бу нар), По лет

(Идвор), Хај ду чи ца, Ба нат

(Илан џа) и Ста ри Та миш.

Дру гу ју жно ба нат ску ли гу

гру па „За пад” са чи ња ва ће:

Мун ди јал (Пан че во), Је дин -

ство Сте вић (Ка ча ре во), Уни -

реа (Уз дин), Гло гоњ, Омла -

ди нац 1927 (Опо во), Вој ло -

ви ца 2018 (Пан че во), По бе да

(Са мош), Сла ви ја (Ко ва чи ца),

Тем по (Сеф ке рин), Про ле тер

(Мра мо рак), Будућ ност (Ба -

нат ски Бре сто вац), Мла дост

(Вој ло ви ца), До ло во, БСК

(Ба ва ни ште), Омла ди нац

(Де ли бла то), Једин ство (Ду -

бо вац), Бо рац (Пло чи ца) и

Ко ло ни ја (Ковин).

У гру пи „Ис ток” бор бу за

бо до ве во ди ће: Ду нав (Ба -

нат ска Па лан ка), Вул ту рул

(Гре бе нац), Ше вац (Ку сић),

Ба нат (Ду пља ја), Ра тар (Кру -

шчи ца), Вој во ди на (Цр ве на

Цр ква), Бо рац (Ве ли ко Сре -

ди ште), Ка раш (Ја се но во),

Ка раш (Ку штиљ), Бо рац

(Вра чев Гај), Пар ти зан (Кај -

та со во), По лет (Из би ште),

Гра ни чар (Ми ле ти ће во) и

Омла ди нац (За га ји ца).
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Реља Јарковачки,
ученик:

     – Радна недеља 
за нама била ми је 
јако напорна. Једва
чекам суботу да 
се одморим 
и наспавам.

Денис Ђерфи,
пољопривредни
техничар:

    – Викенд ћу провести
радно. Након посла 
ћу се одмарати. 
Увече ћу изаћи 
с друштвом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Кућа
Скућиш се кад ти дође.

    Рецимо, јави ти се да ти је време.

    Или, заљубиш се.

    Ни једно ни друго није погрешно, јок.

    Раскућиш се кад ти јаве да је време.

    Или, кад се одљубиш.

    Све је то за људе.

    Најтеже је после тога остати човек.

Траг
Особеност сваке особе је да се мрда.

    Како то ради, чини је особеном.

    Прави се мртва.

    Прави се жива.

    Мисли да нико не може да је провали.

    Зна да су сви глупи.

    Да је једина што зна.

    У праву је, ако оставља траг.

Споменик
Умреш.

    Сви плачу, на сахрани.

    А сви дошли... Аууу...

    Кад умреш, није тешко теби, него људима око тебе.

    Исто је кад си глуп.

    Последња два реда је изрекао Зоран Радмиловић.

    Човек коме треба подићи споменик, а није то тражио.

    Интелигентном човеку је довољно то што је интелигентан.

Гордана Димић,
референт:

     – Као и сваки, 
када је овако топло.
Склањамо се од
врућине. Шетамо,
одмарамо се. 
Читам своју књигу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

18. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

И ми родитељи смо поносни на своју децу, као што је Србија поносна на јунакињу Милунку Савић...
На слици су Биљана и Невена Пајић и Емилија Варга. Поздрав Панчевцима из Јошаничке Бање.

Шандор Варга

Емиле, Шандоре,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Поздрав најстаријем недељнику из Горње Аустрије, негде пред кишу...
Емил Ђерфи


