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ПОМИШЉАО ДА СЕЧЕ ПЛАТАНЕ НА ТЕСЛИ!
Инвеститори нових зграда убудуће ће станарима морати
да обезбеде и паркинге на сопственим парцелама
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АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
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НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Је ли Бела стена
где је некад била
» страна 29

Спорт
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Заљубљене у вежбање
Борковић двоструки
победник у Хрватској
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЈОШ ЈЕДНОМ О НОВОМ СВЕТУ

Пише: Јордан Филиповић

ТЕСЛАШИ, БЕЗ БРИГЕ, ВАШ КРАЈ
НЕ МЕЊА ЛИЧНИ ОПИС

Службени
бицикл
Коначно, тек пре неки дан,
створени су услови да удахнемо
мало топлине лета (наравно, уз
примену свих разумних мера
заштите од оне „белосветске
анатеме”).
То значи да најзад можемо
опуштено да прошетамо кејом
или другим местима прикладним за променаду а да нам они
оберкрволоци не заривају своје
љуте сисаљке тамо где највише
сврби. Хвала милом богу, најзад
су се надлежни смиловали, након
толико наших вапаја и јаука, као
и њихових изговора да им временске прилике не иду наруку, да
нас макар накратко ослободе несносне најезде мале жгадије.
Све у свему, дуго чекане прилике за освежавање (увече, кад
мало захлади) неко користи тако
што шета, неко и трчи, а неко пак
вози бицикл. И једном згодом тако, на „опште” изненађење потписника ових редова и задртог
љубитеља педалирања, међу
свим тим „двоточкашима” уочен
је и један актуелни политичар.
Иако је у моменту то деловало
помало комично, јер смо одавно
навикли да уз наречено занимање иде све блештавило елитног
луксуза, ако гледамо ширу слику,
то је, бар из једног угла, за сваку
похвалу. Нарочито ако се зна да
је у неким неупоредиво богатијим државама редовна појава видети високог функционера како
језди градом на два точка. Ма,
шта неког? Готово све! Бар када
је реч о, примера ради, скандинавским земљама.
И заиста, пословично скромним потомцима викинга није
нимало нелагодно да на посао
долазе бајсом или јавним превозом, иако би за тамошње (благо)стање била тричава ситница
обезбедити колики год аутопарк. Али они то напросто не
желе; није им ваљда у ДНК, па
тако Данска има шеснаест службених возила, а још бројнији
Швеђани – невероватних десет.
Науспрот тим, за наше схватања, недокучиво богатим друштвима, наша држава за функционерске потребе користи
фрапантних преко шест хиљада
аутомобила?!
И како је у Стокхолму или Копенхагену сасвим нормално срести министре на двоточкашима,
тако је овде редовна појава да
вам пред очима пројури „блиндирани стампедо” уз неизбежна
(и незаконита) ротациона светла.
Напослетку, испада да је онај
политичар „на два точка” тежак
инцидент, а вероватно је у питању чиста рекреација, јер и он
сасвим сигурно у радно време,
по добром српском обичају, користи погодности службеног
возикања.

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

План за део Тесле је из
2011, нема суштинских
промена
Неће бити исечени
платани у Улици Милоша
Обреновића – нико, ни у
најлуђим сновима, то не
би урадио, каже директор
ЈП-а „Урбанизам”
У претходном броју бавили смо се
тражењем баланса између животног
комфора станара, који желе да им
испред одавно изграђених зграда или
кућа буду травњаци и дрвеће, и потребе да се граде нови стамбени
објекти, као и заштитом животне
средине у том контексту.

кроз насеље пошто ће нова саобраћајница повезати улице Стефана
Стратимировића и Јована Ристића,
као и да ће део игралишта и зелених
површина бити одузет.
Уз то, становници Тесле се брину
да ће платани у Улици Милоша
Обреновића бити посечени и замењени мањим растињем како би се
проширили паркинзи.
Аргументи градских урбаниста
Због свега наведеног, разговарали
смо са Славетом Бојаџиевским, директором панчевачког ЈП-а „Урбанизам”. Он је, најпре, рекао:
– Основ израде овог планског документа јесте законска обавеза да се
на сваких десет година врши његово
преиспитавање: овај план је усвојен
јуна 2011. Урбанистички планови се

Пронађите разлику: план из 2011…
Пример нам је био стамбени блок
Нови свет на Тесли, с обзиром на то
да је неколико његових становника
дошло у нашу редакцију са идејом да
пишемо о њиховим примедбама на
измене и допуне плана детаљне регулације тог стамбеног блока, који је до
30. јула био на јавном увиду.
Шта кажу грађани
Према њиховим речима, на потезу иза
четвороспратнице преко пута тржног
центра „Биг”, у Улици Милоша Обреновића, требало би да се изграде четири зграде, кратка саобраћајница, паркинг и трафостаница. Имали смо увид
у тај план, па смо се уверили да је
ствар урбанистички решена баш тако.
Теслаши кажу да желе да одбране
свој мир и зеленило, пошто се сада ту
налазе травњаци, дрвеће и дечја
игралишта.
Иницијатива за очување насеља Тесла, како се организација грађана назвала, има примедбе које се односе на
то да ће нове зграде станарима смањити поглед и осветљење, да ће се саобраћај из тржног центра сливати

овом плану који је до јуче био на јавном увиду. Ради се о „слепој” улици.
Још нешто је јако важно: да је Град
пре девет година тражио грађевинску
дозволу за спајање тих улица, добио
би је – овај документ, као што сам рекао, важи од 2011.
Приликом обиласка терена и у разговору с грађанима примећен је недостатак паркинг-простора у насељу.
– Сада смо само мало детаљније
обрадили чињенице о постојању и
мањку места за паркирање у Новом
свету. Ништа нисмо радили науштрб
зелених површина, поновили смо
решења из плана из 2011; направили
смо пресек стања и унели могућност
да се направи још неколико паркинг-места. Када су зграде у питању,
такође ништа посебно ново не усвајамо: на местима означеним са А, Б,

неколико година или можда неће
никад, имати обавезу да за станаре
будућих зграда обезбеде паркирање
на сопственој парцели, што се најчешће решава подземним гаражама.
Колико ће, реално, бити угрожене зелене површине?
– Да се разумемо: сваки пут када се
пробија нека улица или подиже зграда градња на неки начин утиче на зелену површину. Али, суштински, не
планира се никаква сеча стабала,
уништавање околине или томе слично. Прича о сечи платана у Улици
Милоша Обреновића је бесмислена:
то се неће десити, то нико ни у најлуђим сновима није помислио! Та улица уопште није предмет овог плана и
расправе, њу неће нико дотаћи, па ни
стабла у њој – експлицитан је директор „Урбанизма”.

… план из 2020; па, нема је

раде да би поједноставили животе
грађана, односно да би се подигао
њихов квалитет. Планом из 2011. године предвиђене су значајне интервенције на Тесли: дефинисано је

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.
повезивање улица Јована Ристића и
Стефана Стратимировића, путем у
дужини од 95 метара, али без изласка
на Милоша Обреновића, односно до
тржног центра „Биг” – тако остаје и у

Ц и Д предвиђено је пре девет година да треба да се изграде вишестамбени породични објекти. Ми смо у
нашем предлогу изменили следеће:
уместо да спратност буде четири
спрата плус поткровље, сада стоји да
је могуће, оријентационо, градити
три спрата и поткровље. Сматрам да
је оправдано што грађани, иако то
нису чинили девет година, сада постављају питање шта је планирано да
се гради у њиховом насељу: документ је био на јавном увиду и свако
је био добродошао да изнесе своје сугестије или замерке. Добро је да су
рекли шта мисле, разговараћемо о
томе – јасан је Бојаџиевски.
Сада је, на захтев станара, због
прокишњавања, могуће поставити
кровове на зграде које их немају. Наравно, сваки план нижег реда треба
да се усклади и са оним вишег, па се
и о томе водило рачуна.
Подземне гараже
Веома је битно нагласити да ће будући инвеститори, који ће ући у посед
градског грађевинског земљишта за

Он понавља да је план о коме се сада говори затечена обавеза из 2011.
године и додаје:
– Не видим разлоге да Град не приходује: прво продајом парцела инвеститорима, а онда и убирањем новца
од плаћања комуналних давања. Е, сад,
питање је да ли Панчево хоће да се одрекне тих милиона; градски челници
могу да кажу: добро, нећемо ове године радити на комуналној инфраструктури у неком селу, не треба нам тај новац. Али то није реално, зашто би се
неко одрицао инвестиција у корист
грађана. И, јако је важно рећи: „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.
Славе Бојаџиевски ће на јавној седници градске Комисије за планове, 7.
августа, одговарати на питања заинтересованих грађана. Свако ко је поднео
било какву примедбу или унео сугестију током трајања јавног увида у
овај план, моћи ће да буде на њој. Добро дошли.
С. Трајковић

ГРАДОНАЧЕЛНИК О ТРЕТИРАЊУ КОМАРАЦА

Пет авиона у акцији

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тренинг.
На Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

марце. Подсетио је на то да
су комарци са земље прскани
средином јуна, почетком јула и 16. јула, али је бројност
комараца тако висока да су
27. јула из пет авиона комарци прскани на 7.000 хектара.
– Третман комараца се
врши ради заштите јавног
здравља. Захваљујући правовременом прскању прошле године није забележен
ниједан случај оболевања
од вируса Западног Нила, а
надамо се да неће ни ове –
закључио је Павлов.
Подсетимо, раније је било разговора о томе да је потребно да Београд
и Панчево ускладе време прскања
комараца, јер су се ови досадни инсекти често „селили” из главног града у наш и обратно када би се третирање вршило неусклађено.
С. Т.
ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Баш као што је и најавио
градоначелник Саша Павлов у јутарњим сатима 27.
јула на РТС-у, тог истог дана од 18 сати из пет авиона
били су третирани комарци на територији самог
града Панчева и околних
насељених места. Он је рекао да се „налазимо у периоду године када је за
очекивати велику бројност
комараца”, али да је ове
године „већи изазов” присуство великог броја речних комараца.
– Њихов радијус кретања је много
већи, преко 20 километара, и онда
често долазе на наше подручје с подручја локалних самоуправа које не
третирају редовно комарце. Бројности комараца је свакако погодовала и
велика количина падавина, као и

изливање Тамиша из корита – казао
је Павлов.
Градоначелник је нагласио да је
Панчево на време ангажовало и Завод
за биоциде и медицинску екологију,
која ради мониторинг комараца, и
фирму „Екосан”, која запрашује ко-
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АКТУЕЛНО

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОРОНАВИРУС У ЈУЖНОМ БАНАТУ

ОД ПОЧЕТКА ЕПИДЕМИЈЕ СКОРО
400 ПОЗИТИВНИХ У ПАНЧЕВУ
Здравствене установе
под великим
оптерећењем
У ковид болници
троје на респиратору
Др Слободан Овука:
„Стање није наивно,
али је под
контролом“
Код укупно 384 особе у граду
Панчеву потврђено је присуство
коронавируса од почетка праћења епидемије – саопштио је
Завод за јавно здравље Панчево
у допису који је нашој редакцији достављен у уторак, 28. јула,
у 16 сати. Током 24 сата који су
претходили том моменту у јужном Банату је тестирано 88
особа, од којих је код њих 33
PCR тест био позитиван. Од тога је из Панчева било седморо
позитивних. У целом Јужнобанатском округу од почетка епидемије регистровано је укупно
814 особа позитивних на корону.
– Ови подаци указују на велики степен оптерећења услуга здравствених установа у примарној и секундарној здравственој заштити Јужнобанатског округа. Епидемиолошка
ситуација у граду Панчеву и у
Јужнобанатском округу одговара оној у свету и Републици
Србији, с тенденцијом стагна-

ције тренда даљег пораста и
несигурног интензитета даље
активности вируса – истакла је
mr sc. med. dr Слађана Томић,
специјалиста епидемиологије
и начелница Центра за превенцију и контролу болести Заво-

да за јавно здравље Панчево.
Према пресеку који је начињен у ковид делу Опште болнице у Панчеву у среду, 29. јула, у подне, у тој установи било је смештено 99 пацијената,
од којих су 52 особе биле на

ОД ПО КРА ЈИ НЕ 120 КРЕ ВЕ ТА
Недавно је Покрајински секретаријат за здравство доделио Општој болници Панчево 15.876,743,44 динара
за набавку нове медицинске
опреме од чега ће, по окончању поступака јавних набавки, бити купљени: уређај за
оптичку кохерентну томографију, колоноскоп са пумпом
за испирање, два дефибрилатора и електични моторни
систем за ортопедску операциону салу са додацима.

Након ове значајне финаснијске помоћи Покрајински
секретаријат сада је уложио
и додатна средства у набавку 120 нових болничких кревета за ову панчевачку установу. Према речима др
Слађане Ковачевић, која је
у Општој болници задужена
за односе с јавношћу, кревети су већ стигли у болницу и
биће распоређени по одељењима на којима су најпотребнији.

кисеонику, а њих десеторо било је на интензивној нези. Троје је било на респиратору.
– Трећина пацијената је из
јужног Баната, а остатак чине
оболели из Београда и осталих
градова Србије. Овај талас епидемије другачији је од претходног првенствено по томе што
се сада јављају доста млађи људи, с тежом клиничком сликом.
Неки од њих, нажалост, закасне с јављањем, јер не препознају одмах симптоме ковида
19. Ситуација није наивна, али
је држимо под контролом, захва љу ју ћи преданом раду и
огромној посвећености наших
инфектолога, анестезиолога,
пулмолога, интерниста и осталих специјалиста и специјализаната, те свих других чланова
медицинског тима болнице –
истакао је др Слободан Овука,
директор Опште болнице.
Он је позвао све грађане да
буду одговорни, да поштују прописане епидемиолошке мере и
да, штитећи себе, заштите и
друге.
Према подацима републичког Кризног штаба саопштеним у среду, 29. јула, у 15 сати,
у нашој земљи су у последња
24 сата тестиране 9.653 особе,
од којих су 372 позитивне. На
респиратору су 143 особе. Преминуло је седморо оболелих,
чиме се број умрлих од почетка епидемије попео на 558.
Д. Кожан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра Србије, Опште
болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

ЗАШТИТИТЕ СЕ ОД СУНЦА

Припазите: УВ индекс врло висок!
Републички хидрометеоролошки завод упозорава да ће УВ
индекс током наредних дана у
читавој нашој земљи бити врло
висок, па се грађанима саветује
да између 10 и 16 сати, не бораве на сунцу без преке потребе.
У Панчеву ће индекс ултраљубичастог зрачења бити врло висок и износиће 8. Када је
УВ индекс 8, 9 и 10, то значи
да је опасност врло изражена
и да треба предузети посебне
мере заштите.
Ултраљубичасто зрачење је
неопходно нашем организму у
процесу стварања витамина Д,
који има значајну улогу у развоју костију и зуба, стварању

ћелија крви и јачању имунитета. Међутим, за те потребе не
треба нам више од 15 минута
сунца дневно, док прекомерна
изложеност ултраљубичастим
зрацима може да доведе до рака коже, оштећења ока (првенствено до катаракте), слабљења имунитета, као и до превременог старења коже.
У летњим месецима вредности УВ индекса су готово
свакодневно повишене, па увек,
а ових дана поготово, треба
избегавати излагање сунцу између 10 и 16 сати (чак и онда
када је облачно, јер УВ зраци
пролазе кроз облаке). Потребан је додатни опрез ако бора-

Непокривене делове
тела обилато
намажите кремом са
заштитним фактором
најмање 15 и тај
поступак понављајте
на свака два сата.
вите у близини површина које
рефлектују велику количину
светлости, као што су вода, песак и снег, зато што оне могу

ЖИСЕЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Прве награде за
три Панчевке

Са секретаријатима контактирајте
имејлом или телефоном

Наша суграђанка Милана
Миљковић, ауторка филма
„Јованово наслеђе”, добитница је гран-прија и награде за најбољу режију за то
остварење на јубиларном педесетом Међународном фестивалу аматерског филма
ЖИСЕЛ у Омољици.
И прва награда и плакета
„Златни сунцокрет” на ЖИСЕЛ-у отишле су у руке двеју
Панчевки. Реч је о Наталији
Стојоској и Бојани Џантовској, које су се на фестивалу
представиле филмом „Легенда о Девојачком бунару”. Занимљиво је да су све три младе уметнице полазнице групе за филм Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” из Панчева.

Опширније о овој теми читајте у наредном броју „Панчевца”.
Д. К.

Из Секретаријата за пореску
администрацију града Панчева препоручили су пореским
обвезницима да, ради спречавања ширења епидемије коронавируса, све захтеве (за издавање уверења, одлагање плаћања дугованог пореза на рате…
), жалбе и слично шаљу имејлом или поштом. Неопходни
обрасци се могу преузети из
одељка „Порез – обрасци” на
сајту Града www.pancevo.rs.
За све информације у вези са
својим захтевима и евентуалним питањима обвезници могу
да се обрате на следеће имејл
адресе: ljubica.valasko@pancevo.rs, marijana.ninic@pancevo.rs,
martina.vulovic-siroma@pancevo.rs или на бројеве телефона:
351-023, 308-917 и 308-758.
И Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
препоручио је да им се, ради
добијања информација у вези
с предметима, странке обрате
телефоном или имејлом, а да
долазак, уколико је он неопходан, унапред закажу телефоном. Рад са странкама је поне-

дељком, уторком, четвртком и
петком од 8.30 до 11.30 и средом од 12.30 до 17.30. Број телефона тог секретаријата је
308-840, а особа за контакт је
Јасминка Павловић: jasminka.pavlovic@pancevo.rs, тел.
308-898.
Ево и контаката осталих служби. Одељење за легализацију: jadranka.jelic@pancevo.rs,
тел. 308-890; за обједињену процедуру: vesna.vlajkovic@pancevo.rs, тел. 308-822 и ivan.dupor@pancevo.rs, тел. 308-898;
за стамбене заједнице: bojana.sarac@pancevo.rs, тел. 308898; за информације о локацији: vera.tomasevic@pancevo.rs, тел. 351-130; за пројекте
парцелације, односно препарцелације, урбанистичке пројекте и планска документа: olivera.stefanov@pancevo.rs, тел.
308-787; за саобраћај: odeljenjezasaobracaj@pancevo.rs тел.
308-781 и 308-713; за монтажне гараже: dusan.grbic@pancevo.rs, тел. 351-298; за
монтажнe објекте (баште, киоске и сл.): zoltan.kerekes@pancevo.rs, тел. 308-864.
Д. К.

да повећају изложеност УВ зрачењу чак за 90%.
Без обзира на доба дана, непокривене делове тела обилато намажите кремом са заштитним фактором најмање
15 и тај поступак понављајте
на свака два сата. На сунце не
би требало излазити без шешира и наочара за сунце, а посебно поведите рачуна о деци.
Као превентива се препоручује унос шест до осам чаша
воде дневно и исхрана богата
витаминима Ц и Е, бета каротеном и другим каротеноидима, ликопеном и омега 3 масним киселинама, као и употреба белог лука и зеленог чаја.

ВАЖНА ВЕСТ ЗА
ФУДБАЛСКЕ КЛУБОВЕ

Пет измена
Међународни борд и ФИФА
продужили су примену привременог амандмана на правило 3 и на целу наредну такмичарску сезону у „најважнијој споредној ствари на свету”.
Наведени амандман регули ше број игра ча ко ји
могу бити замењени у току
утакмице.
Обе екипе ће имати право
на пет замена у току утакмице, и то у току три прекида (заустављања игре) ради
обављања замене. Период између два дела игре (полувреме) не рачуна се. Уколико обе екипе врше замену у
исто време, обема екипама
се рачуна да су искористиле
један прекид.
Број играча једне екипе
који се могу загревати истовремено такође је остао непромењен – три.
На основу одлуке Одбора
за хитна питања Фудбалског
савеза Србије, од 24. јула, поменути амандман ће се примењивати у свим лигама и
такмичењима на нивоу Фудбалског савеза Србије. А. Ж.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Назив серијала инсталације је „Златно доба” јер нам то
говоре свакодневно. Ја, додуше, немам телевизор, нити планирам да га купим. Али једноставно незамисливо је да се било где отвори нешто или погледа и на интернету а да нам не кажу да је непријатно колико нам
добро иде и да ми живимо у златном добу. Серијал тренутно има два спремна рада, али далеко да је то крај;
чак не морам нешто превише ни да се напрежем, да
размишљам, јер су инспирације свуда око нас... Међутим, кренуо сам паралелно да развијам и „камено доба”, за изложбу која ће се десити за две године: „Камено доба – седам смртних грехова који су уништили
уметност и културу”. „Камено доба” зато што ми напредујемо тако што идемо уназад, из златног прелазимо у камено. И то је тај напредак, али важно је да се ми
покрећемо, да не стојимо у месту.
(Архитекта и улични уметник Андреј Јосифовски,
Радио „Слободна Европа”, 26. јул)
* * *
Гледам нас као део света. Нисмо ми ван њега и не можемо бити ни по чему специфични. Можемо да будемо
по другим лудостима, али овај вирус је изједначио цео
свет. Он је као лакмус папир показао све светске болести – економске, људске, политичке. Учинио да сви покажу своје право лице и то је драгоцено, да немамо
илузије да смо бољи, да је ово бољи свет, не дај боже.
(Глумац Хаџи Петар Божовић, „Данас”, 25. јул)
* * *

* * *
Чуо сам, наравно, за намеру београдских власти да
збришу било какав траг хрватскога, словеначког и босанскохерцеговачког идентитета из имена улица главнога града. Наравно, то ме је растужило. Наиме, у ових
двадесетак година мог послератног посећивања Београда увек би ме разгалило и утешило када бих прошетао неком од тих „хрватских”, „словеначких” и „босанских” улица, јер би за мене то била потврда да Београд
има своју меморију и да памти да је био главни град
свим споменутим земљама. А како прошлост никад сасвим не пролази, како се прошлост уграђује и традира
у неку велику културну традицију, тако је Београд заувијек главни град тих наших земаља. С друге стране,
наравно да је истина да су се Загреб и Сарајево врло темељно очистили од свих прекодринских и српских
имена и топонима. Наравно да већ скоро 30 година у
Загребу нема београдске улице. Али чудно је да један
велики град, да један главни град, прихвата норме мањих или малих градова. Чудно је како нешто што је у
њиховом случају било и непаметно, и противно меморији, постаје Београду императив поступања. Прихваћајући провинцијалне норме малих средина, ви постајете мањи од њих.
(Писац Миљенко Јерговић, портал „Нова.рс”, 28. јул)
* * *
Кућни савет је укинуо државу... У овој кризној ситуацији дешавају се ствари које никад није требало да се
десе. Какви избори, какви дербији, какве, бре, прославе? И даље се рвемо са својим слабостима, а рећи ћу
нешто што није баш хришћански – ми смо незрео народ, а карма нам је веома оптерећена. Све плаћамо
сопственом жртвом. Нама се его и даље диже на оно
„луди Срби”, уместо да нас је блам због тога.
(„Партибрејкер” Цане, „Време”, 23. јул)
* * *
Наши преци су – када су постали хомо сапијенс – открили причу да би могли да иду даље. Иначе би остали блокирани у питању: зашто. Немо, отворених уста
би буљили у непојмиво. И појела би их нека звер. Можда би неке ствари требало да остану непојмиве. Рецимо: убијање деце. Рецимо: снајпериста који убије
дете. Да би могао да убије дете, мора дете добро да
види. Да би се убило 150 деце у једном граду, потребно је више снајпериста. Који добро виде децу коју
убијају. Ниједна прича не може да обухвати непојмивост тих чињеница. И можда не би требало ни да покуша… Можда је подједнако непојмиво зашто седиш
у позоришту у неком тренутку. Али о нама је дозвољено измишљати приче. О тој деци није. Требало би
да станемо заувек и немо, отворених уста буљимо у
„зашто”. У разним државама се одвијају процеси екстремне политичке поларизације, шире се национализми и разни облици популизма, а и глобално се одвијају многе друштвене промене… Једино што човек
може да се нада јесте да промене неће завршити у
новим ратовима.
(Редитељ Томи Јанежич, „Блиц”, 28. јул)
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О ФОРМИРАЊУ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

КОНСТИТУТИВНА
СЕДНИЦА 21. АВГУСТА
У претходном сазиву
Већа „нестао” ресор за
стамбено-комуналну
област и саобраћај
После нашег прошлонедељног
текста под насловом „За места у Градском већу надмеће
се чак двадесет двоје”, вероватно схватајући релевантност
наших извора из врха СНС-а,
бројни локални политичари
су контактирали с нама. Углавном су се распитивали о томе
одакле нам информације, али
је добар део њих хтео да чује
ка ква је њи хо ва бу ду ћа
судбина.
Ни једнима ни другима нисмо изашли у сусрет: на политичарима који су на функцијама је да зараде бар прелазне оцене, а на новинарима
је да пишу. У том смислу, добили смо потврду да ће конститутивна седница Скупштине града бити одржана, најкасније, 21. августа. То значи да
ће та да би ти по знат са став
Градског већа, којих ће седамдесет одборника сести у клупе у великој сали зграде Градске управе, као и, што би требало да је најважније, ко ће
бити градоначелник. Према
нашим изворима најозбиљнији кандидат за првог човека
гра да је Алек сан дар Сте ва новић, ак ту ел ни ди рек тор
ЈКП-а „Хигијена”.
Епилог ћемо ускоро видети,
а ове недеље ћемо се осврнути
на претходни сазив Градског
већа. Као што смо писали, крај
актуелног мандата дочекали су
следећи већници: Татјана Божић (образовање), Немања Ротар (култура и омладина), др
Мирела Петровић (здравство),
Зоран Грба (пољопривреда, село

и рурални развој), Катарина
Бањаи (заштита животне средине и одрживи развој) и Миленко Чучковић (рад, запошљавање и социјална политика).
Мање је познато да је панчевачка влада имала ресор више
при конституисању, тј. столицу
за већника за стамбено-кому-

Мишо Марковић, упамћен по
елоквентним дебатама у панчевачком парламенту док је
још бранио боје радикала. Без
икаквог јавног образложења,
партијске колеге из СНС-а су
га вратиле у ЈКП „Грејање”.
Чучковић је био поново решење, с тим што је на место

стамбено-комуналну област и
саобраћај у ресор Сузане Јовановић, а „врућа столица” из које је прешао остала је празна.
До краја мандата претходног
састава Већа.
Да подсетимо, према резулта ти ма ис тра жи ва ња јав ног
мње ња о ко ји ма СНС во ди

налну област и саобраћај. Она
је, с обзиром на то да је било
много промена, те да је на крају и „нестала” из собе 206 где се
већници састају, била најужаренија. У њу је најпре, на почетку мандата 2016, сео поменути Александар Стевановић.
Пошто је он преузео руковођење „Хигијеном”, заменио га је,
накратко, Миленко Чучковић.
Затим је стамбено-комуналну област и саобраћај преузео

већника за рад, запошљавање
и социјалну политику дошла
Сузана Јовановић. Она је, као
врхунски стручњак из те области, унапредила рад градске
владе у том сегменту, али је,
опет без јасног и јавно изреченог разлога, после годину и
по да на упу ће на на зад у
Центар за со ци јал ни рад
„Солидарност”.
На кра ју, Чуч ко вић је
„пресељен” с места већника за

рачуна, испоставило се да су
досадашњи градски већници
од Панчеваца били оцењени у
распону од „два плус” до „четири минус”. Из врха странке
уочи конституисања нове градске власти сада је стигао налог, или „разумљив захтев”, како је рекао извор „Панчевца”,
да за „двојкаше” и „тројкаше”
у новом сазиву не буде места.
А могуће је и увођење нових
ресора...

МИНИСТАР ВУЛИН С ПОДОФИЦИРИМА

Они су кичма војске
Министар одбране Александар
Вулин обишао је 28. јула у Центру за обуку и усавршавање
подофицира „Милунка Савић”
у Панчеву полазнике лидерског и основног курса за подофицире и присуствовао обуци
чији је циљ унапређење њихових постојећих и стицање нових општевојних знања
– Сви припадници Војске
Србије знају да ће им бити
омо гу ће но уса вр ша ва ње, да
сво јом вред но шћу обез бе де

себи бољи положај и више место. Подофицири су кичма војске. Без добро обученог подофицира нема ни доброг војника, нити официр има коме
да пренесе важне и одговорне
ду жно сти ко је под о фи ци ри
обављају. Подофицири остају
у Војсци Србије до пензије.
Подофицир је тај који војску
чини ефикасном, способном
да се носи са свим изазовима.
Ов де до би ја ју ве о ма до бро
образовање. Овде уче много и,

када се врате у своје јединице,
преузимају веома одговорне
дужности и задатке – рекао је
Вулин.
Командант Центра потпуковник Саша Пуач казао је да се
ради о почетном курсу обуке
кандидата за подофицире, коју похађа око 200 слушалаца,
те да ће „до краја године у војску ући 200 подофицира на почетне дужности”.
За осам недеља, колико лидерски курс траје, полазници

се оспособљавају да правилно,
сигурно и ефикасно командују групом, послугом, посадом,
тимом у свим борбеним условима и да извршавају задатке
из надлежности командира одељења у миру и рату. Основни
курс за подофицире траје 26
недеља и обухвата заједнички
и специјалистички модул, након чега следи стажирање на
почетним дужностима рода или
службе у јединицама Војске
Србије.

ПАНЧЕВЦИ НА НОВОСАДСКОЈ ИНАУГУРАЦИЈИ

Шесторо сигурно, можда и осморо
Конститутивна седница Скупштине АП Војводине заказана је за петак, 31. јул, у 10 сати, а биће одржана у Конгресном центру „Мастер” Новосадског сајма. И Панчевке и
Панчевци изабрани за покрајинске посланике на изборима 21. јуна наћи ће се тамо.
Из нашег града посланици ће
бити напредњаци и по чланица СДПС-а и „Покрета за Банат”. Колико ће тачно чланова СНС-а седети у столицама
по кра јин ске скуп шти не, са знаћемо у петак.
Да подсетимо, у Скупштину АП Војводине улази седам
изборних листа, које су поделиле целих 120 мандата: у наредне четири године састав
покрајинског парламента биће такав да ће СНС водити
главну реч.
У том вој во ђан ском до му
биће и седморо-осморо наших
су гра ђан ки и су гра ђа на.

Наравно, тај број зависи од
тога колико ће се кандидата с
листа „померити” због преузимања других функција, али
ако испратимо редне бројеве
испред имена на листама и укалкулишемо искуства
с претходних
прерасподела
столица, сигур но је да
Панчево неће имати мање од шесторо,
а највише осморо представника у
Скупштини АП Војводине.
Када се баци поглед на листу СНС-а с партнерима, која
броји 76 мандата, једноставно
је издвојити наше суграђанке
и суграђане који ће преузети
мандате покрајинских посланика.
Заклетву ће сигурно положити дипломирани економиста

с Београдског универзитета Марина Томан, десета с листе. У
Народној скупштини Републике Србије била је посланик у
два мандата. Сигуран је и четр на е сто пла си ра ни
адво кат
Са ша
Левнајић. Ивана Росић је на
22. ме сту.
Она је рођена 1989, дипло ми ра ни
је економиста. У Скуп шти ни гра да
Панчева у последњем сазиву одборник је био и
дипломирани економиста Иван
Тешић. Он ће, с 36. места листе СНС-а, сада прећи у посланичке воде, баш као и његова
колегиница дипломирани економиста Весна Фурунџић, која
је четрдесета на листи.
На листи коалиције чији је
стожер СНС, на 69. месту, јесте

и Милица Божић, чланица
Социјалдемократске партије Србије. Она је 1992. годиште и дипломирани је правник. И дипломирани економиста Нада Милановић, која је на листи СНС-а
на 81. месту, поново је виђена
као посланик у Скупштини АП
Војводине. Међу 120 посланика у Скупштини АП Војводине
наћи ће се и Смиљана Гламочанин Варга. Она је председница
УГ „Покрет за Банат”, чији су
кандидати на овим изборима
били на листи СПС–ЈС. По звању је дипломирани правник.
Ви де ће мо да ли ће нас
предста вља ти на стра нач ки
или панчевачки начин. Или
комбиновано...

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НАСТАВА У ДОБА КОРОНЕ

НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ

У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ СКРАЋЕНИ
ЧАСОВИ И ОБАВЕЗНЕ МАСКЕ

Подршка и улагање
у будућност

Настава од 1. септембра најкраће би
се могла описати – комбинација неколико модела, који ће зависити од
капацитета школе, потребе ђака и обавеза родитеља. Циљ током пандемије
– безбедност, да ђаци имају квалитетну наставу и уче, али и да се не ремете обавезе породице.
До почетка школске године остало
је месец дана. Нервоза око битног
питања – како ће се одвијати настава – почела је. Поједини родитељи
покренули су петицију да настава не
буде онлајн, они инсистирају да деца иду у школу. Мање се у јавности
обратила пажња на оне који се боје
да им се деца разболе одласком у
школу. Ту је и питање коме оставити најмлађе док су родитељи на послу. Једноставно речено – сви имају
жеље и потребе.
Министар просвете Младен Шарчевић додаје да је поред квалитетне
наставе императив и безбедност. У
изјави за „Блиц” он је открио како
ће изгледати настава ове школске године уколико корона и даље буде
свугде око нас. Он истиче да је припремљено неколико модела и да је
просвета спремна да се у зависности
од епидемиолошке ситуације у ходу
прилагођава.
Када је реч о моделу наставе, овде
није само реч о грубој подели на учење у учионицама и онлајн, већ и о томе какве ће смене бити и када ће који разред долазити у школу.

Сложени модели
Отуда описати модел наставе у једној
реченици није могуће, јер у појединим школама простор и број ђака не
задовољавају испуњење свих епидемиолошких правила, па ће се зато настава и прилагођавати по школама и
потребама. Ипак, генерално посматрано, школе и родитељи, односно ђаци, моћи ће да се определе који им
модел наставе одговара. Уколико се,
на пример, определе за онлајн важи
исто правило једнако за све – у школи се одговара!
– Практично ће бити изједначен
избор, да ли ће радити од куће или у

одељења и они ће сви моћи да долазе
без подела на групе”.

Није свуда исто
Министар каже да је у мањим срединама – мање и проблема како задовољити све услове закључно са епидемиолошким. Веће школе и у већим
градовима захтевају једноставно речено – више комбинација модела.
– Око 360 школа обара цифру од
1.000 ђака и ту ће морати да се ради
по сменама. У појединим школама и
за сменски рад недостаје учионица и
ту ће бити употребљене сале, канцеларије... Испитивањем свих специфичности од простора, броја ђака до
потреба родитеља, закључак је да ниједна школа није слична. Проблем су
веће школе по градовима и зато ће
бити по четири часа главних предмета – каже Шарчевић.

школи, али сви ће морати да дођу у
школу да би били пропитани. Сугеришемо и професорима и учитељима
да дају што више оцена, како би на
сваком кораку деца могла да се искажу и како би било прегледније њихово савладавање градива. Школама дајемо аутономију да се са родитељима
договоре јер у делу породица је страх
– истиче министар.
Настава ће се изводити само уз епидемиолошке услове који важе и у свету – због дистанце од четири квадратна метра у учионицама може бити до
15 ђака. А ђаци ће морати да носе
маске.
Министар Младен Шарчевић каже
да је у протеклом периоду рађено истраживање у целој Србији. Такође и
школе до следеће недеље треба да одговоре Министарству, у складу са својим специфичностима, који ће модел
прихватити, да ли могу да раде у једној или је неопходно више смена, како ће поделити смене...

га и убудуће у истом обиму, не смањујемо групе. У тим терминима предвиђеним од првог до четвртог разреда имају практично целу школу за себе – каже министар Шарчевић.
После групе од првог до четвртог у
школу долазе петаци и шестаци, који
ће своја четири часа имати од 14 до
17 часова, док ће седмаци и осмаци
бити у клупама од 17.00 до око 20.00.
Сви они имаће по четири часа који
трају 35 минута и редовне одморе.
Часови су скраћени, али се не губи

Рад по сменама
Сви основци имаће по четири часа
дневно, односно проводиће у школи
три сата.
– Генерално посматрано у основној школи ће се радити по сменама
које ће бити другачије него до сада.
Први и други разреди кретаће ујутро
у 8.00, имаће четири часа и завршаваће у 11.00. Затим иду кући или имају боравак. После најмлађих долазе
трећи и четврти разред и остају на
настави од 11.00 до око 14 часова.
Након анализе министарства, око 20
одсто родитеља нема децу где да оставе. Школе које су имале боравак имаће

време за наставу јер нема уписивања дневника током часа. Између сваког блока наставе је око двадесетак
минута паузе када се врши дезинфек ци ја пре до ла ска дру ге сме не
ђака.
– Они који су болесни, или им је
неко у породици заражен, остају код
куће и имају онлајн наставу. Сви, па
и они који иду у школу, имаће на понуђеним платформама разне садржаје, вежбе, а школа и у избору платформе има аутономију – истиче министар Шарчевић и додаје да „националне мањине махом имају мања

Након анализе министарства како
би се утврдило реално стање по Србији, чињеница је да су огромне разлике по регијама.
– Примера ради новопазарска регија по правилу има много ђака у одељењу, чак и по 39. Како би се задовољио услов дистанце, може по 13 њих
у учионицу. У овом делу Србије решење је да иду у школу од првог до четвртог у преподневној смени и они
иду стално. У поподневној смени ће
се на недељу дана смењивати пети и
шести, па затим седми и осми разред.
Оне недеље када одређени разред не
иде у школу имаће онлајн наставу.
Зато морамо да имамо припремљене
све садржаје – истиче Шарчевић.
Како додаје, тренутно се израђује
модел извештавања помоћу ког ће
Министарство у сваком тренутку моћи да прати колико се успешно одвија и организује настава по школама.
– Аргумент професора да немају
рачунар једноставно не стоји. Имају
га на послу, а уколико су болесни,
моћи ће да га у договору са директором узму на реверс – каже министар.
Такође, професори који су проглашени технолошким вишком али добијају део плате од државе, у складу са
износом имаће фонд часова. (Блиц)

У Градској управи су уручене награде најбољим студентима и студенткињама из Панчева за резултате постигнуте током студија. У
мају су Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” Панчево и
Канцеларија за младе града Панчева позвали студенте који су школске 2019/20. први пут уписали завршну годину четворогодишњих
или дужих студија на факултетима чији је оснивач Република Србија и имају просечну оцену током свих година студирања најмање 9,00 да се пријаве за доделу награде најбољим студентима и студенткињама из Панчева.
Након увида у пријаве донета је
одлука да се ове године награди
укупно 18 студената са по 30.000
динара. Овогодишњи лауреати су:
Алекса Маринковић (Академија
уметности у Новом Саду, просек
9,63); Данијела Лола Лапић (Академија уметности у Новом Саду –
9,50); Данило Савић (Факултет политичких наука – 9,19); Александра Стаматов (Медицински факултет – 9,77); Милица Крстић (Факултет примењених уметности –
9,20); Марија Кларић (Медицински факултет – 9,33); Сара Мучибабић (Архитектонски факултет –
9,78); Андреј Гађански (Филозофски факултет – 9,46); Гордана Стаменковић (Медицински факултет
– 9,52); Ненад Бабин (Електротехнички факултет – 9,08); Оливера
Поповић (Математички факултет
– 9,15); Јована Перишић (Филозофски факултет – 9,03); Катарина Крачун (Правни факултет –
9,56); Никола Тасић (Војна академија – 9,19); Никола Туцаков (Факултет политичких наука – 9,81);
Естер Крстић (Академија уметности у Новом Саду – 9,45); Милица
Мајсторовић (Филозофски факултет – 9,33) и Саша Вујасиновић
(Факултет за спорт и физичко васпитање – 9,00).

ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ

Лакше до европског новца

НИС инвестира у будућност
Нове технологије у
Рафинерији нафте Панчево
препознају квар и пре
него што се догоди
Препознати квар пре него што се догоди и на тај начин спречити обуставу рада фабрике и скупе поправке –
звучи невероватно, али управо тако
би се укратко могао описати један од
најновијих пројеката који се тренутно уводе у Рафинерији нафте Панчево. Наиме, тренутно се у целој компанији спроводи велики број дигиталних пројеката који ће у знатној
мери унапредити пословање НИС-а,
а Рафинерија у Панчеву у овом процесу заузима посебно место. Циљ поменутог пројекта, с кодним именом
„систем предиктивног одржавања постројења”, јесте да омогући запосленима у Рафинерији да рано препознају потенцијалне кварове на важној
опреми, како би била спречавана непланирана обустава рада постројења.
– Константно се трудимо да држимо корак са европским рафинеријама, а један од доказа да то успевамо
јесу управо дигитални пројекти које

спроводимо. Увођењем система предиктивног одржавања значајно ћемо
повећати безбедност радних процеса
у нашој рафинерији, смањити оперативне трошкове, а самим тим допринети повећању ефикасности пословања и унапређењу конкурентности. Ми
се овде нећемо зауставити, настављамо увођење нових технологија и у
плану је низ пројеката дигиталне трансформације који ће омогућити већу
поузданост опреме и ефикасније упра-

вљање свим процесима у панчевачкој
Рафинерији – рекао је тим поводом
Владимир Гагић, директор Блока Прерада у компанији НИС.
„Предиктивно одржавање постројења” један је од најзначајнијих алата, који омогућава прелазак с такозваног корективног на проактивно
одржавање рафинеријских постројења. Компјутери константно прате рад
постројења, обављају дубоке анализе
података о ранијем раду опреме и на

тај начин сугеришу када би и где могло да дође до квара. Реч је о најбољој светској пракси у примени концепта тзв. учења машина, односно
„Machine Learning Software”. Машинско учење представља грану вештачке интелигенције која се бави техникама и методама које омогућавају да
рачунари и друге машине уче на основу искуства. У питању је дисциплина
у оквиру које рачунари уче без експлицитног програмирања и најчешће
се користи у првом кораку истраживања података (често називаном анализа података) које се односи на извлачење горе поменутих корисних информација из велике количине сирових података (често називано извлачење скривеног знања из сирових података).
Како кажу у НИС-у, овај пројекат
је само један у низу бројних дигиталних који се спроводе у компанији.
Подсећања ради, НИС је пре неколико месеци у рад пустио мобилну апликацију „Drive.Go”, која потрошачима
на НИС-овим бензинским станицама
омогућава да плате купљено гориво
без уласка у саму бензинску станицу
и одласка на касу.

Уз подршку Делегације Европске
уније у Републици Србији, Министарства за европске интеграције
и ЕУ инфо-центра, развијена је
платформа за онлајн учење. Намењена је свима којима требају детаљне информације и онлајн обука за припрему и спровођење пројеката којима желе да конкуришу
за неки од ЕУ програма доступних
у Србији.
Будући да интересовање за учешће у ЕУ програмима расте и да
све више институција, организација, предузећа, научних и образовних, као и установа културе, али
и појединаца има идеје за пројекте и желе да учешћем у неком од
програма унапреде свој рад, онлајн платформа представља отворену и потпуно бесплатну могућност за добијање квалитетних информација и вештина за писање
пројеката.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
КАКО СПРЕЧИТИ И ЛЕЧИТИ СТЕРИЛИТЕТ

Х РА НА ЗА ДУШ У

ИМА НАЧИНА ДА ПОВЕЋАТЕ
ШАНСЕ ЗА ЗАЧЕЋЕ

Замка

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико пута нам
се само догодило да се осећамо ухваћеним у замку коју
нам је живот поставио кад
најмање очекујемо. Заглављени смо у истим мислима, правимо бесмислене и бескорисне потезе у жељи да се некако извучемо и наставимо даље са својим животом, али –
нема даље…
Упадамо баш у оне замке
за које смо били убеђени да
се не налазе на нашем путу.
Уљуљкани у ритмично откуцавање једноличних сати, нисмо у могућности да приметимо чак ни суптилни наговештај постојања нечег тако
очигледног као што је промена у начину на који трошимо нашу временску нит. У
сваком новом дану проналазимо све мање тренутака испуњених срећом. Остајемо тако ухваћени и уплетени у мрежу мисли, очекивања, страха
и неизвесности. Склони смо
да кривимо друге људе и њихове поступке за сопствену
заглављеност. Најчешће су
особе које волимо узрок лошим осећајима који се увећавају нашом спознајом да
смо уклештени у животу и све
беспомоћнији. Замка у коју
смо се ухватили добија и своје име: болест, губитак, превара, насиље, немоћ… Постајемо препознатљиви и себи и
другима по улози коју прихватамо и с којом се веома
брзо поистовећујемо. Непомерање из позиције жртве даје нам слику да су други људи још више убрзали своје дане и да нам постају све даљи.
У ствари, ми се удаљавамо од

других и од себе брзином којом страх ојачава везаност за
место и емоције где смо се
заглавили.
После неког времена многима постаје јасно да су искључиви кривци за стање у
којем се налазе они сами. Нико од споља није поставио
замке и чекао да се ми ухватимо. Очекивања која смо поставили у односу на друге су
најчешће узрок заглављености. Из позиције жртве нико
није успео да превазиђе страх.
Он нестаје оног тренутка када га упознамо и назовемо
правим именом. Најтежи корак који треба да направимо
је да скупимо храбрости да
кренемо даље. Од туђих сажаљења нема користи. Она
могу да нам само дају потврду да смо у праву што смо
изабрали да будемо жртва
других људи и лоше судбине.
Промена, које смо се највише плашили, постаје једино решење за излаз из животне ситуације која нас је „ухватила” у замку. Тешко је донети одлуку за мењање битних
ствари у животу, али је још
теже бити истрајан у њеном
спровођењу у дело. Пре него
што промена коју желимо да
постигнемо постане видљива
споља, потребно је много рада на свему што је у нама самима, а покреће нас на одређене акције. Уверења на основу којих градимо слику о себи су увек дубоко усађена и
теже их је променити. Kад научимо да препознамо шта нам
служи и помаже да постанемо особа која желимо бити,
промена постаје пут ка циљу
којим свим срцем тежимо и
тада је и други примећују.
У неком тренутку мењања
својих уверења и животне позиције долазимо до увида да
је време које смо провели
„ухваћени” у сопствену замку у ствари драгоцено, јер смо
научили о себи оно што никада не бисмо да се није десило нешто што је ту спознају покренуло.
Нико не треба да остаје у
позицији жртве и самосажаљења. Излаз из животних замки увек постоји. Није лако,
али је могуће.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природна средства
против комараца
Овог лета мучимо велике муке с комарцима и ниједна шетња у вечерњим сатима не прође без чешања и
не тако лепих речи изречених на рачун ових летећих напасти.
Предлажемо вам природне препарате против комараца који су потпуно нешкодљиви за здравље, јефтинији су од комерцијалних, а подједнако
делотворни.
Етарско уље цитронеле је – кажу они
који су пробали – број један у заштити од
многих инсеката, па и комараца. Помешајте га с базним уљем и утрљајте у кожу непосредно пре изласка. Можете га користити и у дифузерима или мирисним лампицама, а постоје и већ готови мирисни штапићи с цитронелом који се користе на отвореном. Цитронелу можете узгајати и као кућну биљку у теглама и држати је тамо где не желите комарце.
Репелент с цитронелом направите тако што ћете помешати пет
милилитара етеричног уља цитронеле, два милилитра етеричног
уља хималајског кедра, два милилитра етеричног уља праве лаванде и један милилитар етеричног уља египатског геранијума у
100 мл 70-процентног алкохола. Пре употребе смесу добро промућкајте. Овај репелент треба да наносите нешто чешће него класично средство против комараца – отприлике свака два-три сата.
Одлично дејство има и репелент од босиљка и вотке. Шаку
свежег босиљка прелијте с пола шољице кипуће воде, па након
четири сата процедите. Помешајте с пола шољице вотке и улијте
у боцу с распршивачем. Пре употребе протресите и нанесите по
потреби.
Место убода комарца можете намазати соком алоје вере, чуваркуће, лимуна, раствором соде бикарбоне, уљем црног кима,
глином или истрљати кором од банане.

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Истраживања показују да чак
400.000 парова у Србији има
проблем са зачећем, а стерилитет представља све распрострањенију болест данашњице
на читавој планети. Уз адекватно лечење, промену исхране и
начина живота и помоћу природних препарата и техника,
шансе за долазак на свет новог
члана породице значајно се увећавају. Ако ништа од тога не
да резултате, све наде се полажу у биомедицински потпомогнуту оплодњу.
Парове у Србији који се боре
с неплодношћу недавно је обрадовала вест да је РФЗО усвојио правилник којим је одлучено да ће држава убудуће, уместо
три, финансирати неограничен
број покушаја вантелесне оплодње, а старосна граница за жене
подигнута је на 43 године. Ипак,
све процедуре су због неповољне епидемиолошке ситуације у
држави сада прекинуте.
Проблем неплодности је веома деликатан и озбиљно утиче
како на психу појединца, тако
и на везу између двоје људи и
на њихов сексуални живот. Психолози кажу да се стерилитет
може упоредити с другим тешким животним кризама, попут развода брака или губитка
вољене особе.
Ствар додатно компликује и
то што је неплодност и даље
табу тема о којој парови ретко

Стерилитет код жена најчешће изазивају: оштећења јајовода, препреке у транспорту
јајне ћелије или у продирању
сперматозоида, ендометриоза,
малформације материце, мио ми, из о ста нак ову ла ци је,
сметње у нидацији оплођене
јајне ћелије, имунолошки и
психички узроци.
Заједнички узрок неплодности чине имунолошке реакције, године (посебно код жена),
гојазност или неухрањеност,
неадекватна исхрана, конзумирање дроге, алкохола, кофеина

МУ ШКАР ЦИ, ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ТО ПЛО ТЕ
Мушкарцима се препоручује
да избегавају прекомерну

кад говоре без осећаја стида,
кривице и мање вредности. Јављају се и фрустрација и немоћ због немогућности контролисања властитог тела, као и
бес, поготово након негативних реакција околине.

Шта је стерилитет
Пре ма де фи ни ци ји Свет ске
здравствене организације, о стерилитету говоримо када после
најмање дванаест месеци редовних циљаних сексуалних
односа, без употребе контрацептивних метода, пар не може да добије дете.
Са овим проблемом суочава
се у просеку 15%–19% светске
популације у репродуктивном
добу, односно сваки седми пар.
Тај број је у последње три деценије порастао за чак седам
одсто, а стручњаци упозоравају да би ситуација у блиској будућности могла да добије још
алармантније димензије.

Зашто баш нама
Постоје различити подаци о томе који се проценти неплодности могу приписати само мушкарцу, који само жени, а који
пару у целини. Но бројке у овом
случају не играју значајну улогу, јер се мушки и женски стерилитет у процесу лечења не
могу посматрати одвојено.
Од познатих узрока мушког
сте ри ли те та нај че шћи су:
варикокела (проширена вена
унутар мошница), инфекције,
хормонски поремећаји, имунолошки фактори, конгениталне аномалије, повређивање, про ме не у ка ри о ти пу,
поремећаји ејакулације, радио те ра пи ја и хе ми о те ра пи ја.

топлоту у пределу мошница,
јер висока температура, поготово ако траје дуже време, може трајно оштетити
сперму.
Стога избегавајте неактиван начин живота, дуге сате
за воланом, сувише уску
одећу и синтетичке тканине.
И не држите мобилни телефон у џепу панталона!
и стероида, пушење, слаба физичка активност, као и изложеност јонизујућем зрачењу,
ви со ким
тем пе ра ту ра ма,
тешким металима, пестицидима и по је ди ним ор ган ским
растворима.
У приближно 10% случајева
лекари не могу тачно да дијагностикују било који узрок за
неплодност. Тада је реч о идиопатском стерилитету, а паро-

вима се препоручује да чекају
да време учини своје. На неплодност у значајном броју случајева утичу и различити, свесни или несвесни, психички
узроци и тада говоримо о психогеном стерилитету.

Kако лечити
Стерилитет се дијагностикује
након великог броја анализа, а
у зависности од узрока, доноси
се одлука о даљој терапији.
Некада су довољни хормонска терапија или мањи хируршки захват. У случају тежих
оште ће ња ре про дук тив ног
тракта, као и онда када је жена старија, најчешћи избор је
вантелесна оплодња. Kод тешких поремећаја спермограма и код жена изнад 40 година пар се најчешће упућује на
ме то де
ми кро хи рур шке
фертилизације.

Kако спречити
Иако сазнање да не можете
остварити трудноћу може бити прилично разочаравајуће и
фрустрирајуће, не очајавајте:
уз адекватну медицинску терапију, корекцију исхране и животних навика, употребу природних препарата и примену
техника за ослобађање од стреса, шансе за фертилност се значајно увећавају. Ипак, не треба заборавити да је најбоље
оружје против неплодности, као
и против многих других болести данашњице – превенција.
Ради спречавања неплодности, лекари препоручују рађање

ШТА КА ЖЕ ФЕНГ ШУИ
Традиционална кинеска медицина верује да ако енергија у дому није прочишћена
и ако њен ток није правилно
усклађен, укућани могу имати разне животне и здравствене проблеме.
Стога не би било лоше да
ангажујете стручњака за фенг
шуи који ће вам помоћи да
средите своју кућу на адекватан начин. Он ће вам, у случају стерилитета, сигурно саветовати да у спаваћој соби
поставите слику неке непознате бебе, отвореног плода
нара или слонова са сурлама

надоле. Такође, требало би да
расклоните неред у кући како
би енергија могла да потече.
У спаваћој соби треба да
преовлађују нежне и хармоничне боје и у њој не би смело да буде компјутера, електричних уређаја нити огледала. Изнад брачног кревета
никако не би смео да виси
лустер, па зато користите
плафоњерке. Немојте спавати с ногама окренутим ка
вратима спаваће собе, нити
испод плафонске греде, а не
би требало ни да вам глава
буде близу утичница.

ГДЕ СЕ РАС ПИ ТА ТИ
О ВАН ТЕ ЛЕ СНОЈ?
Сва питања у вези са
остваривањем права на
вантелесну оплодњу можете поставити путем телефона РФЗО-а 064/85-22-537
или бесплатног броја Центра за вантелесну оплодњу
0800/333-030.
Ажурне информације на
ову тему редовно објављује и удружење „Шанса за
родитељство” на свом сајту sansazaroditeljstvo.org.rs.
у оптималном периоду (између 25. и 30. године), благовремено лечење инфекција, спречавање настанка полно преносивих болести, смањење броја
намерних прекида трудноће,
вакцинацију против заушака и
рубеоле, као и избегавање алкохола, никотина и рада тешким металима и на високим
температурама.

Kоригујте исхрану
Прво што ће вам лекар препоручити када посумња на стерилитет јесте промена стила
живота и корекција исхране.
Важно је да се уоброчите и
да смањите масти, нарочито оне
животињског порекла. Избегавајте храну и пиће с рафинисаним шећером и уносите довољне количине воћа и поврћа. Пазите на хидратацију: пијте најмање осам чаша воде дневно.
Дајте предност протеинима биљног порекла. Обезбедите правилан унос витамина. Требало
би да жене, у договору с лекаром, уносе суплементе на бази
фолне киселине и гвожђа, а мушкарци да обезбеде довољан
унос антиоксиданата.
Алкохолна пића су контраиндикована за оба пола, али се
мушкарцима који имају проблема с неплодношћу препоручује да се у потпуности уздрже од конзумирања алкохола, будући да он може смањити ниво тестостерона и број
сперматозоида.
Бирајте намирнице које ће
вам помоћи да организму обезбедите неопходне витамине,
минерале и антиоксидансе и
друге нутријенте. Познато је да
плодност поспешују витамини
Б-групе, витамин Е, витамин
Ц, гвожђе, јод, цинк, манган,
селен, фосфор, омега 3 масне
киселине, карнитин, магнезијум, те антиоксиданси.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 31. JÚLA 2020 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 31. ЈУЛА 2020.
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VELIKÁNI SLOVENSKÝCH DEJÍN (1)

DÔSLEDNÝ BOJOVNÍK ZA PRÁVA
SLOVENSKÉHO NÁRODA
Mnohí historici sa domnievajú, že Jozef
Ľudovít Miloslav Hurbanje je po Ľudovítovi Štúrovi najdôležitejšou osobnosťou
pre vznik slovenského národného hnutia.
Burlivé obdobia, v ktorých žil od narodenia v roku 1817, po smrť v roku 1888, ho
prinútili byť veľmi aktívnym ako publicista, 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 národnom oslobodení a znovuzrodení v nádeji,
že všetky národy rakúskeho cisárstva budú 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 čoskoro sa stal členom Společnosti českoslovanskej. Potrebné je dodať, že sa počas
svojho štúdia v Bratislave Hurban stretol
aj so študentmi zo Srbska: Svetozarom
Miletićom, Kostom Trifkovićom, Jovanom Grčićom Milenkom, Đurom Daničićom a Jovanom Jovanovićom Zmajom.
Osvietiteľ a oponent vrchnosti
Ako mladý kaplán v Brezovej pod Bradlom Hurban najskôr nebol nadšený s povolaním kňaza, preto sa z celého srdca venoval osvieteniu ľudí v tejto oblasti. Počas
jeho pôsobenia bola založená nedeľná škola, knižnica, spolok miernosti a ochotnícke
divadlo. Tu sa formovali jeho teologické a
ideologické presvedčenia spolu s cieľmi
národa. Už vtedy ostro oponoval feudalizmu, útlaku maďarskej vlády a snažil sa o
spravodlivejší sociálny poriadok. Ani samotný kostol nebol šetrený pred tvrdými
komentármi , a preto bol v zahraničných a
domácich cirkevných kruhoch označený
ako „divý Slovák“, panslavista, dokonca

JUBILEJNÉ
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BEZ OSLÁV
» strana II

komunista a vlastizradca. Ako spravodlivý,
spurný muž, ktorý je verný svojim zásadám, bol celý život predurčený viesť debaty, 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 slovenského literárneho jazyka. V druhom ročníku
almanachu Nitra, vydanom Hurbanom,
sa nasledujúci rok uviedla do praxe kodifikovaná slovenská literárna reč. Okrem
jeho novinárskej práce dôležité bolo aj jeho literárne dielo. Písal vlastenecké piesne, humoresky, satiry, cestopisy, poviedky atď. Je autorom hodnotnej literárnohistorickej 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 zlúčeniu uhorskej kalvinistickej cirkvi a slovenskej evanjelickej cirkvi v habsburskej monarchii. Hurbanovo silné protivenie voči
únii, ale za Patent,poznačí aj jeho život a
urobí z neho hlavný pilier ochrany evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v oblasti dnešného Slovenska. S cieľom zachovať nezávislosť Slovenskej evanjelickej
cirkvi, starostlivo sa ponoril nielen do zámerov odborárov, do ich teologických experimentov a uverejnení, ale aj do základných zásad niektorých filozofických systémov, náboženstva, kresťanstva a jeho histórie. Z hlbokých úvah a trpezlivého výskumu mnohých spisov vznikli odpovede
na niektoré kľúčové teologické otázky,
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ktoré Hurbanovi nedali pokoja, a potvrdilo sa jeho pevné presvedčenie, že spojenie
evanjelikov s kalvinistami nebolo možné,
potrebné ani účelné. Okrem toho, nebolo
možné ignorovať jeden z pravdepodobných následkov zlúčenia maďarskej kalvinistickej a slovenskej evanjelickej cirkvi oslabenie slovenskej identity, potláčanie
slovenského jazyka „ponáraním“ časti slovenského národa do, nielen početnejšej
maďarskej populácii, ale aj v politicky lepšej pozícii, ktorá sa v nasledujúcich desaťročiach stane konštitujúcim národom,
ktorý bude budovať štát.

Samotný Patent, tj. Ústavu pre evanjelickú a reformovanú cirkev v Uhorsku vydal cisár František Jozef I., aby obmedzil
moc a autoritu cirkevných inšpektorov a
autonómiu cirkvi. Keď boli vďaka Patentu v prvých voľbách do vedenia cirkvi
zvolení ľudia nešľachetného pôvodu aj
Slováci, priaznivci únie dôrazne oponovali jej uplatňovaniu. Cisár čoskoro uvoľnil a zmenil niektoré ustanovenia Patentu. Pokus o zlúčenie týchto dvoch cirkví,
však, zlyhal.
(Pokračovanie v nasledujúcej prílohe)
Ivan Zafirović
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SLOVENSKO V BOJI PROTI KORONAVÍRUSU

VEĽVYSLANEC ROSOCHA PRINIESOL POMOC
Šijacie stroje štrnástim
najaktívnejším
miestnym odborom
Matice slovenskej
PRIPOMIENKA DŇA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

Menej účastníkov
a dodržiavanie opatrení
Od vzniku samostatnej Slo-

venskej republiky v roku 1993 sa
pripomína sviatok tisíce slovenských emigrantov, ktorí emigrovali mimo svojej krajiny počas
rôznych historických období,
presnejšie od začiatku 18. storočia, od príchodu Slovákov na
Dolnú zem a do dnešného Maďarska, Rumunska, Srbska a
Chorvátska. Bez ohľadu na to,
do akej miery sa prispôsobili
časti sveta, v ktorej žijú, väčšinou nezabúdajú na svoje korene, pôvod, jazyk, reč a kultúru.
Neustále pracujú na zachovaní
národného vedomia a kultúrnej
identity.

voril Ján Varšo, predseda Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vladimír Skalský, predseda
Svetového združenia Slovákov v
zahraničí, ako aj ďalší hostia.
Kultúrnu časť programu na
starosti mali Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a
Ondrej Druga.
Ako symbolickú pripomienku položili zástupcovia krajanov
kytice kvetov k základnému kameňu potenciálneho Pamätníka
slovenského vysťahovalectva.
Na pripomienku: pamätný
kameň slovenského vysťahovalectva sa od roku 2000 nachádza
v starom petržalskom parku.

Deň zahraničných Slovákov
tento rok oslávil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so zámerom zjednotenia všetkých
krajanov, nielen tých, ktorí žijú
mimo krajiny, ale aj vo svojej
domovine. Pripomienka sa
uskutočnila 5. júla na už tradičnom mieste, v bratislavskej oáze, v Sade Janka Kráľa, pri základnom kameni Pamätníka
slovenského vysťahovalectva.
Účastníkom slávnosti sa priho-

Tvorí ho 4,5-tonový kus nespracovaného červeného mramoru z
Tardošovského lomu. Kameň,
ktorý sa nachádza v blízkosti sochy štúrovského básnika Janka
Kráľa, darovali Slovensku krajania z Maďarska.
Úrad pre Slovákov žijúcich v
zahraničí ho vníma aj ako symbolický základ potenciálneho
budovania Múzea slovenského
vysťahovalectva.

Počas návštevy Matici slovenskej
v Srbsku v Báčskom Petrovci, veľvyslanec Slovenskej republiky v
Srbsku Fedor Rosocha 26. mája
odovzdal predsedovi Jánovi
Brtkovi symbolický šek v hodnote
20 000 eur v mene ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka. Tieto
prostriedky sú darom od oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci
s názvom Slovak aid, s cieľom čím
lahšie prekonať následky pandémie koronavírusu.
- To, že sme dnes odovzdali šek
v Báčskom Petrovci, je súčasťou
širšej podpory Srbska - zdôraznil
veľvyslanec Rosocha a poznamenal, že sa už začali spoločné projekty, ktoré potvrdzujú úzke a silné vzťahy Slovenska so Slovákmi
v Srbsku.
Boj v konkrétnej podobe
- Máme už niekoľko otvorených
projektov, a to je výstavba Slovenského domu v Novom Sade, kde
sú už pridelené finančné prostriedky. Zároveň sa teším na
chvíľu, keď budeme môcť položiť
prvý základný kameň tohto dôležitého projektu – dodal Rosocha.
Predseda Matice slovenskej v
Srbsku Ján Brtka poďakoval za
pomoc, zdôraznil dobrý začiatok spolupráce a vyjadril nádej
na úspešné pokračovanie v
budúcnosti.
Tieto prostriedky, ktoré veľvyslanec poskytol Matici slovenskej, sa rýchlo minuli na nákup
šestnástich šijacích strojov a materiálov na šitie ochranných rúšok. Tieto profesionálne stroje
boli udelené štrnástim najaktívnejšim miestným odborom Matice slovenskej v Srbsku. Slávnostne boli udelené 8. júna v
centrálnych miestnostiach Matice slovenskej v Báčskom Petrovci, za prítomnosti veľvyslanca

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

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

Rosocha vyjadril veľkú spokojnosť s tým, že sa finančná pomoc v praxi realizovala veľmi
rýchlo, a uviedol, že výsledky
spoločného boja proti globálnej
pandémii COVID 19 nadobudnú konkrétnu podobu.

rovnakým elánom udržiavať slovenská tradícia, slovenská história a slovenské špecifiká. Slovensko vám v tomto smere bude vždy
nápomocné v rámci svojich možností a bude podporovať komunitu 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 vojlovický, ktorý síce má málo členov,
ale svoju úlohu dôsledne vykonáva. Miestný odbor Matice slovenskej vo Vojlovici sa rozhodol odovzdať tento dar slovenskému kultúrno-osvetovému spolku Detvan
, tj výšivkárskej odbočky, ktorá už
roky udržuje tradíciu slovenskej
výšivky a neustále sa zdokonaľuje
rôznymi technikami. Svoju zručnosť a humanitu ukázali aj počas
núdzového stavu, zapajajúc sa do
akcie šitia ochranných rúšok,
spolu so ženami s oltárneho krúžka, ktoré ich darovali prevažne
zdarovtníckým
pracovníkom
z Vojlovice.
Dúfame, že stroj pomôže v boji
proti pandémii koronavírusu, ako
aj že usilovné ruky na ňom vytvoria veľa ručných prác.
Alena Kulíková

K. K.

DETVAN POČAS KARANTÉNY
DETVAN NA KRANEVALE

Motorkárky a motorkári
na uliciach mesta

Najmladší členovia SKOS

Detvan s veľkým nadšením
udržiavajú nepretržitú kontinuitu účasti na pančevskom
karnevale. Divadelná odbočka
pod vedením Terezy Weberovej Oravcovej a Alisy Oravcovej sa každý rok poprechádza
ulicami mesta hrdo ukazujúc
divadelné kostýmy a časti aktuálnej predlohy.
Tento rok sa však rozhodli aby
na 18. narodeniny karnevala, namiesto divadelných kostýmov,
mestom „jazdili“ na motorkách
a predstavili sa ako motorkárky
a motorkári. S originálne výrobenymi motorkami a kostýmami, ktoré pripútali pozornosť, sa
prešli po zmenenej karnevalovej
trase, presnejšie, z nákupného
centra Dinamo po nákupné centrum Big. Ešte jedna novinka
privítala účastníkov karnevalového sprievodu: namiesto toho,
aby sa prechádzali po uliciach
uzavretých pre premávku, účast-

níci sa prešli chodníkom. To
zmenšilo slávnostné čaro udalosti, ale nie aj pozitívnu energiu
Detvanovej skupiny, ako ani ďalších karnevalových skupín.
Detvan ukončil svoje predstavovanie pred javiskom v nákupnom centre Big s motorkárskou
choreografiou, ktorú pripravila
Alisa Oravcová. Členovia skupiny boli odmenení veľkým potleskom, od najmladšej trojročnej
účastníčky až po tých starších
detvanovcov, ktorí sa zúčastnili
ako podpora svojím mladým pokoleniam. Po úspešnom vystúpení na nich čakalo posilnenie
na Detvanovom stánku.
Usilovné výšivkárky na karnevalový bazár pripravili svoje
ručné práce, ale aj nevyhnutné
vojlovické koláče, ktorým nikto nedokáže odolať. Dúfame,
že Detvan ešte dlho, s rovnakou dávkou entuziazmu, bude
prezentovať svoju prácu na
karnevale.
K. K.

Čoskoro nové CD

Jubilejné narodeniny bez osláv

Vypuknutie pandémie, veľmi nepríjemnej a neočakávanej situácie, narušilo plány a každodennú
životnú rutinu. Mnohí boli nútení 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 predsedom Slovenského kultúrnoosvetového spolku Detvan Michalom Spišiakom. Požiadali sme ho,
aby nám odhalil, aké zmeny nová
situácia priniesla tomuto spolku.
- Ako každý kultúrno-umelecký
spolok pôsobiaci vo viacerých oblastiach, a Detvan k takým patrí, už
na konci minulého roka a začiatkom tohto roka sme mali veľa plánov týkajúcich sa vystúpení, hosťujúcich vystúpení, programov, divadelných predstavení ... Niekoľko
hosťujúcich vystúpení na Slovensku, v Česku a v Chorvátsku boli
odložené na budúci rok, ako aj
všetky festivaly v Srbsku, pre ktoré
sme už zaslali prihlášky a potvrdenia. 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. Najmä, 43. narodeniny, ktoré sme
oslavili v televízii Slovenska v relácii Zem spieva, zostali nezabudnuteľné. 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 jubilejné 45. narodeniny aspoň také
slávnostné a nezabudnuteľné, ale
Detvan sa ich dočkal bez osláv a
veľkého koncertu, ktorý sme naplánovali. Dúfame, že sa to čoskoro zmení a že spolu so svojimi
vzácnymi hosťmi , priateľmi a
spolupracovníkmi oslávime v súlade s reputáciou a tradíciou - oznamuje 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 vylepšenie 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. Samozrejme tu sú aj Dožinkové slávnosti, 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 aktívny aj počas prerušenia práce. Nahrali 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 vtedy bude dostupné v Detvane. Je to
veľmi dôležité, pretože,okrem
krásnych spomienok interpretom, zanecháva aj nezmazateľnú
stopu budúcim generáciám, ktorá
im bude pripomínať piesne našich a ich predkov.
Členovia Detvana samozrejme,
túžia pokračovať vo svojich bežných aktivitách. Otázka znie, ako
dlho bude trvať, kým sa vrátia do
formy, ale Michal Spišiak vysvetľuje, že sú všetci veľmi netrpezliví aby sa všetko vrátilo do normálu, a že so srdcom plným entuziazmu a lásky k tradícii sa forma
vôbec ani nestratila.
Dúfame, že sa táto situácia čoskoro skončí a tešíme sa na Detvanov návrat na umeleckú scénu.
Michal Kalmár

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 31. ЈУЛА 2020. / V PANČEVE V PIATOK 31. JÚLA 2020

АМ БА СА ДОР
РО СО ХА ДО НЕО
ПО МОЋ
» страна IV

ВЕЛИКАНИ СЛОВАЧКЕ ИСТОРИЈЕ (1)

ДОСЛЕДАН БОРАЦ ЗА ПРАВА И
СЛОБОДУ СЛОВАЧКОГ НАРОДА
Многи историчари сматрају да је Јозеф Људовит Милослав Хурбан, после Људовита Штура, најзначајнија
личност у стварању словачког националног покрета. Бурна времена у којима је живео од рођења 1817. до смрти 1888. године налагала су му да буде веома активан као публициста, револуционар, политичар, теолог, писац, просветни и културни радник и
организатор штуровског покрета. У
раној младости се, попут многих, одушевљавао мађарским идејама о националном ослобођењу и препороду,
надајући се да ће се сви народи у Аустријском царству ослободити хабзбуршког јарма.
Преломни тренутак у Хурбановом
интелектуалном развоју догодио се
током студија у Братислави, када се
срео с Људовитом Штуром. Он је у
Хурбану пробудио народни дух, након чега је почео да пише песме на
словачком, а убрзо се учланио и у

Даничићем и Јованом
Јовановићем Змајем.

Просветитељ и
противник власти
Као мла ди ка пе лан у
Брезовој под Брадлом,
Хурбан испрва није био
усхићен свештеничким
по зи вом, али се за то
свесрдно посветио просвећивању народа тог
кра ја. То ком ње го вог
службовања основани су
недељна школа, библиотека, друштво помирења и аматерско позориште. Ту су се уобличила његова теолошка и
идеолошка убеђења, заједно с народним циље ви ма. Већ та да се
оштро су прот ста вљао
феудализму, угњетавању мађарске власти и
залагао се за правичније друштвено уређење.
Бритких коментара није била поштеђена ни
сама црква, због чега су
га у иностраним и домаћим црквеним круговима етикетирали као
„дивљег Словака”, панслависту, чак комунисту и велеиздајника. Као правдољубивом, бунтовном човеку оданом начелима било
му је суђено да читавог живота води
расправе, полемике и борбе с властодршцима и неистомишљеницима.

Кодификација књижевног језика

Чешко-словенско удружење. Треба
додати да се током студија у Братислави Хурбан сретао и с тадашњим
студентима из Србије: Светозаром
Милетићем, Костом Трифковићем,
Јованом Грчићем Миленком, Ђуром

Кад је постао свештеник у Хлбоком,
и тамо је основао недељну школу и
друштво помирења. У том месту је
сазрело и његово мишљење о новом
словачком језику. Заједно с Људовитом Штуром и Михалом Хоџом, који
је испрва био резервисан према предлогу, 1843. године је кодификовао прву варијанту словачког књижевног језика. У другом годишњаку алманаха
„Њи тра”, ко ји је Хур бан из да вао,
уведен је наредне године у праксу

кодификован словачки књижевни језик. Поред публицистичког рада, запажено је било и његово књижевно
стваралаштво. Писао је родољубиве
песме, хумореске, сатире, путописе,
приповетке и др. Аутор је вредне књижевноисторијске студије „Словачка и
њен књижевни живот” (Slovensko a
jeho život literárny, 1846–51).

Противник спајања двеју цркава
Паралелно са залагањем за словачки
језик, права Словака и народни идентитет, одвијала се Хурбанова борба
против спајања мађарске калвинистичке цркве и словачке евангеличке
цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји.
Хурбаново снажно противљење унији, а за Патент, обележиће његов живот и учиниће га главним стожером

очувања евангеличке цркве аугзбуршке конфесије на подручју данашње
Словачке. Да би одбранио
са мо стал ност сло вач ке
евангеличке цркве, он се
студиозно удубио не само
у намере униониста, њихове теолошке огледе и
објаве него и у темељне
поставке неких филозофских система, религије,
хри шћан ства и ње го ве
историје. Из дубоког промишљања и стрпљивог истраживања бројних списа
проистекли су одговори
на нека кључна теолошка
питања која су Хурбана
копкала и изникло је његово чврсто уверење да
унија евангелика с калвинистима није могућа, потребна ни сврховита. Осим
тога није се могла пренебрећи једна од изгледних
последица спајања мађарске калвинистичке и словачке евангеличке цркве
– сла бље ње сло вач ког
идентитета, потискивање
словачког језика кроз утапање дела словачког народа у не само бројнију
мађарску популацију него и политички боље позиционирану која ће у наредним деценијама постати државотворна, конститутивна нација.
Сам Патент, тј. устав за евангеличку и реформатску цркву у Угарској донео је цар Фрања Јосиф како
би ограничио власт и моћ црквених
инспектора и аутономију цркве. Када су, захваљујући Патенту, на првим изборима за вођство цркве изабрани људи неплемићког порекла и
Сло ва ци, по бор ни ци уни је су се
оштро супротставили његовој примени. Убрзо је и сам цар ублажио и
променио поједине одредбе Патента. Ипак, покушај спајања двеју цркава је пропао.
(Наставак у следећем додатку)
Иван Зафировић
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ДОНАЦИЈА СЛОВАЧКЕ У БОРБИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

АМБАСАДОР РОСОХА ДОНЕО ПОМОЋ
ПРОСЛАВЉЕН ДАН ИНОСТРАНИХ СЛОВАКА

Мање учесника и
поштовање мера
Од настанка самосталне Словачке Републике, 1993. године, обележава се празник хиљада словачких исељеника који су током различитих историјских периода емигрирали
ван своје земље, тачније од почетка 18. века, од доласка Словака у Доњу земљу и у данашњу Мађарску, Румунију, Србију и Хрватску. Међутим, ма
колико се они прилагодили
делу света у ком живе, највећим делом не заборављају своје корене, порекло, језик, говор и културу. Непрестано раде на очувању националне свести и културног идентитета.
Канцеларија за Словаке у
иностранству, у намери да споји све сународнике, не само
оне који живе ван граница државе већ и у својој домовини,
и ове године прославила је Дан
иностраних Словака. Обележавање је одржано 5. јула на већ
традиционалном месту, у братиславској оази, у Врту Јанка
Краља код камена утемељења
споменика словачким емигрантима. Учесницима свечаности

обратили су се Јан Варшо, председник Канцеларије Словака у
иностранству, Владимир Скалски, председник Светског удружења Словака у иностранству,
као и други гости.
За културни део програма
били су задужени Катарина
Моснак Багљаш, Иван Славик
и Ондреј Друга. Као симболично обележје, представници
својих сународника положили
су цвеће на камен будућег споменика словачких емиграната.
Подсећања ради, споменкамен словачких исељеника
налази се у старом Петржалском парку од 2000. године и
представља комад од четирипет тона необрађеног црвеног
мермера из Тардошовског лома. Овај камен, у близини ког
се налази статуа штуровског
песника Јанка Краља, Словачкој су поклонили словачки
исељеници из Мађарске.
Канцеларија за Словаке у
иностранству сматра овај камен симболичном основом за
изградњу потенцијалног музеја словачких исељеника. К. К.

Шиваће машине за
14 најактивнијих
месних одбора
Матице словачке
За време посете Матици словачкој у Србији, у Бачком Петровцу, амбасадор Словачке Републике у Србији Федор Росоха 26. маја уручио је председнику Јану Бртки симболичан
чек од 20.000 евра у име министра спољних и европских
послова Словачке Републике
Ивана Корчока. Ова средства
су донација званичне словачке
развојне помоћи под називом
„Словак ејд” с циљем да се лакше изборе с последицама пандемије коронавируса.
– То што смо данас у Бачком Петровцу предали чек, део
је шире подршке Словачке Србији – нагласио је амбасадор
Росоха и напоменуо да су већ
започети заједнички пројекти,
који потврђују блиске и снажне везе Словачке са Словацима у Србији.

Борба у конкретном облику
– Имамо више отворених пројеката, а то је и изградња Словачког дома у Новом Саду, где
се већ додељују финансијска
средства. Уједно се радујем тренутку када ћемо моћи да поставимо први камен темељац
на овом важном пројекту –
додао је Росоха.
Председник Матице словачке у Србији Јан Бртка захвалио је на помоћи, истакавши
добар почетак сарадње и изразивши наду за успешан наставак у будућности.
Ова средства која је амбасадор доделио Матици словачкој
убрзо су потрошена за куповину шеснаест машина за шивење

и материјала за шивење заштитних маски. Ове професионалне
машине отишле су у четрнаест
најактивнијих месних одбора
Матице словачке у Србији. Свечано су додељене 8. јуна у централним просторијама Матице
словачке у Бачком Петровцу, у
присуству амбасадора Федора
Росохе и представника месних
одбора МС, који су с великим
одушевљењем прихватили овај
изузетно важан поклон. Росоха
је изразио велико задовољство
што је новчана помоћ веома брзо реализована у пракси и рекао да ће резултати заједничке
борбе против глобалне пандемије ковида 19 већ попримити
конкретан облик.
– Верујем да ће ове машине
нашим спретним словачким

рукама бити максимално искоришћене, како би могле и
надаље на овим просторима са
истим еланом да се негују словачка традиција, историја и
словачке специфичности. Словачка ће вам увек помоћи у
том смеру, у оквиру својих могућности, и подржаће заједницу српских Словака, тако да
видите и знате да смо везани
снажним братским везама –
истакао је амбасадор Росоха.

Поклон прослеђен
у „Ђетван”
Међу активним месним одборима Матице словачке нашао
се и војловачки, који, иако броји мало чланова, вредно врши
своју улогу. Војловачки Месни
одбор Матице словачке одлучио

је да овај поклон проследи у
Словачко културно-просветно
друштво „Ђетван”, односно секцији везиља, које годинама, у
великом саставу, одржавају традицију словачког веза и непрестано се усавршавају у различитим техникама.
Своју спретност, али и хуманост показале су и за време
ванредног стања, укључивши
се у акцију шивења заштитних
маски, заједно са женама из
црквеног кружока, које су поклониле углавном здравственим радницима у Војловици.
Надамо се да ће машина помоћи у борби против пандемије коронавируса, али и да ће
вредне руке на њој стварати
многе ручне радове.
Алена Кулик

„ЂЕТВАН” ЗА ВРЕМЕ КАРАНТИНА

Јубиларни рођендан без прославе
Ускоро нови
компакт-диск
„ЂЕТВАН” НА КАРНЕВАЛУ

Бајкерке и бајкери
на улицама града

Непрекидни низ учествовања на панчевачком карневалу с великим одушевљењем
одржавају најмлађи чланови
СКПД-а „Ђетван”. Позоришна
група, под вођством Терезе
Вебер Оравец и Алисе Оравец, сваке године прошета
улицама града, с поносом приказујући костиме и делове актуелне представе.
Међутим, ове године су одлучили да на 18. карневаловом рођендану, уместо позоришних костима, градом „провозају” своје моторе и представе се као бајкери и бајкерке. Уз оригинално израђене
моторе и костиме, који су пленили пажњу, прошетали су измењеном карневалском трасом, тачније од тржног центра
„Динамо” до тржног центра
„Биг”. Још једна новина дочекала је учеснике карневалске
поворке: уместо да иду улицама затвореним за саобраћај,

учесници су прошетали тротоаром. 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” кореографијом, коју је припремила Алиса Оравец. Чланови групе су
награђени великим аплаузом,
од најмлађе трогодишње учеснице до оних мало старијих
„ђетвановаца”, који су учествовали као подршка својим наследницима. Након успешног
наступа чекало их је окрепљење на „Ђетвановом” штанду.
За карневалски базар вредне везиље су припремиле своје ручне радове, али и неизоставне војловачке колаче, којима нико не може да одоли.
Надамо се да ће са истом дозом ентузијазма „Ђетван” још
дуго приказивати свој рад на
карневалу.
К. К.

Избијање пандемије, врло немила и неочекивана ситуација, свима је нарушило планове
и свакодневну животну рутину. Многи су били принуђени
да откажу своја путовања, венчања и још много обавеза, попут зарађивања за живот, али
и оно неизоставно, што регенерише ум и тело, а у ту категорију непогрешиво спадају и
културни догађаји, којих последњих месеци није било.
Зато смо разговарали с председником 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-уметничко друштво које је активно
на више поља, а „Ђетван” то јесте, већ крајем прошле и почетком ове године имали смо
доста планова везаних за наступе, гостовања, програме,
представе... Неколико гостовања у Словачкој, Чешкој, Хрватској одложено је за следећу
годину, као и сви фестивали у
Србији, где смо већ послали
пријаве и потврде. Све наше
концерте, попут традиционалног ускршњег или дуго планираног 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 немогућност обележавања јубиларног рођендана. Наиме, 43.
рођендан, који смо прославили на Националној телевизији

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

дечја и омладинска секција
појачају у наредном периоду,
с обзиром на то да већина летује у Србији или се одлучила
да ипак остане код куће, па
ће бити више времена за дорађивање постојећих кореографија и представа, као и за
поставку нових. Секција везиља је већ почела да ради, а уз
дечју позоришну секцију, која је учествовала на панчевач-

вала „Изашле су звезде од Дунава” (Vyšli hviezdy od Dunaja).
Компакт-диск је завршен, а уз
мање дораде биће пуштен у
продају у току јесени, те ће тада моћи и да се набави у „Ђетвану”. Ово је врло значајно
јер, осим лепих успомена самим извођачима, оставља и неизбрисив траг који ће будуће
генерације подсећати на песме
наших и њихових предака.

смо да овај јубиларни 45. рођендан буде у најмању руку тако свечан и запамћен, али „Ђетван” га је дочекао без прославе и великог концерта који смо
планирали. Надамо се да ће се
и то ускоро променити, те да
ћемо сходно репутацији и традицији прославити заједно с
драгим гостима, пријатељима
и сарадницима – најављује
председник СКПД-а „Ђетван”.
На питање о плановима друштва Спишјак одговара:
– Што се тиче нових активности, засад се планира да се

ком карневалу, очекујемо да
ће се све унормалити до јесени. Наравно, ту су и „Жетелачки дани”, једна од најстаријих манифестација у граду
Панчеву. Припреме су у току,
сигурно ће то бити с мањим
бројем људи. Госте ове године, 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 активан. Снимљене су нумере с прошлогодишњег певачког фести-

Чланови „Ђетвана” су, наравно, нестрпљиви да наставе своје уобичајене активности. Питање је колико ће времена бити потребно да се врате у форму, али Михал Спишјак објашњава да сви једва чекају да
дође све на старо и да се, са срцем пуним ентузијазма и љубави према традицији, форма
није ни изгубила.
Надамо се скором завршетку ове ситуације и с нестрпљењем очекујемо „Ђетванов” повратак на уметничку сцену.
Михал Калмар
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Петак, 31. јул 2020.
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ВИОЛИНА НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ

„ПРОЛЕЋНИ ТОНОВИ” У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

ВРТОГЛАВИ УСПЕСИ И БЛИСТАВА
БУДУЋНОСТ ИВАНЕ ИВАНИЋ

Учествовала и
Војловчанка

Ивана Иванић, скромна и вредна виолинисткиња, свој живот
предано посвећује уметности
уживајући у сваком новом тренутку који јој уметнички позив донесе. Да се труд и рад
исплате, доказала је много пута, али ова година је за њу посебна, јер је започела нову етапу свог живота. Кроз разговор
нам је открила како је све почело, какве авантуре су је дочекале у непознатом окружењу, али и шта све очекује у наредном периоду.
ПАНЧЕВАЦ: Како су изгледали при јем ни и ди плом ски
испит?
ИВАНА ИВАНИЋ: Долазак
на пријемни био је скок у непознато. Дуго сам се спремала за тај дан, била сам врло
забринута. Нисам познавала
ниједног професора или студента. Нисам знала шта ме
чека и да ли ће ме уопште
примити на студије. Сада, након три године, ситуација је
опет била врло неизвесна због
коронавируса. Требало је да
се дипломски концерт одржи
још у априлу. Цела моја породица се спремала да дође и
подржи ме, јако сам се томе
радовала, међутим, ништа од
тога није било могуће. У сали
смо били присутни само професори и ја. Али на крају, све
је испало добро и, захваљујући то ме, успе шно по ло жен
пријемни испит за магистарске студије био је одржан само про форма.
l Сваки нови почетак је тежак. Шта је теби било најтеже?
– Морам да признам да је
мој почетак у Словачкој био
врло тежак. Била сам врло млада, имала сам осамнаест година, све ми је првих месеци фалило: породица, пријатељи...
Ни језик нисам знала перфектно. Постепено сам стекла пуно
другара овде, професори на нашој академији су заиста дивни. Мој професор виолине Роберт Маречек ми је посебно
драг. Добар је педагог, али и
велика подршка у животу. Осим
тога, и моје две најбоље другарице су се преселиле овамо и
сада сам врло задовољна и срећна. Када бих морала, све бих
исто урадила као и тада, ништа не бих мењала.
l Неизоставни део извођачког живота су наступи и концерти, који ни тебе нису заобишли. Можеш ли да с нама
по де лиш сво је до жи вља је и
успомене?
– Концерте имам врло често. Ове године се испунио још
један мој сан, а то је да свирам соло у пратњи оркестра.
Ле тос сам са омла дин ским

орке стром Сло вач ке има ла
концерте у Братислави, Прагу
и „Концертхаусу” у Берлину.
У септембру прошле године
добила сам понуду да идем у
Кину на месец дана. Наравно,
одмах сам пристала и ниједног тренутка нисам зажалила.
Кина је потпуно други свет,
разликује се у свему од наше
културе, почев од необичне кухиње – нпр. пачји језик је као
нека наша грицкалица – где
никад ниси сигуран шта си појео, па до тога да људи на концер ти ма не ма ју још увек

изграђену ту слушалачку културу, па често вичу, причају...
За 28 дана имали смо 22 концерта, што је значило да смо
путовали из места у место. Лепо смо се сви дружили, иако
је било људи од 20 до 70 година. Такође, петнаест дана сам
била на турнеји с Радијским
оркестром, пропутовали смо
целу централну Немачку, али
ово путовање се много разликовало од путовања по Кини,
све смо већ познавали и није
било тако необично. Сада у
септембру имамо заказан концерт у „Моцартеуму”, најпрестижнијој сали у Салцбургу,
али могу слободно рећи и целом свету. Јако се радујем и
надам се да ће бити одржан.

l Шта ти помаже да на сваком наступу бриљираш?
– Хвала ти много за то да
бриљирам. Када се припремам
за наступ, немам ништа посебно за шта бих рекла да је ритуал. Истина је да, кад имаш пуно концерата, не стигнеш много да размишљаш, и то заправо уопште није тако гламурозно како изгледа. Али волим
да имам довољно времена да
се нашминкам и, док то радим, размишљам о концерту и
о свему битном чега треба да
се сетим пре свирања.

l Поред свега овога, мора
бити да је тешко да нађеш времена за себе, пријатеље... Да
ли си успела да се посветиш
нечему другом, неком хобију,
спорту?
– Мени су хоби и посао иста
ствар, радим оно што волим,
тако да се тренутно само тиме
бавим, али волела бих да у будућности свирам и неке друге
жанрове поред класике, а томе
ћу да се посветим када завршим школу.
l Поменули смо већ да си
врло успешно завршила основне студије и још успешније уписала магистарске, али то није
твој једини успех. Запослење
на На ци о нал ном ра ди ју
Словачке је још један велики

степеник који ти засигурно пружа нове могућности. Како је
изгледала аудиција?
– Мој термин аудиције био
је 3. марта, на рођендан мог
тате. Мора да је то био и мој
срећан дан. Морам да признам
да је пар дана пре аудиције за
мене био један од најстреснијих периода живота. Самим тим
што сам већ радила као испомоћ у оркестру, и колеге су ме
познавале, желела сам да се
покажем у што бољем светлу.
Аудиција је била састављена од
два круга. У конкуренцији нас
четрнаесторо, само нас петоро
је прошло у другу етапу. Трема
је била велика, очекивања још
већа, али упркос томе остала
сам хладне главе. Убрзо након
што сам изашла из радија, позвао ме је вођа других виолина
и честитао, говорећи да сам
примљена. Мојој срећи није
било краја. Још једном се доказало да труд и време које
улажем у свирање на крају увек
донесу успех. Радујем се сваком дану који ћу тамо провести и не могу да дочекам да
почне нова концертна сезона.
l Твој приватни и пословни
живот је сада фокусиран на
Словачку. Какви су твоји планови за будућност и да ли подразумевају повратак кући?
– Засад заиста не планирам
да се вратим у Србију на дуже,
али свакако ћу долазити често,
као и до сада. Недостаје ми
„Ђетван”, то је једна од ретких
ствари којима у Словачкој не
могу наћи замену и зато се још
више радујем сваком нашем
окупљању. У будућности, када
завршим школу, волела бих да
свој рад, по ред из во ђач ког,
усмерим и на педагошки. Много волим децу. Увек памтим
часове виолине код моје драге
професорке Санеле Благојевић.
Она ми је педагошки узор и
волела бих да и у мојој класи у
будућности, ако је будем имала, буде таква породична атмосфера као и у класи у којој
сам ја израсла у основној и
средњој школи у Панчеву.
Извођаштво је тежак посао.
Из разговора закључујемо да
изискује много стрпљења, одрицања, труда и рада. Ивана
Иванић поседује изузетну енергију, таленат и љубав, која јој
омогућује да уметност види с
оне лепше стране, и као такву
је несебично дели и с нама.
Несумњиво је понос своје породице и пријатеља, али и Војловчани могу бити поносни на
своју суграђанку, која ће свуда
у све ту у нај леп шем све тлу
представљати своју домовину,
коју, без обзира на све, никада
не заборавља.
К. Калмар

Термин измењен,
квалитет нетакнут
У заиста тешким околностима и уз поштовање мера опреза, 3. јула у свечаној сали Гимназије „Јан Колар” у Бачком
Петровцу одржан је 24. фестивал класичне музике „Пролећни тонови”. Овај фестивал се иначе одржава 21. јуна, на Светски дан музике,
али због тренутне ситуације
датум одржавања је измењен.

На 24. фестивалу су наступили: оркестар Основне школе „Јан Колар”, виолиниста
Марек Шкабла, виолиниста
Јурај Суђи млађи из Селенче,
затим флаутисткиње Анастасија Мрдак и Марта Милашиновић, пијанисти Ксенија
Вујачић, Мартин Червени и
Ивета Ковач из Бачког Петровца, пијаниста Марек Ступавски из Новог Сада, пијанисткиња Маријана Марчек
из Падине и наша суграђанка

Учеснике и посетиоце су
поздравили Јармила Врбовска, директорка Гимназије,
Либушка Лакатош, председница Националног савета словачке националне мањине, др
Словенка Бенкова Мартинкова, диригент, и на крају сама
организаторка и председница Месног одбора Матице словачке у Бачком Петровцу Катарина Мелегова Мелихова,
захваљујући учесницима, али
и публици, што су имали храбрости да у оваквим околностима ипак буду на концерту. Додала је да јој је жао што
је ове године концерт изгубио међународни карактер,
али је с друге стране изузетно задовољна што се континуитет одржавања није нарушио, без обзира на све.

оперска певачица Катарина
Калмар из Војловице, која се
представила двема композицијама: „Моја дика” Ивана
Зајца и „I Could Have Danced
All Night” из мјузикла „My
Fair Lady”.
За сјајне наступе публика
је све извођаче наградила великим аплаузима, а Катарина Мелегова Мелихова им је
поделила дипломе за учешће,
компакт-дискове с претходног фестивала и тренерке од
спонзора фестивала, у којима су направили заједничку
фотографију. Верујемо да ћемо следеће године уживати
у концерту у традиционалном јунском термину, на јубиларним 25. „Пролећним
тоновима”.
М. Калмар

ТУРНИР ЗА МИЛКУ

Традиција дуга
једанаест година

Већ годинама, како се ближи
јун, Ивану Миликић сви испитују да ли ће се и када играти
турнир. У питању је турнир који Ивана са својим родитељима организује у част свог прерано преминулог брата Игора, у друштву званог Милка.
Турнир носи назив „Играјмо за Милку” и ове године је
одржан једанаести пут. Сваке године мали фудбал се игра
на терену ФК-а „Младост” из
Војловице, а познато је да броји и преко 150 учесника. Многи учесници, већином Милкини другари, саиграчи, млађи или старији, долазе да испоштују њега, његову породицу, 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 пријатеља сваке године успева да
обезбеди мајице за све учеснике, а победницима симболичне награде односно пехаре и медаље. На турниру је
присутна и екипа панчевачког Црвеног крста, која је ту
да пружи помоћ уколико се
неко од играча повреди.
Иако је ово меморијални
турнир и основни мото је учествовати, напоменућемо да је
ове године на турниру победила односно титулу одбранила екипа „Newells 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 истовремено преплићу другарство,
поштовање, жеља за победом
и традиција, која ће се, надамо се, наставити и у годинама које су пред нама.

VI

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЦРКВЕНИ ЖИВОТ ЗА ВРЕМЕ КОРОНЕ

ЗАЈЕДНИЧКА ВЕРА У БОЉЕ СУТРА
Пандемија коронавируса погодила је цео свет. Неке земље
више, а неке мање. Сигурно је
да вирус не бира на основу расе или нације. Нити разликује
верску припадност. А како се
испоставило, овај минијатурни организам може за неколико недеља да учини оно што
верски лидери нису могли деценијама – да уједини религије. Да ли је тешко време иза
нас или не знамо шта нас и даље чека? Знамо само да се и
даље интензивније молимо, да
тражимо од Господа да нам помогне, а да нас тешка ситуација у целом свету заобиђе.
Увођење ванредног стања у нашој земљи и прописаних мера
ради сузбијања и спречавања
ширења заразне болести ковид
19 и заштите становништва,
као и забрана кретања на јавним местима допринели су, између осталог, и променама у
самој Словачкој евангеличкој
а. в. цркви у Србији. По налогу
бискупа SEAVC у Србији Самуела Врбовског, запослени
свештеници нису одржавали
литургије у црквама.
Сваки свештеник је преко
интернета објављивао унапред
снимљену литургију и тако одржао црквени живот својих верника. С друге стране, суочили
су се с још једним проблемом,
а то је да интернет нема свако,
с обзиром на то да је циљна
група старија генерација, која
је овим мерама била највише
погођена. Зато је црквена општина Словачке евангеличке
а. в. цркве у Војловици, са свештеником Браниславом Куликом на челу, дошла на идеју
да, поред телефонских разговора, као подршке старијим
вер ни ци ма, сва ке не де ље

разноси штампану верзију породичне литургије.
У ову акцију се укључила и
црквена омладина, која је без
поговора с великим одушевљењем разносила материјал свим
породицама у којима живе Словаци у Војловици и Панчеву.
Док су младићи и девојке разносили штампане примерке литургије, успут су несебично помагали и старијим људима. Одлазили су у пошту, апотеку,
продавницу и тиме чинили велику услугу.
Овакав подухват су похвалили и многи суграђани који нису били у могућности да долазе у цркву ни пре пандемије.
Они највернији су жељно ишчекивали наредну литургију, а
према њиховим речима, заједно су читали, певали и молили
се, иако то није било у цркви.
Јер Бог је свуда присутан без
обзира на време и место. То их
је одржавало, то им је дало снагу да преброде ову тешку ситуацију. Молитва и песме су им
одагнале лоше мисли.
Тако је прошла и ускршња
литургија, иако се чак ни они
најстарији верници не сећају
да је неки празник прошао без
одласка у цркву, чак и у тежим
временима.
Као што многи знају, војловачке Словакиње су јако вредне жене, па ни у оваквој ситуацији нису остале равнодушне.
Због велике потражње, али и
недостатка заштитних маски у
апотекама, заједничким снагама, везиље из СКПД-а „Ђетван”
и олтарног кружока жена у
оквиру цркве организовале су
велику акцију шивења маски.
Циљ је био да најпре опреме
велики број здравствених радника из Војловице који раде у
Општој болници у Панчеву и у

Београду, а затим све људе који нису били у могућности да
сами прибаве или сашију маску, која је била преко потребна ради сопствене заштите, али
и заштите људи у околини.
Поред тога, треба споменути још једну похвалну акцију
која је такође извршена захваљујући великом броју хуманих
људи из Војловице, као и ангажовању Месне заједнице и Града Панчева.
Пакети с прехрамбеним производима и хемијом достављани су Војловчанима којима је
ова помоћ била потребна. Према речима свештеника Бранислава Кулика, то је било лепо,
али и тешко духовно искуство.
Додао је:
– Чак и на овом кораку можемо видети да тешке животне ситуације могу зближити и
приближити људе Богу и духовном животу.
После неколико месеци живот се полако враћа у нормалу, цркве поново широм отварају врата, а црквена звона позивају вернике да присуствују
недељној литургији, али све и
даље под великим опрезом. Неки кажу да су им маске постале део свакодневице, без чега
не крећу од куће. Иако у цркви седимо до комшинице или
пријатеља, рођака или познаника, овога пута је то мало
другачије. Држи се растојање,
а све остало функционише нормално. Недостаје стисак руке
када треба да се разиђу у миру, али молитва је можда јача,
искренија.
Иако је и даље вирус присутан, остаје да имамо веру, наду и љубав према Богу и ближњима и да верујемо у боље
сутра.
Алена Кулик

ОТКРИВЕНО БЛАГО

Уметничке слике, везови...
Наша суграђанка, Панчевка,
Војловчанка Јармила Иванић
се не баш тако давно, пре отприлике пет-шест година, док
је чекала телефонски позив
од супруга из Либије, опробала у везењу, иако пре тога није имала никаквог искуства.
Из ве зла је ви ше стол ња ка,
најпре мањих, а затим и неколико великих са словачким,
бо жић ним и ус кр шњим
мотивима.
Када је увидела да јој то савршено иде од руке, радозналост ју је натерала да се опроба у још нечему. Старо вретено, или како би Словаци рекли
коловрат, које јој је украшавало кућу није деловало довољно лепо у одераним и избледелим бојама, па га је Јармила
Иванић обукла у нове боје, по
којима су процветали уметнички цветови.

Потом су новим сјајем засијали и столичица и крчаг. Даска за месо је променила своју
намену – осликана, постала је
украс на кухињском зиду. Из
кухиње у собне регале селили
су се тањири и чиније које је
Јармила претходно сликањем
украсила.

А он да, ка ко ка же на ша
уметница, заинтригирала ју је
мисао: да ли би она могла да
се бави сликарством? Отворила је неколико сајтова за
едукацију сликара и тако се
родила прва слика у тушу, црта на чач ка ли ца ма. За пр ви
пут, пра во умет нич ко де ло.
Охрабрена, кренула је да ради уљем на платну. Била је то
најпре наива, макови, цветови, али интернет је нудио и
друге стилове, сликање акрилним бојама, рад великим четкама и шпахтлама. Јармила
се у свему опробала и тако је
за пет година настало мноштво слика разних стилова и
у разним техникама.
Каже, не зна тачно колико
слика је насликала, али није
мање од педесет. Заиста импозантно. Приликом кафенисања код Иванићевих још у кући
у Војловици запазили смо слику на зиду. На констатацију:

„Лепа вам је слика. Ко ју је
цртао?”, Јармила је скромно
одговорила: „Ја... А има још”.
Показала нам је дотадашњу
колекцију. На чуђење зашто се
не хва ли сво јим та лен том,
скромно је одговорила: „Ја то
радим за своју душу...”
Ипак смо је замолили да
нас позове када наслика нешто ново. Убрзо нас је обавестила да има још две нове слике. Отишли смо да их видимо. У међувремену Иванићи
су се преселили у Горњи град,
у нову кућу, где има више простора, па су све слике пронашле своје место на зидовима.
Мислили смо да им је место
и у овом тексту, јер својом
уметничком вредношћу то и
заслужују.
Заслужује то и наша уметница, којој желимо још много
инспирације за нова дела из
њених руку.
М. К.

IN ME MO RI AM

ДУГОМ ПРОТИВ КОРОНЕ

Кристина Гајан
(1955–2020)
У суботу 11. јула увече, након дуге и
тешке болести, у Војловици је преминула Кристина Гајан, рођена Злох, неуморна радница на неговању и очувању 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 учествује у обнављању активности КУДа „Сладкович” од 1975. Више година
је била секретар КУД-а, али и организатор културних манифестација. Дубок траг је оставила и у
позоришном животу у селу, а као глумица је више пута награђивана. Бољевчанима ће сигурно остати у добром сећању.
Након удаје 1979. године одлази у Војловицу, где наставља
са аматерском активношћу и током наредних тридесет година изорала је дубоку бразду у неговању културе, традиције и
идентитета војловачких Словака. Одмах по доласку у Војловицу укључила се у рад СКПД-а „Ђетван”. Дуги низ година је
била активни члан позоришног ансамбла, с којим је увежбала преко тридесет представа. За своја глумачка остварења је
више пута награђивана. Од 1991. до 2000. године била је секретар друштва, а паралелно је радила и на превођењу и лекторисању текстова позоришних представа. Поред тога, преводила је бројне друге текстове за потребе војловачких Словака. 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 била активна глумица, Кристина је учествовала и у подмлађивању ансамбла, тако што је радила као асистент режије дечјих представа, у којима су израсли бројни млади глумци, који 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”, „Ђетвановог” 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 гробљу у присуству породице, али и бројних аматера и поштовалаца њеног рада из Војловице и Бољеваца.
Нека јој је вечна слава.
В. Хуђец

„Цртежни” оптимизам
Војловачка деца која похађају веронауку у Основној школи
„Братство–јединство” и у словачкој евангеличкој цркви у
Војловици покренула су једну
занимљиву акцију. То је заправо био само низ акција које су
започете у Италији, Шпанији,
Хрватској, Америци, а затим
су се прикључила деца у Словачкој, као и деца у Војводини. Док се цео свет борио с коронавирусом и изолацијом, малишанима широм света није
недостајала машта да би се тешки дани преживели. Деца су
цртала дуге, а цртеже су лепили на прозоре, на места где би
их пролазници најбоље могли
видети.
– Укључили смо се у ову иницијативу зато што се трудимо
да останемо што позитивнији
у наша четири зида. Супер је
идеја да родитељи и деца цртају дугу, која је симбол наде и
весеља, а исто се тако надамо
да ће мотивисати неког пролазника да зна да ће све ово проћи, да иза кише долази сунце –
додаје Данијела Холок, мајка
троје деце.
А тако мисле и ова деца, која су, иако мала, пуна оптимизма и разумевања. Уверите се
и сами:
„Цртали смо дугу на прозору да што пре прође епидемија, да се што брже вратимо у
школске клупе, код наших пријатеља и учитељице”, Ема Влчек;

„Овај цртеж сам нацртала за
људе који морају да иду на посао кад је коронавирус”, Андреа Холок;
„Нацртала сам дугу на прозору, да упозорим све пролазнике да остану код своје куће,
да што пре могу да се вратим
другарима у вртићу”, Лаура
Листмајер.
Испунимо им жељу и останимо код куће како бисмо им
омогућили да своју срећу с прозорских цртежа врате и на улице и игралишта.
А. Кулик

Д. О. О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
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HUSLE NAJLEPŠÍ KAMARÁT

JARNÉ NÔTY V BÁČSKOM PETROVCI

ZÁVRATNÉ ÚSPECHY A SVETLÁ
BUDÚCNOSŤ IVANY IVANIČOVEJ

Zúčastnila sa
aj Vojlovičanka

Ivana Ivaničová, skromná a pracovitá huslistka, venuje svoj život
umeniu a teší sa každému novému okamihu, ktorý jej umelecké
povolanie prináša. Mnohokrát
dokázala, že tvrdá práca a usilovnosť sa oplatia, ale tento rok je pre
ňu výnimočný, pretože začala novú etapu svojho života. V rozhovore nám odhalila, ako to všetko
začalo, aké dobrodružstvá ju čakali v neznámom prostredí, tiež aj
to, čo ju v nasledujúcom období
čaká.
“Pančevac”: Ako vyzerala prijímacia a diplomová skúška?
Ivana Ivaničová: Príchod na prijímaciu skúšku bol skokom do neznáma. Na ten deň som sa dlho
pripravovala a bála som sa. Nepoznala 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 všetko bolo dobre a vďaka tomu sa
úspešne zložená prijímacia skúška na magisterské štúdium konala iba pro forma.
l Každý nový začiatok je ťažký.
Čo bolo pre teba najťažšie?
- Musím sa priznať, že môj začiatok na Slovensku bol veľmi ťažký. Bola som veľmi mladá, mala
som osemnásť rokov, v prvých
mesiacoch mi chýbalo všetko: rodina, kamaráti ...Ani jazyk som
nepoznala dokonale. Postupne
som tu spoznala veľa priateľov,
profesori našej akadémie sú naozaj 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. Keby 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, sprevádzaná orchestrom. Toto leto som
mala koncerty so Slovenským
mládežníckym orchestrom v Bratislave a v Konzerthause v Berlí-

ne. V septembri minulého roka
som dostala ponuku ísť na mesiac do Číny. Samozrejme, hned´
som súhlasila a vôbec som neoľutovala. 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 istý, čo si zjedol, až potiaľ, že ľudia
ešte nemajú poslucháčsku kultúru, takže na koncertoch často

kričia, rozprávajú sa ... Za 28 dní
sme mali 22 koncertov, čo znamená, že sme cestovali z jedného
miesta na druhé. Všetci sme sa
pekne kamarátili, aj keď bolo ľudí
od 20 po 70 rokov. Tiež som pätnásť dní bola na zájazde s rozhlasovým orchestrom, cestovali sme
po celom strednom Nemecku, ale
toto cestovanie sa veľmi líšilo od
cestovania po Číne, už nám všetko bolo známe, nebolo tak nezvyčajné. Teraz, v septembri, máme naplánovaný koncert v Mozarteume, 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, nemám 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 niečomu inému, nejakému koníčku,
športu?
- Koníček a práca je pre mňa to
isté, robím to, čo milujem, takže
sa momentálne venujem iba tomu, ale rada by som v budúcnosti
hrala nejaké iné žánre okrem klasickej hudby, ale tomu sa budem
venovať po ukončení školy.
l Už sme spomínali, že si úspešne ukončila vysokoškolské štúdium
a ešte úspešnejšie sa zapísala na
magisterské, ale to nie je Tvoj
jediný úspech. Zamestnanie v

Termín zmenený,
kvalita neporušená

Slovenskom rozhlase je ďalším
veľkým krokom, ktorý Ti určite
ponúka nové možnosti. Ako vyzeral 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 môjho života. Keďže som už pracovala 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 etapy. Tréma bola veľká, očakávania
ešte väčšie, ale napriek tomu som
ostala chladná. Krátko potom, čo
som opustila rádio, zavolal mi vedúci druhých huslí a zablahoželal,
že som prijatá. Môjmu šťastiu nebolo konca. Opäť sa ukázalo, že
úsilie a čas, ktorý vkladám do cvičenia, vždy prinášajú úspech. Teším sa na každý deň, ktorý tam
strávim, a nemôžem sa dočkať na
novú koncertnú sezónu.
l Tvoj súkromný a pracovný život je teraz zameraný na Slovensko.
Aké máš plány do budúcna a či sa
plánuješ vrátiť domov?
- Zatiaľ sa do Srbska naozaj neplánujem 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 ešte viac teším na každé z našich
stretnutí. V budúcnosti, keď zakončím školu, by som sa chcela
popri vystúpení zamerať aj na pedagogiku. Veľmi milujem deti.
Vždy spomínam na hodiny huslí
s mojou drahou profesorkou Sanelou Blagojevićovou. Je to môj
pedagogický vzor a bol by som
rada, keby moja trieda v budúcnosti, ak ju budem mať, mala takú rodinnú atmosféru ako trieda,
v ktorej som vyrastala na základnej a strednej škole v Pančeve.
Byť interpretom je náročná
práca. Z rozhovoru sme dospeli k
záveru, že to vyžaduje veľa trpezlivosti, obete, úsilia a práce. Ivana Ivaničová má výnimočnú
energiu, talent a lásku, čo jej
umožňuje vidieť umenie z tej najkrajšej strany, a s takou sa o ňu
s nami delí. Je nepochybne pýchou svojej rodiny a priateľov, ale
aj Vojlovičania môžu byť hrdí na
svoju spoluobčanku, ktorá svoju
vlasť bude reprezentovať v najlepšom svetle všade vo svete,a na
ktorú, bez ohľadu na všetko nikdy
nezabúda.
K. Kalmárová

V skutočne zložitých okolnostiach a za uctievania bezpečnostných opatrení v piatok 3.
júla v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci odznel 24. ročník festivalu vážnej
hudby Jarné nôty.
Tento festival sa zvyčajne koná 21. júna,
vo Svetový deň hudby, ale vzhľadom na
aktuálnu situáciu sa
dátum zmenil.
Účastníkov a návštevníkov privítali
Jarmila Vrbovská,
riaditeľka Gymnázia,
Libuška Lakatošová, predsedníčka Narodnostnej rady slovenskej národenstnej menšiny,
dr Slovenka Benková -Martinková, dirigent, a na konci aj sama organizátorka podujatia a
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskom
Petrovci, Katarína MelegováMelichová, vijadrujúc vďaku
všetkým účastníkom a divákom
za smelosť prísť na tento koncert aj za takýchto okolností.
Dodala, že ľutuje, že tento rok
koncert stratil svoj medzinárodný charakter, ale na druhej strane bola nesmierne spokojná, že
nepretržitosť podujatia nebola
narušená, bez ohľadu na všetko.
Na 24. festivale vážnej hudby Jarné nôty vystúpili: Orche-

strík ZŠ Jána Kollára, huslista
Marek Škabla, huslista Juraj
Súdi ml. zo Selenče, flautistka
Anastasija Mrdaková, pianistka Ksenija Vujačićová, flautistka Marta Milašinovićová, pianista Martin Červený, pianistka Iveta Kováčová, huslistka
Marína Cerovská z Báčskeho

Petrovca, pianista Marek Stupavský z Nového Sadu, pianistka Mariana Marčeková z Padiny a operná speváčka Katarína
Kalmárová z Vojlovice, ktorá
sa predstavila dvomi skladbami: I. Zajc Moja Dika a I could
have danced all night z muzikálu My fair lady.
Publikum odmenilo všetkých
účinkujúcich veľkým potleskom
za ich vynikajúce výkony a Katarína Melegová- Melihová im
odovzdala diplomy za účasť, CD
platne z predchádzajúceho festivalu a mikiny od sponzorov festivalu, v ktorých urobili spoločnú
fotografiu. Veríme, že si o rok
užijeme koncert v tradičnom júnovom termíne na jubilejných
M. K.
25. Jarných nôtach.

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 rodičmi organizuje pre svojho predčasne 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 Vojlovice hrá malý futbal, a je známe, 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 prítomných to neprekážalo a turnaj
si užili. Organizátorke turnaja sa,

s pomocou svojich kamarátov,
každý rok podarí zabezpečiť tričká pre všetkých účastíkov, a pre
víťazov symbolické odmeny, teda, poháre a medaily. Na turnaji
je vždy prítomný aj tím Červeného kríža Pančevo, ktorý je tu
v prípadeak by sa niekto z hráčov
zranil.
Aj keď je toto pamätný turnaj
a jeho základným mottom je zúčastniť sa, pripomíname, že tento rok tím Newells Old Boys vyhral 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 prelína priateľstvo, úcta, túžba zvíťaziť a tradícia, ktorá, dúfame, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
I. M.

VIII

Piatok 31. júl 2020
pancevac@pancevac-online.rs

CIRKEVNÝ ŽIVOT POČAS KORONY

ODHALENÝ POKLAD

V SPOLOČNEJ VIERE PRE
LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK
Pandémia koronavírusu zasiahla celý
svet. Niektoré krajiny viac a iné menej. Je isté, že si vírus nevyberá na základe rasy alebo národa. Nevyberá si
ani podľa vyznania. Vypadá tak, že
tento miniatúrny organizmus dokáže
za pár týždňov urobiť to, čo náboženskí 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 Pána, aby nám pomohol, aby sme sa vyhli ťažkej situácii v celom svete.
Vyhlásenie nudzového stavu v našej 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 biskupa SEAVC v Srbsku Samuela
Vrbovského zamestnaní farári nevykonávali služby v kostoloch.
Každý farár uverejňoval prostredníctvom internetu vopred natočenú službu, a tak udržoval cirkevný život svojich veriacich. Na
druhej strane čelili inému problému. Hlavne to, že nie každý má internet, a cieľovou skupinou je staršia
generácia, ktorá bola týmito opatreniami najviac zasiahnutá. Preto sa
cirkevná obec Slovenskej evanjelickej AV cirkvi vo Vojlovici, na čele s
farárom Branislavom Kulíkom, rozhodla, že okrem telefonických rozhovorov, na podporu starších veriacich, každý týždeň budu roznášať
tlačenú verziu rodinnej liturgie.
K tejto akcii sa pripojila aj cirkevná mládež , ktorá bez diskusie s veľkým 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 poštu, do lekárne, do obchodu a na ten
spôsob boli veľmi nápomocní.

Toto úsilie ocenili mnohí spoluobčania, ktorí nemohli chodiť do
kostola ani pred pandémiou. Najvernejší netrpezlivo očakávali ďalšiu liturgiu 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 piesne rozohnali zlé myšlienky.
Takto prešli aj veľkonočné služby, aj keď si ani najstarší veriaci
nepamätajú že, ani v horšich časoch, niektorý sviatok prebiehol
bez kostola.
Ako mnohí vedia, vojlovické Slovenky sú veľmi usilovné ženy, a tak
ani v tejto situácii nezostali ľahostajné. Kvôli veľkému dopytu, ale aj
nedostatku ochranných rúšok v lekárňach, spoločným úsilím, výšivkárky zo SKOS Detvan a Oltárneho
kružka žien v rámci cirkvi zorganizovali veľkú akciu šitia rúšok. Cieľom bolo najprv vybaviť veľký počet
zdravotníckych pracovníkov z Vojlovice, 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 spomenúť ďalšiu chvályhodnú akciu,

ktorá sa uskutočnila aj vďaka veľkému 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 chemikáliami. Podľa farára Branislava Kulíka to bola pekná, ale aj ťažká duchovná 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 pozývajú veriacich, aby sa zúčastnili nedeľných služieb, ale všetko stále veľmi opatrne. Niektorí hovoria, že sa
masky stali súčasťou ich každodenného života, bez ktorých neopúšťajú
domov. Aj keď sedíme v kostole vedľa susedov alebo priateľov, príbuzných alebo známych, tentoraz je to
trochu iné. Dodržiava sa vzdialenosť, ale všetko ostatné funguje normálne. 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, nádej a lásku k Bohu a blížnemu,
a veriť, že zajtra bude lepšie.
Alena Kulíková

IN ME MO RI AM

(1955 – 2020)

A potom, ako hovorí naša umelkyňa, ju táto myšlienka zaujala:
mohla by sa venovať maľbe? Navštívila niekoľko internetových
stránok pre vzdelávanie maliarov, a
tak sa zrodil prvý obraz maľovaný
tušom a špáradlami. Na prvýkrát
skutočné umelecké dielo. Povzbudená, rozhodla sa urobiť olejomaľbu. 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 vyskúšala všetko a za päť rokov
vzniklo mnoho obrazov urobených rôznými štýlmi a technikami.
Hovorí, že nevie presne, koľko
obrazov namaľovala, ale nie je ich
menej ako päťdesiat. Naozaj pôsobivé. Keď sme si dali kávu v rodinnom dome Ivanićov vo Vojlovici, všimli sme si obraz na stene.
Na koštatáciu: „Máte krásny obraz. Kto ho namaľoval? “, Jarmila
skromne odpovedala:„ Ja ... a je
ich ešte “. Ukázala nám predchádzajúcu zbierku. Začudovali sme
sa, prečo sa nechváli svojím talentom. Ona na to skromne odpovedala: „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 mesta Gornji grad, do nového domu,
kde je viac priestoru, takže všetky

maľby našli svoje miesto na stenách. 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.

DÚHOU PROTI KORONE

Kristina Gajanová
V sobotu večer 11. júla po dlhej a ťažkej
chorobe vo Vojlovici umrela Kristína
Gajanová, narodená Zlochová, ochotníčka, herečka, výšivkárka, cirkevníčka a
horlivá pracovníčka na národa roli dedičnej. Narodila sa 1. mája v roku 1955 v
Boľovciach, a už ako celkom mladá sa
zapojila do ochotníckeho života Slovákov v tejto dedine. V roku 1975 bola pri
obnovení činnosti KUS Sládkovič a
dlhšiu dobu bola jeho tajomníčkou a organizátorom kultúrnych podujatí. Hlboké 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 Vojlovice 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 rokoch 1991 až 2000 bola tajomníčkou spolku, a rovnobežne aj prekladala a lektorovala texty divadelných predstavení. Tiež prekladala aj iné
texty pre potreby vojlovických Slovákov. Tiež prispela k tomu, aby výslovnosť hercov v tomto asimiláciou podlomenom prostredí bola pozdvihnutá na slušnú úroveň. Okrem toho, že bola aktívnou herečkou,
dopomáhala aj omladeniu súboru tým, že pracovala ako asistentka réžie 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 početných 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 zakladateľkou a vedúcou Oltárneho krúžku žien vojlovického evanjelického cirkevného zboru.
Kristína Gajanová bola skromná a obľúbená medzi členmi spolkov
Sládkovič v Boľovciach a Detvan vo Vojlovici. Na svoje rodisko a tamojších ochotníkov ani po odchode nezabudla, a vďaka jej dva spolky
nadviazali čulú spoluprácu, poznačenú početnými stretnutiami.
Kristina Gajanová bola pochovaná na vojlovickom cintoríne v utorok 14. júla. K hrobovému odpočinku ju okrem členov rodiny vyprevadili aj početní ochotníci z Vojlovice a Boľoviec, a spoluobčania.
Česť jej pamiatke.
V. Hudec

Umelecké obrazy, výšivky...
Naša spoluobčanka, Pančevka,
Vojlovičanka, Jarmila Ivanićová
si nie tak dávno, pred piatimi alebo šiestimi rokmi, zatiaľ čo čakala
na telefonát od manžela z Líbye,
vyskúšala vyšívanie, aj keď predtým nemala žiadne skúsenosti.
Vyšila niekoľko obrusov, najskôr
menších a potom niekoľko veľkých so slovenskými, vianočnými
a veľkonočnými motívmi.
Keď si uvedomila, že to robí
dokonale, zvedavosť ju prinútila
vyskúšať si aj niečo iné. Staré vreteno alebo, ako hovoria Slováci,
kolovrat, ktoré zdobilo jej dom,
nevyzeralo pekne v ošarpaných a
vyblednutých farbách, tak ho Jarmila Ivanićová obliekla do nových farieb, po ktorých rozkvitli
umelecké kvety.
Džbán a stolička si získali novú
tvár. Doska na mäso zmenila svoj
účel - vymaľovaná, stala sa ozdobou na kuchynskej stene. Misy a
taniere, ktoré Jarmila predtým
zdobila maľbami, sa z kuchyne
presunuli do skríň v izbe.

Kreslený optimizmus
Vojlovické deti, ktoré navštevujú hodiny náboženstva na základnej škole Bratstva a jednoty
a v slovenskom evanjelickom
kostole urobili jednu zajiímavu
akciu. Bol to vlastne iba rad akcií, ktoré sa začali v Taliansku,
Španielsku, Chorvátsku, Amerike a potom sa k nim pripojili deti na Slovensku, ako aj deti vo
Vojvodine. Zatiaľ čo celý svet
zápasil s koronavírusom a izoláciou, 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 pozitívnejši 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, matka troch detí.
Tak si myslia aj tieto deti ktoré, aj napriek tomu že sú malé,
sú plné optimizmu a porozumenia. Presvedčte sa sami:
„Na okno sme kreslili dúhu,
aby epidémia prešla čo najskôr,
aby sme sa mohli vrátiť do školД. О. О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
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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 okoloidúcich, 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

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО САЧУВАТИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У ДОБА КОРОНЕ

ОД СТРАХА НЕМА ОПАСНИЈЕГ ВИРУСА
Пандемија коронавируса je
многима од нас променила живот из корена, доневши нам велики број различитих изазова.
Неке од њих још увек покушавамо да превазиђемо, док и даље у неверици посматрамо дешавања у свету око себе.
Из медија нас бомбардују застрашујућим вестима; стручњаци увелико најављују да нам се
не смеши нимало лепа јесен,
што због епидемиолошке, што
због економске ситуације; плашимо 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 пословање свог предузећа; годишњи одмори су нам пропали;
нико не зна како ће изгледати
школска година; бесни смо, фрустрирани, немоћни и доста нам
је свега, а што је најгоре – крај
епидемије се не назире.
У тој ситуацији један од наших најважнијих задатака јесте да сачувамо не само живу

већ и ментално здраву главу.
Лако је то рећи, а тешко остварити, зар не? Управо зато смо
савет у вези с тим како то
постићи потражили од стручњака – Горана Томина.
Наш суграђанин Горан Томин је клинички психолог и
психотерапеут, професор на Ваздухопловној академији у Београду и психотерапеут у приватној пракси у индивидуалној
и групној психотерапији. Он је
и психолог Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” у Панчеву и координатор
комисије за тестирања интелигенције „Менсе Србије”.
Током пандемије коронавируса Горан Томин је упознао
велики број људи који су имали потребу да све што нас је
задесило преброде уз стручну
психолошку помоћ, коју наш
саговорник и његове колеге пружају потпуно бесплатно.
– У питању је пружање психолошке прве помоћи, односно 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 изостанка икаквог сензибилитета

Шта нас је највише уздрмало и какви су нам симптоми?
Чињеница да је све време на
извору информација када је
реч о менталном здрављу
људи на овим просторима,
квалификовала је Горана Томина за саговорника који
може да нам открије који су
кључни аспекти пандемије
који изазивају највише психолошких проблема код људи и на какве се тегобе они
жале.
– Најпре, чињеница да се
ради о досад непознатом
агенсу подрила је осећај извесности и базичне сигурности. Чак су и они у које највише гледамо, а то су научници и лекари, признали да
не знају ништа о новом вирусу. То је само могло да учини да се осећамо веома угрожено. Друга ствар: мере које
су биле уведене у Србији,
уместо да помогну, додатно
су урушиле ментално здра-

Горан Томин
вље нације. Екстремно рестриктивне 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 рестриктивније, то ће понашање грађана, након што оне
буду укинуте, бити мање од-

говорно. Видели смо да сам,
на моју велику жалост, био у
праву. Поред саме драстичне рестриктивности, постоји
још један психолошки веома
битан фактор. То је доживљај сврсисходности. Уколико појединац проналази
смисао у нечему, рецимо у
поштовању мера заштите,
колико год то нешто било непријатно – боље ће се осећати. Уколико пак нема доживљај сврсисходности нечега,
или ће се осећати лоше или
неће поштовати мере. Управо због изостанка доживљаја 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.

Како да због позитивног теста не умрете – од страха?
Чини се да је људима који се
заразе коронавирусом можда
најтеже да се изборе са страхом од тока и исхода болести
и паником која их преплави,
а у тој ситуацији, када је организму можда снага и најпотребнија, 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 разликовати позитиван налаз на тесту

од дијагнозе болести. То нису
исте ствари. Позитиван налаз
на тесту, за који је ионако познато да није поуздан 100%,
не значи нужно да ће се особа 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 пољуљан осећај реалности, константно застрашујуће вести и
слично – особа себи може одмоћи ирационалним страхом
и паником. Ирационално је

управо у смислу да
се, ипак, највећи број
људи који су оболели
од ове болести – опорави. Смртност јесте
веома мала. И, нажалост, нико не ради
ништа у смислу оваквог умиривања грађана. Уколико би се
на томе радило, погрешно је мислити да би онда неодговорност била изражена. 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 реакцију – наглашава Томин.

Дајте себи дозволу да не будете океј!
У овом тренутку свима нам
је потребан савет стручњака

како да очувамо ментално
здравље. Горан Томин каже
да је кључ у следећем:
– За почетак,
морамо схватити
да, у највећем
броју,
имамо
нормалне реакције на ненормално стање у
којем смо се нашли. Да није
проблем у нашим реакцијама,
јер су то реакци-

је на нешто што је изван нас,
а што се отима контроли. Важно 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 прочитамо вести.

– Пре свега, треба да се
максимално дистанцирамо
од вести о епидемији, које
су, из неког разлога, искључиво негативне. Постоји
разлика између информисања и нечег другог. Информисати се можемо, зарад одговорности према себи и другима, али одмерено. Одмерити изложеност (негативним) вестима је питање невелике вештине. Једном
дневно, или једном у два дана, чути шта је то ново – то је
сасвим довољно.

владајуће гарнитуре и Кризног
штаба, као и медијске подршке, једини простор у којем
смо могли да дођемо до што
већег броја људи су друштвене
мреже. Могуће је пронаћи иницијативу на „Фејсбуку” у групи
под називом „ТУ СМО Балкан”.
У тој групи је могуће пронаћи
психологе из региона, експерте из кризних интервенција,
односно психолошке прве помоћи – објаснио је Томин.
Према његовим речима, људи су се стручњацима окупљеним у овој групи највише обраћали на почетку ванредног стања, када су уведене ригорозне
мера, као и када су оне изразито нагло укинуте, што је, како
је рекао, и очекивано.
Томин и његове колеге имали су јасан увид у ментално
стање наше нације током трајања 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 појачана злоупотреба психоактивних супстанци, потом насиље у
породици, депресија и што је
најалармантније – драстичан
скок стопе покушаја самоубиства. Практично све што је учињено 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 посебно осетљива ствар, јер се наше
ментално здравље, између осталог, одражава и на имуносистем 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 чине и даље. Међутим, то не може бити довољно. Неопходна је
стратешка брига о менталном
здрављу – нагласио је Томин.

Зашто је некима изолација
мајка, а некима маћеха?
Има људи којима изолација
ни најмање не смета и који
нису видели никакав проблем чак ни у дуготрајним
полицијским сатима. Они за
себе тврде да им не би пало
тешко да буду затворени и
много дуже – чак и недељама, те да су и пре пандемије 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 људима. Kако психолози објашњавају 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. Нема 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 сами, без обавеза, без других
људи. Такви тренуци могу
да буду исцељујући. Међутим, нисмо сви исти. Неко
живи у дисфункционалним
породицама, где је затварање потенцијално опасно и
носи ризик за појачан степен насиља, што се, такође,
дешавало – објашњава Горан Томин.

Када је време за стручну помоћ?
Путем бесплатне националне линије за психосоцијалну подршку у условима епидемије ковида 19 Клинике
за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић” помоћ
је од марта до данас потражило више од шест и по хиљада људи. Питали смо Горана Томина како да знамо
када је време да потражимо
ову врсту помоћи.
– У било ком тренутку, када особа примети да више

не може сама себи да помогне у узнемирености или
у другој врсти психолошких
тешкоћа, потребно је да се
обрати
професионалцу.
Психијатријске службе раде
уобичајено, а постоје и телеапел линије путем којих је
могуће добити савет. Поред
Kлинике за психијатријске
болести „Др Лаза Лазаревић”, и Институт за ментално здравље отворио је такву
линију.

Важни телефони
• Бесплатна национална
линија за психосоцијалну подршку у условима епидемије
ковида 19 Клинике за психијатријске 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 година), 063/17-51-150 (за особе старије од 18 година).
• Национална СОС линија за превенцију самоуби-

ства Министарства здравља
Републике Србије и Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”:
011/77-77-000. Свим
заинтересованим
грађанима (особама у кризи, њиховим породицама, пријатељима, колегама и
околини) мултидисциплинарни тим
едукованих професионалаца доступан је на овој
линији 24 сата сваког дана.
• Бесплатну помоћ психолога можете добити и у
„Фејсбук” групи „ТУ СМО
Балкан”.
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КАКВА ЈЕ СИТУАЦИЈА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

БРОЈ КУПАЧА МАЊИ,
ПОШТУЈУ СЕ МЕРЕ

Kако до информација
о PCR тесту?
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у сарадњи с Републичким фондом за
здравствено осигурање покренула је
20. јула услугу на порталу „еУправа”
која грађанима омогућава да примају имејл и СМС обавештења о томе да ли је њихов резултат PCR теста на ковид 19 готов.
Преко овог инфо-сервиса не може се добити информација о томе
да ли је тест позитиван или негативан, већ само податак да је резултат
стигао.
Да бисте добили информацију о
томе да ли вам је тест готов, не морате бити регистровани корисник
портала „еУправа”. Све што треба
да урадите јесте да одете на адресу
https://euprava.gov.rs/proverapcrtestova 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 информацијом. Уколико желите да примите
обавештење за остале чланове породице, потребно је да поновите поступак и поново попуните сва поља.
У Канцеларији за IT и еУправу
наглашавају да се путем овог сервиса не шаљу информације о серолошким тестовима на ковид 19 (брзи
тестови), већ искључиво о PCR тестовима. Када добијете информацију да је тест готов, резултат можете
погледати на порталу „еЗдравља”: ezdravlje.gov.rs. Ту имате две опције.
Уколико имате налог на порталу „еУправа”, изаберите опцију „Пријави
се преко eid.gov.rs”. Уколико желите да се пријавите уношењем серијског броја картице здравственог осигурања и ЛБО броја, изаберите опцију „Пријава са картицом здравственог осигурања”. Тест можете преузети и у здравственој установи у
којој сте се тестирали.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Корона квиз

Вода се непрекидно
хлорише, а платои
дезинфикују више пута
дневно
Завод двапут недељно
спроводи контролу
Кризни штаб дозволио
до 250 посетилаца

Ове године смо због ситуације с
пандемијом морали да научимо баш
много нових ствари. Гуглали смо како се заштитити, које маске су најбоље, где су најјефтиније, исплати
ли се куповити још један товар тоалет-папира који ће нам допремити
виљушкар, каква све средства за дезинфекцију постоје, који лекови лече корону, који чајеви и витамини
јачају имунитет, да ли је 5Г мрежа
крива за све, да ли је вирус настао у
лабораторији, како ради респира-

тор, да ли вакцина садржи микрочип, ко је појео шишмиша...
Свашта смо успели да сазнамо, постали смо праве покретне енциклопедије (не)потребних знања о коронавирусу. Ипак, иако сви све знамо,
срећа да се наше знање не проверава
на некаквом квизу. Многи би, наиме,
пали већ на првом питању, оном које би требало да буде најлакше и које
гласи: где се баца употребљена заштитна маска? Поред контејнера, на
тротоар, сигурно није тачан одговор.

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 Vision team захтева демант чланка ’Филмске успомене’ новинарке Драгане Кожан, од 23.07.2020.
Неистина је да је за нашом филмском екипом остао коњски измет, обзиром да смо ангажовали две цистерне са водом.
Сматрамо да није прикладно оваке неистине везивати за име господина
Здравка Шотре.”

Ситуација с коронавирусом овог лета
донела нам је сасвим другачије дилеме од оних на које смо иначе навикли у ово доба године. Тако се ових
дана парола „зашто у лавору кад може на мору” преобратила у „боље и у
лавору кад већ не може на мору”.
Тренутно је свакако важније да сачувамо здравље, а море неће никуда
побећи ни догодине. Ипак, за све оне
који не могу да одоле летњим чаролијама, од краја јуна ради градски базен.
Ради спречавања епидемије на територији Панчева, Штаб за ванредне ситуације донео је одлуку да се од 15. јула број купача на базену ограничи на
250, уз обавезно поштовање заштитних мера и физичке удаљености. Проверили смо има ли тамо посетилаца и
какве мере заштите се примењују.
– Базен на Спортско-рекреативном
центру „Стрелиште” почео је да ради
25. јуна после ванредног cтања. Пре

одлуке градског штаба, током дана је
у просеку базен посећивало 150–300
купача, а тај број је након 15. јула пао
испод 250, у складу с прописаним мерама. Поређења ради, прошле године
у јулу дневни просек је био око 500
купача. Посетиоци одржавају физичку дистанцу, носе маске на простору
око базена и понашају се савесно.
Спасиоци све време воде рачуна о томе да се примењују прописане мере и
опомињу кориснике уколико уоче неправилности. Најчешће се купачима
скреће пажња када формирају веће
групе – рекао је Предраг Стојадинов,
директор ЈКП-а „Младост”, у чијој је
надлежности и градски базен.
Према његовим речима, и запослени на базену спроводе адекватне мере превенције, како би безбедност посетилаца била на што вишем нивоу.
– Више пута у току дана врши се
дезинфекција бетонских површина,
односно платоа око базена, а вода у
дезобаријерама испод тушева и на улазу у објекат мења се чешће него иначе.
Базенска вода се континуирано хлорише, а ниво хлора је од 0,8 до 1 мг/л.
Уз то, Завод за јавно здравље Панчево
два пута недељно спроводи контроле
и издаје нам упутства на основу којих
поступамо – рекао је Стојадинов.
Поред купања и сунчања, поједини
посетиоци базена уживају и у спортским ак тив но сти ма на обли жњим
теренима.

– На базену је ових дана сјајно. Нема превелике гужве, а није ни пусто,
баш је таман како треба. Током лета
је ранијих година овде умело да буде
баш претрпано, нарочито викендом,
па се није могло ни пливати како ваља. Штета што је разлог за смањење
гужве епидемија, али шта да се ради.
Не плашим се заразе, бар је овде вода
пуна хлора – поделила је своје утиске
наша суграђанка коју смо затекли у
кафићу поред базена.

СТРУЧ ЊА ЦИ ОПОМИЊУ
Једно од питања која највише
муче купаче јесте да ли се могу
заразити путем воде на купалиштима. Имунолози кажу да не
треба да бринете о води, већ о
људима који вас окружују.
Правилно одржавана вода у
базену неће бити извор ширења
вируса. Хлор који се налази у њему прилично брзо ће деактивирати вирус, тако да сте, што се саме
воде тиче, на базену безбедни.
Поред тога што могу да се расхладе уз пиће у поменутом кафићу, посетиоци на базену могу да купе и сладолед, сок, палачинке, кокице и хотдог. Цена дневне карте за одрасле је
150, а за децу 105 динара.
Д. Кожан

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВАМ НЕДОСТАЈУ ОКУПЉАЊА?

Највише нам фали културни живот

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више
делова Панчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
30. јула, ујутру, онда ће вам можда
бити од користи информација да је
„Електровојводина” за тај дан најавила искључења струје због радова
на електродистрибутивној мрежи, и
то у три наврата.
Најпре ће, од 8 до 10 сати, без
стру је оста ти ста нов ни ци Ули це
Милорада Бате Михаиловића 2-а,
2-б, 2-ц, 2-д, дела Улице Доситеја
Об ра до ви ћа од Ми ло ра да Ба те
Михаиловића до Улице др Жарка
Фогараша.
Од 8.30 до 10 сати на снабдевање
електричном енергијом не треба да
рачунају наши суграђани који живе

Страну
припремила
Драгана

Кожан

у делу Ружине улице од Улице браће Јовановић до Трга Ђуре Јакшића,
на целом Тргу Ђуре Јакшића, у Улици браће Јовановић 82, на парној
страни Змај Јовине од Ружине до
Зелене пијаце и у делу Улице ослобођења од Ружине до Улице Лава
Толстоја.
Од 10.30 до 12 сати струје неће
имати Средња школа „Паја Маргановић” и мрежа у Старој улици, и то
парна страна од 2 до 14 и Улица
ослобођења од 17 до 27.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

С. ГРУЈИЋ

Т. МАША

Као и сваког лета, надали смо се да
ћемо и током овог уживати у бројним
дешавањима и културним манифестацијама. Задесило нас је све супротно: не смемо да се окупљамо, не бисмо смели да организујемо активности, не можемо да излазимо...
Одличних културних догађаја можемо само да се сећамо са сетом, а то
ових дана највише чине они који имају навику да на таква догађања редовно одлазе. Грађани које смо анкетирали кажу да је ово лето заиста досадно...
СЛОБОДАН ГРУЈИЋ, адвокат:
– Ишао сам у позориште, биоскоп,
на кон цер те... По се ћи вао сам сва
културна дешавања која ме занимају. Свакако да ми сада то све недоста је. Не ма мо кул тур ни жи вот
тренутно.

П. РОМАНОВ

М. МАРИЋ

ТАМАШ МАША, свештеник:
– Ништа од тога ми не фали. У биоскоп сам ишао давно. Сада с времена на време одем на понеки концерт,
али код мене се не осети да их нема.
Не недостају ми, а сада не бих ни
ишао.
ПАРАСКЕВА РОМАНОВ, домаћица:
– Генерално ми фали живот. Око
нас се ништа не дешава, све је стало.
Било је речи да ћемо се вратити у
нормалу, али... Културни догађаји мање-више, уопште немамо живот на
који смо до сада навикли.
МИТАР МАРИЋ, електричар:
– Баш сада смо причали о томе,
док се одмарамо у парку. Недостаје
ми дружење уопштено. Доста тога се
променило. Тек треба да се навикнемо на околности које су нас снашле, а

Г. СТРИЧЕВИЋ

Т. ВЛАЈИЋ

чини се да ће бити још горе. Спремамо се за јесен и за најављени други
талас вируса.
ГОРДАНА СТРИЧЕВИЋ,
пензионерка:
– Ми смо у нашем Удружењу оболелих од мултипле склерозе организовано ишли у ликовне колоније, окупљали смо се, дружили... Свакако да
нам сада то фали. Шта је, ту је. Морамо да се придржавамо прописа. Тек
нас чека други талас, када ће можда
бити још теже него сада.
ТИЈАНА ВЛАЈИЋ, куварица:
– Највише сам ишла на концерте.
Фали ми на неки начин, али ништа
није важније од нашег здравља. Свирки и музичких догађаја ће бити, најважније је да сви будемо добро.
Јелена Катана

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Многи се користе такозваним ниским тунелима,
због којих плодови стижу раније

СЕЛО

Драган Миричић,
произвођач лубеница

КАКАВ ЈЕ БОСТАН ОБРАН ОВЕ ГОДИНЕ У БРЕСТОВЦУ

ЛУБЕНИЦА НЕШТО МАЊЕ, АЛ’ СУ СЛАЂЕ
Иако су временски
услови били лоши,
квалитет ипак
солидан

Банатски Брестовац: Месна
заједница је склопила уговор
са фирмом одабраном за асфалтирање Улице Жикице Јовановића. На стадиону Фудбалског клуба „Будућност” стављена је нова жица између
терена и трибина. У току су
изградња вртића и радови на
уређењу атарских путева. ЈКП
„Комбрест” је започео чишћење сеоске депоније, па у том
смислу обавештава мештане
да буду солидарни и да своје
приколице не празне на улазу у депонију и на оближњем
путу, већ да то ураде директно на сметлишту.

Цене јаче него лане
Дошло је време за љубитеље
праве царске посластице – лубенице! Ово, многима омиљено воће, у ствари поврће из фамилије бундева, у нашим крајевима многи зову бостан, што
такође сасвим примамљиво звучи (изузев ако није у зелен као
у свима знаној пословици).
Било како било, сведоци смо
да је од пре десетак дана малтене сваки прометнији угао
за у зет не ком при ко ли цом
нато ва ре ном овим лет њим
посластицама.
И већина продаваца с поносом истиче да су из Брестовца.
То је ваљда гарант поузданог
квалитета.

Банатско Ново Село: Дом
културе тренутно ради на рекламирању Музичке школе
„Јован Бандур”, која ће од
септембра организовати наставу за децу; ова установа
уређује плато и оближњи парк,
набавља нову ношњу за фолклорну секцију, а припрема
и новине у којима ће презентовати све своје активности.

Више се траже лакши
плодови
А зашто је бостан из тог надалеко чувеног повртарског села
толико на цени, најбоље знају
сами произвођачи.
Један од њих је Драган Миричић, познат и по томе што
је већ у другом мандату председник локалног Савета Месне заједнице, а члан је новоформираног Удружења повртара и воћара.
Када је реч о производњи лубеница, он је наставио традицију коју је започео његов деда, што укупно траје четрдесетак година.
– С обзиром на то да сам
запослен, а и да је тата пензионер, смањили смо површине
под бостаном с некадашња четири ланца на један. Ове године смо се опредилили за каснију производњу и новију сорту под називом „барака”, чија
је садња кренула у априлу, а
стиже око 10. августа и карактеришу је уједначени примерци од осам до дванаест килограма. То је у данашње време
оптимална тежина када су у
питању прохтеви купаца, јер
више нема толико потражње
за крупнијим комадима. Поред тога, поменута сорта је
отпорна и на разне болести,
по пут фу за ри ју ма – ка же
Миричић.
Он додаје да је биљке наводњавао и прихрањивао системом „кап по кап”, као и преко
листа.
– Трудимо се да лубеница
буде слатка и црвеног меса,
као и да није „шупља”. На тржишту тренутно има свакаквих, али се може рећи да им
је у просеку квалитет солидан,
док су, због ових киша, приноси осредњи. Када је реч о
узгоју, бостан успева на тешким земљиштима, односно
на черноземима, а у последње

Александар Дракшан непогрешиво зна када су зреле за брање
време се гаји и на песку, јер
се лакше греје и цеди, па раније стиже. Многи се користе
и такозваним ниским тунелом,
који се прави тако што се наслаже пруће багремца, преко
чега се стави фолија која га
штити од неповољних временских услова, попут хладноће,
мраза, велике количине падавина... Такав тунел се ставља
средином априла и месец дана касније, због чега бостан

који су лубенице гајили двадесет година.
– Ове године смо мало појачали површину на два ланца,
на којима смо углавном садили црну „патанегру” и шарени
„талисман”. Рани бостан смо
припремили око 10. марта у
пластенику, а расађивали га
око 15. априла. Било је инсеката, попут вашки и гриња, што
смо решавали прскањем. Иначе, лубеницу волим да садим

КА КО ОДА БРА ТИ ПРА ВУ?
Оба брестовачка повртара истакла су да добра лубеница
мора имати свежу петељку,
што је вероватно најмеродавнији начин да се оцени квалитет без отварања, јер после
пет дана та дршка се осуши.
Када је реч о чувеном
куцкању, звук који оно изазове треба да буде оштар,
стиже петнаестак дана раније. Што се приноса тиче, био
бих задовољан са два вагона
на постојећем ланцу, а тренутно није лоша цена и она на
мало износи 40 динара, док је
на велико – 25 динара. Данас
најбоље пролазе произвођачи
који имају могућност да сами
продају своју робу на мало неким атрактивнијим местима,
попут пијаца – наводи брестовачки произвођач.

Може и у песку...
Његов колега и такође члан поменутог удружења Александар
Дракшан пре пет година у послу је наследио оца и мајку,

никако туп, јер то онда може да значи да је црвена
„изнутрица” усахла. Такође,
било би добро и да је доњи
круг што већи, а површина
глатка, не ребраста.
Наравно, најбољи начин
је засецање и проба „троуглића”. Под условом да продавац на то пристане...
на песку, иако многи то раде
на црници. Битно је само да се
баци адекватна храна, да се ђубри и онда може било где. И
да се залива, јер без тога нема
приноса. Што се тога тиче, биће мање плодова, на шта су
утицале хладноће у мају и јуну
и осцилације у времену, јер су
јутарње температуре падале и
до четири-пет степени, а бостану одговара од 12 нагоре,
тако да се разредио и помало
деформисао. Међутим, захваљујући сунцу последњих дана
и водотопивим ђубривима која смо му давали, има сласт какву не памтим последњих година. Добра је и цена, а тек

очекујемо главну бербу. Најсигур ни ји по ка за тељ тре нут ка
скидања лубеница је када се на
њеној површини разлије боја.
На доњој страни она има неки
круг, као кашичица, који треба да узри, а неки проверавају
и то да ли је жута на месту на
којем лежи. Међутим, ако се
помера у току раста, то и није
по у зда но ме ри ло – ис ти че
Дракшан.
Некад се бостан куповао тако што се муштеријама засецало парче у троугао, али сада
тога више готово да нема.
– Мислим да то избегавају
они што на улицама продају
шкарт из неких магацина. Не
знам тачно одакле је, али је
вероватно из увоза. Они и нама праве проблем, јер када људи купе код њих и опеку се,
неће после ни од нас, него пређу, рецимо, на сладолед. И
разумем их: даш петсто динара и кад је отвориш – оно неки
сунђер или гума. С друге стране, ми на пијаци, за коју мислим да је најпоузданија, на
захтев муштерија отварамо лубеницу за пробу. Што се избора тиче, већина купаца воли
шарене, иако неки узимају само црну. Када је реч о тежини,
не признајем лубеницу испод
десет килограма, мада у просеку највише иду оне од шестседам килограма – закључује
овај бостанџија.
И још нешто: многи мисле
да је поменута црна лубеница
аутохтона, али, иако неодољиво подсећа на легендарну
„шугерицу”, и она је хибрид,
јер су домаће сорте тотално
неисплативе.

НОВА КЊИГА СИНИШЕ КОЈИЋА

Живот и дело привредника из Новог Села
Новосељански публициста Синиша Којић, који за собом има
више дела посвећених махом
људима и догађајима из најближег окружења, у свом последњем раду бавио се предузетницима из свог места, као и околностима у којима су они живели. Наиме, овај локални хроничар недавно је издао књигу под
називом „Живот и дело привредника Банатског Новог Села
(старо-ново доба)”. Он се с том
сложеном темом ухватио укоштац на свеобухватан начин и
заправо темељно истражио економски успон села од његовог
настанка 1765. године до данас.
У првом делу књиге Којић
прати историјски развој места,

Месне актуелности

наравно са акцентом на привреди, пре свега на трговини и
занатству, и то у периоду од
средине 17. века до времена
након завршетка Другог светског рата. Поред осталог, он
наводи и описује бројна занимања, од којих су многа замрла: сарачи, колари, абаџије,
опанчари... Друга глава је посвећена садашњем добу и у њој
је овај Новосељанин прикупио
биографије свих виђенијих суграђана привредника. На крају књиге представљене су фирме које и данас функционишу
у месту, попут „Тимкока” и „Адмида”, ресторана „Голф” и расадника „Ивана”. Све то је поткрепљено фотографијама и дру-

гим илустрацијама, почев од
слике мајстора с калфом и шегртима с краја 19. века.
Иако је аутор имао проблем
да прикупи довољно грађе за први део, успео је да читаоцу дочара како се живело и радило у
то време, пре свега захваљујући
Завичајној збирци Стевана Ђаконовића и архивама Српске и
Румунске православне цркве.
У сваком случају, ова књига
се битно разликује од многих
које се баве сличном тематиком, с обзиром на то да је захваљујући Којићевом вредном
истраживачком раду представљена основа друштвеног живота заснованог на привредним токовима.

Долово: Непознати и бесрамни починиоци пре неколико
дана украли су љуљашке на
Спортско-рекреативном центру „Долина”.
Глогоњ: У акцији фудбалера
локалног фудбалског клуба уређене су свлачионице и постављене конструкција и преграда
(заштитна мрежа) иза голова.
Месна заједница, у сарадњи с
комуналним предузећем, поставиће у току недеље канте за
смеће на више локација у селу.
Иваново: Друга ликовна колонија, одржана у недељу, 26.

јула, окупила је десетак сликара махом из окружења, у
организацији Дома културе,
који је обезбедио материјал,
а радови ће остати селу.

Јабука: Месна заједница је
отказала све манифестације
раније планиране поводом сеоске славе Свети Илија, а једино ће бити уприличено уручење златника ђаку генерације пред минималним бројем љу ди. Рад ни ци ЈKП-а
„Вод-ком” поставили су клупе на аутобуским стајалиштима на којима их није било.
Ка ча ре во: Сед ни ца Са ве та
Месне заједнице заказана је
за петак, 31. јул, а на њој ће
бити изабрани чланови извршног одбора, као и председници комисија за комуналне
делатности, социјална питања здрав ство, са о бра ћај,
пољопривреду...
Омољица: Покушана је пљачка локалне Поштанске штедионице у четвртак, 23. јула,
а лопови су успели да побегну након реакције чувара. Завршена је реконструкција крова на Дому културе. Почеле
су активности јубиларног педесетог „Жисела”, који ће бити одржан од 7. августа, али
неће бити публике и концерата, већ ће само бити постављено шест изложби. Засад
су примљени радови и завршено је онлајн жирирање.
Старчево: Град Панчево је
спровео тендер за јавно-приватно партнерство у области
путарства, што значи да се, у
наредне две године, у Старчеву очекује реконструкција
шест улица за које је Месна
заједница припремила пројекте: Кестенове, Вељка Влаховића, Пролетње, Војвођанске, Виноградске и део Баштенске улице (иза школе).
Радно време музеја је уторком, четвртком и суботом од
19 до 21 сат, а средом од 13
до 15 сати, док је за посете у
радно време (8–15) потребно
позвати на број телефона 631144. Због актуелне ситуације
с коронавирусом, Месна заједница и Дом културе одлучили су да до даљег пролонгирају традиционалне „Дане
дружења”.

АКТИВНОСТИ ГЛОГОЊСКОГ „ИНФИНИТУМА”

Онлајн учење
румунског језика

У нормално време курс се одржава у Дому културе
У Културном центру „Инфинитум” у Глогоњу већ шест
годинa одвија се курс румунског језика, и то на два нивоа –
на почетном и средњем. На часовима у просторијама локалног Дома културе деца и млади уче о правилима читања,
изговора, састављања реченица, писменог и усменог изражавања, а баве се и поезијом,
којом се касније, у улози рецитатора, представљају на манифестацијама и такмичењима.
Они с музичким талентом чине вокалну групу, док деца са
склоношћу ка глуми своје умеће негују у драмској секцији.
Професорка Родика Марјану због тренутне ситуације
часове румунског језика држи онлајн, а повратне информације добија од око двадесет ученика преко њихових
домаћих задатака и успешно-

сти у савладавању нове лексике и граматике.
– Већина деце вредно ради
и сада на распусту. Поред наведених активности, још једна група нових полазника нам
се недавно прикључила. Реч
је о петнаестак заинтересованих за романистику и румунски језик с пребивалиштем на
немачком говорном подручју, који су се пријавили на
основу спроведене анкете и
објава на друштвеним мрежама. Они ће пратити часове почетног нивоа онлајн, а објашњења ће добијати на немачком језику – каже професорка.

Страну припремио
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КУЛТУРА
КОНЦЕРТ БЕЗ ПУБЛИКЕ

ЕДУКАТИВНО-ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА

Чекајући мистерију
лепоте
Славни италијански тенор Андреа Бочели одржао је нови
концерт без публике под слоганом „Чекајући Мистерију
лепоте 2021”, који се сада може погледати на његовом „Јутјуб” каналу.

Лајатико је сваке године
домаћин „Театра дел силенцио”, догађаја који је промовисао Бочели и чије је издање 2020. због пандемије одложено за наредну годину, од
22. до 24. јула.

Овог пута концерт је изведен у амфитеатру „Театро дел
силенцио”, који је изграђен
на његову иницијативу у родном граду Лајатику. Чувени
тенор је отпевао пет песама,
а пратили су га пијаниста Карло Бернини, сопран Алесандра Маријанели и уметница
Британи О’Конор.

Славни тенор је 12. априла
у празној миланској катедрали Дуомо извео ускршњи концерт, који је преко „Јутјуб”
канала видело око двадесет
четири милиона људи. Овај
концерт је био симболична
порука љубави, наде и подршке за излечење оболелих од
ковида 19.

МОЈ

избор

МОЈ

Африканац
Душан Коцољевац,
пословни секретар
КЊИГА: Од три ствари које
сам имао да изаберем за ову
рубрику, најтеже сам одабрао
књигу. Да ли због тога што
мање читам у последње време или зато што ништа што
сам прочитао последњих пар
месеци није оставило богзна
какав утисак, нисам био задовољан ниједним насловом
који ми је пао на памет. Коначно, сетио сам се књиге новинара Душана Микље. У питању је путопис „Африканац”,
у којем Микља на живописан
и духовит начин описује своје време проведено на Црном
континенту. „Африканац” је
књига које покрива заиста
много тога: од начина на који
је функционисала југословенска дипломатија, преко расизма и крвавих грађанских ратова, па све до обилажења Килиманџара и посета локалних
фудбалских утакмица. Писац
се труди да прикаже ствари
онаквим какве јесу и посматра их из угла некога ко је
углавном неутралан. „Африканац” је занимљиво штиво
које се брзо чита и књига коју
бих сваком препоручио.
МУЗИКА: Прошле недеље је
преминуо Питер Грин, један
од најчувенијих блуз гитариста и оснивач групе „Флитвуд
Мек”. Случајно сам сазнао о
одласку музичке легенде слушајући програм Радио Београда 202. Споменули су то
тек успут између реклама и
песама које су се такмичиле
за хит недеље. Недавно сам
преслушавао албуме овог гитаристе, па ми се учинило као
да је заслужио више пажње
од успутног помињања на радио-станици. Уколико вам се
слуша блуз, свим срцем предлажем да преслушате његов
албум „In the Skies” и нарочито песме „Slabo Day” и „Apostle”. Уколико нисте за блуз,
најразноврснију музику можете наћи на сајту radiooo-

Страну припремила

Мирјана
Марић
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oo.com. Другарица ми је открила овај сајт прошле године и од тада га посећујем. На
овој страници можете да се
пребацујете из деценије у деценију и слушате популарне
песме из појединачних земаља из целог света. Најбоља
ствар у вези са овом платформом је то што можете да одаберете насумичну земљу и истражите шта се у тој држави
слушало током година.
СЕРИЈА: Ухватио сам себе како опет гледам „Звездане стазе: Следећу генерацију”. Суочен с гомилом препорука за
серије које „стварно морам
да одгледам”, одлучио сам да
посветим своје време класику научне фантастике. Неке
од епизода овог серијала одгледао сам више пута него
што бих смео да признам у
овом тексту. „Звездане стазе”
су помало усамљен феномен
у научној фантастици пре свега због свог оптимистичног
виђења будућности човечанства. То је оно што ме је и
привукло овом серијалу. Приказати људе који су победили
или бар укротили своје демоне и превазишли све проблеме савременог света је нешто
на шта не може често да се
наиђе. Свака епизода „Звезда них ста за” за вр ша ва се
охрабрујућом нотом и бољим
расположењем публике. Поред тога, одмерен темпо епизода и квалитетни дијалози
између ликова омогућују овом
серијалу да стоји раме уз раме с најбољим савременим
серијама. „Звездане стазе: Следећа генерација” је нешто што
стварно морате да одгледате.

СТАРЧЕВО КРОЗ ВЕКОВЕ
У просторијама старе немачке школе на Тргу неолита у
Старчеву, 18. јуна, отворена je
едукативно-изложбена поставка под називом „Старчево кроз
векове”.
Радно време ове установе у летњим месецима, а нарочито у
условима актуелне епидемиолошке ситуације, скраћено је
на неколико сати дневно. Заинтересовани могу доћи у просторије од понедељка до петка
између 13 и 15 сати, а уторком, четвртком и суботом и од
18.30 до 21 сат. Информације
у вези са заказивањем групних
и индивидуалних посета могу
се добити у Дому културе и
Месној заједници. Засад не постоји професионално обучен
водич, али у оквиру споменутих термина дежурају волонтери, који одлично обављају
овај посао. Према речима директора Дома културе, у плану
је да се пронађе начин и ангажује професионално лице за
посао кустоса.
– Формалноправно се не ради о музеју, већ о едукативноизложбеној поставци, али суштински ова установа има улогу музеја, како је у свакодневном говору и називамо. Надам се да ће с временом у свим
аспектима и у пуном смислу
она то и постати – рекао је
директор Дома културе Дарко
Јешић.
Он је додао да је концепција
музеја у зачетку идеје заснована на томе да се представе све
историјске епохе, почев од неолита, па преко римског, античког и средњовековног раздобља;

затим, од периода Банатске војне границе, аустроугарско-турских времена, Првог светског
рата, па све до средине двадесетог века.
– Стална поставка вас хронолошки води из једне просторије у другу, из епохе у епоху.
Још увек радимо на прикупљању репрезентативних експоната, мада смо веома задовољни
материјалом који сада имамо.
У следећој фази опремања музеја акценат ћемо ставити на
формирање реплике неолитске
насеобине у дворишту овог здања. Када је реч о том преисторијском периоду, ми већ сада
имамо значајан број грнчарије
и разног прибора. Наиме, овде
је реч о репликама израђеним
према оригиналним посудама

које се чувају у Народном музеју. Од материјала из тог периода имамо посуде различитих величина и техника израде, карактеристичне за неолитско раздобље. Затим, неколико бриљантно украшених ћупова, разне фигуре и фигурине, прибор за лов и риболов и,
најзад, величанствени „Старчевачки пехар”, као заштитни
знак неолитског Старчева. Између осталог, овај пехар се налази у хералдичкој основи на
застави и амблему нашег насеља – рекао је Јешић.

се одржало до латинског доба
(600. године п. н. е.). Људи су
се тада бавили ловом и риболовом, а постоје докази и о почетку примитивне земљорадње. Пронађени остаци потврђују да је на овом локалитету
постојало трачанско-илирско,
а касније и римско насеље, што
сведочи о континуитету насеља на овој локацији.

Неолитско Старчево
На садашњој територији Старчева постојало је насеље још у
млађем каменом добу (5000–
2000. године пре нове ере) које

Ар хе о ло шки
ло ка ли тет
„Старчево – град” откривен је
током ископавања која су у периоду од 1928. до 1932. године
обављали археолози Народног
музеја из Београда и Универзитета Харвард. Научним радовима публикованим 1932. године новооткривена културна
група неолитског периода детектована је као аутентична и
названа старчевачком културном групом.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Изложба о Јесењину
Ове године сe обележава сто
двадесет пет година од рођења
великог руског песника Сергеја Александровича Јесењина
(1895–1925), па је тим поводом у Град ској би бли о те ци
Панчево приређена изложба
коју чини избор Јесењинових
дела, фотографија и литературе о њему. Изложбу je приредила Љиљана Дракшан, виши
библиотекар.
На поставци се могу видети
фо то гра фи је из по ро дич ног
ал бу ма: род на ку ћа у Кон стантинову, родитељи, сестре

Јекатерина, Катја и Шура, прва супруга Зинаида Рајх, Јесењин као војник санитета у
царскоселским болницама, као
и прва песма „Бреза”, коју је
пе сник об ја вио у Мо скви у
дечјем листу „Мирок” 1914.
Пот пи са на је псе у до ни мом
Аристон, а песниково ауторство је утвр ђе но тек 1955.
године.
Посебну целину на поставци чине фотографије Јесењинове велике и несрећне љубави Исидоре Данкан, америчке
пле са чи це, с ко јом се овај

песник венчао 1921. године и
затим отишао у Америку.
Лепоти лика и дела дивила
се и велика сликарка Оља Ивањицки (1931–2009). Она је богато илустровала публикацију
„Голубен века плавет века – С.
Есенин”, која је објављена у Београду 1995. и која заузима
значајно место на изложби.
Поставку допуњују Јесењинови стихови на српском и руском језику, као и аутори који
су писали књижевну критику
његових дела: Вукашин Костић,
Љуба Вукмановић, Игор Јевсин.

Јесењинова поезија ужива љубав читалаца широм света, а у
нашој земљи је један од најомиљенијих песника. Први стихови су преведени на српски
језик још за песникова живота
1922. године, а прве две збирке
песама 1931. Његова лирика је
утицала и на српске песнике.
Веза у стваралаштву видљива
је код Радета Драинца, Мирослава Антића, Слободана Марковића, Стевана Раичковића, а
Данило Киш и Радивоје Константиновић радо су преводили Јесењинове стихове.

ПОГОДНОСТИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ БИБЛИОТЕКЕ

Резервација књига током пандемије
Са жељом да адекватно одговори на захтеве корисника током пандемије, Градска библиотека Панчево је увела додатне погодности при коришћењу
фонда.
Чланови библиотеке након
провере да ли се тражена лите-

ратура налази у фонду, путем
претраживача на сајту те културне установе, могу мејлом
послати захтев за резервацију
књига. За позајмно одељење за
одрасле адреса је pozajmno@biblioteka-pancevo.org.rs, за
дечје decje@biblioteka-pancevo.

org.rs, за научно naucno@biblioteka-pancevo.org.rs и за завичајно zavicajno@bibliotekapancevo.org.rs.
У мејлу, поред списка жељених књига, потребно је да наведете име и презиме и члански број, а библиотекари ће вас

обавестити да ли је тражена
литература слободна и у које
време можете да дођете по њу.
Рад но вре ме Град ске би блиотеке тренутно је од 9 до
16 сати сваког радног дана,
док је суботом и недељом она
затворена.

Петак, 31. јул 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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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

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције
катаракте.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 13. АВГУСТА
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

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 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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ВОЗИЛА
ПОНУДА

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)

ОГЛАСИ

„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
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (291663)
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КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше, старе играчке, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930. (293957)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, радимо ремонт ваших
пећи. 063/705-18-18, 335930. (293957)

КУПУЈЕМ исправне, неипсравне ТА пећи, полован
намештај, односим непотребне ствари. 061/64130-36, 066/641-30-36.
(293940)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете, долазим.
061/321-77-93. (294049)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, олов9о,
бакар, месинг, алумунијум, веш-машине, замрзивач. 061/322-04-94.
(294019)

ПРОДАЈЕМ угаљ Ресавица. Тел. 304-710. (293961)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, бојлере, акумулаторе, веш-машине,
ПРОДАЈЕМ судоперу и
фрижидере, замрзиваче,
остале кухињаке елементе,
телевизоре. 061/206-26судопера 3.000 нова. 37124. (294049)
568, 063/773-45-97.
(293967)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ГОЛФ 5 продајем или мењам, регистрован, добар.
064/372-94-71. (293835)
ШКОДА октавија 2.0,
2005, у првој боји, фул
опрема. 064/130-36-02.
(294017)

КУПУЈЕМ томос аутоматик, регуларан за пренос
власништва. Може и неисправан. 064/171-22-13.
(293927)

ГАРАЖЕ

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

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003, петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (294017)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Котежу, за аутомобил
или магацин. 063/122-5522. (293885)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гаражу, Котез 2, 062/222553 (СМС)

АПАРАТИ

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.
петора врата, шест брзина. 064/130-36-02. (294017)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе- них. 060/078-47-89,
063/77- 84-789. (293995)
тора врата, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(294017)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран
ЈАГЊАД на продају. Миплин. 064/587-50-24.
ћа. 064/303-28-68 (СМС)
(294017)
ПУНТО 2, 1.2, 2002, пето- ПРАСИЋИ на продају.Мира врата, клима. 064/587- ћа. 064/303-28-68 (СМС)

50-24. (294017)

САМАЧКИ креет, фотеља
мојца, судопера с висећим, орман с ципеларником, усисивач. 063/86182-66. (293939)
ИНВАЛИДСКА колица,
угаона гарнитура, комбиновани фрижидер двомоторац, фотеља, телевизор.
063/861-82-66. (293939)
ПОВОЉНО продајем машину за производњу папирних џакова и кеса.
064/424-95-10.
ПРОДАЈЕМ казан за ракију 100 л. 064/135-81-52.
(293896)
ПРОДАЈЕМ дизне за метан. 064/568-95-76.
(293896)

ПАНЧЕВО, Рибарска, продајем грађевинско земљиште, 45 ари. Власник. Тел.
065/360-62-70 (СМС)
ПЕТ ланаца земље са салашом продајем, на Новосељанском путу, иза Куткове пумпе, 1 км у поље,
удара у Надел. 062/80602-58. (293266)

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
ПРОДАЈЕМ двокрилна
065/893-89-87
улазна врата, крила прозоИСПОРУКА
ОДМАХ
ра са вакум стаклом, ролетне комплет са кутијом. КУЋА, нова, Војловица,
Тел. 013/352-114.
180 квм, укњижена,
(293899)
58.000 евра. 063/784-7134, 063/771-75-96.
ПРОДАЈЕМ штенце малте(292821)
зера, очишћене од паразита. 069/372-09-00. Драган. ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са помоћним објектима у
(293907)
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (293521)

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 октобра 2020. годиште, власник, у одличном стању.
060/373-35-11. (294024)

ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ прасиће, јариће, може и заклане, доносим кући. Тел. 617-336.
(293563)

ЗАСТАВА 101, 2006, атестиран гас, регистрован,
ЗБОГ селидбе хитно проочуван, 700 евра. 063/140- дајем: кухињу 2,6 м дужи62-92. (294051)
не, угаону гарнитуру мебл,
дечју собу, двокреветну,
ВОЗИЛА
предсобље 1.8 м дужине,
ТА пећ 5 квм цер Чачак,
ПОТРАЖЊА
уличну ограду, дужине 10
КУПУЈЕМ аутомобиле у
м, са великом и малом кабило ком стању, од 70 до
пијом. Вреди погледати,
1.800 евра. 062/193-36-05. 063/700-44-89.
(293965)
(294048)

ДРВЕНИ кревети нови 200
х 90, 5.900, душеци језгро
– 5.700. 060/600-14-52.
(293027)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/60014-52. (293027)
ПРОДАЈЕМ мојцу скоро
нову, 12.000. 064/914-5710. (293906)
ПРОДАЈЕМ казан за топљење масти, 80 л.
063/179-01-78. (294804)
ПРОДАЈЕМ полован намештај. 063/832-51-28.
(294028)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
9063/101-11-47. (293554)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
063/705-18-18, 335-.930.
(293957)
КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
шпорете, сервисирам исте.
060/521-93-40. (293872)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу. Кудељарски
насип. 060/367-47-97.
(293986)
ПЛАЦ, нова Миса, Златарска 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, 060/33222-98. (294055)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000. „Јанковић”, 348-025. (293999)
ОМОЉИЦА, 100 квм, новија, 5 ари, хитно, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(294001)
КУЋА, Бањи Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 011/274-80-67.
(293985)
КУЋА, Маргита, 1890 квм
+ 3.5 ара плаца, три етаже, 73.000 евра. 063/74022-41, 065/266-42-28.
(293946)
КУЋА, Омољица, 85 квм, 7
ари, Власник, 1/1, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(293955)
ВИКЕНДИЦА на Поњавици 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. Информације, 063/873-6159. 293968)

НОВА МИСА, кућа, завршни радови, веће квадратуре, дељива, власништво.
‘064/221-36-12. (293875)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село. 066/887-84-00.
(293841)

КУКЋА са помоћним
објектима на Баваништанском путу, продајем или
издајем. 061/366-03-92.
(293874)

НОВА кућа, у центру, 196
квм, луксузна 152.000
евра, договор. 063/232757. (293839)

ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ланаца која се налази уз асфалтни пут Панчево-Баваниште на око 3 км. Тел.
063/472-501. (293850)
ПРОДАЈЕМ: два плаца на
Стрелишту. 064/493-0176. (293854)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,
са помоћним зградама.
062/707-19-64, 062/10338-63. (293831)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јарковцу у центру. Има дом
здравља, основна школа.
061/271-51-52. (293829)
КАЧАРЕВО, кућа на продају, преко 100 квм, ЦГ
грејање, плин и дрва гаража, 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. 064/13642-00. (294010)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
пре Крнете. 063/103-04ЗЕМЉИШТЕ, 110 ари, гра- 33. (294015)
ђевинско, струја, вода, се- ПРОДАЈЕМ 1.24 хектара
верна зона, на асфалту,
њиву, преки пут, 6. дуж,
1.700 евра по ару.
Панчево. 062/251-270.
(294033)
064/136-42-00. (294010)

ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац Долово,
16 аро, Лоле Рибара.
061/654-50-08. (293823)
ПРОДАЈЕМ плац 17 ари
са кућом и викендицом
код Кружног тока на Јабучком путу, погодно за
више делатности. (294036)
ГЛОГОЊ, фарма пилића,
три ниова, 1200 квм, 75
ари, 28.000 + клаона, мешаона, комора. (67),
063/744-28-66, „Милка
М”. (294052)

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

064/64-39-721
НА ПРОДАЈУ стан опремљен 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20 Куткова зграда 063/8563161

ПРОДАЈЕМ кућу, Баваништански пут, 90 квм + 8
ари плаца, легализована.
063/785-60-10. (294028)

ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)

КУЋА на продају 1/1, Карађорђева, горњи град,
Маргита, плац око 7.3 х 40
квм, укупшно 289 квм, кућа и помоћне просторије
68 + 30 + 45 квм. Потребна адаптација, цена
40.000 евра, могућа компензација за грађевински
материјал и мали камион
кипер 3.5 т у висини до
10.000 евра. 062/772-787.
(ф)

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

КУДЕЉАРАЦ, 25 ари,
40.000, Тамиш, плац 5.25,
8.000. (67), 063/744-2866, „Милка М”. (294052)
НОВОАСЕЉАНСКИ пут,
плац, 13 ари, ограђен,
19.500. (67), 063/744-2866, „Милка М”. (294052)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

МИСА, једнособан, 42 +
тераса, реновирано,
26.500. „Јанковић”, 348025. (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, једноипособан, ТА, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (294001)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
2, сређен, IX спрат, усељив одмах. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (293951)
КОТЕЖ 2, двособан, Војвођански булевар, 68 квм,
IV спрат, лифт. 063/10193-96. (293953)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у центру Стрелишта,
31 квм, 28.000 евра, влаТЕСЛА, двособан, I, 54
ник. Звати од 17 сати.
квм, ЕГ, 34.000. (353),
„Премиер”, 963/800-44-30. 064/141-18-51. (293962)
НА ПРОДАЈУ опремљен
стан 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20. 063/856-3161 (СМС)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, I спрат, ЕГ,
Ослобођења. 064/320-8432. (293883)

ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(293870)

marketing@pancevac-online.rs

СТРЕЛИШТЕ, подрум,
приземље, 333 квм, 5 ари,
65.000. (67), 063/744-2866, „Милка М”. (294052)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза исплата. (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.

НАЈСТРОЖИ центар, стан
30 квм, 45.000 евра, власник. Опремљен, одмах
усељив. Тел. 064/848-8884. (293851)

„ДИВА” НЕКРЕТНИНЕ,
основана 1994, пуна правна сигурност, купује станове и куће, исплата одмах. 064/246-05-71.
(293951)

ЛЕП, нов дуплекс, близина
Хотел „Тамиша”, двострано оријентисан, 850 евра
по квадрату. 064/570-6470. (293832)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, све
локације, брза реализација. 063/744-28-66.
(294052)

ПРОДАЈЕМ на Содари једнособан стан, власник.
064/893-98-32, 064/83796-75. (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)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ на дуже једноипособан нов стан у Глогоњу са терасом фунционалан посебан објекат све
одвојено прелепа околина
асфалтни пут. 063/106-0547. (СМС)
ИЗДАЈЕМ собу за самицу
без деце, по могућству
студенткињу у луксузној
кући у Панчеву. Тел.
063/162-97-65. (294044)

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 могућност и одвојено.
За све информације упитати на
тел. 064/807-09-01.
(292958)
СОДАРА, двособан, III,
ЦГ, 47, тераса, празан,
40.000. (67), 063/744-2866, „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)

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.
ЗА ИЗДАВАЊЕ у Тамиш
капији, намештена гарсоњера, 30 квм, на другом
спрату, са гаражним местом у сутерену, великом
терасом и оставом у ходнику. 063/224-733.
(293859)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, први спрат.
Тел. 063/804-15-97.
(293622)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1, ЦГ,
160 евра. Тел. 060/876-0857. (293935)

ЦЕНТАР, издавање канцеларије или стан 50 квм,
двориште 10 ари. 064/94871-22. (294043)

ИЗДАЈЕМ намештен двособанс тан у Димитрија
Туцовића, близу Водне заједнице. Телч. 064/894-1175. (293868)

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 ненамештен једнособан стан у
поткровљу на Содари. Тел.
063/746-24-63. (293969)
ИЗДАЈЕМ стан, од 90 квм,
са погледом на БИГ центар, Стрелиште. 065/83612-78. (293934)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар. 063/502-211.
(293972)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 40 квм. Тел. 064/89850-00. (293860)

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

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1. Тел. 064/564- Котеж 1, Вршачка 1, кућа
82-59. (293853)
је прилагођена за смештај
више људи, 10 – 12. Тел.
ИЗДАЈЕМ дуплекс у цен060/722-14-14. (294014)
тру, гас, намештен, погодно за раднике, фирми.
ТРОСОБАН, мањи ком064/320-84-32. (293883)
плетно намештен Тесла,
ИЗДАЈЕМ намештен једноЈЕДНОИПОСОБАН, наме- ЦГ, интернет, одмах усеипособан стан на Котежу
љив. 064/877-53-09.
штен стам, Котеж 1. ЦГ,
2, 51 квм. Тел. 065/543(294013)
дуже. 064/137-63-17.
17-90. (293971)
(293930)
НАМЕШТЕН једнособан,
ИЗДАЈЕМ намештену гардворишни, ТА, код Хотела
ИЗДАЈЕМ
празан
двососоњеру на Тесли. Тел.
Тамиш, 90 евра. 064/122бан
стан,
Котеж
2,
Стева063/805-59-36. (293922)
48-07. (2934039)
на Шупљикца. Тел.
ИЗДАЈЕМ двособан, намештен стан, Тесла, ТА, депозит. 063/176-23-26.
(293928)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
064/158-15-90. (293981)

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

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, одмах усељиво, центар,
wi/fi, кабловска, паркинг,
повољно. 060/691-88-23.
(293950)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан и двособан стан у
центру. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 066/354-412.
(294000)

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

069/354-55-40. (294006)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан код ОШ
„Ђура Јакшић”. Тел.
063/110-10-75. (294009)

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

ИЗДАЈЕМ нов мањи дворишни стан самцу,с амици. 064/587-50-24.
(294017)

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

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

ИЗДАЈЕМ стан, од 90 квм,
са погледом на БИГ центар, Стрелиште. 065/83612-78. (293934)
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ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

КОШЕЊЕ дворишта, воћњака, плацева тримером.
064/932-52-86. (293254)

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

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (292787)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(293992)

ЛЕКАР, ординација на
продају, 64 квм, у др Касапиновића. Тел. Од 18 до
20 сати. 063/751-07-79.
(293996)
ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, у центру. 066/86649-00. (293938)
МАГАЦИН на Баваништанцу, 40 квм, сув, безбедан, 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. 063/17901-78. (294004)
ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
преко пута болнице у Улици Милоша Обреновића 3.
За све информације назвати на контакт телефон
063/460-060-60.
ЛОКАЛИ, пијаца, 8.000
евра, 10.5 квм, хитно.
(67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (294052)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз житарица. Може и млађи пензионер. инфо на моб.
064/367-96-97 (СМС)
РЕСТОРАНУ Royal u Aviv
parku, потребан конобарконобарица. 0963/216788. (293750)
ПОТРЕБАН мајстор за машинско малтерисање са
искуством. 064/448-69-01.
(293444)
ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Контакт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(293915)
ПОТРЕБНА конобарица за
тениски клуб. 060/362-2221, 060/362-22-26.
(293975)
ПОТРЕБАН возач шлепера
за превоз житарица, седиште фирме у Омољици.
Тел. 063/237-977.
(293976)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144. (293867)
ПОТРЕБНА жена за чишћење зграда. Тел.
060/529-20-30. (294016)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране,
до 55 година старости.
064/255-84-58
ПОТРЕБНА радница у пекари. 064/427-52-71.
(293867)
ПОТРЕБНИ масјтори за
израду и узградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249432. (294040)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дотаву хране, до
55 година старости.
064/255-84-58. (294030)
РЕСТОРАН „Трешњица”,
Тел. 064/361-02-63 потребан кувар, пица-мајстор.
(294041)
ПОТРЕБНЕ раднице у роштиљџиници „Код Тому
Лесковчанина” на пословима продаје и припреме
хране. 065/900-50-08.
(294054)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ПОТРЕБНА радница у трговини „Данијела”.
063/550-166, звати од 12
до 18 сати. (293963)
ТРАЖИ се инвеститор за
градњу објекта колективног становања у Панчеву.
064/866-23-75, 064/99262-91. (293877)
ПОТРЕБАН ваозач достављач хране са искуством
у достави хране. 060/63557-73. (293886)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ПРЕВОЗ камионом дипером до 2 кубика, шљунак,
песак, сејанац, ризла. Утовар и одвоз шута.
064/505-62-44. (292990)
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
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови,брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(293820)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (293317)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (293236)

ПОТРЕБНИ

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, ифнормати,а,
пријемни, могућност online рада, професор. Центар, 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (293987)
ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065>/334-23-38.
8293918)

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

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

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. ВисинВОДОИНСТАЛАТЕР, рено- ски радови. 065/535ч-24вирање купатила, поправ- 56. (294003)
ке, славине, вентили, одгуЗИДАЊЕ, малтерисање,
шење канализације.
реновирање кровова, сти061/193-00-09. (293914)
ропор, бавалит фасаде,
БЕТОНИРАЊА дворишта, бетонирање. 063/865-80рушења објеката, штемо49. (293921)
вања, кошње тримером,
ТВ и сателитске антене,
одношење ствари.
монтажа, дигитализација
060/035-47-40. (293916)
ТВ-а. 064/866-20-70.
РАДИМО све физичке по(293863)
слове: рушења кућа, зидова, обарање стабала, бето- ДРВОСЕЧА, исећи ће монирања, одношење ствари. торном тестером свако дрвој које смета. 063/369064/122-69-78. (293916)
846. (293873)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, ХАУС МАЈСТОР: водовод,
канализације, кабине, сла- канлизација и инсталације. 061/171-54-06.
вина, бојлера, котлића.
(293861)
063/836-84-76. (293917)

"AL SISTEM" d.o.o. Pančevo,
Kneza Mihajla Obrenovića 10a
tel/fax: 013/2332-504; 2332-610,
e-mail: office@al-sistem.com

KONKURS

КОНКУРС

ДИМНИЧАР
Место рада Панчево са околином.
Искуство на овим пословима није неопходно.
Молимо све кандидате да се јаве на телефон
013/335-727

za radna mesta

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje

• Izrada projektne i radioničko-tehničke dokumentacije;
• iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

KONKURS

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
оправке, замена, одмах
повољно. 064/495-77-59,
013/331-657. (293920)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (293840)
СПРЕМАЊЕ станова, ординација, канцеларија.
063/430-409. (294022)

2. Руковалац грађевинским машинама
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 извршиоца
3. Возач Ц и Е категорије . . . . . . . . . .2 извршиоца
4. КВ тесар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 извршиоца
Контакт: 060/644-50-15,
mail: hydroterra.office@gmail.com

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

• 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

расписује

КОНКУРС
за следећа радна места:

Radnik na čišćenju u industriji
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)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/322-04-94.
(294049)

1. Грађевински техничар или инжењер са вишом
школом за позицију шефа градишта
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 извршилац

РАСПИСУЈЕ

Opis posla:

ДОО „ЕЛЕКТРОСТАР”

УСЛУЖНО печем ракију,
Војловица, Шандора Петефија 62. Тел. 065/545-5865, 064/384-54-64.
(293821)

Предузеће DOO „HYDROTERRA” из Панчева, тражи раднике за следећа радна места:

Vozač teretnog motornog vozila

Zainteresovani kandidati će svoju prijavu i CV doneti
lično ili poslati mail.om na adresu: office@al-sistem.com

НЕМАЧКИ часови свим
узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (293837)

za pozicije u Pančevu

5 izvršilaca

• Izrada i ugradnja alu i PVC konstrukcija;
• Rad na visini.

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

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, повољно.
Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (294018)

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

PROJEKTANT U PROIZVODNJI
ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA 1 izvršilac

BRAVAR – MONTER

ЕЛЕКТРИЧАР, сервис,
монтажа, климе, беле технике, ел. Инсталације, бојлери. 060/521-93-40.
(293872)

КП „ЕКО ДИМ” ДОО расписује
за пријем на радно место

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)
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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

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, специјализација из области дерматовенерологије, као и
остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („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 кандидатом изабраним у звање редовног професора закључује се уговор о раду на неодређено време.

Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja
je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i
uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i prostor za napredovanje i usavršavanje.

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.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na
mail: posao@modekolo.co.rs

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

Петак, 31. јул 2020.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
КОМБИ превоз робе, селидбе. Иван. 064/243-8285. (293522)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном месту. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (293995)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33
године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05.
(293989)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду. 060/425-5443. (292728/29)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(292728/29)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-6557.(292728/29)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (293848)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (293989)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (293932)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218894.(292728/29)

ПРАЊЕ тракастих завеса,
брзо, квалитетно, повољно, демонтажа, монтажа.
063/816-20-98, 013/400184. (293932)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха и
намештаја.а 302-820,
КЛИМЕ, монтажа, сервис,
прање, сервис беле технике, електро инсталације.
060/521-93-40. (293872)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

КОМБИ превоз робе, селидбе. Иван. 064/243-8285. (293522)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (292728/29)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном месту. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (293995)

СЕЛИДБЕ
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (293847)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)

marketing@pancevac-online.rs

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
прање, сервис беле технике, 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 ламината. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (293990)

НЕМАЧКИ пензионер тражим жену, да иде самном
за Немачку, хитно. Пожељно Ромкиња, може и
српскиња, до 65 година.
061/228-35-79. (294046)
АКО си усамљена желиш
брак, јави се. 064/437-6359. (293857)

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ПАН студио, све врсте молерских радова, гипсаних
адова, уградња декоративног камења. Уградња 3 Д
панела. 061/134-97-11.
(293855)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз одвозимо непотребне ствари. 064/28030-16, 063/731-77-67.
Владимир. (293970)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-6557.(292728/29)

Поправљамо кровове,
патосирамо/мењамо
цреп, израђуjемо
лимене кровове.

062/827-89-20

(4/293755)

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

(8/292091)
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УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година за дружење, брак, заједнички
одмор. 064/372-94-71.
(293594)

СМЕШТАЈ за 2 – 4 особе,
бања Врујци, Слоба.
064/438-12-35. (292820)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (293588)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-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 парцели топ.бр.2705 и 2706 КО Панчево, Ул. Чумићева
бр. 26, израђен од стране „Арт Ројал Инжењеринг”, Панчево, за инвеститорa „Трифком Инжењеринг” 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, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 07. 08. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,
Панчево.

ЦЕНТРАЛА 301-150,
БЛАГАЈНА 300-830

ТРАЖИ

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

Петак, 31. јул 2020.
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Вољени наш

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 23.
јула 2020. године, у 82. години, преминула наша драга

ЉУБОМИР ДАМЊАНОВИЋ
Не можемо да поверујемо да си нас напустио. Памтићемо твоју доброту, пожртвованост, љубав, радост, када год се појавиш. Ти си наш анђео који се
преселио на небо

Драга наша девојчице,

Воле те заувек супруга МИЛКА,
ћерка МИЛИЈАНА, син МИЛАН, зет НЕГА,
снаја АНИЦА и унуци ДУШАН и ДУЊА

памтићемо твој осмех и окице,
твоју радост,, и говор, и лице.
Нека те чувају анђели,

ВУКОСАВА ДРАГОЈЕВИЋ

онако како ћемо те ми

1938–2020.

(88/293984)

24. јула 2020. године преминула је наша мајка
и бака

чувати у срцу.
САШКА, СРЂА, КОЉА и ЛУКА
(107/Ф)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 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

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)

МАЦА ТОМИЋ
12. IV 1939 – 24. VII 2020.

27. јула 2020. преминула је наша драга мајка и бака

Вечно ће је се сећати ћерка РАДМИЛА, унук
ОГЊЕН, унука ДУЊА и зет АЛЕКСАНДАР

ОГЛАШАВА

(75/293973)

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана детаљне регулације дела блока
089 у насељеном месту Панчево

IN MEMORIAM
Након дуже болести преминуо је, у 82. години, наш брат

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. године.
Наведени плански документ, биће изложен на поновљени јавни увид, у згради Градске управе Града 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 поднети примедбе у току трајања поновљеног јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској
управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева,
Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска
решења.

МИРЈАНА РАДУЛОВИЋ
9. V 1931 – 27. VII 2020.

ЂУРА АЈДУКОВИЋ

Сахрана је обављена 29. јула 2020 на Католичком гробљу.
Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, ћерке МИЛКА и ЉИЉАНА
са породицама
(47/293908)

19. августа 2020. године опростили смо се
од драге нам

Са тугом и жалошћу обавештавамо вас да је наша драга

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 одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

1939.
Онемогућени смо да се присуством опростимо од нашег Ђуке, те овим путем обавештавмао да ће се кремација покојника и полагање урне обавити у кругу његове породице у Хамбургу.
Вечна му слава и хвала.
Сестра ДУШАНКА, браћа МИЛОШ
и ДУШАН са породицама
(64/293941)

БРАНКЕ ПУЉЕВИЋ

КОСАНА ЦАКОВИЋ

дугогодишње породичне пријатељице
НЕГИЦА ЈЕЛИЋ

23. III 1942 – 28. VII 2020.

(87/293994)

преминула 28. јула 2020, у 79. години.
СЕЋАЊЕ

Мила наша, нека те анђели чувају.

Последњи поздрав
вољеној бакици

Твоје ћерке са породицама

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

(94/294021)

Последњи поздрав
тетки

МИТА
ИЛИЈИН
2. VIII 1997 – 2. VIII 2020.

БРАНКИ

ВУКОСАВИ
ДРАГОЈЕВИЋ
Волећемо те заувек.

последњи поздрав од комшија у Војвођанском
булевару бр. 40

од њене МАРИЈЕ
МАГДАЛЕНЕ

Породица

Твоје унуке
МИЉАНА и ЈОВАНА

(32/293890)

(46/293906)

(101/294035)

(70/293959)
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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)

Петак, 31. јул 2020.
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Након изгубљене битке са Covid-19 преминула је наша драга

БИЉАНА ЗАЈИЋ
1954–2020.

МИЛОВАН ВЕСЕЛИЋ МАЛИША

Отишла си изненада, али ћеш вечно остати у нашим срцима.

27. X 1951 – 27. VII 2020.

Супруг МИЛОМИР, синови МИЛАН
и ДРАГО, снаја БИЉАНА,
унук ВЛАДИМИР и унука БОЈАНА
(40/293902)

Последњи поздрав
куми

Последњи поздрав драгом

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.

Нашој драгој

Супруга БРАНКА, син НЕНАД,

ЈАНКУ ПОЛИЋУ

снаја ЈОВАНА и унука ПЕТРА
(59/293931)

МИЛЕНКО, МИЛАН, ЗОРАН,
СЛОБА, ДРАГАН, СИНИША,
ДРАГАН, НЕША, САВА, ВЕЉА,
АНДРЕЈ, НИКОЛА и МИЋА

БИЉИ
ЗАЈИЋ

БИЉАНИ
ЗАЈИЋ

27. јула 2020. године заувек нас је напустио драги
пријатељ

(100/ф)

Последњи поздрав.
Породица СУСЛОВ

НАДА АНГЕЛОВ
са породицом

(104/и)

(58/93929)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

3

МИЛОВАН ВЕСЕЛИЋ

ЈАНКУ ПОЛИЋУ

ДЕЈАНУ
СТАМЕНКОВИЋУ

БИЉАНА
ЗАЈИЋ

од комшија
у Војвођанском
булевару 46

Последњи поздрав
комшиници, а породици искрено саучешће.

Малиша, последњи поздрав од прије БОСКЕ, пријатеља
ЈОЖЕ и наше деце АНЕ, ДРАГАНА, ВУКА и ОГЊЕНА

(76/293974)

(105/294050)

Заувек у сећању
комшија у Улици
Петра Бојовића 14

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 драгој другарици

Последњи поздрав теча

300-820, 300-830
(68/293954)

Последњи поздрав драгом брату

МАЛИШИ

ЉУБИЦА АНКИЋ

од ГОРАНЕ, ВЕЛИБОРА и МАРКА
(60/293933)

Последњи поздрав драгом зету

МИЛОВАНУ ВЕСЕЛИЋУ МАЛИШИ

МИЛИНИ
ЗАРИЋ
ТРИПКОВИЋ

од сестре СЛАВКЕ са породицом

БРАНКИЦА, СЛАЂА,
ГОЦА, САЊА, ТАЊА,
ДУДА и МАЦА

(90/294007)

(57/293925)

Последњи поздрав

Драгој сестричини
последњи поздрав

МАЛИШИ
од ВИДЕ и РАДЕТА
(61/293933)

Браћа СЛАВКО и БОБА и сестре МИЛИЦА
и ЗАГА са породицама
(5/293833)

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати

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 мајци, током лечења и до последњих дана нису одустајали од ње, иако је имала 86. година.
То је за свако поштовање и дивљење.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

БОРИ

Последњи поздрав мајци, баки и ташти од ћерке
ОЛГЕ, зета ПЕРЕ, унука ТАЊЕ и ИГОРА и остале
многобројне родбине, пријатеља и комшија.

МИЛИНА ЗАРИЋ

Хвала им за негу Љубице Анкић.

ВЕРА НОВКОВИЋ

Ћерка ОЛГА КУКРИЋ

(19/293866)

(35/293892)
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После кратке и тешке болести преминула је наша

ЗОРИНКА ДАЈЛИЋ

ВЛАДО ЦИМЕША

1940–2020.

НАДА ЈОВАНОВИЋ

1948–2020.

25. јула 2020, после краће болести, у 81. години,
напустила нас је мајка, бака и прабака.
Сахрана је обављена 28. јула 2020.

6. IV 1942 – 25. VII 2020.

Ожалошћени: супруга БРАНКА, син ВУК, кћи
ТАМАРА, сестра БОСИЉКА као и многобројна
родбина и пријатељи

Ожалошћени супруг РАДОЈКО

Ожалошћени: породица, родбина и пријатељи

(39/293901)

(66/293948)

(36/293895)

Последњи поздрав нашој

25. јула 2020. године умро је наш друг,
од 1963. године

КЕКИ

ВЛАДО ЦИМЕША ЦИЦИ

1940–2020.

Последњи поздрав куму од породице ПРВУЉ
(92/294011)

ВЛАДО Илије ЦИМЕША

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)

Драги Цици остајеш заувек члан нашег разреда, сећаћемо те се и помињати заувек.

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав мом драгом зету

НИКОЛИЋ

Твој М 42
(97/ф)

Последњи поздрав нашем великом
пријатељу

БИСЕРКА

ЈОВАН

1920–2009.

1940–2016.
Ваш РАДИСАВ

(33/293891)

од свастике МИМЕ и ВЕЉЕ

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав најбољем течи од ОЛГИЦЕ, ЖЕЉКА и СТАНКА

Прошло је дванаест тужних година откада ниси са нама

Последњи поздрав драгом теча Влади од ЧЕДЕ, ИВАНЕ и МИЛИЦЕ
(93/294012)

ВЛАДИ ЦИМЕШИ
Последњи поздрав
од СИДЕ и ДУЛЕТА

25. јула 2020. умро је мој друг, мој пријатељ

МИЛОЈКА
МАРКОВИЋ

(83/293993)

16. I 1929 – 2. VIII 2006.

АЛЕКСАНДРА
МИЛУНОВ
2008–2020.

Последњи поздрав куму

ЦВЕТА, КАТА,
ЉИЉАНА
и СЛОБОДАН

Син МАРИНКО
са породицом

(45/293906)

(56/293924)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША
ПОТКОЊАК

МИЛОШ
ЋУП

31. VII 2007 – 31. VII 2020.

2008–2020.
Увек ћеш бити у нашем сећању.

од МИЛАНА ВУЈОВИЋА са породицом

Чувамо те као највеће благо, скривено у
срцу где заборав не
долази.
Недостајеш...
Твоји најмилији:
мајка БИСЕРКА,
отац ЂУРИЦА,
сестра НАТАША
и син УРОШ

(103/294045)

(6/293836)

ЦИЦИ
ВЛАДИ ЦИМЕШИ

Волимо те и у срцу чувамо.
Супруг ПРЕДРАГ и синови МАРКО и СТЕФАН
(95/294023)

Четири године није
са нама наш

Људи, догађаји, време, неће утицати,
остајеш заувек на сигурном, у мом срцу!

од кумова РАДИВОЈА и ДУШАНКЕ ЦРНИ

МИОДРАГ ЖИВУЉ

(84/293993)

(98/Ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ВЛАДИ
од комшија у Букуљској улици.
Породице: ШОЛАЈА, МАЛОБАБИЋ, ПИЛИПОВИЋ, ПРВАНОВ, МАРИНКОВИЋ, ЛАЗАРЕВИЋ, НОВАКОВИЋ и
ПАНДУРОВИЋ
(65/293942)

ВЛАДИ ЦИМЕША

МОМИР
САВИЋ

Твоја породица

Не заборављају га
његови најмилији

(29/2923888)

(9/293844)

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

Петак, 31. јул 2020.

1. августа навршава се година како није
са нама наша драга мама и бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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1. августа 2020. навршавају се две дуге године откако није са нама
наша драга

Мила моја

КОСО

ВЕСНА ПОПОВ
МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ

Рођ. Радојчић

1928–2019.

Твоји најмилији: САША и МИША
(72/293966)

Успомена и сећања... а тек је почело...

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.
С љубављу: ћерка ЈАСМИНА, зет ДРАГО
и унуци МИЛАН и ИВАН са МАЈОМ

Време тако споро пролази а без тебе све је
празно, пусто и пуно туге.
Почивај у миру и нека ти је лака ова земља банатска!

Прошло је десет година откада није са нама

Твој МИТАР МИЋА

(85/293994)

(89/294002)

1. августа 2020, у 10.30, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашој драгој мајци и
баки

1. августа 2020. навршава се година откако
није са нама наша драга

ВОЈИН БОГДАНОВИЋ
1948–2010.
Заувек ће живети са нама.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА, унуци МАРКО и АЛЕКСАНДРА
(91/294008)

ЦАНИ СТАНОЈЕВИЋ

МИРА МИЛИЋЕВИЋ
СЕЋАЊЕ
Брзо је прошла једна година.

3. августа навршава се дванаест година откад те
нема

С поштовањем НЕГИЦА ЈЕЛИЋ

Хвала ти за све.
Нека те анђели чувају.
Син ЗЛАТКО, ћерка СНЕЖАНА и унука ЈОВАНА
(78/293980)

(86/293994)

7. августа навршава се шест месеци од смрти наше
драге

4. августа 2020. навршава се пет година откако
са нама није наш

НАТАЛИЈА
БАБИЋ
НАЦА
2003–2020.

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2020.
У нашим срцима остаде туга заувек.

С љубављу и тугом:
тата

Твоји: син МИОДРАГ и брат СВЕТКО
са породицом

(73/293969)

(50/293911)

IN MEMORIAM

Сваки дан је тежак а рана још увек свежа. Волимо те и чувамо од заборава.

ЦАНЕ СТАНОЈЕВИЋ
Нека те анђели чувају.
Сестра ЛЕПОСАВА и зет СПАСА
(79/29398)

7. августа навршава се шест месеци од смрти драге тетке

Мајка ЗОРКА и ћерка НИНА
(74/293971)

ЦАНЕ СТАНОЈЕВИЋ
РИСТА КАРАВЛА
Увек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Четири године без Тебе.
Недостајеш нам.

ЈЕЛЕНА
ПЕТРОВИЋ

ВЛАДИМИР
РАЈКОВИЋ

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

2. августа навршавају се
тридесет три године откада ниси са нама
Бол и туга остају са нама.
Најмилији

(77/293979)

(62/293936)

Твоји: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН,
ЈЕЛЕНА и МАРИЈА КАРАВЛА

Четрдесет тужних дана
откад је престало да куца срце наше вољене
мајке и баке

РИСТА
КАРАВЛА
Са сетом и љубави радо
те се сећам. Пуно ми недостајеш.
Твој брат ЦВЕЛЕ
са породицом

(20/293869)

(12/293849)9

Вољени не умиру никад

Живећеш вечно у нашим мислима

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ

Твоја деца: ТАЊА, ВЛАДА и унучад МИЛЕН,
ЛЕНА и МИЛОШ

Твоја сестра ЈЕЛЕНА,
зет ЈОВАН, сестричине ЖЕЉКА и ЗДРАВКА са породицом

Брат НЕНАД,
МИЛЕНА, братичине
МАЈА и ДЕЈАНА
са породицама

(44/293905)

(42/293904)

(43/293904)

ДРАГИЦЕ
РАЗДОЉАЦ
1958–2020.
1999–2020.
2002–2020.
Са љубављу: син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА
и унуци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР
(67/293949)

30. јула навршавају
се три године од смрти наше вољене

ЈАНОШ
КОРОДИ
МИЛИЦЕ
ТАНКО

СУБОТИЋ

ЉУБИЦА

(80/293980)

3. VIII 2017 – 3. VIII 2020.

Сећање на наше драге

МОЈСИЈЕ

Живећеш заувек у нашим срцима.
НЕНАД НОВАКОВИЋ са породицом

2018–2020.

Заувек си у нашим
срцима и сећањима.
Твоји најмилији

За све што прошло је
недостајеш!
За све што долази недостајеш!
Твоји најмилији

(71/293964)

(26/293884)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
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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Петак, 31. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
БОЛНО СЕЋАЊЕ

У уторак, 4. августа, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен

ЂУРИЋ
Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

У суботу, 8. августа 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу, обележићемо осам година одласка мога дивног супруга

БРАНКО

ДУШАН

БОЈАН

1970–1989.

1939–2001.

1968–2014.

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА
(51/203012)

ЈАНЕ ДОДЕВСКИ
Драги наш, поносни смо што смо те имали, увек ћеш бити у нашим срцима, јер те
никада не можемо заборавити.

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Супруга МИЦА, син СИНИША
и ћерка НАТАША са породицама

ЂУРИЋ

(63/293937)

Драгој мајци, баки и ташти Јелици

ПОПОВИЋ С. АЛЕКСАНДРА
САШЕ
дипл. авио инжењера из „Утве”
Смрт не брише љубав, остаје незаборав за нашу Африку, Занзибар, Маурициус и све лепоте
које смо доживели.

БРАНКО

ДУШАН

БОЈАН

1970–1989.

1939–2001.

1968–2014.

Твоја МЕНСАХ НЕНА

Породица СТОШИЋ

(102/294042)

(52/29312)

1. августа 2020. навршава се шест тужних и болних месеци без тебе

ЈЕЛИЦА ШТРКАЉ
1934–2016.
Прошло је четири године без тебе.
Вољени никад не умиру, остају заувек у нашим
срцима.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЦАКОВИЋ

Ћерке ДРАГАНА и ГОРДАНА,
унуци МИЛАН и БОШКО и зет ИВАН
(48/293909)

БОЈАН
ЂУРИЋ

ДАЛИБОР СИМОНОВИЋ
Истина је тешка, рана за тобом болна и доживотна. Никада се нећемо помирити са тим што си отишао прерано, тихо и мирно напустио, сине мој.
Нека те анђели чувау.
Неутешни: мама РУЖИЦА и тата ДРАГАН

Драги наш Ђоле, отишао си 2. августа 1987. на
пут без повратка

1968–2014.

МИЛЕВА

БРАНИСЛАВ

2017–2020.

1989–2020.

(16/293858)

31. јула навршава се
двадесет пет година од
смрти наше

Бојане, много нам недостајеш и остаћеш заувек у нашим мислима.

Њихови најмилији

Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(23/293879)

(53/293910)

5. августа навршава се
једанаест година од
смрти нашег вољеног

2. VIII 2017 – 2. VIII 2020.

ЂОКА ЈОСИМОВ
Док живимо, у нашим мислима и успоменама
живећеш и ти.
Твоји: мама СЛОБОДАНКА и сестра ЉИЉА
са породицама
(49/293910)

Бато, био си мој понос. Твој ведар дух
ће ме вечно пратити.
Почивај у миру, недостајеш ми.
Твој брат СРЂАН
са породицом
(15/293858)

ДАЛИБОР
СИМОНОВИЋ
Даки наш, уместо да ти
рођендан славимо ми за
тобом пола године жалимо.
Твоја тета ВЕЦА и браћа ЂУРИЦА и МИКИЦА
(14/293858)

ВЕРИЦЕ
ЉИЉАК

ЖИВАНА
СТОЈАНОВА

1995–2020.

2009–2020.

Још увек те памте твоја
унучад и снаја КЕКА

Твоји: КЕКА и деца

(30/293889)

(31/293889)

НЕВЕНКА
МИЛАНОВИЋ
виша мед. сестра
– ОРЛ
Заувек ћеш остати у
нашим срцима
Твоји ПЕНДИЋИ

САВА ВУРДЕЉА
Ћале,
како време пролази све више ми недостајеш...

(28/293887)

Болиш јаче него првог дана.

2. VIII 2009 – 2. VIII 2020.

(41/293903)

4. августа навршавају се
две године откада нас је
напустио отац и деда

СЕЋАЊЕ

ВЕРА
РАИЧЕВИЋ

Твој син ДУЛЕ

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа до 10 речи
и све то пошаљите на број 1202

МИЛАН
КАТИЋ

Воле те твоји
најмилији: АЊА,
ВУК и ЖАКА

Године пролазе, сећања
не бледе.
Твоје: ЉИЉА и МИРА
са пороицама

Синови РАДИША
и МИЛОМИР,
снаја ВЕРИЦА
и унук НИКОЛА

(17/293862)

(25/293882)

(21/293871)

Петак, 31. јул 2020.

30. јула 2020. навршава се годину дана од
смрти наше драге

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошла је година од смрти мојих драгих родитеља

РАДУЈКО

ГОРИЦЕ ЋУЋА
У нашим срцима и сећањима и даље живиш. Недостајеш све више.
Супруг ЈОВАН, син ДЕЈАН, ћерка
ДРАГАНА, снаја МИРА, зет НЕНАД
и унуци ЕЛЕНА, МАТЕЈА и ДАНИЛО

ДАНИЦА

МИЛАН

1930–2019.

1929–2019.

С поносом и љубављу чувамо Вас у срцу и мислима.
Ваша ћерка ВИНКА са породицом

1954–2020.

(24/203880)

1. августа навршава се десет година од смрти

ЖАРКО ВИДИЋ

(11/293846)

2. августа 2020. навршава се годину дана откако нас је напустила
наша Вања

Четрдесет дана како си ме напустио. Вољени мој Жарко, 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)

ДРАГОМИРА АНКИЋА

ИВАНКА АТАНАЦКОВИЋ

2010–2020.

1942–2019.
Супруга МИЛЕНА са унукама
(3/293817)

Остала је велика празнина, туга и сећање.
Породица АТАНАЦКОВИЋ
(81/и)

Већ годину дана нема наше драге другарице

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 успомену на тебе.
Твоја БРАНКИЦА и ДАРИО
(37/293900)

ЗДЕНКА КАЛУЖА
2010–2020.
Док смо живи живећеш са нама, у нашим срцима и
мсилима.
Ћерке КАТИЦА и ОЛГИЦА са породицама
(10/293845)

3. августа 2020. навршава се пет тужних година
откако није са нама

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
2016–2020.

4. августа 2020. је четрдесет најтужнијих дана
откако ниси са нама

ВАЊЕ
Много нам недостајеш!
ЉИЉА и БОЈКА са својима
(82/293991)

Заувек ћеш бити у
нашем сећању.
ЈЕЛЕНА, САЊА
и ЛИДИЈА

СЕЋАЊЕ
У недељу, 2. августа 2020. године навршава се шест година откако ме је напустила моја драга и вољена мајчица

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ

(18/23865)

Заувек ћеш живети у срцима супруге КИКЕ,
сестре МИЛЕНЕ, ћерки ЈАСМИНЕ и НЕЛЕ,
сина БОРКА и унука ДАНИЈЕЛА и АНДРЕЈА

СЕЋАЊЕ

(13/293852)

МИЛОШ ПОПОВИЋ

КАТИЦА РЕПЕК

2015–2020.

14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.

Још једно тужно сећање на твој прерани одлазак
од нас.
Твоја супруга ЗОРА са децом
(7/293843)

ГОРАН ЈОКИЋ
ГОГО

СЕЋАЊЕ

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)

1981–2001–2020.
Године пролазе, бол и
туга остаје вечно.
Анђеле вољени.
Тата РАДИША, мама
МИРА и брат
ГРАДИМИР с ВЕСНОМ

Најдражи моји

Тужно сећање на нашег брата и мајку

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ
2014–2020.
Много нам недостајеш.

Твоја НАДА и ЉИЉА
(22/293878)

(55/293923)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЂОКОВИЋ

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

МИЛИЦА
СТАРЧЕВИЋ

2015–2020.

2001–2020.

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима
мојим.
Ваша ЗОРА са децом

ЈЕЛЕНА ФАРКАШ

(8/293843)

(54/

2003–2020.
Породица

НИКОЛА
СРБИН

КАТИЦА
ЈОВАНОВ

1971.

2010.

Никада вас неће заборавити ваши:
ЈОВАН и ЈЕЛЕНА
(2/293814)

МИРОСЛАВА

ВИТОМИР

1930–2007.
1924–1994.
Љубав према вама јача је од заборава.
Ваши најмилији
(4/293825)
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 31. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВКЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ФИТНЕСОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА РАЗГИБАВАЊЕ
Вежбање утиче на наше здравље, тако изграђујемо мишиће који нас дуже чине младоликим и снажним. Уз
адекватне вежбе постижемо фигуру
која нам подиже самопоуздање, боље
се осећамо, здравији смо и срећнији.
Представљамо Панчевке које то најбоље знају.

тако да боље обавља ју све сво је
дневне обавезе и
бо ље спа ва ју –
закључује она.

је одржано 2017. године на Кипру,
где сам наступила у категорији аеробик фитнес, па је требало припремити и соло тачку са елементима аеробика и гимнастике и изаћи на бину –
прича нам Сандра.
Најдрагоценије што јој је фитнес
донео, поред лепо обликоване фигуре, јесте квалитетнији начин живота
и „оаза мира” која јој ублажава све
стресне ситуације и враћа осмех на
лице након напорног дана.

Лековити
тренинзи

Марина Маленов
(23) запослена је у
Зорица Јовановић Ранковић (43) за- тре нинг-цен тру
вршила је Факултет спорта и физич- „Гво жђар”. Свој
ког васпитања, смер: кондиција, и пр ви тре нинг је
специјалистичке студије на Високој одржала пре пет
спортској и здравственој школи на го ди на у ма лом
смеру: специјалиста за рад с децом клубу који се звао
и млађим категоријама спортиста. „Боди баланс”.
– Претходно сам
Као девојчица, тренирала је спортску гимнастику, а у средњој је била била вежбач из прчирлидерсица тада прволигашког КК- вог реда и обожаа „Профиколор”. Седам година, до вала сам групни
2019, водила је манифестације „Фит- фитнес. Маштала
нес деј” и „Фитнес парк” града Пан- сам да једног дачева, када се повукла због повреде на постанем тренер. У овом спорколена.
– Фитнесом сам почела да се ба- ту ми се допада то
вим још као студенткиња медицине што имам могућ2002. године и као „вежбачица” из ност да у складу са жељама клијента,
првог реда помагала сам својим тре- али и по некој својој мери, креирам
нерима у тадашњем најбољем и нај- тренинг. Такође, и то што стално упопосећенијем фитнес-клубу „Бушидо” знајем нове људе – прича она.
Марина држи групни фитнес и персоналне тренинге. Она
највише воли да трчи, а њена
уобичајена деоница дуга је пет
километара.
– За мене је највећи успех
када вежбачи с тренинга оду
кућама срећни. Најлепше је
када сам уморна, тужна или
забринута, а онда дођем у салу, сачека ме мој тим и све то
што ме је тиштaло нестане у
тих сат времена тренинга –
каже.
Изазов је, објашњава, радити у граду где је велика конкуренција.
– Вежбање је јако важно,
како за физичко, тако и за
мен тал но здра вље. Њи ме
прeвасходно јачамо имунитет,
а с друге стране, након вежбања осећамо се растерећено,
што је доста значајно јер сви
живимо брз темпо живота где
је стрес на сваком кораку –
прича Марина.
Захваљујући послу којим се
ба
ви,
упознала је пуно људи и
Зорица Јовановић Ранковић
научила да цени себе, свој рад,
у Панчеву. Тада сам, 2. септембра, као и људе који су уз њу у целом том
одржала свој први самостални час ае- процесу стварања и рада.
робика. У препуној сали била сам мокра већ након три минута загревања, Превазилажење граница
али тај адреналин који сам осећала Марина Марјановић (30) завршила је
гурао ме је да ми часови буду све за- Средњу балетску школу „Лујо Давинимљивији, да их имам више и да на чо” у Београду. Кросфитом се бави
њима буде што више вежбача – прича четири године и до сада је освојила
Зорица.
велики број награда.
Она каже да је фитнес специфи– Од своје треће године сам физиччан у односу на друге врсте вежба- ки активна. Кренула сам у школицу
ња, јер је то организовано вежбање с балета, а након тога сам завршила
лепо поређаним вежбама за читаво основну и средњу балетску школу, одтело и уз музику која је мотивишућа сек за класичан балет и савремену
јер је „умиксована” у одређеном рит- игру. Пар година касније тражила сам
му. Ту је увек и инструктор који даје нову страст и тако почела да трениупутства за правилно извођење ве- рам кросфит. Сам почетак је био чужбе и мотивише да вежбачи издрже дан јер је прелазак с врхова прстију
до краја.
на олимпијску шипку и дан-данас не– Као тренер и као вежбач највише појмљив појединцима, а тако сам се
волим да радим и водим часове total body workout, уз велики број реквизита, најчешће уз
тегове и степер, а затим пилатес. Спој снаге, флексибилности, издржљивости и моторике – то су тренинзи које обожавам и за које мислим да су
најефикаснији за наше здравље – каже.
Круна њеног спортског рада
била је 2016. година, када је
изабрана за фитнес личност
године у категорији најбољи
фитнес инструктор групних
фитнес програма испред Савеза за рекреацију и фитнес
Србије.
– У фитнесу је најбоље то
што мо гу све осо бе ко је су
здравствено способне да се баве рекреацијом и што стално
радите на себи и тако напредујете. Мој мотив је: буди најбоља верзија себе. Особе које
вежбају су психички стабилне,
добро расположене, дружељуМарина Маленов
би ве, до бро кон цен три са не,

Тајна

Најбоља верзија себе

Ослободи ум, упознај своје тело

Марина Марјановић
и ја осећала. Ја немам објашњење зашто и како, али у кросфит сам се одмах заљубила – прича Марина.
Она ужива и у такмичењима. Освајала је медаље у Србији, али је стизала и у финала на Кипру, у Атини, Мађарској и Румунији, где се 2018. попела на победничко постоље да прими сребрну, а 2019. златну медаљу.
– Сав тај успех делим са својим
тренером Ненадом Максимовићем и
клубом у ком тренирам, а то је „MaxBox” – објашњава.

Маријана
Сматра да овим спортом може да
се бави сваки појединац, рекреативно или такмичарски, јер се свака вежба прилагођава физичкој спреми
особе која тренира. Старосна граница у њему не постоји.
– Уз кросфит сам научила
да се носим с неуспехом, да се
радујем успеху, истрајавам у
зацртаном циљу и да идем напред и када је тешко. Стекла
сам мноштво правих пријатеља и путовала захваљујући такмичењима, а од када сам постала тренер, своје знање и искуство могу да пренесем на
остале који деле исту страст
као и ја – закључује Марина.

Маријана Јеленковић (38) бави се
фитнесом двадесет четири године, а
последњих девет води свој клуб.
– Почела сам рекреативно у првом разреду Гимназије, а већ са двадесет три сам постала тренер у „Бушиду”, првом фитнес-клубу у Панчеву. Иако фитнес тада није био баш
претерано популаран, мене је јако
привлачио и врло брзо сам постала
овисник о вежбању. Нисам пропуштала ниједан тренинг, а поред одлажења у клуб, вежбала сам често уз
снимке Синди Крафорд. Ја сам, иначе, још са својих пет година одлазила с мамом у „Партизан”, где је она
радила вежбе Милене Дравић – прича
уз осмех Маријана.
Иако је студирала стоматологију,
на позив својих учитеља фитнеса почела је да држи тренинге и преусмерила се на студије Више тренерске
школе, смер: рекреација и фитнес.
Она држи тренинге из класичног хај-лоуа, тае боа, степ аеробика, пилатеса и, од пре пет година, и часове јоге,
која јој се сада највише
допада.
– У овом послу је најлепши рад са женама,
јер поред тренерског посла некад треба бити и
психолог, што није лако, али баш упознавање
и рад с различитим профилима личности добро
утиче на мој духовни
раст – прича Маријана.
Она објашњава да вежба ње ути че на те ло
исто онолико колико се
одражава и на психу.
– Женама је углавном први мотив фигура, а кад остваре жељену форму, постају сигурније у себе, што се
Јеленковић одражава и на друге животне аспекте. Здравије
су и то чини да се безбедно осећају у
свом телу. Јако је важно истаћи да се
вежбач кроз тренинг ослобађа и нагомилане негативне енергије, након
чега му је све лакше и радосније –
каже она.

Два читаоца који до 5. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Чију тајну не бисте никада
открили?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Буди самоуверена
Ауторке Кети
Кеј и Клер
Шипман написале су информативан и свеобухватан водич за разумевање самопоуздања, ко ји
пружа и савете на који начин да оснажите своју личност – за жене свих старосних група у свим фазама каријере. Комбинујући најсавременија
истраживања из психологије с примерима из сопственог живота и живота других успешних пословних
жена, ауторке вас подстичу да прихватите изазов на радном месту, нуде инспирацију и практичне савете
како да савладате препреке и остварите каријеру какву желите и заслужујете. Уколико се плашите да
ће оно што кажете звучати глупо,
ако сумњате да ли сте заслужиле да
будете успешне и задовољне, обрадујте себе овом књигом…
Два читаоца који до 5. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вам подиже самопоуздање?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Јака воља
Сандра Смилевски (36) дипломирани је економиста, а фитнесом се бави двадесет година.
– Почеци су били тешки, требало је доста тога уклопити:
наћи партнера за тренинг, па
тренажни програм и начин исхране који ће ми одговарати...
С временом, корак по корак,
све ми је постајало разумљивије и лакше. Врло брзо сам,
на предлог тренера, почела и
да се такмичим – прича Сандра.
Каже да је највећи изазов избалансирати исхрану да би се постигла жељена форма, а да се у исто време мишићи одрже „будним”.
– Учествовала сам на многобројним такмичењима, а од успеха бих
издвојила прво место на Светском првенству које је одржано у нашем граду, друго место на Светском првенству у Литванији 2007. године и треће место на Светском првенству које

Италијански
писац Доменико Старноне, који је нашу читалачку публику
осво јио ро маном „Пер тле”,
представља нам
се и књигом о
присности, поверењу и несигурности, о проблемима с којима се свакодневно
суочавамо у љубави.
Роман „Тајна” је још један доказ
Старнонеовог језичког, стилског и
креативног мајсторства, a у средишту његовог приповедања увек је
љубав. Препознаћете се у његовом
главном јунаку Пјетру, који је у
бурној вези с Терезом. После још
једне од бројних свађа њој сине
идеја: испричај ми нешто што никад никоме ниси рекао, испричај
ми оно чега се највише стидиш и
ја ћу урадити то исто. Тако ћемо
заувек остати повезани. Убрзо ће
се, наравно, растати…

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Сандра Смилевски
Страст према фитнесу омогућила
јој је да се бави послом који је сваког
дана чини срећном и испуњеном.
– У сали је углавном добра атмосфера, што, морате признати, на већини других радних места није случај.
Уме да буде физички напорно, али
мислим да сам предодређена да све
то изнесем са осмехом на лицу –
закључује Маријана.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
која дијета је за вас била најуспешнија. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Још ниједна! Код мене никако
да дође тај понедељак од којег почињем с дијетом.” 064/2110...
„Најуспешније су биле оне дијете кад се заљубим, па заборавим
да једем! Штета што се килограми
враћају чим спадну ружичасте наочаре.” 064/6155...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање да ли љубав може
имати победнике:
„Може: децу која се роде из те
љубави!” 063/8264...
„Довољно је само да волиш и већ
си победио!” 064/1683...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ЉУБОМИР СТЕВКОВСКИ, СПОРТСКИ РАДНИК

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ХАЏИ ПРОДАНОВА

СРЦЕ КАО ПАНЧЕВО ВЕЛИКО

Буна која је морала
да пропадне

Готово да нема Панчевца који
њега не познаје. Цео радни век
је провео у рукомету, али кад
год је затребало – био је на
услузи и другим спортовима.
Човек од поверења, спортску
администрацију држи у малом
прсту, боем, пријатељ... Ово је
прича о Љубомиру Стевковском, или једноставно, како би
многи суграђани рекли – о нашем Љуби.
Његови родитељи су пореклом
из Македоније, али упознали
су се у Јабуци, где је 10. септембра 1954. рођен и јунак наше приче. Љуба је основну школу завршио у родном месту, а
потом је похађао средњу ЕТШ
„Паја Маргановић”. По одслужењу војног рока у Скопљу,
Врању и Титовом Велесу, 1976.
године, посветио се рукомету.
Спорту коме је дао све. И данас је Градски рукометни савез незамислив без Љубе.
– Дружио сам се с рукометашима у родној Јабуци. Тако
сам и заволео ту лепу игру. Можда су ме лоптом највише „инфицирали” Мића Стојановић
и Спировски. Сећам се, играло
се на пијаци, на бетонском терену. Било је то дивно време.
Одмах по повратку из војске,
1976. године, постао сам члан
управе и секретар РК-а „Гоце
Делчев” из Јабуке – присећа се
Љуба својих почетака.

СПОРТ СКА
ПОРОДИ ЦА
Да би неко водио живот
као наш саговорник, мора
да има и снажну подршку
породице. Љубина је цела
у спорту...
– Ћерка ми је играла рукомет најпре у Јабуци, а
после и у Панчеву. Њена
деца, моји унука и унук,
такође су заволели лепљиву лопту, син ми је фудбалски судија, а супруга Гоца
у Градском фудбалском
савезу ради исти посао као
и ја. Такође, веома дуго –
поносно прича Љуба.
Убрзо је положио испит за
рукометног судију, а већ 1980.
године прешао је у тадашњи
Општински рукометни савез,
на место секретара, где ради и
данас. Али та организација се
сада зове Рукометни савез града Панчева. Најпре је радио
преко студентске задруге, а
радни стаж му је кренуо 1985.
године.
– Што се суђења тиче, догурали смо до другог ранга такмичења у Југославији. Прве
утакмице сам судио с Којом
Самоловим, али највише сам
правду делио у пару с Јовицом
Станковским. Судили смо заједно све до његове смрти 1998.
године. Било је „врућих” терена тада, нису судије биле поштоване као данас, нису имале ту моћ. По окончању судијске каријере седам година сам
радио као контролор, а потом
исто толико и као делегат. Оно
што је сигурно, мислим да ћу
бити доживотни записничар на
утакмицама. Ко год је позвао
да му треба помоћ, радо сам се
одазивао. Водио сам записнике на рукометним теренима
широм јужног Баната. И данас
то радим – са осмехом прича
човек који пријатељства стечена широм Југославије не би
мењао ни за шта на свету.
Много тога је овај рукометни вук претурио преко своје
главе. Било је и тешких дана,
али он се не жали.
– Сада је посао секретара
умногоме олакшан. Све што је
потребно, окачиш на сајт и готово. Некада сам водио и по

Љубомир Стевковски
три лиге, па је требало записнике и билтене послати поштом, на преко 200 адреса. Уз
све то, требало је то и „одштампати”. Да, радио сам гештетнером, старији суграђани ће
знати која је то машина. Најпре посебном писаћом машином, која прави отиске на папиру, тачније исцепа га, откуцам материјал, потом ту матрицу намажем бојом, а онда
гештетнер „штампа”. Велики
посао. Често сам ангажовао и
Гоцу и Цецу, да хефтају записнике, да их слажу у коверте.
Некада сам у Јужнобанатском
округу имао 30 клубова, данас
је тај број спао на 15. Са свима
сам лепо сарађивао, свима био
на услузи. Прелазни рокови
играча били су прича за себе.
Често сам и ноћу откључавао
канцеларију како би се нека
регистрација завршила у задатом термину прелазног рока, а
људи из клубова знали су да
кажу: Љубо, остави неко празно место за регистрацију играча, за сваки случај, завршава
се прелазни рок – препричава
наш саговорник како се некада радило.
Љубомир Стевковски је оставио неизбрисив траг у панчевачком спорту. Променило се
много председника и секретара Општинског рукометног савеза у његовој каријери. Са свима је био у добрим односима.
– Заиста велики број истакнутих спортских радника: Влада Деановић, Миле Јаковљевић, Мира Косановић, Сава Давидов, Карло Ранц, Радомир
Гроздановић, Ратко Николић,
Данило Стричевић, Милан Балаћ, Дане Станковски, Драган
Буквић, Бранка Марић... Нека
се не наљуте они које сам ненамерно изоставио, али са свима у савезу увек сам имао добру сарадњу. Током ове четири деценије рада и дружења с
рукометним радницима, а највише сам волео када је ОРК

„Панчево” недељом у 11 играо
на Градском стадиону, па када
се скупе и играчи, судије, делагати, стекао сам пријатеље и
међу тренерима, као што су:
Роби Сенеши, Милан Крстић,
Ненад Кецман, Драган Лечић,
Бранислав и Љуба Покрајац,
Љуба Обрадовић, Милорад Шешлија, Никола Марковић, Жикица Милосављевић, Игор Шуловић, Иван Петковић, Марко
Крстић и многи други. Такође,
сјајно сам сарађивао и друговао и са судијама, међу којима
су били: Пера Пупић, Предраг
Обреновић, Желимир Север,
Неша Косановић, Бане Николајевић, Петар и Матеја Крањц,
Мартон Фабијан, Миливој Секулић, па с младим снагама
Марком Секулићем и Владимиром Јовандићем, као и с Весном Жилевски и Јеленом Колоски. Увек сам сјајну сарадњу
имао и са челницима Спортског савеза Панчева, с добрим

ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО ВА ЖНИ ЈЕ ОД НОВ ЦА
Много тога је наш саговорник претурио преко своје
главе током четири деценије бављења рукометом.
Својевремено су му, док
је још био судија, дан пре
утакмице нудили и новац за
сутрашњу победу.
Љуба, наравно, није прихватио.
Меч је завршен како је завршен, а Љупче је остао у добрим односима са оба клуба.
радницима као што су: Ђорђе
Славковић, Миле Угрен, Пеђа
Стојадинов, Влада Ковачевић,
Дарко Јовичић, Ненад Марин,
Слободан Битевић, Дејан Перић... Нажалост, неки од поменутих више нису међу нама,
али поносан сам на наше пријатељство – не заборавља Љуба своје сараднике и другаре.

СУ ДИ ЈЕ – ПА СО ШЕ НА ПРЕ ГЛЕД!
Пет-шест година заредом
Стевковски је као судија гостовао на турниру млађих
категорија у немачком граду
Брауншвајгу, где су клинци
из панчевачког „Динама”
били редовни учесници.
– Најчешће сам судио с
Дулетом Радановићем, мада сам једне године правду
делио и с колегом из Израела. Често волим да се шалим да сам одсудио највише међународних мечева,
јер сам у Брауншвајгу делио

Мало људи зна да је Љуба
заједно са својим пријатељима
1982. го ди не био осни вач
ЖРК-а „Јабука”.
– Било је интересовања, играле су девојке из места. Зато
смо Јоца, Која, Бране Мицковски, Боривоје Колоски, Миша
Тодоровски и ја формирали нови клуб. Функционисали смо
до санкција, али данашњи ЖРК
„Јабука”, који се такмичи у Другој лиги, наследник је тог клуба. Ма, радили смо све. Ускакали смо да помогнемо. Био
сам и уз организаторе „Радничких спортских игара”, „Сеоских
спортских игара”, па сада и уз
„Спортске игре младих”. Једноставно, желим да помогнем
да увек све протекне у најбољем реду. Да помогнем пријатељима. Знали су људи из спорта да кажу: „Ма, код Љубе може све”. И јесте тако. Вероватно ме због тога цене и поштују
– додаје Стевсковски.

правду на свакој трећој
утакмици. Сећам се, једне
године, на преласку границе, цариници никоме у аутобусу нису тражили пасоше, јер су већ знали експедицију из Панчева. Ипак,
путне исправе смо на преглед морали да дамо само
Дуле и ја. Рекли су нам: „Ви
судије сте мућкароши, ваше
пасоше морамо да проверимо” – с карактеристичним
смехом препричава Љуба
ову анегдоту.

– Мој деда Трандафил,
који је од нас четворо унука
мене највише волео, једном
ми је рекао: „Сине, у сваком
месту мораш да имаш по
једну кућу. Не да их зидаш,
већ да имаш коме да се
обратиш”. Тај дедин савет
памтим цео живот. И по њему се водим – са сетом у
гласу каже Љуба.
Пријатељство је некада
било важније од новца.
Увек уз рукомет, уз играче,
уз људе из клубова. Уз спорт.
Готово да не постоји нека рукометна прича у нашем граду
и околини у последње четири
деценије а да Љупче није био
њен актер.
– Заиста много незаборавних тренутака. И када бих се
поново родио, опет бих све исто
радио. Од моје Јабуке, па надаље. Стекао сам хиљаде пријатеља у Југославији и иностранству, нека пријатељства
трају и дан-данас. Много ствари у животу не бих доживео и
прошао да није било спорта и
рукомета. Плакете за рад добијао сам са свих страна, а међу њима су и покрајинска и републичка признања. И када будем отишао у пензију, радо ћу
помоћи сваком клубу, уколико
моје услуге некоме буду требале. Ту сам, ништа се не мења...
– поентира човек који има срце велико као Панчево.
Љубомир Стевковски, или
јед но став но – наш Љу ба.
Људина!
Александар Живковић

Хаџи Проданова улица се налази на територији Месне заједнице Тесла, између Улице
Стевана Шупљикца и Банијске, а названа је по војводи
из Првог српског устанка.
После слома Првог српског
устанка 1813. године Турци
су наставили да спроводе терор. Сулејман-паша Скопљак
слао је наоружане одреде по
селима да, под изговором да
траже оружје и хајдуке, пљачкају, повећао је порезе, а наметнуо је и кулук за оправку
Београдске тврђаве. Било је
питање времена када ће се
потлачени народ опет дићи...
У лето 1814. године пожешки управитељ Латиф-аг а
склонио се с пратњом од куге
у манастир Трнава у Драгачеву. На дан 16. септембра, кад
су Латиф-ага и војвода из Првог српског устанка Хаџи Продан Глигоријевић, настањен у
Трнави, били неким послом у
Карановцу, данашњем Краљеву, у манастиру су се посвађали Латиф-агини људи и
Срби, које су предводили
Хаџи Проданов брат и игуман Трнаве Пајсије. Они
су заробили Турке и међу
собом поделили њихове
ствари. Знајући да ће уследити турска одмазда, Хаџи Продан се одмах одметне и почне да скупља
војску у пожешкој, крагујевачкој и јагодинској нахији, с намером да дигне
општи устанак.
Истовремено, пошаље
гласника Милошу Обреновићу, позивајући га да
се стави на чело устаника, „са онако истом влашћу какву је Кара-Ђорђе
имао у прошастом”.
Милош га, међутим,
одбије. Италијан Бартоломео Кунибер, Милошев
ле кар, ова ко је то опи сао:
„Време и околности беху рђаво избрани; зима се приближаваше; бејаше оскудица у
храни, оружју и новцу, а куга
још бешњаше. Било се бојати
да Срби, у раду на пословима
око тврђаве београдске, не буду задржани као таоци, или
да не плате животом за буну
својих сународника... Места,
која су требала служити за
уточишта, као у Првом устанку, женама и деци, не беху
још ни ма ло при пре мље на;
оставити своје породице по
селима, значило је предати
их у ропство и оставити их на
милост и немилост суровом
непријатељу; склонити их по
скривеним местима (збеговима) у дубини шума, значило
је осудити их да помру од зиме на оштром времену... Одмеривши све ове околности,
Милош јасно увиде да буна,
која се спремала букнути, не
може имати доброга исхода,
и да би се народ, кад би је
хтео потпомоћи, изложио недогледним несрећама и очигледној пропасти. Он, дакле,
поручи Хаџи Продану и осталим устаницима да се макну
тога предузећа”.
И не само да им је то поручио него је понудио везиру
Сулејман-паши своју помоћ
за гушење буне, у замену за
обећање да ће бити опроштено свакоме учеснику буне који

се преда, изузев Хаџи Продана и његове браће. Заједно с
Турцима, Милош је угушио
буну, уз већи отпор само у
крагујевачкој нахији. Устаници су код Кнића извојевали
победу, али су се потом разишли кућама, а Хаџи Продан
је пребегао у Аустрију, па је
буна тако пропала.
Сулејман-паша, међутим,
није одржао реч. Из јагодинске и крагујевачке нахије покупљено је око 300 истакнутих људи и у оковима спроведено у Београд, где су погубљени, а један од изазивача устанка, игуман Пајсије,
набијен је на колац. Побуњени крајеви, а затим и Београд, постали су велика касапница Срба.
Љуба Ненадовић у „Прилозима за србску историју” овако описује Београд после пропасти буне: „Са зидова градских и варошких караула штрчале су мотке и кочеви с одсеченим главама око којих се

Војвода Хаџи Продан
гавранови скупљају; одмах изван вароши, нарочито поред
глав ног пу та од Стам бол-Капије ка Теразијама и од
Баталџамије ка Ташмајдану,
непокопане и унакажене лешине око којих се пси отимају, или још живи мученици на кољу, који се по дватри дана боре с душом и разговарају са сродницима”.
И Вук Караџић и Сима Милутиновић опширно и с пуно
детаља изнели су, у својим
списима, бројне злочине и
масовна страдања српског становништва с краја 1814. и почетком 1815. године. Турски
министар спољних послова,
објашњавајући аустријском
посланику зашто се у Србији
спроводи терор, казао је да
„та раја мора помрети, која
се тако често буни”.
Хаџи Продан је из Аустрије побегао у Влашку, а одатле
у Грчку, где је 1821. године
учествовао у рату против Турака. Умро је четири године
касније.
Хаџи Проданова буна није
остала без последица. Турско
насиље после њеног гушења
било је још један разлог да се
народ следеће године дигне
на Други српски устанак. Покренут је готово у истом крају као и буна 1814, али је био
боље припремљен, па је довео до стварања нововековне
српске државе.
Р. П.

Хаџи Проданова улица
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Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Слушајте пажљивије кад вам
неко нешто прича. Ако већ нешто питате, сачекајте одговор.
Паметно баратајте новцем, без
обзира на то колико зарађујете,
да не упаднете у непланиране
трошкове.

У дилеми, у трилеми... Ма, налазите се у сулудој ситуацији
кад сте просто приморани да
бирате. Ако је икако могуће,
играјте још мало ту игру – ствари ће се рашчистити саме од
себе. Пред вама је велики финансијски добитак.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пружа вам се идеална прилика
да рашчистите све несугласице
с партнером, али пажљиво бирајте речи. Финансије су вам
много танке, па ћете бити принуђени да нађете и неки хонорарни посао.

Чини вам се да вам послови и
не иду баш онако како сте планирали. Будите обазриви с новцем, не залећите се превише и
избегавајте велика улагања.
Штедња, штедња...

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Партнерски односи су у мирној
фази. Кад је реч о послу, немојте седети скрштених руку – не
оклевајте и прихватите се свих
оних наизглед досадних послова, који ће вас лансирати на
положај који очекујете.

Пречесто користите речи „касније” и „сутра”. Активирајте
се мало. Заостали дугови, наплате из разних извора, чак и
кроз шпекулације... Игре на
срећу вам могу донети новац.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ваша потреба за љубављу је у
овом периоду пренаглашена,
али на неки чудан начин је потискујете и све сводите на
страст и гимнастику. Идеално
је време да поведете и неке
озбиљне разговоре.

Поново вам постаје актуелно
све што је везано за стране
просторе. Приватни послови
доносе највише новца, а потом
и могућу сарадњу са странцима. Свакодневни послови су у
паду.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Поведите мало више рачуна о
свом здрављу, могуће су уринарне инфекције. Трудите се да
не реагујете на сплетке и закулисне радње око себе, само се
усредсредите на себе.

Поведите рачуна о томе шта говорите сарадницима, јер су напетост и љубомора на највишем
нивоу. Финансије се поправљају, могући су и већи добици,
али све то вас не задовољава.
Здравље вам је угрожено.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Окрените се свакодневним обавезама и завршите их да бисте
избегли последице. Финансије
су на доњој граници, па ће било какво улагање донети само
велике губитке.

(19. 2 – 20. 3)
Ваше мисли су ове седмице
усмерене на проширивање породице или сређивање односа
са укућанима. Партнер вам је
наклоњен и пружиће вам велику финансијску подршку да завршите започете пројекте.
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НЕОБИЧНО ЛЕТО НА БЕЛОЈ СТЕНИ

РАЈСКА АДА ПОД БРЕМЕНОМ ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ
Бела стена је једно од најскровитијих места која припадају
територији нашег града. Многи чак и не знају да та ада на
Дунаву припада Панчеву, нити где се тачно налази, па чак
ни да постоји.
С друге стране, они који су
бар једанпут крочили на тле те,
слободно се може рећи, оазе
дивљине, а истински су љубитељи природе, истог момента
доживотно су се у њу заљубили.
Истини за вољу, то није место за свилене и претерано урбане јер, поред честих инвазија комараца и других недостатака, тамо нема ни струје ни
воде. Међутим, баш то фанови
Беле стене сматрају и главним
разлогом због којег она одолева евентуалној најезди разних
новокомпонованих богаташа.
Ипак, коронавирус и немогућност путовања довели су до
тога да се викендице на тој прелепој ади продају као никад...
Једна од највећих и најлепших
ада на Дунаву – Бела стена, чији
је званични назив Форконтумац,
деценијама привлачи људе жељне потпуног отклона и опуштања у чарима дивље природе.
Иако због, бар у овом делу
лета, неповољног времена за одлазак на места згодна за расхлађивање, ни овај зелени кутак није обиловао великим бројем купача, ово рајско острво је,
с почетком пандемије, ипак постало веома популарно. И то за
потенцијалне купце викендица.
Тако је, према речима редовнијих становника, од марта наовамо продато више објеката него у последњих десетак
година. За многе који себе сматрају тамошњим домороцима
то и није толико лепа вест, будући да су мир и тишина нешто у чему већина њих највише ужива.

виновник, а једна од њих изгледа овако:
– Споменуо сам једном згодом у неком друштву како сам
често веслао и по неколико километара, што ми појединци
нису поверовали, па сам усред
зиме одлучио да за опкладу
савладам дистанцу од Београда до Беле стене за мање од

КА КО ДО ОСТР ВА

Упадљиво мање купача на чувеној пешчаној плажи Шпиц
хоћеш да га одсечеш, јер ти
угрожава елементарну безбедност, мораш да поднесеш захтев, платиш само дрво, као и
неког ко ће да га исече. У преводу, треба да искешираш хиљаду евра да те неко огромно
сатрулело стабло не убије, а
неко је дозволио да стоји ту
дупло дуже него што му је природни век. Да апсурд буде већи, и сам закуп плаца се наплаћује тако што нам израчунају колико губе због тога што
их „ометамо” да узгајају тополе. Тако се један велики брест
пу ном те жи ном об ру шио

зато што већ извесно време на
Белој стени држи кафаницу.
– Нажалост, ове сезоне нема
много гостију. Али је зато комараца колико нећеш, јер их
овде нису прскали већ неколико година. То је наравно још
један разлог, поред короне и
лошег времена, због чега људи
избегавају да долазе. Ипак, кренула је продаја викендица, пре
свега зато што је компликовано отићи на море, а где имаш
да купиш кућу за две и по хиљаде, па чак и за хиљаду евра?!
То, наравно, важи за оне удаљеније од обале, где увек има

Корона поспешила продају
кућа
Један од таквих свакако је и
Дејан Ћућа, који каже да су у
последњих месец дана само у
његовом најближем окружењу
продате три куће, док су раније годишње једна до две биле
предмет трговине. Он додаје
да, нажалост, има превише објеката који труле, па је од укупно четиристо свега пола у каквој-таквој функцији.
– И у близини моје куће је
једна таква зграда која је припадала неком удружењу, али
оно не постоји тридесет година, па сада се не зна власник,
а објекат пропада и представља право ругло. И сада сам
принуђен да направим висок
зид како бих некако уклонио
тај призор из видокруга. Има
ту и других проблема, као на
пример то што су „Војводинашуме”, као власник овог земљишта, прилично компликоване за сарадњу, нарочито када је реч о процедурама око
одр жа ва ња др ве ћа, па ако

гледали из својих станова у
неверици и навијали. Иако ме
је убрзо све болело, заинатио
сам се и стигао за три сата и
тридесет три минута. Када сам
изашао из чамца, нисам имао
ни мрвице снаге у рукама; пењао се уз пожарне степенице
по след њим ато ми ма, по пут
Дикаприја у „Титанику”. Али

Стари речни вукови Масни и
Влада препуни су прича с Дунава
комшији на кућу, а и мени је
страдао део викендице, па сам
и због тога принуђен да зидам. Све у свему, они нам све
уредно наплате, а ми немамо
права ни да га одсечемо, нити
на било какву надокнаду – наводи Дејан.

Много тога смета „малим
бизнисима”
У групу оних којима је гужва у
интересу спада Влада Станојевић, још један од дугогодишњих „острвљана”, пре свега

више комараца, а пре стигне и
вода. Али за те паре добити кућу, то је малтене нестварно –
каже Влада.
Услугама се бави и Миомир
Мића Батрна, па му такође одговара да буде што више људи,
јер је од прошле године почео
да се бави малим бизнисом –
продајом крофни и палачинки. Како сам каже, он је спољни момак, а жена Живка спрема те делиције. Њих двоје су
на Белој стени преко тридесет
година и имају викендицу на

такозваној љубавној стази, која им је добро дошла да се склоне од короне, али засад, на срећу, на острву није било случајева заразе.
– Долазио сам и пре него
што сам купио викендицу. Чак
памтим и трскаре које су правили рибари, што су овде биле прве куће. Сада је то много
урбаније, али још увек довољно дивље, па ако би једног дана дошла струја, онда то више не би било то. А и технички је те шко из во дљи во, јер
овамо често надође висока вода и потопи све, па би вероватно било опасно. Што се тиче комараца, далеко од тога
да их нема, као и свугде –
негде мање, негде више... Одрастао сам уз воду и радио
близу двадесет година на пристаништу, па сам некако навикао. Додуше, имамо и препарате, попут „вилатрона”, који солидно ради посао. Што
се тиче саме атмосфере, није
више као раније, јер нема онолико дружења као некад. Некада је све било и дупке пуно;
из кафана се орила музика;
остајало се до пред зору; свиране су гитаре... Сада се ноћу
ништа не чује, мало је оних
старих добрих весељака; дошли су и неки нови, другачији људи... – истиче Мића.

Долазило се и на весла...
А ако је неко на Белој стени
„задужен” за штимунг, то је
Бранко Масникоса, звани Масни, који спада у десетак сталних становника острва.
Иако не воли навалу, овај
прави речни вук слаже се да
нема више атмосфере као некад, јер добро памти како је у
нека ранија времена овде било
толико позитивно да се на све
стране ширило весело расположење и много смеха, што је
довело до сијасет анегдота које се и данас радо препричавају. У многима је и он сам био

НЕ КАД БИ ЛО...
Према речима добрих познавалаца Беле стене, некада је тамо функционисало више одмаралишта,
попут оних од феријалног
савеза.
Долазили су организoвано и малишани, углавном пре ко изви ђачке
организације.
Било је и ресторана,
полиције, па чак и лекара, за случај ургентних
интервенција.

Страну припремио

Корона испразнила и бројне кафанске столове...

Јордан
Филиповић

За оне неупућене, до Беле
стене се долази старим београдским путем, тако што се
скрене лево неколико метара пред рачвање на ауто-путу. Потом треба ићи само
право, успут проћи кроз један подвожњак и возити
све док се не укаже обала.
Та мо чекају тако звани
линијски превозници, увек
спремни да за цену карте
од 200 дина ра свако га
четири сата. Богами, улог је
био жесток – јагње, јаре и пиће за неколико десетина људи,
све заједно око две хиљаде евра.
Моје припреме су се састојале
у томе што сам понео два андола. Али кренуо сам одлучно, па су ме људи на Карабурми

пребаце на другу страну (ту
је урачунат и повратак, који
је могућ до 20 сати, тако
што се на супротној страни
уђе у било који расположиви чамац).
А кад се дође на острво и
удахне неслућена количина
свежине, сви путеви (удесно)
воде ка Шпицу, пешчаној
плажи и најатрактивнијем
месту на острву, око којег су
и многобројне кафанице.
дочекан сам ватрометом као
прави шампион и славље је
трајало два дана. Таман толико да се у потпуности повратим... – кроз смех се присећа
Масни.
А таквих прича на Белој стени је сијасет...

А крузери пролазе...
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Топи
Овај малиша је пронађен између две
пруге на почетку Скадарске улице,
недалеко од топлане која се налази
поред пиваре. Тамо је једном приликом унезверено трчао по путу, па је
за длаку избегао да га удари воз.
У питању је весели мужјак, стар годину дана; одрастао је и стасао за нови почетак у нечијем сигурном дому.
Очишћен је од глиста, бува и крпеља, обезбеђена му је бесплатна кастрација, а све друго се може сазнати на телефон 064/217-48-80.

Пити
Ова предобра и разиграна женка питбула, стара око две године, пронађена
је у веома лошем стању у једном дворишту у центру града, након што је
држана на кратком ланцу у смећу и
сопственом измету.
Пити је сада на сигурном, потпуно
се опоравила и адаптирала на нормалан живот. У међувремену је стерилисана и биће бесплатно
чипована на новог власника, који мора да поседује основне
услове за удомљавање оваквог пса.
Све друге информације могу се добити на телефон 064/21748-80.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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СА УНИВЕРЗИТЕТА ВИСКОНСИН У ПАНЧЕВО

ТАМИШ ДОБИО ПРВО ПОЈАЧАЊЕ

ШАМПИОНАТ TCR ИСТОЧНА ЕВРОПА

На скупштини Удружења клубова Кошаркашке лиге Србије челници тимова који ће се
надметати договорили су се
о почетку сезоне 2020/21. Старт новог шампионата заказан
је за 26. септембар, а у трку
за бодове ући ће шеснаест
клубова.
Ипак, треба напоменути да
су планови за сезону једно,
али да ће на играње утакмица директно утицати стање у
епидемиолошком смислу, као
и одлуке које доносе овлашћени органи о дозволама за
посетиоце у спортским халама и њихов лимит.
Љубитељи игре под обручевима надају се да ће се створити услови за несметано одржавање сусрета и да ће најзад
опет моћи да уживају у мајсторијама мајстора кошарке.
Иако се епидемиолошка ситуација прати из дана у дан,
чел ни љу ди Ко шар ка шког
клуба Тамиш не седе скрштених руку. Почетак припрема
за нови шампионат планира
се за 20. август, а тренутно су
у току преговори с неколико
играча који би појачали тим
из нашег града.
Капитен тима Саша
Радовић, наш суграђанин, очекује нове
саиграче, а екипа Тамиша ће под руководством тренера Бојана Јовичића покушати да одигра још једну добру сезону у елитном кошаркашком надметању у нашој
земљи.
Прво појачање је већ стигло у Панчево.
Боје Тамиша

у предстојећем шампионату
браниће Бревин Прицл, амерички 23-годишњак, који је
висок 191 цм. Игра на позицији бека-шутера, а у Тамиш је
дошао право са Универзитета
Висконсин. У последњој сезони
је имао просек од осам поена
и 3,7 скокова по утакмици.
– Бревин је добар играч.
Прошле сезоне су нашу екипу чинила и два америчка кошаркаша, имали смо добро
искуство с њима, па се надам
да ћемо и овог пута погодити
с појачањем из Америке. У
преговорима смо с још неколико играча, близу смо договора. Наш члан је постао и
плејмејкер Лука Петровић.
Може да покрива и позицију
„два”, а висок је 197 цм. Имамо довољно времена да оформимо конкурентну екипу и да
се добро припремимо за све
оно што нас очекује. Али најва жни је је да мом ци бу ду
здрави и да се ово стање с коронавирусом коначно умири
– рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Љу би те љи спор та у
Панчеву и околини
с не стр пље њем
ишчекују нове вести из једног од
најбољих спортских колектива
у нашем граду...

БОРКОВИЋ ДВОСТРУКИ ПОБЕДНИК У ХРВАТСКОЈ
Одличан старт нашег
суграђанина

Српска химна се у недељу,
26. јула, тако два пута певала
на стази „Гробник” у Хрватској.
– У околностима које су нас
задесиле и које у потпуности
диктирају ову сезону, могу рећи да сам задовољан оним што
сам показао после дуге паузе.
Током карантина сам радио и
на пси хич кој и фи зич кој

припреми, али сам у аутомобил сео тек када смо стигли
на „Гробник”. Био сам сигуран да ће мој добар старт утицати на исход трка, а то се и
догодило. Моја огромна жеља
за вожњом и новим победама
такође је одрадила велики део
посла. Максималан број бодова на старту даје ми добар ветар у леђа за наставак шампионата. Желео бих посебно да
захвалим „МИРА тиму” за одлично припремљен аутомобил
и професионално одрађен посао током читавог тркачког
викенда. Такође, посебно бих
захвалио свим својим фановима, Србији и свим спонзорима – рекао је Душан Борковић по окончању надметања у
Хрватској.
Сезона у шампионату TCR
Источна Европа наставља се за
нешто мање од месец дана. На
стази „Словакијаринг” у Словачкој такмичења ће бити одржана од 21. до 23. августа.

Каранфиловски, Пантић, Ахчин, Пештерац, Чикић, Јованић,
Милановић и Дринић, а прилику су добили и: Лукић, Вјештица,

Антић, Миливојев, Бодловић,
Марковић, Башић, Нешић, Мицић, Радовић и Суботић.
Фудбалери „брзог воза” су у
трећој контролној утакмици
остварили и трећу победу, па
тренер Жарко Тодоровић може да буде све задовољнији како припреме одмичу...
У првом полувремену се водила равноправна игра с пуно
дуела, а два минута пре одласка на одмор Пештерац је ударцем с двадесетак метара довео свој тим у вођство. Динамо 1945 је добру игру наставио и после одмора. У 67. мину ту до ма ћи фуд ба ле ри су
извели корнер, а највиши у
скоку био је Пантић, који је
ударцем главом послао лопту
иза леђа голмана гостију и тако удвостручио предност „брзог воза”. Пет минута пре краја гости су успели да постигну
почасни погодак.

Следе трке
у Словачкој
Српски аутомобилиста Душан
Борковић на најбољи начин је
започео сезону у шампионату
TCR Источна Европа. На стази
„Гробник” у Хрватској наш суграђанин је двоструком победом најавио беспоштедну борбу за још један вредан трофеј.
Изванредна вожња у квалификацијама омогућила је српском
асу пол-позицију на обе трке,
што је био добар наговештај
коначног успеха у првом тркачком викенду у сезони.
У конкуренцији осамнаест
возача Панчевац је у свом аутомобилу „хјундаи и30Н ТЦР”,
с бројем 62, током првог викенда сакупио 55 бодова, пет у
квалификацијама, и по 25 у
свакој трци. Одличну вожњу
Борковић је демонстрирао и
током тренинга, али и на квалификацијама, на којима је
имао најбржи круг 1:29.636
минута, што је било скоро секунд брже од другопласираног
Конопке.
Душан Борковић је савршено стартовао у првој трци, оставивши конкуренцију иза себе,
али је већ у другом кругу трка
успорена изласком сигурносног
аутомобила на стазу због излетања Пољака Симона Јаблонског. У рестарту трке, а 14 минута пре завршетка, наш возач
„МИРА тима” кренуо је још
снажније и само увећао већ постојећу предност. Тако је било
до самог циља, кроз који је Борко вић про шао први, са 7,9

секунди разлике у односу на
другопласираног Веснића.
Панчевачки возач је апсолутно доминирао и у другој трци, у којој је са чак дванаест
секунди предности први прошао кроз циљ, па се тако још
једном током првог тркачког
викенда попео на победничко
постоље и подигао пехар.

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ ФК-а ДИНАМО 1945

„БРЗИ ВОЗ” ТЕМПИРА ФОРМУ...
Фудбалери Динама 1945 настављају тренинге и припреме за предстојећи шампионат
у Српској лиги група „Војводина”. Под руководством шефа стручног штаба Жарка Тодоровића, момци вредно раде, склапа се мозаик тима, а
увелико се играју и контролне
утакмице...
Током прошле недеље „брзи
воз” је два пута био на искушењу и оба пута био успешан.
На Градском стадиону у Панчеву најпре је гостовала екипа
из Падине. Разлика у квалитету двају тимова била је очигледна, па је домаћин остварио убедљив тријумф: Динамо
1945 – Долина 5:0 (3:0).
Тим из нашег града играо је
у саставу: Лукић, Крмар, Златковић, Османи, Пантић, Црномарковић, Пештерац, Чикић, Јованић, Милановић и
Ахчин, а шансу су добили и:

Анџић, Вучковић, Каранфиловски, Вјештица, Дринић, Симоновић, Антић, Миливојев,
Мар ко вић, Ба шић, Не шић,
Регoје, Мицић, Радовић, Суботић и Јаковашић.
Била је то друга провера момака које предводи тренер дома ћих Жар ко То до ро вић, а
шан су да се на мет ну ше фу
стручног штаба поново су добили сви играчи.
После досуђеног слободног
ударца Пантић је ефектно погодио мрежу голмана Долине
Бујаковића, а до одласка на одмор у листу стрелаца су се уписали и Милановић и Пештерац. Домаћи фудбалери су добро играли и у другом полувремену, а Андреј Јаковашић
је, са два поготка, „оверио” високу победу свог тима.
Већ у суботу, 25. јула, Динамо 1945 одмерио је снаге са
екипом Војводине 1928 из Пер-

леза. Утакмица је одиграна на
Градском стадиону у Панчеву,
без присуства публике, а домаћи тим је био успешан и у овом

дуелу: Динамо 1945 – Војводина 1928 2:1 (1:0).
Панчевци су играли у саставу: Анџић, Крмар, Златковић,
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР У ЈЕКУ ПРИПРЕМА ЗА СТАРТ ШАМПИОНАТА У ПРВОЈ ЛИГИ

ЛЕП УСПЕХ НАШИХ МАЛИХ СУГРАЂАНА

ДОБРE ПРОВЕРE ЗА СВЕ ТИМОВЕ

ЈОШ ЈЕДАН „ВОЈИН” ТРИЈУМФ

Шансу добијају сви
играчи
У недељу у Сакулама
Ближи се почетак првенства у
свим фудбалским лигама у Србији. Екипе се увелико припремају за искушења која им предстоје. Поред редовних тренинга, у првом плану је играње
контролних утакмица. „Шефови” комбинују своје саставе,
проверавају све играче...
Популарна панчевачка „дизелка” је у суботу, 25. јула, гостовала у Вршцу, где је одмерила снаге с домаћом истоименом екипом. Дуел на стадиону под брегом окончан је без
победника: Вршац–Железничар 1:1 (0:1).
Тренери обају тимова имали су добру прилику да провере све расположиве снаге и да
у дуелу чврстих ривала виде
тренутно стање својих тимова.
Шеф стручног штаба Железничара Марко Перовић одлучио је да његов тим ову утакмицу започне у саставу: Лучић,
Јанкулов, Башановић, Марковић, Трипковић, Јовановић, Митровић, Стевановић, Савановић,

Стојановић и Ковачевић, а играли су и: Кнежевић, Петровић,
Дашић, Зорица, Радисављевић,
Дамјановић, Стојанов, Вучетић
и Милин.
Према очекивањима, Данило
Ковачевић и његови саиграчи
били су доминантнији у првом
полувремену, а у финишу првог
дела меча стигли су и до резултатске предности. Капитен
Ковачевић је одлично упослио

Милоша Савановића, а онда је
овај извео сјајан продор и демонстрирао брзину, фудбалску
вештину и умеће. Одлично је
центрирао у срце шеснаестерца
Вршчана, а Лука Стојановић је
идеалну лопту препустио Јордану Јовановићу, који ју је главом
„закуцао” у гол домаћег тима.
Приметан је био умор код
играча у другом полувремену,

дошло је и до пада концентрације, а иначе одличан тим Вршца искористио је своју прилику и поставио коначан резултат: Вршац–Железничар 1:1.
По свему приказаном, не треба сум ња ти да ће Вр шча ни
играти запажену улогу у предстојећем шампионату Српске
лиге група „Војводина”, а исто
тако панчевачки „Жеља” показао је да је на добром путу и да

ће у својој дебитантској сезони
међу прволигашима за многе
представљати тврд орах.
Наредну контролну утакмицу „дизелка” ће одиграти у недељу, 2. августа, у Сакулама,
против домаћег Борца.
Вредно тренирају и омладинци ФК-а Железничар, које с
клупе предводи тренер Небојша Петровић Марадона.

Алекса Санадер и његови саиграчи су у недељу, 26. јула,
гостовали у Старчеву, где су одиграли контролни меч против
сениорског тима домаћег Борца. Старчевци се припремају за
учешће у Војвођанској лиги „Исток”, а мала „дизелка” за надметање у омладинској Квалитетној лиги Војводине.
Била је то добра утакмица, у
којој, такође, резултат није био

у првом плану. Ипак, нека остане записано да су омладинци
Железничара победили у Старчеву с 3:2.
Голове за домаћи тим постигли су Станисављевић у 29. и
Бајић у 40. минуту, а стрелци
за Железничар били су Адамовић у 23. и 76. минуту и Алекса Санадер у 89 минуту.
Борац је играо у саставу: Добросављевић, Поповић, Америјан, Ђурђев, Недучић, Перић,
Крсмановић, Ђукић, Бајић, Станисављевић и Станковић, а прилику су добили и: Ћирковић,
Вуковић, Малиџан, Рамадановић, Алимовић, Живановић и
Комненовић.
Тренер омладинаца Железни ча ра Не бој ша Пе тро вић
ривалу је супротставио следећи састав: Тимотијевић, Ф.
Са на дер, А. Са на дер, Лу ко вић, Богојевић, Алексић, Ковачевић, Адамовић, Јарамаз,
Хрћан и Станојковић, а играли су и: Петровић, Бабин, Куручев, Амбруш, Најдовски и
Васић.
Иако су Панчевци повели голом из слободног ударца, војвођански лигаш с тренером Миланом Тодоровићем на челу успео је да преокрене резултат,
па је Борац на полувремену
имао предност од 2:1.
Наставак сусрета је протекао у знаку гостију, па тренер
Небојша Петровић Марадона
може да буде задовољан како
су његови омладинци играли
у овом делу утакмице.

Фудбалски клуб „Воја Гачић”,
генерација играча рођених
2010. године, остварио је велики успех освајањем првог
места на веома јаком турниру који је прошлог викенда
организовао ФК Атаканта у
Београду.
После одличних игара у
групи наши мали суграђани

Панчевци су тријумфовали
над екипом из Смедеревске
Паланке, савладавши је с 5:1.
– Заиста сјајан успех наше
еки пе. Још јед ном смо се
представили у правом светлу,
достојно репрезентовали наш
град и потврдили да се у нашем клубу одлично ради с
децом. Позивам све дечаке и

су у полуфиналу победили веома добру екипу НационалЦрквине из Новог Пазара с
5:2. Велико финале је директно преносила и телевизија
„Спорт клуб”, па је широки
спортски аудиторијум могао
да види на делу још једно сјајно издање ФК-а „Воја Гачић”.

девојчице да нам се придруже – рекао је први човек клуба Миодраг Гачић.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Михајло Младеновић, Данило Папић, Андреј
Ђурић, Милош Калањ, Иван
Бовдиш и Ана Марија и Александра Царан.

НАДЛЕЖНИ ОДЛУЧИЛИ – БИЋЕ ФУДБАЛА, АЛИ БЕЗ ПУБЛИКЕ

„БУБАМАРА” УСКОРО ПОЛЕЋЕ...
Променио се живот, планета
усваја нове навике и другачије
законе... Ипак, сада је извесно
– играће се фудбал и у доба
коронавируса. Засад, без присуства публике. Наши најбољи
клубови трку за бодове започињу идућег викенда, а потом
крећу и прволигаши, српсколигаши...

Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи, први
пут у историји Фудбалског савеза Војводине, седница Извршног одбора одржана је електронским путем, а предводио
ју је председник ФСВ-а Драган Симовић. Поред усвајања
записника с претходне седнице Извршног одбора, усвојен

(Нови Бановци), Братство 1946
(Пригревица), Бачка 1901 (Суботица), ОФК Вршац, Борац
(Сакуле), Динамо 1945 (Панчево), Дунав (Стари Бановци),
Раднички (Зрењанин), Козара
(Банатско Велико Село), Раднички 1912 (Сомбор), Први
мај (Ру ма), Вој во ди на 1928
(Перлез), Слобода (Нови Козарци), Слога (Чонопља), Младост (Нови Сад), ОФК Стари
град (Бачка Паланка), Тиса
(Адорјан) и Јединство (Стара
Пазова).

је и низ важних одлука у вези
с почетком нове такмичарске
сезоне.
Генерални секретар Миодраг
Цвијић истакао је да је ФСВ
спреман за почетак такмичења, који је планиран за 15. август 2020, док је завршетак јесењег дела предвиђен за последњи викенд у новембру.

КРЕ ЋУ И ЈУ ЖНО БА НА ЋА НИ
Одржана је и седница Извршног одбора Фудбалског савеза подручја Панчево, такође електронским путем, а на
њој је одлучено да шампионат у Првој јужнобанатској
лиги почне 15. августа, седам дана касније на терен ће
екипе које се надмећу у Другој јужнобанатској лиги „Исток”, а 29. августа стартоваће и клубови који чине Другу
јужнобанатску лигу „Запад”.
Усвојени су састави лига и
календар такмичења, а
извлачење
такмичарских
бројева обављено је у среду,
29. јула.
У Првој јужнобанатској
лиги надметаће се: БАК

(Бела Црква), Раднички (Баранда), Потпорањ, Партизан
(Гај), Спартак 1911 (Дебељача), Стрела (Иваново), Партизан (Уљма), Долина (Падина), Слога (Банатско Ново
Село), Југославија (Јабука),
Црвена звезда (Павлиш),
Будућност (Алибунар), Полет
(Идвор), Хајдучица, Банат
(Иланџа) и Стари Тамиш.
Другу јужнобанатску лигу
група „Запад” сачињаваће:
Мундијал (Панчево), Јединство Стевић (Качарево), Униреа (Уздин), Глогоњ, Омладинац 1927 (Опово), Војловица 2018 (Панчево), Победа
(Самош), Славија (Ковачица),
Темпо (Сефкерин), Пролетер

(Мраморак), Будућност (Банатски Брестовац), Младост
(Војловица), Долово, БСК
(Баваниште),
Омладинац
(Делиблато), Јединство (Дубовац), Борац (Плочица) и
Колонија (Ковин).
У групи „Исток” борбу за
бодове водиће: Дунав (Банатска Паланка), Вултурул
(Гребенац), Шевац (Кусић),
Банат (Дупљаја), Ратар (Крушчица), Војводина (Црвена
Црква), Борац (Велико Средиште), Караш (Јасеново),
Караш (Куштиљ), Борац
(Врачев Гај), Партизан (Кајтасово), Полет (Избиште),
Граничар (Милетићево) и
Омладинац (Загајица).

ШАХОВСКИ КУТАК

Neukom
8

Усвојене су и пропозиције
свих такмичења под ингеренцијом Фудбалског савеза Војводине. Именовани су надлежни такмичарски, дисциплински и судијски органи за предстојећу сезону. Верификовани
су и састави Српске лиге група
„Војводина”, као и све три групе војвођанских фудбалских
лига.
Оно што љубитеље најважније споредне ствари на свету у
Панчеву и околини највише

интересује, свакако су и групе
у којима ће се надметати клубови са ових простора.
Српску лигу група „Војводина” сачињаваће двадесет клубова, и то: ОФК Бечеј 1918,
Хајдук 1912 (Кула), Омладинац
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Стране припремио

Александар
Живковић

A
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф5
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
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.

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.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

Емиле, Шандоре,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Кућа

Поздрав најстаријем недељн

ику из Горње Аустрије, негде

пред кишу...
Емил Ђерфи

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.

Споменик

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

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Реља Јарковачки,
ученик:

Гордана Димић,
референт:

– Радна недеља
за нама била ми је
јако напорна. Једва
чекам суботу да
се одморим
и наспавам.

– Као и сваки,
када је овако топло.
Склањамо се од
врућине. Шетамо,
одмарамо се.
Читам своју књигу.

Денис Ђерфи,
пољопривредни
техничар:
– Викенд ћу провести
радно. Након посла
ћу се одмарати.
Увече ћу изаћи
с друштвом.
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