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АКЦИЈА „ХУМАНИ ЧЕП“ УДРУЖЕЊА ПАРАКВАД

КУПЉЕНА ИНВАЛИДСКА
КОЛИЦА ЗА ЦЕНТАР ЗА
ДЕМЕНЦИЈУ

Новом акцијом „Хумани чеп“ Удружења
Параквад ВШ сакупљено је 830 кг односно 375.000
чепова и купљена су нова инвалидска колица.
Колица су донирана новоотвореном Центру
за деменцију у склопу Специјалне болнице за
психијатриске болести “др Славољуб Бакаловић”
Вршац.
- Захвалила бих се Удружењу „Параквад“ и
господину Драгану Виторовићу на донацији
инвалидских колица која су врло значајна у
свакодневној нези наших корисника. Надам се
да ћемо и у наредном периоду лепо сарађивати,
наравно наша институција, колеге, комплетан
медицински персонал, увек смо на располагању

за сарадњу са Параквадом, рекла је Татјана
Воскрсенски, директорка Специјалне болнице
„Др Славољуб Бакаловић“.
Одборник Скупштине Града Вршца, Драган
Виторовић, истакао је да је ово 67. по реду
донирано помагало у оквиру акције „Хумани чеп“.
- Захвалио бих се још једном свим нашим
суграђанима који учествују у акцији сакупљањем
чепова. Акција је масовна, стално се шири,
трудићемо се да обиђемо све институције оваквог
типа, да донирамо неопходна помагала. Захвалио
бих се директорки на лепој сарадњи и на томе што
је увек ту за потребе наших корисника, истакао је
Виторовић.

Сарадња у корист оних којима је помоћ најпотребнија:
Др Татјана Воскрсенски и Драган Виторовић

ОДРЖАН 8. ПЕТРОВДАНСКИ БРЗОПОТЕЗНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

ПОБЕДНИК СЕБАСТИЈАН КОТРЛА

Традиционални, 8. по реду, Петровдански брзпотезни
шаховски турнир у организацији Удружења грађана за неговање
шаховске традиције Вршац, одржан је 12. јула у кафе бару
„Хаваји“ на Градском језеру у Вршцу. На турниру је учествовало
рекордних 38 играча, из Темишвара, Лесковца, Јагодине, Земуна,
Београда, Панчева, Старчева, Ковина, Алибунара, Банатског
Карловца, Влајковца, Избишта, Ритишева, Гудурице, Ковина,
Скореновца, Пландишта и Вршца. Прво место и победнички
пехар освојио је млади Себастијан Котрла из Влајковца, рођен
1994г., друго место и пехар припао је Горану Вебел из Јагодине,
док је,треће место и пехар освојио Петар Ранков из Вршца,
победник претходног Петровданског турнира. Комплетну табелу
коначног поретка и детаље са такмичења, можете погледати
на нашем сајту: sahtradicija.com. Као куриозитет и доказ да шах
играју све генерације наводимо податак да је најмлађи учесник
имао 11 година, а најстарији 81 годину. Треба издвојити и четвртопласираног Алексу Алимпићa који има свега 16 година. Да
све протекне према правилима, фер плеј атмосфери и Уредби
владе Србије о спречавању ширења заразне болести „Ковид 19“,
побринули су се ФИДЕ арбитар и председник Шаховског савеза
Војводине Зоран Станимировић, лекар турнира Др Драган Јевдић
и директор турнира Драган Крагић, уз велику помоћ чланова
Управног одбора Удружења. Шахисти пласирани од четвртог
ДРУЖЕЊЕ ПОБРАТИМЉЕНИХ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИНЕРА

ТРАДИЦИЈА
ДРУЖЕЊА СТАРА
НЕКОЛИКО
ДЕЦЕНИЈА
У среду 30. јуна Градско удружење пензионера
Вршац, дочекало је пензионере Удружења из Сремских
Карловаца, као као узвратну посету побратимљеног
удружења.
Дружење ова два удружења датира више деценија
уназад, а октобра месеца 2019. године извршено је
званично братимљење уз размену Повеље о братимљењу.
Гости су дочекани у просторијама вршачког Удружења
по старом православном обичају, уз погачу и со, освежили
се хладним напитком и попили кафу.
Након освежења отишли су са водичем Туристичког
савеза Општине Вршац у обилазак града, Градског музеја и
Манастира Месић. По повратку у Удружење организован
је свечани ручак уз музику и дружење, које је трајало
неколико сати.
Гости су испраћени задовољни уз договор за позив
у Сремске Карловце за Петровдан -славу пензионера
Сремских Карловаца.

до осмог места добили су новчане, а они од деветог до двадесет
шестог места добитници су робних ваучера које су обезбедили
пријатељи турнира: Туристичка организација Вршац, бурегџиница
„Харипек“, стоматолошка ординација „Др.Роми“, пекара „Хермесплус“, „Свислајон“, ДДОР Вршац, слатка радионица „Јована“, ауто
сервис Сорин, ауто перионица „С5“, вулканизерска радња Михић,

фризерски салон „Керчов“ и продавница „Жи-Зо“.
Овогодишњи турнир је одржан у истом, али реновираном
простору, у кафе бару „Хаваји“ и овом приликом се захваљујемо
новом власнику, који је омогућио наставак традиције
организовања турнира на истом месту, на Градском језеру. Пред
сам почетак и на самом крају такмичења приређен је пригодан
музички програм а постављена је и демонстрациона табла са
чувеном Костићевом минијатуром из 1911 г., која је касније изнета
на обалу језера на којој су купачи решавали матне проблеме у
два потеза, под будним оком младог Милоша Цвркоте. За све
учеснике турнира, већ по традицији, послужени су штрудла са
маком, освежавајући напици, слано пециво, слаткиши за најмлађе
и на крају пиво.
Петровдански турнир се организује од 2013. године када
је обележавано 50 година од смрти Боре Костића, нашег
прослављеног суграђанина, првог српског шаховског
велемајстора. Бора Костић је у својим познијим годинама био чест
посетилац Градског језера где је играо и анализирао шаховске
партије тако да смо као част и обавезу схватили и прихватили да
управо на овом месту популаризујемо древну игру. Сви присутни
шахисти и пријатељи шаха очекују обнављање одржавања
Меморијала Боре Костића у 2022 г.

Југослав Павловић

ЗБОГ САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНОГ КРОВА, СИМБОЛ ВРШЦА ШЕСТ МЕСЕЦИ БИЋЕ БЕЗ ПОСЕТИЛАЦА

НОВА ШИНДРА ЗА ВРШАЧКУ КУЛУ
Кровна конструкција на Вршачкој кули,
која је постављена пре десет година, у
потпуности ће бити замењена у наредних
шест месеци, јер је претрпела озбиљна
оштећења услед олујних удара кошаве,
која је прошлог септембра и октобра
дувала незапамћеном силином од око 180
километара на сат. Радове ће финансирати
и изводити Покрајински завод за заштиту
споменика културе, а за то време овај
симбол Вршца биће затворен за посетиоце.
Комплетна реконструкција била је једино
решење, јер је ветар буквално покидао
све ћошкове кровне конструкције и однео
читаве делове шиндри, од које је кров и
направљен. Да радници Градског музеја,
у чијој је надлежности та средњовековна
грађевина, нису одмах како-тако санирали
та оштећења, постојала је опасност да ветар
однесе и цео кров. Зато је покрајински
завод, који је извео и првобитне радове,
брзо реаговао на апел локалне самоуправе
и урадио пројекат санације, који би, овога
пута, требало трајно да реши тај проблем.
Радови су почели 13. јула и

требало да буду завршени у наредних шест
месеци. Након тога нас очекује уређење
унутрашњости куле и израда сталне
изложбене поставке, која ће приказати
како се у средњем веку живело у утврђењу
у Банату. То ће овом објекту дати нову
димензију – каже Ивана Ранимиров, чланица

Градског већа за културу.
Она је открила и да би током идуће
године Вршачки замак, чији је кула само
један део, коначно требало да заживи у
пуном сјају, јер је покрајински завод урадио
и пројекат уређења мање, кружне куле,
која је пре деценију, од аутентичног сивог
камена, изграђена на темељима истоветног
објекта из 15. века.
- Садашњи изглед кружне куле неће бити
нарушен, јер је у плану да се унутар зидина
постави стаклени кров. Ту је предвиђено да
се направи кантина, како би бројни туристи
имали где да се окрепе, док уживају у
погледу на панораму нашег града и банатске
равнице – додаје градска већница.
Првобитним пројектом реконструкције
Вршачког замка предвиђено је и да се
две куле повежу ламерираном дрвеном
конструкцијом и стаклом, али засада о тој
последњој фази радова није било речи.
Иначе, уређење овог утврђења почело је
још 2010. године, а за посетиоце је отворено
од 2015.
Ј.Ј.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ УПРИЛИЧИЛА ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ЂАЦИ ГРАДА ВРШЦА
Градоначелница Вршца Драгана Митровић
примила је у Великој сали Градске куће ученике
генерација свих основних, средњих и мешовитих
школа. Као и сваке године, Град Вршац наградио
своје најбоље ученике што је само један од начина
да искаже колико је важно улагати у образовање

јер је то улагање у будућност, а локална самоуправа
свакодневно ради на стварању најбољих услова,
како би што више младих могло да остане или се
врати у свој град и овде изгради своју каријеру и
настави да ствара још бољу средину за будуће

управо у вама, а обавеза локалне самоуправе је
да вам обезбеди да управо у њему градите своју
светлу будућност. Од срца вам желим и сигурна
сам да ћете наставити са оваквим успесима и у
даљем школовању, а да животном позиву који сте

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ВРШАЧКИХ ШКОЛА ЗА
ШКОЛСКУ 2020./2021.
ГОДИНУ
Ученици генерација основних школа са
територије Града Вршца:
Стефан Дамјанов ШОСО „Јелена Варјашки“,
Дејан Марић ШОСО „Јелена Варјашки“, Лаура
Мику„Ђура Јакшић“ Павлиш, Мина Врањеш,
ОШ „Бранко Радичевић“ Велико Средиште,
Петар Савић ОШ „Паја Јовановић“,Вукашин
Вујичин ОШ „Вук Караџић“, Анђела Зорић, ОШ
„Младост“, Ива Јевремовић ОШ „Олга Петров
Радишић“,Романа Путник, ОШ „Олга Петров
Радишић“ Вршац, Виктор Кожокари ОШ „Јован
Стерија Поповић“,Ана Коршош, ОШ „Јован
Стерија Поповић“, Матеја Матовић, ОШ „Моша
Пијаде“ Гудурица, Викториа Панћован. ОШ
„Кориолан Добан“ Куштиљ, Филип Панић, ОШ
„Бранко Радичевић“ Уљма, Анђела Павлов, ОШ
„Жарко Зрењанин“Избиште,.
Ученици генерација вршачких средњих
школа:
Анђела Николић, Гиманазија „Борислав
Петров Браца“, Тамара Блата, Пољопривредна
школа Вршац, Виктор Живковић, Школски
центар „Никола Тесла“ Вршац, Стефан Илкић,
Хемијско-медицинска школа Вршац.

Будућност нашег града: Градоначелница Драгана Митровић уручила је награде најбољим
вршачким ђацима генерације 2020/21.
генерације. Најуспешније ученици награђени су
новчано у износу од 30.000 динара, поклон књигом
и пропусницом за Градски олимпијски базен за
целу купалишну сезону у овој години.
Најпре хоћу да вам пожелим добродошлицу
и да вам честитам на постигнутом успеху и избору
за ђаке генерације како у своје лично име, тако и
у име Града Вршца, а чији највећи понос ви данас
представљате. Будућност нашег града огледа се

одабрали такође одговорите као најбољи. Град
Вршац ће вам увек пружити сву подршку; и по
завршетку школовања вас дочекати раширених
руку како бисте се у граду у ком сте одрасли,
остварили и као породични људи, а успешно
градећи своје каријере, стварали бољу будућност
и постали пример будућим генерацијама, поручила
је ученицима генерације у свом обраћању,
градоначелница Драгана Митровић.

СУБНОР И ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИЛИ 80 ГОДИНА УСТАНКА НАРОДА СРБИЈЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

ПАМТИМО ХЕРОЈЕ БОРБЕ ЗА СЛОБОДУ

Пригодном
свечаношћу,
код
споменика
Народног хероја Жарка Зрењанина Уче, обележено
је 80 година устанка народа Србије против фашизма
и нацизма и приређен је мали час из историје.
Венац су испред града Вршца положили заменик
председника Скупштине Града Вршца Милован
Вујичић и чланица Градског већа Маја Ристић
Лажетић.
- Данас полажемо венце и одајемо почаст
херојима који су дали животе у залог слободе у
којој живимо. Са поносом их памтимо, сећамо се
и поштујемо огромну жртву нашег народа који
је извојевао победу над тако моћним и суровим
непријатељем. Драгоцену слободу чувамо кроз
залагање за мир, стабилност и сигурност нашег
народа , али и кроз учење будућих генерација
о правим вредностима, непроцењивој и
незаменљивој слободи, и љубави према својој
земљи. Хвала херојима који су се уздигли у
вечност, истакла је у свом обраћању присутнима
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа за
социјална питања.
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР Града
Вршца, подсетио је старије, а млађима дао на знање,
какве су околности биле 1941 године у поробљеној
Европи, згаженој нацистичком чисзмом, и Краљевини
Југославији, након што је народ Србије масовним
демонстрацијама 27. марта, срушио Тројни пакт, војни
врх извео државни удар, а бесом обузети нацистички
вођа, Адолф Хитлер, наредио бомбардовање
отвореног града Београда и у Блиц кригу, довео до
безусловне капитулације и распада југословенске
држава за свега 12 дана - 18. априла 1941.

Јуна месеца, 21.ог. трупе Вермахта напале су
Совјетски Савез и муњевитом брзином стигла под
зидине Москве и Лењинграда... И када се веровало
у непобедивост нацистичке војне армаде, народи
Србије и Југославије, одазвали су се позиву КПЈ на
устанак и кренули у бој за слободу.

Народи Србије и Југославије, пореметили су
снове нациста о брзом освајању и поробљавању
света. Жртва је била огромна, али до слободе се
другачије није могло.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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Протеклог викенда у Вршцу је одржан
15. Винофест, и то по први пут на Градском
тргу, у трајању од три дана, током којих су
посетиоци имали прилику да дегустирају
више од две стотине различитих вина
којима се представило више од 40 винарија
из целе Србије. Победником фестивала
проглашена је Радионица вина Иваниш
из Инђије, чији је шардоне освојио Велику
златну медаљу Винофеста. Великом
златном медаљом награђена је и Винарија
Авен из Инђије за мерло из 2019. године,
као и панчевачка винарија Шмита Лајоша
за десертно вино, купажу виноградарске
брескве и купине. И у категорији розе вина
најбољим је проглашено вино пристигло
из Инђије, и то Розе Мила из Винарије
Комазец.
- Као што увек истичемо, вино је
неотуђиви део вршачке традиције. Вршац
је већ вековима град вина и зато имамо
и неку врсту обавезе да ту традицију
баштинимо. Посебно ме радује што је ове
године Винофест по први пут на отвореном
простору, на нашем Градском тргу, и на тај
начин је омогућено да га посети велики
број људи. Радује ме што су са нама не
само винари из вршачког краја, већ и из
Ирига, Инђије, Долова, Јабуке, али и других
места. Локална самоуправа ће наставити
да унапређује ову манифестацију како би
она из године у годину имала што више
посетилаца и излагача. Такође ћемо са
вршачким винарима радити на стратегији
развоја винског туризма као једног
огромног потенцијала за даљи развој нашег
града – рекла је градоначелница Вршца
Драгана Митровић отварајући Винофест.
Уз најбоља вина, Вршчанима су
традиционално
представљени
и
гастрономски специјалитети, а за атмосферу
током Винофеста били су задужени
тамбураши, „Стари знанци“ из Велике Греде
и „Панонски боеми“ из Панчева. Излагачи
вина оцењују овогодишњи Винофест као
успешан, али истичу да је број посетилаца
био осетно мањи у односу на претходне
године.
- Задовољни смо овогодишњом
организацијом, али мислим да сам фестивал
има доста простора за напредак, у смислу
упознавања људи са манифестацијом и
представљања. За већи број посетилаца
потребна је традиција, али у овом тренутку,
када дуго ништа није радило, добро је да
постоји нешто што ће људе да подсети на
наша вршачка вина и на то да смо увек
отворени за њих, како у винаријама, тако и
у Туристичкој организацији, а ових дана и
на Градском тргу – изјавио је Иван Стојшић
из Винарије Селекта.
- Сигурно је да би било боље да је било
више посетилаца, али с обзиром на све
околности, брзину организације и новине
у времену и месту организације фестивала,
задовољни смо. Битно је да се нешто
дешава и да се ствари покрећу – нагласио је
Јосиф Недин из Винарије Недин.
Т.С.
Фото: ТОВ, Град Вршац
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ХУМАНИТАРНИ УЛТРА МАРАТОН

СЕБАСТИЈАН САВА ОД ЦИРИХА У ВРШАЦ - ТРКОМ

Наш суграђанин Себастијан Сава који је на привременом раду
у Швајцарској започео је 14. јуна, својеврсну Одисеју и одважио
се да истрчи деоницу од Цириха (Швајцарска) до нашег Вршца,
дужине 1350 км. За овај ултрамаратон себи је одредио око месец
дана, тачније планира да у Вршац стигне у недељу 18. јула око 11
часова.
Себастијан Сава рођен је 1985. године, своје корене вуче
из Сочице. У Вршцу је похађао ОШ „Олга Петров Радишић“ до 5
разреда, након чега 1997. године одлази у Цирих, где завршава
школовање и данас ради у Градској управи на централном
регистру бирача. Више од 7 година бави се ултра маратоном, а
постао је члан Вршачког атлетског клуба крајем маја 2021. године,
те је одмах председнику клуба Ненаду Хабибовићу изразио жељу
да учини нешто у знак захвалности своме граду и нашем клубу, те
је предложио да трчи од Цириха до Вршца.
- У први мах, то је изгледало немогуће, просто нисмо
веровали да то може да учини један човек, али нас је
Себастијан убеђивао да он то може, да је прошле године
наведену дистанцу прешао бициклом, те да је у последњих
седам година истрчао десетак ултрамаратона који су имали
нивелацију и до 8 км, од чега су најпознатији Ултра Пиринеј
Шпанија, Доломите Италија и Ајгер ултра Швајцарска и др.
Након тих речи, Хабибовић му је предложио да овај подвиг
организују као Хуманитарни ултра маратон 1350 км, тј. да
прода своје километре и наведени износ уплати у хуманитарне
сврхе, на шта је Себастијан одмах са одушевљењем пристао и
решио да буде савремени вршачки Филипидис, наравно ком
ћемо сви заједно припремити много срећнији крај трке, кажу
ВАК-у 1926.

Спортски подвиг за вршачку историју: Ненад Хабибовић,
председник ВАК 1926, и вршачки ултрамаратонац
Себастијан Сава

Себастијан је кренуо из Цириха 14. јуна у 6 часова, па преко
Шмерикона, Бенкен - Гларус, Најдерурнена, Лихтенштајна
Гренцуберганг Фелкирха, Стубена - Аустрија, Сент Јакоба - Тирол,
Марибора, Птуја, Вараждина (где је у Тракошћану успео и да
истрчи локалну Утрку за мач грофа Драшковича од 10 000 м на
одушевљење организатора) до Осијека и границе Даљ - Богојево.
Е ту се активирао и ВАК 1926 и даљом трасом му је обезбедио
пратњу локалних маратонаца и ултрамаратонаца, На гранични
прелаз Богојево је стигао 10. јула, где су га дочекали такмичари
СО маратона и Дамир Марковић, 11. јула ултрамаратонац Мирко
Мирза Свилар бициклом га је пратио до Куле, испред које су их
дочели Здравко Мишовић са својим тркачима. Планирано је да
истрчи деоницу Темерин - Зрењанин, 14. јула, где ће му подршку
пружити атлетичари АК Апатин и Горан Чегар. Немања Ђурић ће
Себастијана угостити у Зрењанину и 16. јула омогућити му пратњу
до Сечња. Деоницу Сечањ - Пландиште прећи ће 17. јула из ког
18. јула креће у завршну деоницу Пландиште- Вршац у 9 часова
у пратњи такмичара из ВАК-а 1926 Ненада Хабибовића, Кардош
Михаљ и др. Циљ и завршетак Хуманитарног ултрамаратона
1350 км очекује се око 11 часова на Светосавском тргу у Вршцу,
где ће бити организован дочек од стране свих чланова ВАК-а и
грађана Вршца, које овом приликом позивамо да дочекају нашег
хероја. Траса кретања кроз Град Вршац ће ићи следећим улицама
Дејана Бранкова - Боре Костића - Школска- Милоша Обилића –
Кумановска - Светосавски трг, такође позивамо наше суграђане
који живе дуж ове трасе да изађу и дају подршку Себастијану
Сави. Подршку су пружили Град Вршац, Туристичка организација
Вршац, Спортски савез града Вршца, Црвени крст Вршац и кафе
Вело.

УСПЕХ КОШАРКАША „МЛАДОСТИ“ ИЗ УЉМЕ

ТИТУЛА УВЕЛИЧАЛА ЈУБИЛЕЈ 50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Уљма је једино село на територији
Града Вршца које има кошаркашки клуб.
Деценијама уназад на игралишту у овом
селу стасавале су генерације кошаркаша,
неки момци досезали су и прволигашке
висине, такође, у „Младости“ су играли
многи играчи који данас имају завидне
интернационалне каријере. Овог лета
Кошаркашки клуб „Младост“ прославиће
50 година постојања, а славље ће бити
увеличано подизањем шампионског
пехара освојеног у лиги Окружног савеза
Панчево. Председник клуба Борко
Николин може бити поносан на све
играче у тиму, као и на тренера Бојана
Врачевгајца. Технички секретар Станко
Грнчарски, кошаркашка икона уљманске
„Младости“ истиче да је клуб прво место
у Окружној лиги Панчево освојио и пре
две године, прошле се није играло због
епидемиолошке ситуације.
- То је велики успех за нас поготово

Јубилеј за понос: Кошаркаши „Младости“ из Уљме
што се ове године обележава 50 година
постојања клуба. Успели смо да опстанемо

све ове године, чак и са скромним
средствима. Надам се да ће општински

челници препознати значај овог сеоског
клуба, његов допринос у васпитању и
утицају који има на младе да се определе
за здраве стилове живота. Надам се да
ће уз још већу подршку клуб успети да
окупи много нових чланова, истакао је
Грнчарски и додао:
- Посебну захвалност за овако дуго
трајање клуба дугујемо играчима
који годинама играју са несмањеним
ентузијазмом. Драго ми је и да се клуб
подмлађује, да имамо нове снаге. Из
овог клуба потекла су многа позната
имена и сви се они радо сећају времена
проведеног на тренинзима и утакмицама
са нама. Надам се да ће клуб наставити да
постоји и да ћемо и у будућности освајати
медаље на радост свих нас, а посебно
наших играча, тренера и руководства који
су највише допринели и овогодишњем
и претходним успесима, закључио је
легендарни „деда“ Станко.

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ „СУСРЕТ ОТВОРЕНОГ СРЦА“

ДРУЖЕЊЕ И РАДИОНИЦЕ КАО СТЕПЕНИК У СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ
Удружење
за
помоћ
ментално
недовољно развијеним особама „Отворено
срце света“ у суботу 26. јуна организовало
је једанаести традиционални „Сусрет
отвореног срца“ у Планинарском дому.
Ове године гости су били чланови
удружења за помоћ МНРО „Сунцокрет“ из
Зрењанина, удружења за помоћ МНРО из
Панчева, удружења „ Алтруист“ из Жабља
и удружења „ Заједно“ из Ваљева. Пројекат
је подржао Покрајински секретаријат за
спорт и омладину, а присутне је поздравила
чланица Градског већа задужена за
социјална питања Маја Ристић Лажетић.
Након поздравне речи, уследило је
представљање удружења и градова из
којих долазе. Саставни део целодневног
дружења и ове године биле су и радионице,
и то: ликовна радионица (израда плаката,
лопти и украса од креп папира), еколошка
радионица и спортски полигон. На крају је
одржан квиз где су екипе из свих удружења
уз ватрено навијање имале прилику да
покажу шта су запамтиле о градовима из

којих долазе. Као и сваке године, сусрет је
завршен поделом захвалница и жељама
да се овакво дружење понови и следеће
године.
Утисци свих учесника су да је и ове
године било забавно, весело и да су

Вршчани као и сваке године показали да су
веома добри домаћини. Гости су посебно
истакли задовољство местом одржавања
сусрета, јер су имали могућност да цео
дан проведу у природи и уживају у лепоти
Вршачких планина. Сви су нагласили

важност одржавања оваквог окупљања, јер
се на тај начин повећава степен друштвене
укључености и социјализације особа
са интелектуалном и/или вишеструком
ометеношћу, као и јачање сарадње између
удружења која имају исту тежњу – да
помогну и промовишу стварне снаге особа
са интелектуалном ометеношћу. Самим
сусретом промовише се и волонтерски рад,
кроз који млади доприносе развоју своје
локалне заједнице.
Захваљујемо се гостима на учешћу и
неизмерном уживању у њиховом друштву.
Захваљујемо се Планинарском дому Вршац
на гостопримству, помоћи и разумевању,
као и свим донаторима који су омогућили
да читав овај дан буде уприличен. Велико
хвала свим корисницима, родитељима, Еду
театру – Ивану и Бојани, радионичарима и
волонтерима на неуморном ангажовању,
труду и вољи да заједно овај дан учинимо
незаборавним за све.
Марија Кери Кутлешић
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НЕВЕН ДАНИЧИЋ, ИСТОРИЧАР:

„ЛОКАЛНА ИСТОРИЈА ЈЕ ОБЕЋАНА
ЗЕМЉА ЗА ИСТОРИЧАРЕ ИСТРАЖИВАЧЕ“

Историчар и професор
историје у вршачкој
гимназији Невен Даничић
један је од оснивача
Центра за банатске
студије, удружења које
се већ неколико година
бави стручним и научним
истраживањима региона
Баната, промовисањем
толеранције у
мултиетничким и
мултиконфесионалним
срединама, као и заштитом
и промоцијом материјалне
и нематеријалне културне
баштине. Након низа
успешних пројеката, Центар
је недавно промовисао и
први број научног часописа
„ACTA PANNONICA“, који,
како Даничић објашњава,
долази као наставак свих
претходних акција. О
значају ове публикације,
прошлости Баната и Вршца,
стварној и оној домаштаној
историји и њиховим
утицајима на садашњост,
Невен Даничић је говорио
за Вршачку кулу.
Центар
за
банатске
студије, чији сте један
од оснивача, недавно је
издао и промовисао први
број часописа за историју,
друштвене и хуманистичке
науке „ACTA PANNONICA“.
То је први часопис овог типа
у овом делу Војводине.
У чему је његов значај за
стручну и општу јавност?
- Сам часопис долази као
производ идеје због које
само удружење и постоји.
Центар за банатске студије
је настао 2014. године, по
идеји историчара професора
др
Мирче
Марана.
Разговарали смо о томе како
је историја Баната релативно

слабо
заступљена
у
истраживањима, часописима,
мало ко се њоме бави.
Центар за банатске студије
је током ових седам година
свог постојања организовао
низ пројеката, изложби,
предавања, књига, филмова...
Часопис је дошао као
наставак целе те приче, са
идејом да то буде публикација
која ће имати високу научну
референцу. Сви аутори су
доктори наука и часопис
задовољава све највише
научне критеријуме, али су
чланци написани тако да буду
лако читљиви и интересантни
и за широку публику. То је
начин да се упозна наша
завичајна, локална историја
и да се на неки начин попуне
празнине у истраживању
историје Баната. Наставни
програми у школи се њом
готово уопште не баве.
Такозване велике теме су
одавно истражене, али остало
је много простора када је у
питању локална историја.
Направили смо сарадњу са
озбиљним институцијама и
истраживачима и требало
би да следећи број часописа
буде спреман већ до краја
године.
Шта је то што историју
Баната чини тако важном и
необичном?
Идеја
је
да
посматрамо
Банат
са
аспекта
мултиетничности,
мултиконфесионалнос ти,
мултикултуралности,
свега онога што чини
историју Баната. Банат је
специфичан и по томе што
је до пре сто година био
део Аустроугарске, до 1918.
године, па је онда подељен
на румунски и југословенски
део. До пре сто година, он је
практично био једна целина

и у државно-правном смислу,
али и културолошки. То мења
угао гледања и разумевања и
данашњих односа. Најранија
историја Баната, негде до
половине 16. века везана је за

Војној граници, а део под
непосредном управом Беча...
Имао је врло специфичан
положај током револуције
1848. године. То су неки главни
репери, а сви они уз мноштво

елемената. Иначе је локална
историја оно од чега би
сваки историчар требало
да крене. Међутим, наши
школски програми нису
замишљени на тај начин. По

угарску државу, Хабзбуршку
монархију после тога, па
је од половине 16. века до
1718. године био под турском
управом, да би онда ушао у
састав Аустријског царства,
касније
Аустроугарске.
Мењали су се различити
утицаји, свака од држава чији
је Банат био део, носила је
неке своје специфичности.
Између 1718. и 1918. Банат
је неколико пута мењао
статус; део Баната је био у

детаља чине историју Баната
јако интересантном.
- Пре десетак година смо
са школом радили један
прекогранични
пројекат,
деца су радила истраживања,
обилазили смо неколико
српских села у Румунији,
а деца из Темишвара су
обилазила румунска села
на нашој страни границе. Ту
се види шта је Банат некада
био, шта је била целина и
колико постоји заједничких

мом мишљењу, логично би
било да се деца, када почну
да уче историју, позабаве
породичном
историјом,
локалном историјом, па
затим шире.
Постоји много тога и
у историји Вршца што је
Вршчанима непознато?
- Историја Вршца је
релативно слабо позната
Вршчанима. Највећи део
онога што је о Вршцу писано
после Другог светског рата,
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објављено је у стручној
литератури, коју углавном
читају
професионални
историчари.
За
широку
публику практично није
написано ништа, осим можда
пар књига које су се бавиле
револуционарном историјом
Вршца. Дакле, после Феликса
Милекера, који је за своје
време урадио јако пуно
и практично био пионир
историјских
истраживања,
није било готово ничега.
Милекер је много писао и
стварао на основу историјске
грађе коју је сам прикупио
и онога што му је било
доступно. Многи публицисти
који су се на овај или онај
начин бавили прошлошћу,
просто су преписивали и
рециклирали
Милекера.
Данас би и сам Милекер
захтевао критички приступ,
јер је то историјски извор
стар више од сто година.
Др
Александар
Крстић
направио је неколико битних
помака када је у питању
откривање периода настанка
Вршачке куле. Објавио је
рад о томе 2010. године
у
часопису
Историјског
института
из
Београда,
научној литератури највишег
нивоа. Међутим, Вршчани
су чак и после тога и даље
преписивали
Милекерове
податке. Крстић је померио
изградњу Вршачке куле бар
сто година уназад, иако се
опрезно може претпоставити
да та хронологија иде још
даље у прошлост и да је
замак изграђен још пре тога,
можда чак и половином
тринаестог века, што се
уклапа у ширу слику. То су
детаљи који би требало да
дођу до Вршчана јер имамо
дефинитивне
историјске
изворе који говоре другачије
од увреженог уверења да је
Кула подигнута у доба Ђурђа
Смедеревца...
Говоримо
рецимо често и о вршачком
грбу. Међутим, Вршац није

имао грб, имао је печат, јер
су грбове добијали слободни
краљевски градови, што
Вршац није био. То јасно
пише чак и код Милекера.
Многи детаљи у историји

између осталог и зато што је
после Другог светског рата
форсирана одређена врста
литературе, са одређеним
приступом. Никог није било
брига да се бави неким парком

да без прошлости нема
будућности, међутим, како
време иде, све сам мање
сигуран у то да и познавање
историје
осигурава
ишта. Дефинитивно је да

Вршца траже историјско
истраживање,
читаве
значајне епизоде из локалне
историје
су
Вршчанима
релативно слабо познате.
Мало тога је написано са
становишта науке, то је
обећана земља за младе
историчаре истраживаче.
Да
ли
недовољно
познавање
локалне
историје има везе и са
односом према неким
актуелним
питањима?
Узмимо пример Градског
парка који 20 година чека
на одлуку о заштити, да
ли бисмо се другачије
односили
према
овом
проблему
да
боље
познајемо историју града?
- О историји Вршца
много тога није написано

у Вршцу, интересантније је
било да се пише о оснивању
Народноос лободилачких
одбора. Постоји она прича

искривљена слика прошлости
утиче на садашњост, а тиме и
на будућност; то је феномен
присутан на планетарном

ЕКРАНИЗОВАНА ИСТОРИЈА БАНАТА
Један од важних и занимљивих пројеката Центра за
банатске студије је и филм о банатским разбојницима, за
који се очекује да ће ускоро бити представљен домаћој
публици.
- Филм о банатским разбојницима је био први пројекат
Центра за банатске студије и почео је да се ради још 2015.
године, на основу четири биографије банатских хајдука које
је истражио др Мирча Маран. Ради се о времену од половине
19. века до времена после Првог светског рата, а филм
је режирао Иван Ракиџић, панчевачки режисер. Филм је
завршен крајем прошле године, а у међувремену измонтиран
и у серију од четири епизоде. Интерна пројекција је била пре
око месец дана, у завршници су преговори за приказивање
са румунском националном телевизијом, а код нас још увек
постоји неколико телевизија заинтересованих за емитовање
и још се не зна где ће се „Разбојници Баната“ приказивати.
нивоу. Постоји читава потпуно
накарадно
измишљена
слика о средњевековној
српској историји са Јованом
Деретићем на челу и десет
измишљених
српских
династија са све Царом
Ђуром који не постоји ни у
једном историјском извору!
Међутим, чак и кад постоји
јасна, стварна слика о
историји, питање је колико то
може да утиче на садашњост,
јер наше акције у садашњости
само делимично зависе од
познавања историје. То је као
оно код Бранка Миљковића
– најлепше певају заблуде.
Ако се нечија уверења косе
са оним чему нас историја
учи, он ће наћи оправдање за
своје мишљење у оном што
њему одговара.
Помињете искривљену
историјску слику. Како
гледате
на
тај
талас
изузетно
популарне
литературе код нас која
читаоцима
презентује

77

домаштану
историју,
која није заснована ни
на каквим релевантним
изворима, а представља се
као веродостојна?
- Док сам студирао,
асистент на средњем веку
био ми је Петер Рокаи, који је
касније постао и професор,
врло духовит и интересантан
човек и прави ерудита. На
првом часу нам је рекао:
„Од свих европских народа
Мађари су најстарији, они
су најбитнији у читавој
европској цивилизацији и
њихов допринос историји
европске
културе
је
немерљив, али то се крије
из разноразних разлога“.
Тако нам је објаснио шта је
такозвана квазиисторија, које
је мађарска историографија,
а и неке друге, још тада била
пуна. У нашој историографији
је тада још увек преовладавао
озбиљан научни приступ
и контролисало се шта
излази на тржиште, такве
ствари се тада код нас
нису
могле
прочитати.
Међутим, неколико година
након тога и овде су, једна
за другом, почеле да се
појављују књиге на тему
Срби – народ најстарији.
Нашли смо се преплављени
таквом литературом, лажном
исфантазираном историјом,
која из неког разлога јако
прија многим људима и радо
је читају, опет кажем – јер
заблуде певају најлепше.
Историчари су још пре
тридесет година сматрали
да на такве књиге не треба
трошити речи, али нажалост,
тај став је довео до тога да сада
свако мисли да може да прича
о историји равноправно са
професионалцима, на основу
тога што се начитао гомиле
неке лоше литературе. Неки
наши историчари, рецимо
Радивој Радић, византолог са
Београдског универзитета,
написали
су
неколико
критичких осврта на такву
врсту
историографије,
међутим, као по правилу, те
њихове књиге се не читају
уопште иако су написане
тако да буду разумљиве
и интересантне широкој
публици и да јасно укажу
на грешке и понуде стварне
чињенице.
- У свести су се створили
неки појмови који не
значе ништа. Ја сам од тих
историчара први пут рецимо
чуо термин „бечко-берлинска
школа“ која је наводно
из неких својих разлога,
империјалистичких интереса,
створила искривљену слику
прошлости која потискује
„праву српску историју“.
Питао сам да ми дефинишу
ту „бечко-берлинску школу“,
када је настала, ко су главни
представници,
наслови...
Наравно, нико нема те
одговоре, али су теорије
завере свеједно пустиле јако
дубоке корене.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ВЛАСНИК ПРОДАО СВОЈОЈ РАДНИЦИ ЧУВЕНИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН ЗА ЈЕДАН ДОЛАР

ПОВЕРЕЊЕ НЕМА ЦЕНУ

Пио Императи, власник цењеног фризерског
салона који носи његово име, ризиковао је и
запослио фризерку Кати Муру чим је завршила
средњу занатску школу пре 15 година. Она од тада
ради толико добро, да јој је Императи продао свој
салон у Њу Хејвену, у Конектикату, за само један
долар.
„Она је добра фризерка, добар је и берберин,
веома је фина”, рекао је Императи за лист „Њу
Хејвен реџистер” о продаји Фризерског студија
„Пио оф Итали”.
„Продао сам јој га за један долар да бисмо
остали пријатељи”.
Иако ће Мура плаћати кирију Императију,
уштедела је десетине хиљада долара таксе за
куповину салона, а неће платити ни опрему, залихе
и клијентелу.
Императи (79) и даље ради у свом бившем
салону, али сада само као спољни сарадник.
„На крају ми се остварио сан да могу да предам
салон неком достојном”, рекао је он.
Императи је радио 56 година на разним местима
и у разним радњама, почевши од бербернице 1965.
године, наводи лист.
Мура којој су сада 32 године, сећа се да, када
је завршила школу, „нико није хтео да ме запосли
јер нисам имала искуства”. Позвала је једног
наставника у помоћ и добила број Императијевог
телефона. Он и његова супруга су је испробали и на
крају је запослили, преноси Бета.
„Постали смо као породица. Он је такав са свима
који уђу у салон”, рекла је Мура о Императију. „Он
жели да свако ко ради овде, процвета и постане
нешто”.
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА
СИМБОЛИЗУЈЕ
ЖАБА
Воду, васкрсење * У светским
митологијама жаба има разна
симболичка значења, од којих је
најважније оно које је у вези са
њеним природним елементом –
водом. У древној Кини, а и у Камбоџи,
и дан-данас се жабе употребљавају
или опонашају да би се призвала
киша. Жабе су се приказивале на
бронзаним бубњевима, јер подсећају
на грмљавину и призивају кишу.

Оне су лунарне животиње које
одговарају води. На Западу се жаба,
због својих преображаја, сматра
симболом васкрсења, док је за
северновијетнамске горштаке она и
паук, један од облика душе која путује
док тело спава, па злостављање жабе
значи угрожавање живота онога који
спава.
Извор: Политика

КРИТИКА НА РАЧУН ШПАНСКОГ МИНИСТРА

ГРАЂАНЕ НАЉУТИО САВЕТ ДА СМАЊЕ
ПОТРОШЊУ МЕСА

Шпански министар потрошње Алберто Гарзон
објавио је на Твитеру видео у коме саветује грађане
да смање потрошњу меса и повећају конзумацију
поврћа.
У видео запису у трајању од 6 минута министар
појашњава како је узгој животиња у прехрамбеној
индустрији лош за околину и како би Шпанци требало
да једу више поврћа.
„То не значи да не можемо више уживати у
породичним дружењима уз роштиљ, већ да будемо
пажљивији и да у свој распоред уведемо и дане на
које ћемо, уместо у месу, уживати у салати, пиринчу,
махунаркама и поврћу”, рекао је гарзон, преноси
Јутарњи лист.
Како се наводи, његова изјава можда и не би

толико изненадила да се управо Шпанци не налазе у
самом врху листе највећих потрошача меса у Европи.
Како пише Би-Би-Си, Гарзон није добио подршку
колега, па је тако министар пољопривреде Луис
Планас поручио како Гарзонова кампања делује као
потпуни промашај и да је непоштена према шпанским
произвођачима меса који, како наводи, увелико
доприносе доброј економској ситуацији у земљи.
Гарзон је затим на државној телевизији појаснио
како његова намера није била да људима поручити
да у потпуности престану да једу месо, већ да то чине
одговорније и да се воде препорукама стручњака,
пренео је Танјуг.
Извор: Политика

МОРСКЕ КРАВЕ ИЗУМИРУ НА ФЛОРИДИ

ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ ГЛАВНИ КРИВАЦ

Рекордан број морских крава умире на
Флориди од гладовања које је узроковано
загађењем.
Комисија за заштиту рибе и дивљачи на
Флориди известила је да је забележена 841
смрт морских крава од 1. јануара до 2. јула,
чиме је оборен рекорд од 830 током целе
2013. године, пише Гардијан.
Биолози верују да загађење воде уништава
корен морске траве у подручјима Флориде
и тиме смањује количину хране морским
кравама.
Институт за истраживање рибе и дивљих
животиња на Флориди објавио је да се већина
смртних случајева догодила током хладнијих
месеци када су морске краве мигрирале у
индијску речну лагуну где је већина морске
траве одумирала.
Чамци су такође велики узрок смрти, ове
године су најмање 63 морске краве убијене од
ударца чамцем, преноси Танјуг.
Морска крава је 2017. године била
класификована као угрожена врста и еколози
се боре да се класификује поново, где по
статистици на Флориди живи око 6.300
морских крава у односу на 1990-их када их је
било око 1.300.
Извор: Политика

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. јул 2021.

99

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ИЗВЕШТАЈ СА 31. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Тридесет прва седница Општинског
већа општине Пландиште одржана је у
петак, 09.07.2021. одине а на дневном
реду је било 15 тачака. Седницом је
председавао председник Општине,
Јован Репац.
Већници су на овој седници прво
разматрати Извештаја о пословању
ЈП “Полет“ Пландиште о коришћењу
средстава из буџета општине
Пландиште за ЈП “Полет“ Пландиште
за 2020. годину. Известилац је
упознао већнике да Извештај о
раду садржи податке о планираним
изворима прихода, планираним
набавкама,
плану
инвестиција,
елементе за целовито сагледавање
цене производа и услуга, план зарада
и запошљавања као и критеријуме
за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности и пропаганду. У
прошлој години ЈП„Полет“ Пландиште
остварило је добит у износу од око
795.000,00 динара.
Након тога, већници су утврђивали
предлоге Одлуке о изради измена и
допуни Просторног плана општине
Пландиште и Одлуке о изради
измена и допуна Плана генералне
регулације
насеља
Пландиште.
Након тога, већници су утврдили
Правилник о суфинансирању мера
енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова који
прописује поступак доделе средстава
директним и крајњим корисницима,

оцењивање, критеријума за рангирање
и избор пројеката корисника. Све
ово, односно реализацију мера
енергетске санације пратиће стручна
Комисија у саставу: Татјана Спремо,
председник и Борислав Родић,
заменик председника, и чланови
Мирјан Грбић (Александра Одавић
Мак), Горица Стефановић (Наташа
Боројевић), Раде Сурла (Магдалена
Тошић) и Весна Стојановски (Милорад
Ковачевић). Већници се разматрали
и предлоге Решења о образовању
Комисије за спровођење јавног

конкурса за расподелу буџетских
средстава црквама и верским
заједницама и усвојили Закључка
о расписивању конкурса за доделу
средстава црквама и верским
заједницама у општини Пландиште
за 2021. годину. Ове године је буџет
за доделу ових средстава 3 милиона
динара. Конкурс је постављен на Сајт
попштине Пландиште и отворен је
15 дана од објављивања , односно
до 23. јула. Пријаве се могу донети
лично и поштом, на адресу Општине
Пландиште.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ КРАЈЊИ ЦИЉ
На основу Правилника о суфинансирању мера
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа
и станова („Службени лист општине Пландиште“ број
15/2021), Општинско веће општине Пландиште расписује
Jавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу
мера енергетске санације у домаћинствима на територији
Општине Пландиште. У оквиру реализације Програма
финансирања активности и мера унапређења ефикасног
коришћења енергије у 2021. години о финансијској
подршци домаћинствима у процесу енергетске санације
за 2021. годину (у даљем тексту Програм), а у складу
са тачком 6. Правилника о суфинансирању мера
енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова (у даљем тексту: Правилник), расписује
се Јавни позив за учешће привредних субјеката у
спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима
на територији општине Пландиште. Мера енергетске
санације у домаћинствима предвиђена Правилником,
спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима,
који се баве набавком и уградњом столарије која је
предвиђена наведеном мером, а крајњи корисници
бесповратних средстава су домаћинства на територији
општине Пландиште. Крајњи корисници који остваре
право на суфинансирање могу ангажовати привредне
субјекте искључиво са листе привредних субјеката
изабраних путем овог јавног позива. Циљ спровођења

мера енергетске санације је унапређење енергетске
ефикасности и повећано коришћење обновљивих
извора енергије у домаћинствима на територији општине
Пландиште.

Комплетан текст позива за учешће у споровђењу мера
енергетске санације у домаћинствима објављен је на
званичној интернет презентацији Општине Пландиште.
Рок за поднешење пријава је 28. јули ове године.

Након тога, већници су усвојили
Решења о одређивању доктора
медицине, Јоване Николић и Аните
Франић за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе и издавање
потврде о смрти као и Решење о
утврђивању престанка права доктора
медицине за стручно утврђивање
времене и узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе и издавање
потвде о смрти. На 31. седници
Општинског већа донето је и Решење
о давању сагласности на Допуну
Програма унапређења доступности
здравствене заштите старим лицима и
деци ромске националности општине
Пландниште
радом
теренских
служби у 2021. години. Већници су
након тога одобрили да се из текуће
буџетске резерве одобре средства за
потребе Дома здравља „1. Октобар“
Пландиште и Народне библиотеке
Пландиште.
Последња тачка су, захтеви и
молбе грађана, удружења и других
правних лица и текућа питања. Осим
већника, седници су присуствовали
Душан Ћурчић, заменик председника
Општине, члан Већа по функцији,
Горан Доневски, председник СО
Пландиште и Александра Одавић
Мак, начелница Општинске управе
општине Пландиште.
Све одлуке донете су једногласно.
НАЈАВА 10. СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

ОДБОРНИЦИ
ОДЛУЧУЈУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
На дневном реду предстојеће
седнице је 9 тачака. Одборници ће
прво разматрати предлог Одлуке о
изради измена и допуна просторног
плана општине Пландиште а након
тога и одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације
насеља Пландиште, одлуке о изради
измена и допуна детаљне регулације
комплекса за ветрогенераторско
поље „Пландиште-1“. На дневном реду
предстојеће седнице су и предлог
Решења о давању сагласности на
Извештај о пословању ЈП “Полет“
Пландиште за 2020. годину са
Извештајем о коришћењу средстава
из буџета општине Пландиште за
ЈП “Полет“ за 2020. годину као и
предлог
Решењао
одређивању
доктора медицине Јоване Николић,
Николе Благојевића и Аните Франић
за стручно утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих ван
здравствене установе и издавање
потврде о смрти. Последња тачка су
одборничка питања.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Школски центар „Никола Тесла“ одељење IV 4, разредни старешина Радомир Рабрен

Школски центар „Никола Тесла“ одељење III 6, разредни старешина Игор Нилевски
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“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
НОВИ РОМАН ЏОЏО МОЈЕС

ПОКЛАЊАМ ТИ ЗВЕЗДЕ
Од ауторке бестселера „Док нисам
срела тебе“, Џоџо Мојес, стигао је нови
роман, који слави храброст и снагу
пријатељства. Незаборавна, страствена
и романтична прича Поклањам ти звезде
британске списатељице коначно је у
продаји на сајту Вулкан издаваштва!
Нова књига Џоџо Мојес „Поклањам ти
звезде“ заснована је на истинитој причи
из америчке прошлости.
Жељна да напусти монотонију Енглеске,
главна јунакиња Алис Рајт се заљубљује
у привлачног Американца и доноси
импулсивну одлуку да прихвати његову
понуду за брак. Али њен нови живот у
малом, конзервативном рударском граду
у Кентакију у време Велике депресије још
је клаустрофобичнији. Све док не упозна
Марџери О’Хер. Независна и неукротива,
Марџери никада ни за шта није тражила
дозволу од мушкарца, а сада је решена да
донесе чаролију књига у најудаљеније и
најсиромашније кутке ове регије.
На коњима, кроз дивље планине и шуме,
често се суочавајући са опасностима,
али и предрасудама и незнањем, Алис,
Марџери и још три изванредне жене
откриће слободу, пријатељство, љубав и
живот какав им припада.
Књиге Џоџо Мојес преведене су
на 46 језика и продате у више од 38
милиона примерака широм света. Такође,
заузимају место број један на топ-листама
у 12 земаља.
„Сјајна прича о личној снази која
бележи и како књиге окупљају заједнице.“
– Рис Видерспун

„Ликови су толико стварни да осећате
као да су вам блиски пријатељи. Предиван,
посебан роман.“ – Њујорк тајмс
„Заносна прича о љубави, пријатељству
и самоостварењу.“ – Пипл
Не пропустите бестселер број 1 топлисте Њујорк тајмса и избор књижевног
клуба Рис Видерспун! Нова књига Џоџо
Мојес Поклањам ти звезде ће вас повести
у незаборавну, страствену и романтичну,
љубавну причу о пет изванредних жена
које откривају слободу, пријатељство,
љубав и живот какав им припада!

„ВУЛКАН“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка
кула“ настављају да награђују читаоце и
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили смо
два примерка романа„Поклањам ти звезде“,
који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com.
У прошлом броју поклањали смо књигу
Милоша Латиновића „Дугодневница“
освојили су је Данијела Корбуц и Небојша
Куневски. Честитамо! Награде се могу
подићи у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (124)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН МАЛО СВЕТЛО ЛУВРА КОД НАС

Ако је Пајин Триптихон награђен на
светској изложби онда је више него добар
и за нас, и кад већ није у катакомбама
париског Лувра, срећа да је у простору
Музеја код нас.
Лувр је пре свега препун слика којима
Французи величају своју историју, идеје,
ратничку славу а успут на кога се евентуално
залепи, закачи делић уметничке тајне.
У Лувру и Мона Лиза чека на ред да
буде виђена а ми овде, натенане пред
Триптихоном и другим сликама, можемо
ослушкивати своје реакције на виђено,
меморисати искуства које само добра слика
изазива.
Данас је у моди компјутеризација слика,
њихово дигитално принтовање да би још
успешније дигитализовали нашу свест,
збунили самоперцепцију и пред нашим
очима, у ово наше време информатичке
технологије, панично брзо пресликавају
људске способности а огроман број људи
срећан је да функционише као инфо

машина. Створен је нови стил сликарства,
математичка уметност, ново а у ствари и
слика је одувек била креативни алгоритам,
информација која је подстицала нову
менталну хемију без преседана у замислима
велике еволуције.
Један надобудни уметник узвикује да
је компјутер већи људски проналазак и од
ватре и од точка и од уметности.
Можда и јесте јер ватра, точак уметности
били су погон људског цивилизацијског
путовања а са овим хваљеним изумом
можда улазимо у слепу улицу за сва наша
недосањана путовања. Пре више од сто
година Алберт Анштајн, уз малу помоћ
Српкиње Милеве Марић, објавио је своју
чудесну формулу енергија је једнака маси
пута брзина светлости на квадрат. У том
броју брзина светлости на квадрат крије
се милост времена које је и у животу дато
да репрограмира једног дана можда и
неумитност ове формуле.
Истовремено давно постоји исказ да је

појава талентованих људи једнака кубном
корену од броја свих бивших, садашњих
и будућих умова. Свет се од пролазности
брани квадратом брзине светлости, да би
имао предах у времену, а нешто у људским
талентима је веома превртачко, опасно,
па је лимитирана појава талента кубним
кореном да се ограничи и успори људска
креативна акција и да предност физичким
законима.
У том раскораку можда се крије и наша
величина коју тако лако багателишемо,
посебно у ово време кад је глобални
тренд опште заглупљивање, успављивање
бунтовних умова као опасне конкуренције
онима који би да што веће парче будућности
отму и задрже само за себе.
Пајин Триптихон, добра песма, музика,
јесу у својој функционалној суштини
математика алгоритма, креативне хемије
којом се нико није бавио, да тај опасни
алгоритам уметности којим смо проходали,
полетели, а искуство уметности угради

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju

га макар привремено у сваки ум сваком
човеку дајући шансу да унапреди све
оно што рулет еволуције ускраћује и
она формула о кретању талентима и
коефицијентом интелигенције сваке врсте
што је недостижна преданост биолошког
ткива коју силиконски рачунари и нека
будућа вештачка интелигенција, о којој се
шапуће да је већ присутна, као изузетно
оружје у необјављеном рату без видљивих
ожиљака разарања осим нашег срца
самопоштовања сигнала депресије.
Данас постаје тренд избегавање
информатичких искустава као избегавање
потпуне транспарентности наших намера
и жеља индивидуалности која је отпочела
давно кад смо престали себе да чујемо у
музици, видимо у слици,препознајемо у
песми.
А свима су пуна уста душе, духовности и
општих напора да се од тога побегне, али и
пронађе пред Триптихоном.
Т. Сухецки
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
Продајем кућу у Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240 м²
са сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €. Тел.060/083-9339.
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/3545058.
Нова спратна кућа у Вршцу са две
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда
са великим плацем. Тел 060/491-1005.
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/879-569.7
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици
на лепом месту код „Виле брег“ или
мењам за одговарајућу. Тел. 064/3759459
Продајем
четворособни
стан
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у Думбрави
112 м²(сутерен плус приземље) на
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу, Његошева
улица, укупна квадратура 420 ,
стамбена 175. Цена 36.000 евра. Тел.
065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено.
Цена по договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез
Јарак поред обилазнице за Павлиш.
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.
Број
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На
продају
викендица
на
Маргитском путу са помоћним
просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом.
Цена по договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја,
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом,
на плацу темељи. Погодан за пчеларе
Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20
ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска 88,
асфалт до плаца. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу,
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401210, 060/7410210 и 060/1671519.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/1850079 и 061/6637650.
Спратна кућа на продају у Вршцу, ул
Милоша Црњанског 15. Повољно. Тел.
063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура 420,
стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем
пластеник
средње
величине.
Тел.
064/4856810
и
064/5315176
Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Продајем трособан стан 70 м² са
великим двориштем. Тел. 061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/7635399
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом

На продају спратна сређена кућа
100 м², 2 гараже и летња кухиња, велико
двориште, подрумчић и шупица, два
улаза посебно у кућу и двориште. Тел.
065/9943394.
Купујем приземну сређену кућу,
не далеко од центра, или мењам за
двособан стан 67 м², етажно грејање,
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел.
063/8527242
Продајем кућу испод хотела „Вила
брег“ једносмерна мирна улица. Тел.
064/2464207.
Продајем ланац воћњака са кућом,
бунар копани 13 метара и два ланца
земље Тел. 060/0806339
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721949
Продајем плац са виноградом у
Малом Жаму, на улазу у село одлична
локација. Повољно. Тел. 064/2287558.
Купујем гарсоњеру или једнособан
стан .Тел. 064/1284698

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/1870271.
Продајем кућу на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља.
Тел. 064/6357325.
Продајем плац на Гудуричком путу,
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м²,
десна стран уз асвалт. Тел. 064/8582495.
Продајем кућу са
гаражом,са
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837631 и 064/2805862
На продају викендица (са верандом)
35м² на плацу површине 587 м². На
Гудуричком путу Тел 060/7342609
(после 15 часова)
Продајем стан у Вршцу 94 м²у два
нивоа, сам центар града. Сам центар
града, улица Стевана Немање бр. 29.
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.
Продајем кућу на селу 30 км од
града и двособан стан у центру . Тел
064/9174777.
Продајем кућу са плацем у Малом
Жаму у центру, веома повољно,
потребна мања адаптација. Тел.
063/8301643

Продајем плац 353м², на плацу кућа
74 м² за комплетно реновирање или
рушење, све комуналије, Првомајска
97 Вршац. Тел. 064/1301043.
На продају дечји креветац са
душеком за дете од 6 година и мањи
пони бицикл, бели.Тел. 013/806-527.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Тражим кућу за изнајмљивање.
Тел. 062/461837
Брачни пар тражи намештен стан
или малу кућицу за становање или
кућу за чување . Тел. 061/8139998
Издајем гаражу у дворишту зграда
код позоришта. Цена 25 € месечно.
Тел. 064/5152245
Издајем локал преко пута поште,
на спрату. Тел.061/1481727.
Издајем двособан дворишни стан.
Тел. 013/806-235
Издајем локал у улици Вука
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел.
063/7722136
Издајем собу, купатило, чајна
кухиња,
клима,
засебан
улаз,
запосленој девојци. Тел. 060/1671519,
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013/401210.
Издајем једнособан стан преко
од комуналног, етажно грејање,
намештен. Тел.061/7477410

РАЗНО

Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно.
Тел. 064/4930226.
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836584, 064/27-17-088.
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
На продају ланац и по земље
вечито, вршачки атар потез Јабучко
поље. Тел.064/9544и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије
120 л, превртач са новом фуруном од
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем
кауч као нов, велики, на клик- клак.
Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50
м, балконска врата 2 ком. 2,0х0,70
м, прозор са ролетном 1,60х1,20 м,
канте за маст разне велилчине. Тел.
064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт
на 4 м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар
са круном купујем (чисте). Тел.
064/1979069
Вибро
сто
за
производњу
бетонске галантерије продајем. Тел.
064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон
и прслук за ловце и риболовце,
чизме бр 42 нове, 3 штапа за пецање
„Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд
радио плејер нов, ручни миксер са
посудом, саморезница, тостер, грил,
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276
Продајем половни фрижидер,
рерна са две рингле, бојлер 60л.
Тел.065/2839461
Њива поред асфалта ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834061
Продаје се мини машина за прање
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по
могућству стари тип . Тел. 833-524 и

064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки
пут. Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене
полице за кућну библиотеку. Тел.
064/4124994
Обављам
посао
уношења
и слагања сечених дрва. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Комплет судова од росфраја 16
делова, бергхоме, цена 10.000 дин,
ланци за снег некоришћени више
врста. Тел. 063/1077271
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум
и бушени бунар. Тел. 064/4695175
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања
или гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом
и чеоном бушилицом – мотор
трофазни. Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима, антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter
therapy air пречистач ваздуха. Тел.
063/8208532
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини
12 кс нов. Тел. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито
за клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем
круњач
прекрупач
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел.
063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
Продајем пнеуматску сејалицу
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.
Спремам станове, куће и пословне
просторије. Тел. 063/184-2709.
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411-496.
Продајем нове очуване полице
за кућну варијанту. Копус иверицасонома храст. Тел. 064/412-4994 и
063/896-1606.
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.
На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за
врат. Тел. 061/680-6244.
Продајем термо пећ, плинску
пећ, грејалицу на струју, машине за
шивење (Багат и Сингер), телевизоре,
дечија дубока колица и носиљку за

бебе. Тел. 013/830-753.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4
столице. Тел. 834-586.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са
5 кугли. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 063/882-9782.
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/813-9998.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних остатака.
Тел. 060/080-6872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837631 и 064/280-5862.
Вршим
услуге
педикира
(сређивање пета, сечење ноктију) Тел.
065/2821388
Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца,
поред канала ДТД, 50 ари. Тел.
063/832-6918.
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној
адреси, стари, непокретни. Тел.
062/408-880.
Чишћење
тавана,
подрума,
шупа, молерско-глетарски радови,
фарбање, претресање кровова и
каљева. Лаки сваки посао завршава
лако. Тел. 061/1036528 и 0638378602
Продајем кухињски сто, 6 столица
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум
димензије д950-ш440-в440 цена
4.000дин. Тел. 064/246-4207.
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Озбиљна жена 60-тих година
бринула би о старијим особама или
чувала децу. Могућ сваки договор.
Тел. 060/333470
Једнобразни
плуг,
Хонда
култиватор, прскалица, цистерна,
фреза, кавез за пилиће носиље,
хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12.
Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм и
ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем
Симпо
гарнитуру
тросед, двосед и фотељу и нов регал
3,60м. Тел 064/3858314
Продајем
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л.
064/8582495
Продајем
електрично
ћебе
димензије
160х80,
витрину,
старинске пегле, 4 тепих стазе, један
тепих и черупаљку за пилиће. Тел.
064/4902239
На продају тросед на развлачење
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш

машину не исправну. Тел. 062/1922943
Продајем патуљасте зечеве лавља
глава
стари седам месеци. Тел.
060/1418202.
Продајем мешалицу за бетон
(стандардна) монтазним ел.мотором.
исправна цена 10.000 дин., скутер
2000, нове гуме . Тел. 061/3071085
Продајем веш машину исправну
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле,
рерна, некориштен 4.000 дин. круњаччекићар исправан. Тел.061/3071085
На продају пумпа за централно
грејањенова.
Тел.
805-936
и
064/4142336
Продајем та пећ мало коришћена
и две тучане пећи на дрва. Тел.
061/2941161
20 кошница са 3 реда- комплетна
опрема, тракторска приколица три
тоне и ауто приколица и прскалица
од 400л и друга опрема у Јабланци.
Тел. 013/885-019
Продајем
комплет
две
расклопљене каљаве пећи са
вратима. Све укупно 75 € Тел.
064/5152245.
Вршим услуге чишћења
и
спремања станова. Тел. 061/1801274.
На продају угаона гарнитура за
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел.
063/8012554 ,
Продајем комбинован фрижидер
„Обод“ Цетиње исправан, уградни
шпорет равна плоча са рерном
„Сименс„.Тел. 061/3071085.
Продајем комбинован фрижидер
замрзивач, исправан у одличном
стању,
веш
машину“
Горење“
исправну.Тел. 061/3071085.
Продајем нов дрвени прозор 70х60
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.
Продајем „Багат“ шиваћу машину.
Тел. 064/3208409Средњих година
жена чувала би стару особу која
нема никог за кућу или стан. Тел.
061/8139998
Купујем морке „Бисерке“. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/
1871673.
Продајем јаја јапанске препелице,
ком.8дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401210.
Продајем орнар за купатило за
монтирање изнад веш машине нов,
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун
(ш64,5хв190хд25цм. Тел. 064/3623640
На продају вертикални замрзивач,
усисивач
„Кирби“,
трофазни
електромотори, хаварисана „Застава“
128. Тел. 064/2355436.
Продајем нове росерај шерпе и
тигањ у оргинал паковању и мали
старији телевизор. Тел. 064/4902239
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 за 3.000 дин. Тел.
063/8012554
На продају угаона клупа за кухиљу.
Тел. 064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ
756.2 и четворокрилну дрљачу. Тел.
065/2579100
Продајем палму у саксији стару
15 година и алејаверу у саксији и без
саксије са жилама. Тел. 061/3004439 и
013/ 837-631.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 26. ГОДИНЕ,
БРОЈ 488, 27. ЈУЛ 2001.

ФАРМА КАО ЗОО ВРТ
Нојеви су добре животиње уз које се човек лако веже. Много су
мазни ако расту поред људи. Воле да се купају у песку а зими да се
сруче у снег.
-У почетку ме је плашила њихова навика да се заврте у круг и
падну на земљу – љубазно објашњава наша саговорница. Касније
сам сазнала да је то њихов начин живота. Пoдносе све температуре.
Никад нисмо окусили њихово месо јер смо се за њих јако везали.
Од десет пилића, колико смо купили пре неколико дана, одрасло

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (273)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

19. УМНИ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ

нам је шест које смо пре неколико дана продали. Тада су имали око
осамдесет килограма и били високи између 2.30 и 2,50 метара.
Нојеви се плаше велике буке и наглих покрета. Упркос томе што
су веома ниске интелигенције, имају добро памћење. Сваки дан
мноштво људи долази због њих. Воле људи да их мазе и гледају
- завршавају Весна и њен супруг Владан, који је у међувремену
дошао из Циглане, где, иначе, ради.
“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 26. ГОДИНЕ,
БРОЈ 488, 27. ЈУЛ 2001.

„МЛАДОСТ“ СЕ ГАСИ
Ситуација у женском одбојкашком клубу „Младост“ је
катастрофална. То потврђују речи потпредседника клуба Радмиле
Топаловић, и секретара Димитрија Радака.
- Ипак, са тако мало пара,„Младост“ је најбољи одбојкашки клуб у
граду. У клубу има преко сто играчица, од тога 70 пионирки а остало
су кадеткиње и првотимке. Пре неколико година наше првотимке
биле су вицешампионке у Првој Савезној лиги. И ранијих деценија,
почев од 1931. године када је клуб основан, „Младост“ је „пожњела“
много медаља и пехара. Упркос очигледном квалитету вршачких
одбојкашица, о њима мало ко води рачуна. Оне саме купују опрему,
а лопте за тренинге старе су преко 5 година...

- 1931. године „Младост је освојила први пехар. Трофеј се чува у
клубу. То је најстарији женски одбојкашки трофеј у Југославији.
- 1971. Клуб је добио“Октобарску награду града Вршца“
- 1973. године одбојкашице су освојиле прву титулу првака
Југославије
- 1982. године Клуб граду дарује Статуу „Јован Микић - Спартак“
СОФК-е Војводине
- 1991. године указом Председништва СФРЈ клуб је одликован
Орденом рада са сребрним венцем

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Од 22.329 вршачких становника, који су
нађени о попису од 1. јануара 1881., знају:
Читати и писати 10.840 (6101 м. и 4739 ж),
само читати 466 (154 м.и 312 ж) ни читати ни
писати 11.023 (4086 м. и 6337 ж.). Од ових 11.023
особа, што не знају ни читати ни писати, 3281
(1665 м. и 1626 ж) су испод 6 година.
Код појединих народности читање и писање
овако је распрострето:
Знају читати и писати: Maђaрa: 260 м, 120
ж, укупно 450; само читати 14 м,15 ж, укупно
29. Немаца: 4999 м, 3414 ж, укупно 8419; само
читати 86 м, 220 ж, укупно 306. Словака: 20 м,
3 ж , укупно 23; само читати 2 м,1 ж, укупно 3.
Романа: 86 м, 21 ж , укупно 107; само читати 1м,
- ж, укупно 1. Рушњака: 6 м, 2 ж , укупно 8; само
читати - м, - ж. Срба: 1649 м, 1068 ж, укупно 2717;
само читати 49 м, 68 ж, укупно 117.Цигана: 2 м,
- ж , укупно 2; само читати - м, - ж. Који говоре
стране језике: 70 м, 41 ж , укупно 120; само
читати 2 м, 3 ж, укупно 10.
Од становника, који су навршили 7 година,
просеком 37-55 % не знају ни читати ни писати,
а по сполу 29,1% мушких и 45,9% женских.
Од вароши јужних жупанија, нарочито
тамишке, торонталске, крашовско-северинске,
бачке, чонградске, чанадске и арадске, само
Бела Црква (27.2%, или 18.6% муш. или 35.8%
жен.), Тамишград (29.3% или 20.% муш. и 35.8%
жен.) показују повољније прилике. Напротив
Нови Сад (39.55%), Кешкемет(39.8%), Арад
(40%), Карансебеш (405%), Сегедин (41.%),
Панчево (45.1%), Сомбор (55.6%), В.Бечкерек
(55.9%), Суботица (67.7%) ит.д. стоје иза Вршца.
А сада дај да се обазремо на умни и друштвени
живот. У понеким слојевима грађанства учињен
је последњих година знатни напредак, ма да
имамо и противнога да забележимо. Бројање
народа од 1880. показало је само 62,5% од
становништва са навршеном 7. годином, који
знају читати и писати. Више него трећина
становништва није дакле уживала благодети
наставе. Оно данашња посета школска може
се добром назвати, па ипак ратари како
немачки, тако нарочито српски још нису како
ваља појмили корист од школе. Осим основне
школе, одвећ се ретко дешава да ратарска деца
посећују и грађанску или средњу школу. Та ето
до данас не беше можно завести ни повторну
школу за оне ратарске дечаке, који су свршили
основну школу. Но иако је ратарима сувише
школе, има и таквог становништва , коме је и

ово мало. Не једном се чуо глас о целокупној
средњој и виноделској школи. Па шат ће поћи
за руком варошком председништву, да оствари
и ове жеље.
За велики део грађанства читање користних
и забавних дела јесте неопходна потреба. 6
књижара старају се о умној храни, а 4 позајмне
књижнице, и ако тек у скромном размеру,
подмирују жудњу за читањем. Комунални
школски одбор ради сада на томе, да оснује
једну повећу јавну библиотеку.
Овде излазе 3 листа: “Werschetzer
Gebirgsbote” (уредник: Методије Милион) и
“ Neue Werschetzer Zeitung” (уредник: Јосиф

Веронић) на немачком, а “Delvideki Nemzetor”
(уредник: Л. Перјеши) на мађарском језику. Сва
три су недељна листа мешовитог садржаја и
поместне вредности; “Werschetzer Gebirgsbote”
бави се и политиком. Уз немачке листове
излази и забавни додатак, а уз “Werschetzer
Gebirgsbote” осим тога још један бесплатан
додатак (ког уређује Јосиф Будаји) под
насловом: “Strausschen ungarischer Bluthen und
Blumen fur Patrioten deutscher Zunge”.
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ФУД Б А Л

ОД ФРАНЦУСКЕ ПА ДАЉЕ
У БУДУЋНОСТ...

ИСТОРИЈА ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ

Европско првенство у фудбалу је традиционално такмичење
националних селекција европских земаља. Завршни турнир,
коме претходе квалификационе утакмице, игра се сваке
четири године. Прво такмичење одржано је 1960. године, а
одиграно је под именом Куп европских нација. Истина, идеја
о организацији једног оваквог такмичења датира још од 1927.
године, али је актуелна постала после оснивања Европске
фудбалске уније (УЕФА) 1954. године. Договор око одржавања
такмичења покренут је на састанку у Келну 1957. године, а
званично је установљено на конгресу УЕФА у Копенхагену. Прве
квалификационе утакмице одигране су у јесен 1958. Према
утврђеном договору, завршница се играла као турнир са четири
екипе; две полуфиналне утакмице, за треће, односно прво место.
Домаћин првог завршног турнира била је Француска.

1968. ИТАЛИЈА
На Светском првенству 1966. у Енглеској, у полуфинале такмичења пласирале су се четири
европске екипе. За многе је то био показатељ да Европа у односу на Јужну Америку преузима примат
у фудбалу.
Интересовање за шампионат Европе било је самим тим неупоредиво веће . Такмичењу се
прикључила и репрезентација СР Немачке. У квалификацијама је учествовала 31 екипа, које је
организатор сврстао у осам квалификационих група. Само у једној групи су биле 3 екипе - Албанија,
СР Немачка и Југославија. Репрезентација Албаније је као тотални аутсајдер већ у првој утакмицу
у Дортмунду, СР Немачка - Албанија 6:0, поражена. После утакмице у Београду, Југославија - СР
Немачка 1:0, репрезентација СР Немачке путује на реванш у Тирану. Очекују сигуран тријумф, али
сусрет је завршен 0:0. Југославија у Тирани слави са 2:0, губи од СР Немачке у Хамбургу (1:3), али зато
у Београду с лакоћом побеђује екипу Албаниоје (4:0). Одиграно је 90 квалификационих утакмица,
које је на стадионима широм Европе гледало више од три милиона људи. У четвртфинале такмичења
пласирале су се Енглеска, Шпанија, Француска, Југославија, Бугарска, Италија , СССР и Мађарска.
На завршном турниру у Италији било је места за само четири репрезентације. У четвртфиналу
југословенска репрезентација имала је тежак задатак, меч са селекцијом Француске. У првој утакмици
у Марсеју резултат је био 1:1. Плави су повели голом Мусемића у 64. минуту, а изједначио је Ди Налио
15 минута касније. У Београду се , у реваншу на Маракани, окупило више од 70.000 гледалаца који су
са одушевљењем поздравили резултат од 5:1 за Југославију. По два пута мрежу Француза затресли су
Вахидин Мусемић и Илија Петковић, једном Драган Џајић.
Уз југословенску репрезентацију, на завршном турниру учествовале су још, као домаћини ,
репрезентација Италије и селекције Енглеске и СССР-а. У Напуљу Италија и СССР играју нерешено
0:0, Жреб одлучује да у финале иде Италија. У Фиренци, у другом полуфиналу, играли су Енглеска и
Југославија. Фаворити су били Енглези, који су у Италију дошли као званични светски шампиони.
Предводили су их голман Бенкс, легенде Боби Мур и Боби Чарлтон. Ипак, плави су победили, у 86.
минуту на центаршут Мусемића сјајно реагује Драган Џајић и лопта је у мрежи. У финалу су Италија и

Лодети, Прати.
Југославија: Пантелић, Фазлагић, Дамјановић, Павловић, Пауновић, Холцер,
Петковић, Тривић, Мусемић, Аћимовић, Џајић.
Стрелци: Доменгини ,Џајић
Судија: Динст (Швајцарска)
Гледалаца: 85.000
Поновљено финале:
Италија - Југославија 2:0 (2:0)
Италија: Зоф, Бургнич, Факети, Росато, Гварнери, Салвадоре, Доменгини, Мацола,
Анастаси, Де Систи, Рива.
Југославија: Пантелић, Фазлагић, Дамјановић, Павловић, Пауновић, Холцер,
Хошић, Тривић, Мусемић, Аћимовић, Џајић.
Стрелци: Рива, Анастаси.
Судија: Ортиз де Мендибил (Шпанија)
Гледалаца: 50.000

1972 БЕЛГИЈА
У квалификацијама за шампионат није било изненађења. У свих осам квалификационих група
прва позиција припала је онима на које се типовало. У четвртфинале су се пласирале репрезентације
Румуније, Мађарске, Енглеске, СССР-а, Белгије, Италије, Југославије и СР Немачке. Плави су били
у 7. групи. За екипе Холандије, ДР Немачке, и Луксембурга били су превелик залогај. Међутим у
четвртфиналу доживљавају неуспех. У Београду против СССР-а резултат је само 0:0. У реваншу на
московском стадиону Лењин пред 100.000 гледалаца , домаћин лако побеђује са 3:0. Совјети су тако
четврти пут заредом стигли у завршницу, а Југославија је морала да чека другу прилику. Можда све
не би било тако, да се УЕФА није мало “поиграла” приликом жребања. Земље источног и западног
блока биле су раздвојене - поред СССР-а, у полуфинале се пласирала и Мађарска , која је тек у трећем
сусрету, на неутралном терену у Београду, савладала Румунију. Репрезентације земаља Запада
су, међутим , водиле жесток рат. Немци су усред Лондона убедљиво победили Енглезе и реванш
претворили само у формалност. У мечевима Белгије и Италије, победу су однели Белгијанци. У
Милану није било голова, а у Бриселу је резултат био 2:1. Италијани су коначно изгубили наду да ће
одбранити трон. На завршном турниру - “игра” са жребом. У првом полуфиналу снаге су одмерили
Совјети и Мађари?! Пресудио је гол Коњкова (1:0).Совјети су трећи пут обезбедили финале. Остало је
питање ко је од стране организатора био жртвован - Белгија као домаћин или СР Немачка, која је била
на врху фудбалске моћи. Белгијанци нису имали решење за Герда Милера, који је играо у врхунској

форми, и изгубили су са 2:1. У финалу је поново све било у знаку Герда Милера. резултат утакмице
СР Немачка - СССР био је 3:0. У мрежу Рудакова, гол је два пута дао Милер, једном Вимер. Била је то
прва европска титула СР Немачке. Две године касније постали су шампиони света. Пре њих ниједној
националној селекцији није успело да обједини ове две титуле.
Југославија. На римском стадиону Олимпико, финалну утакмицу пратило је 75.000 гледалаца. Резултат
је био 1:1 и после продужетка. Југославија је повела голом Џајића, изједначио је Доменгини. Два дана
касније, на истом стадиону, финале је поновљено. Италијани су имали више среће, головима Риве
и Анастазија утакмица се завршила резултатом 2:0. Италија тако постаје првак Европе, а Југославија
вицешампион. У борби за трећу позицију, Енглеска побеђује СССР са 2:0. На овом шампионату је у
завршници доминирала тзв. дефанзивна тктика као нови стил игре европских репрезентација.

Италија 1968.

Полуфинале : Југославија - Енглеска 1:0, Италија -СССР 0:0 (жреб Италија)
За 3. место Енглеска - СССР 2:0
Финале: Рим, 08.06.
Италија - Југославија 1:1 (0:1)
Италија: Зоф, Бургнич, Факети, Гварнери, Кастано, Доменгини, Јулијано, Анастази,

Белгија 1972.
Полуфинале: СССР - Мађарска 1:0, Западна Немачка - Белгија 2:1
За 3, место Белгија - Мађарска 2:1
Финале: Брисел, 18.06.
СР Немачка - СССР 3:0 (1:0)
Ср Немачка: Мајер, Хетгес, Шварценбек, Бекенбауер, Брајтнер, Вимер, Хенес,
Нецер, Хејнкенс, Милер, Кремерс.
СССР: Рудаков, Џоџуашвили, Хурцилава, Капличниј, Истојмин, Коњков,
(Долматов), Колотов, Трошкин, Бајдачниј, Банишевски (Козињевич), Оњишњнко.
Стрелци: Г. Милер (2), вимер
Судија: Маршал (Аустрија)
Гледалаца: 50.000
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ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА СЕЗОНУ У КОЈОЈ ИМАЈУ НАЈВИШЕ АМБИЦИЈЕ

ЦИЉ СЕ САМ НАМЕЋЕ – ТИТУЛА
Фото: Б. Јосимов

После четири недеље паузе фудбалери ОФК Вршца
спремни су и орни за остварење нових циљева и
померање сопствених граница могућности, како су то
радили претходних сезона. Спортски директор и шеф
стручног штаба ОФК Вршца, Ненад Мијаиловић, истиче
да је срећан и узбуђен због оног што предстоји.
- Једва чекам да кренемо са радом! Задржали смо све
играче које смо желели из прошле сезоне, довели смо за
сада двојицу новајлија, планирамо да се појачамо са још
тројицом квалитетних играча.
По мишљењу Мијаиловића биће то сасвим довољно
за остварење циља, а он је ове сезоне највећи могући,
титула првака Српске лиге Војводина.
- Резултатима из претходних сезона довели смо себе у
ситуацију да уколико желимо да наставимо континуитет
морамо најпре до јесење титуле а потом и до титуле
првака Српске лиге Војводина и пласмана у Прву лигу
Србије. То је недосањани вршачки сан свих који се
баве фудбалом, генерација играча које су покушавале
деценијама и навијача који то можда највише желе од
свих. Биће то изузетно тешко остварити, конкуренција
је паклена, много је квалитетних ривала, али за сада
смо концентрисани само на почетак припрема. Имамо
врхунске услове за рад и на нама је да дамо све од себе,

ШОШЕВИЋ И МАРКОВИЋ ПРВА
ПОЈАЧАЊА, ОТИШЛИ БАБИЋ,
ОСМАНОВИЋ И МИЛАНОВИЋ
Вршчани су почели са довођењем
планираних појачања, за сада су стигли Ђорђе
Шошевић (Жарково), штопер, 1999. годиште и
Урош Марковић (Дунав), голман, рођен 2002.
ОФК Вршац су напустили Мирослав Бабић, Емил
Османовић, Игор Миловановић (Смедерево).
Планирани су и припремни мечеви: 17. јул
Слога Пландиште у Вршцу, 21. јул Пролетер (Б.
Карловац) у Вршцу, 24. јул Степојевац Вага, 28.
јул Железничар (Панчево), 29. јул БАК (Б. Црква),
31. јул Динамо (Панчево), 4. август Јединство
(Влајковац), генерална проба је 7. августа против
Смедерева.

каже популарни Џими.
Капитен Александар Лазевски већ трећу сезону
предводи Вршчане:
- Високи циљ који смо зацртали ове сезоне биће
много лакше остварити са добрим момцима и одличним
играчима који су остали из претходне сезоне. Имам млад
састав, мој посао је на неки начин да помогнем момцима
у играчком стасавању, али они размишљају само о
фудбалу, гладни су победа, мислим да ниједног тренутка
неће посумњати у себе и врло лако ће изаћи на крај са
притиском какав носи борба за прво место.
Од једног из плејаде пониклих у омладинском погону
ОФК Вршца који је дебитовао прошле сезоне, Војина
Радисављевића, очекује се да још више развије свој
раскошни таленат.
- Недостајали смо једни другима и срећни смо што смо
се окупили. Надам се добром раду, без повреда, сигуран
сам да ћемо се врхунски спремити. Презадовољан сам
оним што је екипа остварила прошле сезоне, можемо
и боље, лично желим да бар десет пута затресем
противничку мрежу. Волим да асистирам саиграчима, али
ништа се не може поредити са осећајем када постигнеш
гол. Одлично се слажем и сарађујем са свим нападачима у
тиму, мислим да ко год буде у саставу имаћемо ефикасан

напад.
Високе циљеве ове сезоне неће имати само вршчаки
сениорски погон већ и омладински. Нови тренер је
Никола Игњатијевић.
- Улазак у Омладинску лигу Србије зацртани је
циљ. Задовољни смо постојећим играчким кадром,
оплеменићемо га са неколико појачања, али костур
екипе чиниће момци који су одиграли Кадетску лигу
Србије. Сматрамо сви у клубу да су сазрели да носе игру
тима у омладинској конкуренцији. Нећемо се бавити
калкулацијама, нити конкурентима за врх табеле, већ
искључиво сопственим радом и играма. Идеја је да
једног дана сви омладинци буду у сениорском погону,
због тога се већ сада припремају са сениорима како би
што пре ушли у систем и како би касније било лакше
свима. Рачунамо и на омладинце који су у влајковачком
Јединству стекли сениорско искуство, као и на првотимце
који не буду били у комбинацији за састав тима, рекао је
популарни Бригел.
Осим играчког кадра и стручног штаба на почетку
припрема агилна је и управа клуба. Ускоро би Градски
стадион у Вршцу требало да добије нови терен са
вештачком травом, нову управну зграду и реновиране
свлачионице.
Б. Ј.

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ РЕШИО ПИТАЊЕ ТРЕНЕРА ЗА НАРЕДНЕ ДВЕ СЕЗОНЕ

ЛУЧИЋ ПОДМЛАЂУЈЕ ТИМ

Кошаркашки клуб Вршац
и тренер Владимир Лучић
продужили су уговор на још две
године чиме се наставља сарадња
која је прошле сезоне донела
резултатски опоравак Вршчанима
и најбољи пласман у последњих
пар сезона, шесто место у КЛС.
Био је то повод за разговор са
стручњаком који се још увек
одмара у Чачку.
Када сте по завршетку сезоне
одговарали на питање да ли остајете
и даље у Вршцу, рекли сте да ће то
зависити од опредељења клуба да се
посвети стварању младих играча. Да
ли сада можемо кажемо да је на том
плану договор постигнут?
- Подмлађивање тима и рад са младим
играчима је кључна ствар око које смо се
сагласили. Планирамо да ослонац буду
двојица - тројица искусних играча, остатак
тима чиниће млади. Дакле, први услов за
заједничку сарадњу у наредном периоду
је остварен.
Када
се
планира
почетак
припремног периода и да ли већ знате

имена која би могла бити потенцијална
појачања Вршца?
- План припрема је спреман, Вршац има
феноменалне услове за рад, комплетне
припреме спровешћемо у Вршцу. Током
припремног периода одиграћемо десет
до једанаест припремних утакмица.
Почетак припрема планиран је за 9.
август, што се тиче имена, списак је још
увек отворен за играче који излазе из
јуниорске селекције и на почетку су
сениорске каријере. То је најосетљивији
период када им је потребан квалитетан
рад и велика минутажа на утакмицама.
Трудићу се да све то уклопим а да резултат
не трпи. Волим „гладне“ играче, жељне
рада и победа. Такви момци ће бити нови
чланови нашег тима.
Хоће ли остати неко од играча из
прошлогодишњег састава?
- Пре свега срећан сам што је неколико
играча, носилаца наше игре у прошлој
сезони, врло рано нашло нове клубове.
Симић је потписао добар уговор у
Португалији, Питерсон буквално бира
клубове по Европи на неком средњем
нивоу, Газибеговић је потписао за
суботички Спартак који ствара моћан

тим, са осталима који су изразили
жељу да остану обавићемо разговоре.
Очекујем да тројица - четворица играча из
прошлогодишњег састава остану и даље
са нама.
Да ли сте већ ступили у контакт са
играчима које желите да ангажујете?
- Већ месец дана сам у интензивном
контакту са играчима, али још увек не
бих о именима док њихов долазак не
буде био званично потврђен. Што се тиче
искусних играча у преговорима смо са
двојицом „капиталних“ имена, међутим
још увек нисмо сигурни да ли ће отићи у
иностранство или ће остати у Србији.
Хоће ли бити промена у стручном
штабу?
- Вероватно ће бити промена у
стручном штабу, У Вршцу има јако добрих
тренера, у преговорима смо, видећемо
какав ћемо распоред направити. Мој
досадашњи помоћник Марко Лалић
остаје у клубу, али имајући у виду да се
уласком кошаркашица Вршца у прву лигу
повећао обим посла, видећемо каква ће
све задужења имати у наредној сезони.
Б. Ј.
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