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ОПШТИНА ПАНЧЕВО

ШТА, КО И ГДЕ РАДИ
Ако наставимо предходно започети водич кроз лавиринт различитих
органа управљања, излазећи из села на
првој следећој степеници наилазимо
на Општину.

ника Бранку Мунћан и секретара
Гордану Николић .
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ је
такође функционер кога су грађани
бирали директно на изборима . У овом

ОДБОРНИЦИ СО ПАНЧЕВО
Општина је најнижи степен управе мандату наш председник је Срђан
у државном апарату.
Миковић а његов заменик је Милутин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Томовић. Обоје су правници по обброји укупно 70 одборника . Они разовању и на сталном су раду на
су изабрани у пропорцијалном овој функцији.
систему.То значи да смо на изборима
На предлог председника општине
гласали за странке или групе грађана Скупштина бира Општинско веће,
које су се кандидовале.
као главни извршни орган власти.
Странкама је сходно добијеним
Општинско веће општине Панчево
гласовима одређиван број одборника броји укупно 10 чанова и то:
у Скупштини а њихово право је било
Синиша Којић, Милорад Илић,
да са своје листе одреде који ће то од- Сузана Јовановић, Тигран Киш,
борници бити.
Ђорђе Папулић, Александар ВучНажалост, Качарево је у тој ковић, Никола Угрчић, Александар
расподели лоше прошло и једино су Зец, Александар Фаркаш и Зоран
радикали на својој листи ставили јед- Јовановић .
ног Качаревца - Миодрага Шкорића.
Овим телом преседава председник
Скупштина има свог председника општине или његов заменик .
Милана Бабића, заменика председНажалост међу њима као ни у не-

ким другим органима власти у нашој
општини нема кадрова из Качарева,
што није случај са другим селима .
Овде се од прилике завршава листа
функционера у општини Панчево .
Још само пар речи о Општинској
управи.. То је стручна служба напред
побројаних органа локалне власти и
чине је : Начелник, његов заменик ,
секретари скупштине и општинског
већа као и главни архитекта општине
Панчево .
О другим општинским службама
као и о томе на који начин и код кога
можете да решите неке од својих
проблема, у следећем броју .

ОГЛАСИТЕ СЕ У НАШИМ НОВИНАМА
ТЕЛЕФОНИ:
601-263
063 70 78 322

Оснивач и издавач: Савет Месне зједнице Качарево. Адреса: 26212, ул. М.
Тита 37, тел. 013/601-263. Број припремили и уредили: Мирјана Недељковић,
Јадранка Стојановић, Љубица Дојчиновска и Предраг Ћуковић.
Лист излази месечно. Тираж: 1000 примерака. Штампа: “Ромарк“ Панчево.
Примерак-бесплатан. Прилози се не враћају.
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ЈКП ИЗБЛИЗА

МИЛОРАД ЂУРИЦА, ПРЕДСЕДНИК УО ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАЧАРЕВО

ПРЕДУЗЕЋЕ У ЕКСПАНЗИЈИ
Јавно комунално предузеће
Качарево, према Статуту, има Управни
одбор који је орган управљања
предузећа. УО чине председник и
dva члана које именује и разрешава
оснивач на период од четири године,
с тим да могу бити разрешени и пре
истека мандата, у случају неактивности и злоупотребе у раду. Председника
и 1 члана УО именује оснивач и један
члан је из реда запослених.
Питали смо Милорада Ђурицу,
председника УО како функционише
рад одбора.
-Која је улога УО у раду ЈКП-а?
„Управни одбор се стара о
спровођењу одлука Савета МЗ,
начину извршења задатака, вођењу
тендера у законским оквирима,
кадровској политици предузећа,
о личним дохоцима запослених,
односно висини зарада, наградама
(ретко, али се ипак догађа). Такође,
УО обезбеђује финансијска средства
за рад, поштује Статут ЈКП-а и План
рада предузећа који усваја Савет
МЗ. Све налоге које Савет усвоји иду
на УО. Савет преко УО управља и
стара се о извршавању задатака који
су поверени ЈКП-у. Има обавезу да
предузме посебне мере, када утврди
да је у пословању предузећа дошло
до знатних поремећаја. Чланови управног одбора за свој рад лично су
одговорни оснивачу.“
-Очигледан је проблем ванпијачне продаје, када ће се то решити?
„Пијаца је после реновирања
дата на коришћење ЈКП-у. Иако смо
истакли Кућни ред пијаце, продавце
то није вратило на тезге. Покушала
је и комунална инспекција, додуше усменим опоменама, ни то није
уродило плодом. Од Нове године
продавци ће хтели, не хтели да
поштују Кућни ред и План пијаце.
Комунална инспекција ће радити свој
посао и наплаћивати казне у висини
од 2.500,00 динара.“
-На функцији председника
УО ЈКП-а сте две године. Како

процењујете тренутну ситуацију предузећа у односу на ранији
период?
„Врло сам задовољан јер је у
последње две године ово предузеће
доживело експанзију, како у погледу

МИЛОРАД ЂУРИЦА
значајног повећања броја запослених,
тако и у повећању обима посла.“
-Шта радницима олакшава ефи-

касност у раду?
„Можемо се похвалити да је овај
сазив Савета МЗ дао пуну финансијску подршку за модернизацију
механизације ЈКП-а, купили смо:
ауто, булдожер, неколико косачица
и тримера, цистерну за фекалије
и пре пар дана купљен је усисивач
за сакупљање лишћа (рад једног
усисивача замењује рад 8 људи).
- Реците нам шта планирате за
следећу годину?
„С обзиром да Качарево поприма
урбани изглед, самим тим су и наше
потребе и планови већи него до сада.
Незахвално је у овом тренутку, када
још увек није познато колико ћемо
имати пара на располагању, говорити о будућим активностима. Ипак,
рећи ћу нешто на сопствени ризик.
Размишљамо о упошљавању једног
механичара за потребе механичарске
радионице. Наша жеља је да купимо
цистерну за точење нафте са мерачем,
као и прави камион смећар који на
лицу места меље смеће, како би стање
на депонији било боље.“

ГАРАЖА ЈКП-а
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ДРАГАН ЛЕЧИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП „КАЧАРЕВО“

ПОТРЕБЕ КАЧАРЕВА СВЕ ВЕЋЕ
Услед све већих потреба места и
повећања обима посла, делатност ЈКП
„Качарево“ се непрестално шири. Пре
осам година, када је формирано, имало
је десет радника, а већ данас их броји
осамнаест у сталном радном односу,
као и неколико радника ангажованих
уговором о делу, за одређене врсте
послова. О раду и проблемима са
којима се сусреће разговарали смо
са Драганом Лечићем, директором
предузећа.
-Шта спада у делатност ЈКП-а, за
које послове је надлежно?
„Основна делатност предузећа
је снабдевање грађана водом, а у
саставу свакодневних послова су и
послови одржавања гробља. Затим,
ту је и одржавање хале спортова,
отворених спортских терена и дечијих игралишта, одржавање зелених
површина и чистоће у парку, центру и
његовој широј зони. Служба одржава
18 хектара зелених површина, редовно
коси и чисти – парк, заштитне појасеве и друго. У надлежности предузећа
је и одржавање путева и депоније
– сваке среде редовно и организовано
се односи смеће.“
-Реците нам нешто о одржавању
депоније.
„Ове године смо уложили велика
средства, довели смо воду, изградили
три хидранта на депонији. На жалост,
гасимо пожар од несавесних грађана
који пале ватру, што ствара одређене проблеме, нарочито грађанима
тога дела насеља. Исто тако, у циљу
безбедности саме депоније довели смо
и осветљење. Планирамо, а надам се да
ћемо до краја ове године да извршимо
комплетно ограђивање и постављање
табле кућног реда рада депоније.“
-Осим већ наведених свакодневних активности на којима ради
комунално предузеће, да ли је још
нешто урађено и на чему се још
ради?
„Једна од највећих инвестиција
комуналног предузећа у овој години је изградња гараже за потребе
предузећа, у површини од 350 метара

квадратних, која ће коштати преко
4.000.000,00 динара. Пола средстава
је издвојила Месна заједница, а пола
ЈКП. Изградњом гараже, радионице,
магацинског простора, створиће се
услови да комплетна механизација
предузећа буде лоцирана на једном
месту. Посебно напомињем да је
изградњу овог објекта, послове од
пројектовања до извођења радова,
пропратило и обавило ЈКП. У овој
години имали смо изградњу нове
водоводне линије у Виноградској
улици у дужини од 900 метара, чија
је инвестиција, само за материјал
износила 1.500.000,00 динара, док
је радове обављао ЈКП. Изграђена
је и водоводна мрежа на депонији у
дужини од 500 метара која је коштала
600.000,00 динара. Крајем прошле и
почетком ове године, у реализацији
комуналног предузећа, а средствима
МЗ, засађено је 5980 садница. До
краја године очекујемо да ћемо
засадити преко 2.500 нових садница
(црног бора и сибирског бреста).
Поред сађења, предузеће је редовно
заливало саднице и одржавало зелени
простор.“
-Који су извори финансирања
ЈКП-а?
„Комунално предузеће се највећим делом финансира из сопствених
прихода. То су приходи од воде,
гробља, пружања разних услуга
мештанима и Месној заједници.
Други део је учешће МЗ за опремање
комуналног предузећа и за неке
активности које према програму
Савет МЗ има, а комунално предузеће
је извршилац радова. И трећи облик
је помоћ Општине Панчево из буџета,
која је доста мала. Морам да нагласим
да су се сва комунална предузећа са
села, заједничком одлуком договорила
да наступе према Општини тако да
нам она издваја један део средстава
за рад предузећа, као што то чини за
јавна предузећа у граду. Практично
смо препуштени сами себи. Послови се нагомилавају, има их све више
и више, а Качарево, као и остала
села, почиње да живи у градским

условима. То значи, да ћемо вероватно
с пролећа морати и два пута недељно
да организовано прикупљамо смеће,
јер га има све више.“
-Да ли су мештани информисани
о услугама ЈКП-а (равнање терена,
кошење траве, копање канала...)?
„ЈКП се сада налази у једној
специфичној ситуацији. С једне стране

ДРАГАН ЛЕЧИЋ

имамо велики обим послова, дешавање
комуналних проблема на нивоу села, с
друге стране су тренутне могућности,
како је организовано и како ради
предузеће. С овим капацитетом не
можемо у потпуности да извршимо
све обавезе које тражи село. На
пример, нама су се јављале породице
које би хтеле одржавање зелених
површина испред куће и у дворишту.
Још увек нисмо у могућности да
можемо да радимо и тај део посла.
Или нпр. јављали су нам се грађани
када је у питању нека грађевинска
оператива. Исто тако, сада нисмо у
ситуацији, а сигурно ћемо једнога
дана пружати такве услуге. Већ смо
формирали грађевинску оперативу,
постоји од ове године, али само за
потребе предузећа и МЗ.“
-Можете нешто да нам кажете о
квалитету наше воде?
„Што се тиче квалитета воде,
редовно се контролише од стране
Завода за здравствену заштиту
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општине Панчево. На сваких петнаест дана узима се десет узорака
и уз свакодневно хлорисање воде и
испирање месне мреже, наша вода
је доброг квалитета и за људску
употребу.“
-Да ли су грађани обавештени о
ценама пружања погребних услуга
које обавља ЈКП?
„Цене пружања погребних услуга
нису се мењале у последње две ипо
године. С тим што грађани који не
живе у Качареву, тј. нису становници
места, трошкове сахране плаћају дупло.
То је из разлога што нису учествовали
у плаћању самодоприноса, нити су на
неки други начин допринели да се
изврши уређење гробља, изгради
капела... Средствима МЗ у износу
од 420.000,00 динара ове године
постављено је и звоно на капели. У
њеном склопу налази се и хладњача, а
услуге капеле се не плаћају.“
-Шта ЈКП у следећој години обећава грађанима?
„Био бих јако задовољан ако
би се пружање комуналних услуга
у свим областима, од снабдевања
водом, преко одржавања објеката и
другог, задржало на нивоу који имамо
задњих година. Сигурно да то може да
буде боље и увек може да буде боље,
али зависи и од многих фактора, у
првом реду какав ћемо статус као
комунално предузеће да имамо у
општини. Ако будемо препуштени да
живимо од својих прихода и уз помоћ
МЗ, онда наше могућности неће бити
велике. Исто тако, ако грађани буду
коректни у плаћању својих обавеза
у комуналној делатности, сигурно је
да ће предузеће моћи да издваја више
средстава за његово опремање, а тиме
је и већа могућност да пружа што боље
и квалитетније услуге. Цена воде није
повећавана такође две ипо године, а
мислим да смо ми наше обавезе према
грађанима извршавали квалитетно и
редовно. У току прошле године свега
десет ипо сати нисмо имали воду, што
мислим да је за похвалу. Снабдевање
грађана водом било је редовно и у
оним најтоплијим данима притиска је
било. Имамо седам бунара који раде, а
с друге стране трошкови су огромни.
Почев од изградње само једног бунара
који кошта преко 2.500.000,00 динара,
чији је век од 3-5 година. Трошкови
електричне енергије су огромни и
користим ову прилику да замолим
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грађане да своје обавезе измире до
краја године, иначе ћемо доћи у врло
тешку ситуацију. Спремни смо да

то буде у више рата, али да договор
на крају и испоштујемо. Морам да
нагласим да одкад постоји предузеће,

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА НА ДЕПОНИЈИ
са сваким обавимо разговор, да се тако лоша наплата никада није била.“
договоримо око услова плаћања. Да

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП-а
Према речима Зузане Стојков,
раднице ЈКП-а задужене за наплату
воде, смећа и гробља, 541 домаћинство
није измирило своје обавезе, а то
укупно износи 1.855.516,00 динара.
Такође ту су и привредни субјекти

ЗУЗАНА СТОЈКОВ

чији је дуг 454.115,00 динара. Рок
за уплату је до краја године. За
узрок неплаћања обавеза наводи се
немарност дужника.
Према подацима које смо добили у овој служби ценовник услуга је
следећи:
Паушал (вода, гробље, смеће)
износи 240,00 динара месечно, а преко
паушала плаћа се за 1м кубни=9,00
динара. За локале и фирме паушал је
200,00 динара месечно, преко њега се
плаћа 10 динара по метру кубном, док
је цена изношења смећа и за једне и за
друге 100,00 динара.
Цена чишћења септичких јама
– прва цистерна износи 600,00 а свака
следећа 500,00 динара.
Што се тиче погребних услуга,
места су парцелисана и уређена.
Гробно место је 3.540,00 динара,
копање раке 2.160,00 - уколико је
преминули био житељ Качарева.
За преминуле који нису живели у
Качареву цена је дупло већа.

6

ЈКП

САЗНАЛИ
СМО ЗА ВАС
КРЕДИТИРАЊЕ
ЖЕНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
14. Новембра у Извршном вецу
АП Војвидине потписан је споразум
између Гаранцијског фонда и банке
Intesa o кредитирању женског предузетништва на територији Баната,
где је незапосленост изражена.
Кредитираће се незапослене жене
и жене предузетнице, које обављају
делатност мање од три године.
Споразумом су обезбеђене кредитне линије у износу од 50 милиона
динара, на рок од пет година, са грејс
периодом од једне године и годишњом
каматом од 6,95 одсто, уз примену
валутне клаузуле.
Опширније информације потражите на адреси www.vojvodina.sr.gov.yu.

УВОЂЕЊЕ ЗОНСКОГ
ПАРКИРАЊА
ЈКП Хигијена Панчево је донела
одлуку о увођењу зонског паркирања у Панчеву, коју је 14. новембра
Општинско веће позитивно оценило.
Одређене су три паркинг зоне, а
плаћање ће се вршити путем SMS-а.
Цена прве зоне је 25 динара, друге
зоне 20 динара и треће зоне цео дан
80 динара. Дате цене су без ПДВ-а и
цене SMS-а.
Ценовник ће важити само један
месец, одлука о паркирању ступа на
снагу 1. децембра.
До сада је у Панчеву била јединствена цена паркирања од 20
динара и није било зона.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА
ГРАЂАНЕ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ
Шалтер сала у супу( личне карте, пријаве одјаве, пасоши...) ради
поподне до 19часова уторком и
четвртком.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О КУЋНОМ РЕДУ
Савет Месне Заједнице , након годину дана обављања свих оних
послова за које сте нас изабрали и нашег мање или више успешног
решавања истих сматра да ВАС ПРВО МОРАМО УПОЗНАТИ
СА НЕКИМ ЉУДСКИМ И ЗАКОНСКИМ ПРАВИЛИМА у циљу
лепшег, лакшег и културнијег живота у нашем месту:
1. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОПАЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА НА
УЛИЦИ.
Овај “злочин” да се копају септичке јаме преко викенда
поред саме водоводне инсталације , и тако трује вода се
граничи са “лудилом”.Просто не можемо да верујемо да се
појединци овако понашају.
2. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СПАЉИВАЊЕ кућног смећа,
хартија , лишћа и других отпадака на ОТВОРЕНИМ
ПОВРШИНАМА. (Важи за цело место, НАРОЧИТО
ДЕПОНИЈУ и атар у пољу.)Подсећамо да се на депонији
налази пуно пластике и да се и најмањи пламен разбукта
и дим који је канцероген уме у зависности од ветра да
покрије већи део села.
3. Због тога ће ускоро бити организовано посебно
сакупљање пластичног отпада
4. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ БАЦАЊЕ СМЕЋА И ДРУГОГ ОТПАДА
ВАН ДЕПОНИЈЕ.
5. Савет Месне Заједнице је донео одлуку о постојању само
ЈЕДНЕ ДЕПОНИЈЕ поред Војног пута(крај Пролетерске
улице).
6. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ЗАТРПАВАЊЕ кишне канализације поред
пута.
7. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ “НАВОДЊАВАЊЕ” ФЕКАЛИЈАМА из
септичких јама “сопствених “башти.
8. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СЕЧЕЊЕ МЛАДИЦА СВИХ ВРСТА
ДРВЕЋА И ЖБУЊА око села и у атару.
Неконтролисано бесомучно сечење свега што расте је
довело до тога да птице немају своја станишта,(зато су вране
и “дошле” у центар места).Да и не говоримо о пустињском
изгледу наше околине када нема индустријских култура.
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОСТОЈИ КЊИГА КОМУНАЛНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ У КОЈУ ЈЕ МОГУЋЕ УПИСАТИ ИЛИ
АНОНИМНО ПРИЈАВИТИ СВЕ СЛУЧАЈЕВЕ КРШЕЊА
ГОРЕ ПОМЕНУТИХ ПРОПИСА.Само заједнички можемо да
унапредимо наш живот.
ПРЕКРШИОЦИ ЋЕ БИТИ ДАЉЕ У НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ.
ИСКРЕНО СЕ НАДАМ да ћете горе наведене мере поштовати,
утицати сопственим примером на остале и УКАЗАТИ НА
ПРЕКРШИОЦЕ..
С поштовањем

Савет МЗ КАЧАРЕВО

НОВЕМБАР 06
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ПОЉОПРИВРЕДА

МАНЕ ЧУБРИЋ, ЧЛАН ИО И ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ЗИМА – ПЕРИОД ЗА ЕДУКАЦИЈУ
Пољопривреда је једна од важнијих
делатности у нашем месту. Комисија
за пољопривреду, чији је председник
Мане Чубрић, бави се решавањем
проблема који се у њој јављају.
-С којим проблемима се сусрећете?
„Наш рад отежан је, делом због
нерешених питања на нивоу државе,
а проблем представљају и уситњени
поседи, као и недостатак пара.“
-Какве активности планирате у
наредном периоду?
„Узели смо за обавезу да организујемо предавања, саветовања
и курсеве, у циљу едукације
пољопривредника. У зимском периоду
са стручњацима Института „Тамиш“
одржавају се презентације нових
квалитетних семена, предавања о
примени пестицида, узгоју стоке и
живине, производњи лековитог биља,
као и семинари на тему болести код
стоке, у ратарству и повртарству.“
-Шта још спада у ваше обавезе?

„Бринемо о уређењу пољских путева. Сваке године, на пролеће пре
почетка сетве, враћају се у првобитно
стање и равнају. Активно учешће
узимају ДПП „Качарево“ и ЗЗ „Клас“.
Наредних дана биће насути ризлом
прилази селa.
Учествујемо у организацији противпожарне заштите у току жетве и
процени пољске штете. Посредујемо
у решавању свих неспоразума између
грађана, а то је и најтежи део посла
– улажење у туђи посед, наношење
штете неконтролисаним паљењем,
гажење усева, неконтролисана
употреба пестицида и друго.“
-Како сарађујете са Д П П
„Качарево“ и ЗЗ „Клас“?
„Са њима имамо добру сарадњу.
Стручна лица Оливера Ђелиновић
и Милан Рапајић, из ових радних
организација су чланови комисије за
пољопривреду.“
-Шта поручујете грађанима?
„Поручујем свима који су узур-

НОВИ ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

ДРЖАВНО У ЗАКУП
Пољопривредно земљиште чији
је власник држава од сада ће се
давати у закуп. Новим Законом о
пољопривредном земљишту предвиђено је да локална самоуправа организује лицитацију за њиве које су
на њиховој територији, а налазе се у
власништву државе. Министарство
пољопривреде је свим општинама
проследило упутства.
Физичка и правна лица земљу могу
закупити на период од шест до 20
година. Садашњи корисници државног пољопривредног земљишта ће од
стране локалних самоуправа бити
обавештени писмом са повратницом
да више нису корисници тог земљишта док се оно не излицитира. Тек после
лицитације знаће се ко ће бити нови
власник и на који период.
Почетна цена на лицитацији за је-

дан хектар биће 70 одсто од просечне
цене закупа на територији општине
где се земља налази. Од добијених
средстава 40 одсто остаје општини,
а по 30 одсто добиће републички и
покрајински буџети.

ОГЛАСИТЕ СЕ У НАШИМ НОВИНАМА
ТЕЛЕФОНИ:
601-263
063 70 78 322

пирали пољске путеве и пашњаке да
се врате у своје међе, како не би били
утужени. Такође, желим да обавестим
грађане да део улице који се налази
непосредно испред куће не припада
грађанима, већ Jавном предузећу

МАНЕ ЧУБРИЋ

Дирекцијa Панчево. Сходно томе,
Савет ће у следећим бројевима
објавити препоруке (општинске
Уредбе) за изградњу тротоара,
колских прилаза, формирању засада,
одржавању кишних канала.“

8

ЗДРАВСТВО

НОВЕМБАР 06

ДРАГИЦА МИТАНОВСКИ, ЧЛАН ИО И ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВО И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ВЕЋЕ ПОТРЕБЕ ОД МОГУЋНОСТИ
Комисија за здравство и социјална питања подразумева сарадњу
са Здравственом станицом, Центром
за социјални рад, Службом за
трансфузију крви, СО Панчево и
мештанима Качарева.
-Да ли имате податке о социјалној
структури становника Качарева?
„Од Центра за социјални рад
добијамо податке. Код нас 56 корис-

ника сваког другог месеца добија хуманитарне пакете. Социјалну помоћ
прима 39 радно способних породица
(који девет месеци имају примања са
три месеца прекида, након тога следи
обнова захтева). Затим 14 породица
са више деце, без прекида прима помоћ и 28 радно неспособних лица
у породици. Судећи по захтевима
који стижу у МЗ, број лица којима

је потребна материјална помоћ је
већи.“
-Ко има право на помоћ?
„За сва права која се тичу хуманитарне и социјалне помоћи,

У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ КАЧАРЕВО

ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА
НИСУ СТИГЛЕ
„Наша амбуланта обично добије
60 вакцина . Ове године оне још
нису достављене нити знамо када
ће“, рекла је др.Валерија Рајковић,
дир.Здравствене станице Качарево.
„Постоји оправдано незадовољство пацијената и медицинских рад-

разне болести плућа, астма) срчани и
бубрежни болесници, сва деца старија
од шест месеци и особе старије од 65
година.
Да би се вакцина примила особа
мора прво да се прегледа, односно да
буде здрава.

АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО

ника бројем вакцина.Пацијената
јер је број вакцина недовољан,
а медицинских радника како направити листу приоритета када
су потребе много веће. Листа
приоритета је са муком ипак направљена, недостају само вакцине“,
дадаје др. Рајковић.
Право на бесплатну вакцину
имају особе на инсулину, хронични
болесници (обструктивни бронхитис,

Они који неспадају у неку од ризизичних група могу да купе вакцину
у апотекама. Цена за одрасле се креће
од 450-480 динара а за децу нешто
мање од 400 динара.
Купљена вакцина се држи на
температури од 2 до 8 степени и
мора се дати у року од осам сати од
куповине.Зато се препоручује да се
купи непосредно пред примање и тек
пошто се добије одобрење лекара.

ДРАГИЦА МИТАНОВСКИ
грађани треба да се обрате Центру за
социјални рад у Панчеву. МЗ нажалост нема фонд за помоћ грађанима
који су у тешкој здравственој и
материјалној ситуацији. Да бисмо
помогли некоме, морамо ускратити
кориснике текућих инвестиција (ЈКП,
спортска удружења итд.). У току
ове године било је десетак захтева,
а одлуком Савета МЗ позитивно је
решено шест.
Сматрам да би нам СО Панчево
омогућила ефикаснији рад уколико
би одвојила финансијска средства
за израду социјалне карте села,
а на основу које би смо касније
могли да оформимо фонд за помоћ
најугроженијима.“

РАСТЕ НАТАЛИТЕТ
У односу на 2005. годину,
када је рођено укупно 75 беба,
наталитет је у благом порасту.
Наиме, до новембра је рођено 70
беба, а само у октобру осам.
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НАЈСТАРИЈИ МУШКИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН ‘’ЛАЛА’’

ЗАНАТ ЗЛАТА ВРЕДАН
У Качареву има близу 200
предузетника. Највише је трговинских и самосталних занатских
радњи. Једна од најстаријих је мушки фризерски салон ‘’Лала’’ Николе
Вишњичког.
Трбухом за крухом 1959 године
из Црепаје преко Панчева, где је
радио као калфа код тамошњих
бербера , дошао је у Качарево Никола
Вишњички- Лала за неке Брица..
Радио је код Ђура Пекића, Кузмана
Стајића- Сефкеринца и напослетку
код Гојка Дотлића. Радио је брзо и
квалитетно. Брзо да више заради, а
квалитетно да би муштерије баш код
њега долазиле, јер је био плаћен на
проценат.
Мајстор је постао 1966 године,
тек пошто је од Дотлића купио радњу. “У берберници никада није
било досадно. Збијале су се шале и
препричавале анегдоте, богме нису
ни мене штедели’’, каже Брица.
За њега је у Качареву све било
ново и интересантно. Оно што је ту
доживео нигде до тада није видео.
А путовао је за тадашње прилике
доста. Ваљда га је то шаренило и
разноликост задржало у овом селу
толико другачијем од Црепаје, где су
његови преци одвајкада живели.
Како се живело у то време?
Мештани су се после напорног
рада у задругама, на својим имањима
или фабрикама, окупљали у центру
села, те уз различите музичке инструменте ( кларинет, хармоника, гајде,
тапан) играло се и певало до дубоко у
ноћ. Тек одећа, посебна прича. Носила
се одела, ал’ највише народне ношње.
Било их је свакојаких, лепота једна , из
свих крајева ондашње Југославије.
‘’Мени тако остало сећање на девојке у тесним сомотским јелецима
богато украшеним златовезом и

шљокицама’’, шеретски додаје Лала,
док навиру успомене на давно прошло
време.
У продавници ‘’Јужни Банат’’ из
дрвених каца продавао се кисео
купус, туршија и паприка. Домаћице
долазиле са шерпама и лонцима да
купују. Продавац Танче, звани Сват,
сваку је муштерију познавао и шалом

град.
Ја се у међувремену оженио
врањанком, добио кћер и деда
давно већ постао, што кажу ухватио
корене у овом селу. И даље радим
брзо и квалитетно, а мој друг Миро
Шћепановић каже: ’’Ал’ ти брзо
узимаш паре’’. У шали му одговарам:
’’Бил’ ти волео да теби докторка

НИКОЛА ВИШЊИЧКИ-ЛАЛА

дочекивао.
Низале се генерације, расло село.
А онда почеше мештани да одлазе у

Стана цео дан вади зуб?’’ Ко зна, зна
задовољно додаје Брица. Леп је овај
мој занат сваког дана кане динар.

ОГЛАСИТЕ СЕ У НАШИМ НОВИНАМА
ТЕЛЕФОНИ:
601-263
063 70 78 322
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ИЗ АРХИВЕ (2)

НАСЕЉАВАЊЕ ВОЈВОДИНЕ
Посебно су се тешко “колонисти“
навикавали на не тако добру воду
за пиће, на блато и влажност земље и кућа за време киша, прашину
преко лета итд. Наиме предели
у које су насељеници дошли
низински су и равничарски за
разлику од брежуљкастог и брдско
–планинског краја одакле су дошли.

пољопривредне послове.Требало је,
пре свега ,знати обављати ратарске послове. Досељеници посебно
нису били упућени у начин гајења
техничких култура, као што су
шећерна репа, сунцокрет, лан,
репицаитд. Исто тако велику је
тешкоћу представљао недостатак
довољног броја радне стоке и ору-

ГЛАВНА УЛИЦА ИЗ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА
У месту рођења имали су најчешће ђа за рад, јер је производни фонд
добру,чисту и укусну воду. Ваздух био увелико уништен и развучен за
је био чистији.Зато је морало проћи време рата и при крају рата. Зато је
неколико година да се ови људи доста земљишта, упркос великом
бар колико толико прилагоде новој ентузијазму насељеника и беликом
средини. Ове промене, а нарочито напору народне власти и друштвенодруга клима, лошија вода , па и лошија политичких организација, остајало
исхрана у прво време изазвали су често необрађено или слабо ображено.
појаву већег броја оболелих од дизен Тешкоћа ове врсте било је нарочито
терије,тифуса,запаљења плућа,грипа, прве године по насељавању.
туберкулозе, маларије итд. Највише
Ништа мање нису била тешка ни
су обољевала деца и старији .Зато етно-социјална прилагођавања. Људи
је у првим годинама била повећа- су пре досељења живели у сеоским
на смртност међу насељеницима. заједницама, где су се сви међусобно
Међутим, на здравље, животни познавали и где су имали своје рођаке
стандард и опште расположење и пријатеље, обичаје радне и друге
насељеника утицали су и други навике. Комуницирали су са људичиниоци. Требало се, како је речено, ма истог језика и дијалекта. Махом
прилагодити новом начину рада и су живели у компакитним верским
живота.Знатан број досељеника није и националним заједницама.Имали
био вичан земљорадничком послу, јер су одређен, традиционалан начин
се у матичним крају претежно бавио исхране, одевања, рада и живота у кусточарством, занатством, воћарством ћи.Све је било другачије или сасвим ноитд. У Војводини је, пак, требало об- во у насељеничким местима. У првом
рађивати земљу, требало је орати, реду, скоро у свим “колонистичким“
копати, окопавати и радити друге насељима, становништво је било

национално измешано, било због
тога што су насељеници дошли из
разних крајева наше земље, било
зато, што је већ затечено национално
измешано становништво.Зато се у
почетку требало уклопити у овакво
етно-социјално шаренило. Извесних
тешкоћа ове врсте било је и тамо где
је у већини било досељено становништво једне националности,јер су људи
били из различитих предела дате
републике.
Велико национално шаренило
условило је велико мешање и боље
упознавање припадника разних
националности и досељеника из
разних крајева. Ово је допринело
и бржем нестанку патријархалних
односа и обичаја из старог краја.
Национално шаренило, је допринело, уз остале економско-социјалне
услове, да насељено становништво,
нарочито млађе убрзо прихвати нови,
савременији начин рада и живота. На
тај су начин етно-социјалне разлике
између појединих насељеничких група постојале све мање. Све се више
усвајао “војвођански“ начин живота.
Но, не може се рећи да и “колонисти“
нису имали утицаја на старо војвођанско становништво. Наиме,
“колонисти“ су брже и више били под
утицајем урбаних процеса. Они су,
као популациона маса, били одсечени
од свог етно-локлног хабитуса, те су
старе етно-карактеристике, упркос
одржавању веза са родним крајем
путем нових, стихијских досељавања
(економске, женидбене миграције)
или повременим одласком у стари
крај, брзо нестајали. Зато су усвајали, не само војвођански начин
живота и рада него су примали и
били подложни убрзаним урбаним
утицајима, више од аутохтоног војвођанског становништва.
(НАСТАВИЋЕ СЕ)
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ЦРКВА
ПРОСВЕТА

МОЈА КРСНА СЛАВА

СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ О СЛАВИ
Ниједан народ није тако смишљено и
нeжно украсио хришћанске празнике као
српски народ. Све је окићено нарочитим
дирљивим и красним обичајима као лепо
изаткани ћилим. Па још како су Срби
научили да воле и поштују свеце Божије,
нарочито своје крсне славе. Заиста као
нико у свету.
Шта је крсна слава? То је један
искључиво српски обичај. Сваки дом има
свога свеца заштитника. Хришћански
свеци нису некакви измишљени богови
него стварне личности, који су као људи
на земљи живели богоугодним животом,
посветили се и у Рај ушли. Они се моле
Богу за нас на земљи и Бог из љубави према
њима – зато што су они показали своју
љубав према Богу – испуњава им молитве
за људе. На дан славе српски дом блиста у
светлости и радости. На сто се постављају
у част светитеља четири ствари: запаљена
свећа од воска, колач од пшенице, освећено
жито и вино. Свећа представља светлост
истине којом је Христос обасјао свет. Хлеб,
жито и вино представљају духовну радост
и храну, све од Христа и кроз Христа. Сва
чељад су обучена тога дана у свечано рухо,
и сви се труде око дочекивања гостију.
Благодарећи славама у Србији се никад
није умирало од глади. Јер су славе врло
честе, а милостиња чини половину славе.
Но не само да сви домови српски славе
славу него и све установе и друштва: и
села и градови и цркве и школе и војска
и еснафи и болнице и разна добротворна
удружења.
ОД КАДА СРБИ СЛАВЕ КРСНУ
СЛАВУ?
Наши преци су почели да славе оног
светитеља на чији дан су примили свето
Крштење (одатле и назив „крсна слава“).
Срби нису прекидали ову своју
традицију ни у турском ропству, ни у
бројним ратовима и бедама, све до времена
несретног комунизма, када су се у Србији у
многим домовима славске свеће угасиле.
У данашње време, Богу хвала, многи
желе да се врате својим коренима, да
опет славе своју крсну славу и тако врате
Божији благослов на свој дом.
ЗАШТО СЛАВИМО СЛАВУ?
Светитељ кога славимо је наш заштитник и молитвеник пред Богом. Он
нас невидљиво чува и помаже нам у свим
нашим животним тешкoћама. Он је наш

животни учитељ, па зато ми треба да се
потрудимо да задобијемо оне врлине које
је он стекао живећи на земљи и трудећи се
да угоди Богу.

Светитељем, да у те дане спремамо мрсна
јела да би смо што више угодили гостима.
Тога дана треба пре свега да умилостивимо
и да угодимо нашем најважнијем госту
– Светитељу.

КАКО ДА ПРАВИЛНО СЛАВИМО
СВЕТИТЕЉА?
Важно је да крсну славу прославимо
онако како нам је света Црква прописала
и како нам је од наших старих остало. Све
неправилности које се данас јављају, као
што су спремање мрсних јела у посне дане,
неумерено коришћење алкохола, ружне
речи и псовке, пушење поред славске
свеће и друго, су врло штетне. Боље је да
не славимо, него да овако вређамо нашег
светог заштитника и учинимо велики
грех.
КАКО СЕ ПРЕНОСИ СЛАВА?
Слава се преноси са оца на сина када
син заснује своју породицу и оде из очеве
куће.
Те, прве године, син долази код оца
на славу. Том приликом, отац предаје у
десној руци четвртину славског колача
и честитају један другом славу. Син
носи део колача својој кући и дели га са
својом породицом. Следеће године син
самостално слави славу.
СВЕЋЕЊЕ ВОДИЦЕ
На неколико дана пред славу зовемо
нашег свештеника да нам освети водицу
и донесе Божији благослов у дом. За ту
прилику треба да припремимо посуду
са водом, букет босиљка, мању свећу,
кадионицу са жаром, тамјан, славску
икону (коју постављамо на источној
страни) и списак укућана.
Приликом освећења водице, свештеник чита молитве за напредак свих
укућана, као и за покој душа наших
умрлих сродника. По освећењу, отпијамо
од славске водице, а са остатком спремамо
славски колач и кувамо славско жито.
КАДА ЈЕ СЛАВА ПОСНА А КАДА
МРСНА?
Врло је важно да славска тсрпеза буде
у складу са даном у који се слава падне.
Ако се слава пада у пост или ако се мрсна
слава падне те године у среду или петак,
ОБАВЕЗНО се спрема посна трпеза.
Велики је грех пред Богом и пред нашим

ДА ЛИ СЛАВИТИ У СМРТНОМ
СЛУЧАЈУ?
Слава је пре свега један духовни
догађај. Најважније је резање колача, а све
остало је ствар воље и могућности. Дакле,
спремање јела, звање гостију и весеље
уопште нису услов да се крсна слава
прослави како треба.
Због несхватања смисла крсне славе, у
нашем народу постоји погрешно мишљење да у смртном случају не треба да
славимо слсаву. Управо је онда важно да
режемо славски колач, јер када свештеник
чита молитве за наш напредак, он то чини
и за покој душа наших умрлих сродника, а
молитва и милосрђе су једино што можемо
да учинимо за упокојене.
ДАН УОЧИ СЛАВЕ
На дан пред славу месимо славски
колач од чистог пшеничног брашна, квасца
и соли, без икаквих додатака (млека, јаја и
др.). На колач се ставља печат ИСХС НИКА
(што значи: Исус Христос побеђује), а
могу да се ставе и разни украси од теста.
Славски колач представља наш насушни
хлеб који смо од Бога добили и који му
приносимо на жртву у славу и част нашег
Светитеља. Æ
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Такође, колач представља самог Христа
Господа који је Хлеб живота.
За сутрашњи дан спремамо црно вино,
две свеће (велику и малу, по могућству
воштане) и славско жито (које се спрема
од жита уз додатак других плодова – ораха,
сувог грожђа и сл.)
ДА ЛИ СЕ СЛАВСКО ЖИТО
СПРЕМА ЗА СВАКУ СЛАВУ?
У нашем народу погрешно кажу да се
славско жито не спрема за светог Илију
и за светог архангела Михаила зато што
су они живи. Ово је велика грешка јер
се славско жито не спрема за покој душе
свеца, већ у славу и част његову, а у спомен
умрлих наших сродника. Сви Свеци су
живи у Христу Господу, па се и жито
спрема за сваку славу.
ОДЛАЗАК У ЦРКВУ
Рано ујутру одлазимо у цркву на свету
литургију. Са собом носимо славски колач,
жито, вино и малу свећу коју стављамо у
жито и касније палимо приликом резања
колача.

ПРОСВЕТА
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УЧЕНИЦА ШЕСТОГ РАЗРЕДА ДЕЈАНА СИМОНОВИЋ,
НАЈБОЉИ МАТЕМАТИЧАР У СВОЈОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ

УПОРНОШЋУ И ЉУБАВЉУ ДО
ЦИЉА
Све је, према речима дванаестогодишње Дејане Симоновић, почело још
у четвртом разреду. Наиме, у то време,
учитељица Смиља Шкорић држала је
додатну наставу из математике, а пошто
је девојчици овај предмет одувек ишао од
руке, показала је интересовање за такав
вид наставе и почела да је похађа. Убрзо
затим, учествовала је на такмичењима и
почела да бележи запажене резултате.
У петом разреду наставу из овог
предмета држала је наставница
Марија Трајковић, да би, због одласка
у пензију, на њено место дошла нова

за рачунаром. Наравно, ту је и пуна
подршка родитеља који је подстичу да
иде даље.
Свако има кључ успеха за оно што
ради, а Дејана... „Треба бити упоран,
вежбати, а пре свега, важно је да
волимо оно што радимо, иначе све
нема сврхе. Свако треба да опроба
своје могућности из предмета за које
сматра да су му блиски“, поручује
Дејана. Јер никад се не зна?
На питање шта мисли о додели награда даровитој деци, која је недавно
одржана, уз осмех каже да је то одлично,

Тога дана би требало да се сви
укућани (или барем домаћин) причесте
светим Тајнама Христовим, наравно, уз
претходну припрему постом и светом
Тајном покајања и исповести.
РЕЗАЊЕ КОЛАЧА
По завршетку свете Литургије
свештеник сече наш колач и прелива га
вином. Онда сви заједно окрећемо колач
и певамо црквене песме. По завршетку,
свештеник ломи колач са домаћином, и
притом му каже: Христос је међу нама! а
домаћин одговара: И јесте и биће! и тако
три пута.
СЛАВСКИ РУЧАК
Када дођемо кући домаћин пали
славску свећу тако што се прекрсти
и пољуби је. Она гори целог дана и
симболише светлост Христове науке.
Када нам дођу гости на славски ручак
(или вечеру), после честитања славе,
прекрсте се и послуже славским житом.
После молитве (тропар Светитеља кога
славимо) приступамо трпези (са молитвом
и устајемо са трпезе). По старом обичају,
домаћин не седа за трпезу из поштовања
према светитељу који му је тога дана
главни гост.

Протојереј
Сретен Качаревић

ДЕЈАНА СИМОНОВИЋ
просветна радница Марина Бојанић. Са јер ће на тај начин многу децу подстаћи
додатном наставом и вежбањем ишло да се интересују за неке од предмета.
се даље и већ у току петог разреда пред
У току шестог разреда очекују је
њом су била четири такмичења – на многа такмичења, а она наставља у
школском је освојила прво место, на континуитету да вежба:“Идем два
општинском такође прво, регионалном, пута недељно на пречасе, а када су
које се одржавало у Вршцу треће, а на такмичења онда вежбамо и више,
тридесетдругом такмичењу младих свакога дана. Такође, овом приликом
математичара одржаном у Београду,
бих желела да се захвалим Смиљи
под називом „Архимедес“, учествовала Шкорић, мојој учитељици, Марини
је као представник петих разреда наше Бојанић, наставници која ми предаје
школе и освојила треће место.
математику, као и Марији Трајковић,
Прошле године је била најбољи наставници у пензији“, додаје Дејана.
математичар у генерацији петих разБило како било, време ради за ову
реда, а данас, ова девојчица живахног
девојчицу. Тек је у шестом разреду, а
и интелигентног духа, важи за најбољу чекају је многа такмичења и успеси.
међу шестим разредима. Поред матема- Верујемо у њу и само можемо да јој
тике воли, како каже, и биологију, пожелимо једно – срећно!
физику, а доста времена проводи и
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОДЕЛИО

ВРЕДНЕ НАГРАДЕ НАДАРЕНИМ
УЧЕНИЦИМА
На једном месту, у суботу 4. новембра, окупљено је двадесет деветоро
младих надарених, садашњих и бивших ученика качаревачке ОШ „Жарко
Зрењанин“.
Наиме, у част деце која су учествовала на разним такмичењима (из
српског, математике, историје,
географије, физике, биологије,
техничког образовања, страних
језика и ликованог) и притом освојила
неко од прва три места, Савет Месне
заједнице је организовао свечани
пријем.
У име Савета, Бранко Ромић
и Миле Лукић уручили су књиге
и вредне новчане награде, чији је
износ зависио од нивоа на коме су
се ученици такмичили. Издвојено је
укупно 118.500,00 динара. Учесници
су били деца од четвртог до осмог
разреда, али и ученици првих година средњих школа, надметајући
се на: општинском, регионалном,
републичком и савезном нивоу.
Додели су присуствовали родитељи и наставници који су добрим
делом заслужни за овај велики успех,
а могли су и да се почасте соком и
слаткишима.
Групу најбољих чинили су деца
која су освојила награде на општинском нивоу- Српски језик/
Бојана Стефановски (треће место),
Математика/Драгана Цековски
(треће место), Дејана Симоновић
(прво место), Дејана Дукадиновски
(друго место), Жана Јанковски
(друго место), Дарко Мијатов (прво
место), Тамара Цвитак (друго место),
Физика/Младен Ристић (треће
место), Француски језик/Викторија
Бокун (прво место), Историја/Ања
Дакић (треће место), Милица Дукић
(треће место), Јелена Ћеранић (треће
место), Јелена Ћуковић (треће место),
Жељко Стојановски (друго место),
Марија Меновски (друго место),
Маја Мојин (треће место), Биологија/

Дејана Дукадиновски (прво место),
Жана Јанковски (прво место),
Јована Ристовски (треће место),
Географија/Марија Меновски(прво
место), Жана Јанковски(друго
место), Маја Мојин(треће место),
Јелена Ћуковић(треће место), Маја
Миланић(треће место), Ликовна
култура/Миљана Басарић(прво
место), Марија Павлица(треће
место), Техничко образовање/
Стефан Златановић(прво место),
Вера Чубрић(треће место), Јована
Исевски(прво место), Јована
С арић(треће мес то), Миљан
Булајић(прво мес то), Душан
Јовчић(прв о мес то), Тијана
Булајић(друго место) и Физика/
Душан Јовески(треће место).
Ученици који су се такмичили
на регионалном нивоу-Француски
језик/ Викторија Бокун(прво
место), Техничко обр./Стефан
Златановић(треће место), Јована
Исевски(прво место), Миљан

Булајић(друго место), Тијана
Булајић(друго место), Математика/
Дарко Мијатов(треће место) ,
Душан Јовески(друго место) ,
Јелена Марковић(прво место),
Биологија/Дејана Дукадиновски
(прво место), Географија/Марија
Меновски(прво мес то), Жана
Јанковски(друго место), Физика/
Јелена Марковић(прво место).
На републичком нивоу награде
су постизали-Математика/Јелена
Марковић(прво место), Душан
Јовески(друго место), Физика/Јелена
Марковић(прво место). Такође, на
савезном такмичењу из математике
Јелена Марковић освојила је прво
место.
За ученицу године проглашена је
Зора Ратковица.
Искрено верујемо да ће овај гест
вредан пажње постати традиција,
а уједно и подстицај будућим
генерацијама да спознају своје
могућности и квалитете.

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ СА БРАНКОМ РОМИЋЕМ
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ФК „АС КАЧАРЕВО”

ПОБЕДНИЦИ И ФИНАЛИСТИ
МНОГИХ ТУРНИРА
ФК „АС Качарево“ је млад
спортски колетив. Као школа фудбала
почео је са радом 16. септембра 2002.
године, а као фудбалски клуб уредно
и званично је регистрован 18. марта
2003. године.
Чланови клуба су дечаци рођени
између 1992-1998год. и девојчица
Наталија Ђуровски. Главни тренер,
идејни творац клуба и његов
председник је Слободан Анђеловић-

играли су plej of f MAXI Mc Donald’s
лиге, и то је било први пут да се у
самој завршници нађе једна екипа
из села. Били су победници турнира
„Девојачки бунар 2004“, „Бања Лука
2004“ и финалисти многих турнира.
Од јуна 2003. године функционише фудбалски сајт, први такве врсте
у тадашњој Србији и Црној Гори.
Сваког месеца сајт отворе посетиоцси
из преко 30 држава из целог света.

ФК „АС КАЧАРЕВО”
Спаске, дипломирани виши фудбалски тренер, тренер голмана је
Владимир Растовић, са дипломом
Забавне школе фудбала а од скора у
клубу је и Младен Стошић, студент
Спортске академије у Београду.
„У питању су деца, и са њима
морају да раде стручни људи, они
који познају развојни пут детета,
њихову психу, да имају педагошког
дара и да знају процес тренинга.
Ако желимо да децу усмеримо
на прави пут и од њих створимо
првенствено добре људе и спортисте
места импровизацији нема“ – каже
Спаске.
Ово је пета година како се такмиче
у MINI MAXI Mc Donald’s лигама у
Београду – најквалитетнијим лигама
за дечаке у држави. У сезони 2003/04

Верзиија сајта је српско-енглеска и
ви га можете посетити на интернет
адреси WWW.fc-as.org.yu
У фебруару ове године потписан
је уговор о сарадњи са ФК Партизан
из Београда. Документе су разменили председник ФК „АС“ и Недељко
Костић, директор омладинске школе
ФК „Партизан“.
Ово што је досад урадио Спаске са
ФК „АС“ не би било могуће да идеје
и реализацију комплетног пројекта и
програма клуба не подржавају бројни
људи из места, али и из СО Панчево,
тачније Службе за спорт која је препознала квалитетан пројекат и која
учествује у његовом суфинансирању.
У сезони 2006/07 имаћемо осам
тимова у седам различитх лига, између
осталих и две селекције на великом

фудбалу у Лиги „Петлића“ и у Лиги
Пионира ОФС Панчево. Полусезона
је завршена и наши дечаци (1994/95
год.) су заузели прво место у Лиги
„Петлића“ ОФС „Панчево“. Најбољи стрелац са 33 постигнута гола је
Стефан Атанасов. Дечаци (1992/93
год.) у Лиги Пионира ОФС Панчево
после јесењег дела сезоне заузимају
друго место. Најбољи стрелац је
Стефан Крстевски са постигнутих
17 голова.
У октобру је почела MAXI Mc
Donald’s лига у Београду где се после
четири одиграна кола дечаци 1996ог годишта налазе на првом месту
са свим победама. Најбољи стрелац
са седам постигнутих голова јесте
Стефан Бошков.
„Крајем новембра почињу
и остале лиге у којима учествује ФК
„АС Качарево”. Искрено се надамо
да ће се пре свега дечаци лепо забављати и дружити са вршњацима
других клубова, а резултати иако
нису приоритет добро ће доћи да
код деце створе победнички дух“,
рекао је Спаске.

НОВЕМБАР 06
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ЛОВАЧКО ДРУШТВО „СИВИ СОКО“ КАЧАРЕВО

НИЈЕ ЛАКО ПОСТАТИ
ЛОВАЦ
Настанак ловачког друштва
„Сиви соко“ датира пре више од
шездесет година. Чланови, ловци,
њих тридесет двоје, покривају ловни
терен површине нешто веће од 6000
хектара. Ловишта углавном поседују
зеца, срнећу дивљач, док се фазани
већином уносе у ловиште.
Председник је Добривоје ЈовчићБобан, а главни ловник Милорад
Ђурица. Ловачки дом, који је уз
помоћ МЗ Качарево обновљен, како
унутрашњи тако и спољашњи део,

– екипно, у гађању глинених голубова,
у кувању ловачког гулаша у Црепаји
такође је освојено треће место. У
Новом Козјаку, у гађању глинених
голубова Станимир Павловски-Тане
освојио је прво место, а у Глогоњу је
освојено треће место – екипно, у истој
дисциплини.
Питали смо Бобана како се постаје
члан ловачког друштва:
„Први услов је да је особа пунолетна и да није осуђивана. Подноси се
захтев ловачком друштву да буде члан

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Дежурна служба МУП-а 92

Ватрогасци
Хитна помоћ
Бројеви претплатни

93
94
988

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ –
КАЧАРЕВО
Месна заједница 601-030
Месна канцеларија 601-263
ЈКП Качарево
601-071
Дом здравља
-амбуланта
601-194
Апотека
602-010
Дом културе
602-050
ОШ “Ж. Зрењанин“ 601-510
Пошта
601-022
Железничка станица 601-614
Српска православна
црква
601-410
Финдоместик банка 601-490
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ –
ПАНЧЕВО

ЛОВАЧКА ДРУЖИНА
односно фасада, место је окупљања и и после годину дана приправничког
дружења ловаца.
стажа, полаже ловачки испит. Тиме
се добија статус ловца и стиче право
Осим лова, ловци су активно
за набавку ловачког оружја. Да би
учествовали и у акцији пошумљавасе добило оружје, по новом Закону,
ња зеленог појаса са МЗ, уништавању
мора се положити испит о руковању
паса луталица око села (четири
ловачким оружјем.“
акције).
У недељу, 19. новембра, у посету су
У току је акција изградње храбили ловци побратими из Жагубице.
нилишта за ситну и крупну дивљач и
Организована је акција лова на зеца
чишћење и фарбање „чека“.
и фазана и, наравно, ловачки ручак.
Ловачко друштво „Сиви соко“ Дружењем уз ловачке приче, завршио
се може похвалити многим трофејима. се још један сусрет побратима са траУ мају месецу су освојили треће место дицијом дугом петнаест година.

СО Панчево
344-422
Општински суд
345-481
ПИО
345-922
Тржиште рада
310-212
Општа болница 319-900
Очна болница
316-054
Дом здравља
318-092
Електровојводина 315-020
Кварови на телефону 977
АТП
518-570
ЖТП Аеродром 341-111
Библиотека
314-455
Центар за културу 346-579
ОГЛАСИТЕ СЕ У НАШИМ НОВИНАМА
ТЕЛЕФОНИ:
601-263
063 70 78 322

ДОДЕЛА
НАГРАДА
„Нема лепшег задатака него што је
омогућити неком развитак,
помоћи човеку у његовој
тежњи за успоном”
ИВО АНДРИЋ

