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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

У ДУЖИНАМА

ОБЕЛЕЖЕНА ХРАМОВНА СЛАВА

У Дужинама, резањем Славског колача, турниром у
малом фудбалу и такмичењем у кувању пасуља, прослављена
Месна и храмовна слава, Покров пресвете Богородице.
Славски је председник МЗ Дужине. Најмање место у
општини, Дужине, до прошле године није имало ни
православни храм нити је славило славу. На иницијативу
Душана Тасевског, чија је породица до сада највише новца
донирала, и у Дужинама је почео да се зида православни
храм. Дужинчани су исказали вољу да, иако храм није
завршен, резањем Славског колача, обележе славу храма. Ове
године, заједно са месним парохом, Синишом Лакичин који је
обавио резање колача, колач је ломио Томислав Ђорђијевски,
председник МЗ Дужине. Пре почетка свечане вечере,
минутом ћутања је одата пошта Душану Тасевском
инициатору за зидање православног храма у Дужинама и
вешегодишњем председнику МЗ Дужине.
На Турниру у малом фудбалу у Дужинама учествовало је 4 екипе, из Велике Греде, Банатског
Соколца и 2 из Дужина. Најбоља је била екипа Дужине 1. У такмичењу кувања пасуља, које су Дужинчани
први пут организовали и за пријављене екипе обезбедили намирнице за кување, по одлуци трочланог
жирија, најбољи пасуљ је скувала екипа „Варница“ из Вршца, друго место припало је домаћинима, екипи
Давидовски - Петровски, док је треће место освојила екипа комшије из Конака.
Резању славског колача, присутвовали су и представници локане самоуправе, председник општине,
Милан Селаковић, заменик председника, Ендре Сабо и одборник у СО Пландиште, Горан Доневски.
Родика Грујеску
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

“СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА, ЧУВА ЈЕДНА ПОРОДИЦА”
Дечија недеља
је ове године
обележена од
6.
до
10.
октобра, као и
увек, бројним
активностима.
Овог октобра
одвијала
се
под слоганом
“Свако
дете
срећног лица,
чува
једна
породица“.
Ученици су уз помоћ својих наставника и учитеља,
у све три основне школе са подручним одељењима
припремили пригодне приредбе, имали спортски
дан, одржали дечију пијацу и продајну изложбу
рукотворина у Маргити, имали уметничке
радионице, дружење са родитељима. Посебна
атракција и припреме биле су за маскенбал, а

највеће узбуђење било је због пријема у Дечији
савез. И ове године, као и ранијих, највећу пажњу је
привукао
дефиле
маскираних
малишана
предшколске и средње групе Дечијег вртића
„Срећно детињство“ Пландиште са подручним
одељењима у центру Пландишта. Тога дана, чула се
песма малишана из Вртића на српском, мађарском и
румунском језику.
Прослави Дечије недеље прикључила се и
Народна библиотека Пландиште која је ове године,
са својом радионицом „Машта може свашта“,
посетила ученике нижих разреда школе у Маргити
када је одржана приредба посвећена јесени. По
речима учитељице Биљане Нецин Куневски, у
Маргити су се потрудили да се скоро све активности
одвијају у присуству родитеља или као дружење
родитеља и малишана.
У Милетићеву, показали су и овога пута, да
приредбе могу да буду забавне, поучне, посећене и
знатижељно исчекиване, без обзира на број деце.
Г.Р.

Извештај са 66. седнице
Општинског већа
општине Пландиште
У петак, 03.10.2014. је одржана 66. седница
Општинског већа општине Пландиште. Седницом,
у чијем раду су учествовали сви чланови Већа,
председавао је председник општине, Милан
Селаковић. Седници је присуствовала и начелница
Општинске управе, Александра Одавић Мак. На
дневном реду предстојеће седнице Општинског
већа налазло се укупно 5 тачака. Након усвајања
Записника са претходне седнице, већници су прво
разматрали Предлог Комисије за доделу субвенција
у Општини Пландиште поводом објављеног Јавног
конкурса за доделу субвенција за почетна
инвестициона улагања у 2014 – 2016. години и
донели су одлуку да се ДОО „Јасмил“ из Ариља,
ПИБ 100785145, додели субвенција за почетна
инвестициона улагања у 2014.-2016. години, по
условима предвиђеним Јавним конкурсом за доделу
субвенција за почетна инвестициона улагања у
2014.-2016. години. Након тога, као трећу тачку.
Разматрали су Предлог Закључка о спровођењу
активности “Поклон пакет за децу” у циљу
оснаживања породице и побољшања положаја деце
поводом Дечије недеље у Општини Пландиште.
Претпоследња и последња тачка дневног реда су
Захтеви и молбе грађана, удужења и других
правних лица и текућа питања. Сви предлози
усвојени су једногласно.

АКТУЕЛНО

ПЛАНДИШТЕ ДОБИЛО СЕМАФОР
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, на основу конкурса, општини
Пландиште је доделило бесповратна средства у износу
од око 3 милиона динара за пројекат „Постављање
семафора на раскрсници улица Хајдук Вељка (држ.пут
IБ реда бр.18) и Илинденске (држ.пут II A ред бр.132).
Процењено је, на основу незгода које се најчешће
дешавају управо на овој раскрсници, да је неопходно
постављање семафора ради безбеднијег регулисања
саобраћаја. Оног тренутка када семафор проради, и у
општини Пландиште ће будући возачи моћи да одраде
практичну обуку. Семафори су постављени, и по
речима Горана Боројевића, комуналног редара који
надгледа ове радове, почеће са радом када
Електровојводина буде прикључила струју. Што се
Локалне управе тиче, уредно је поднет захтев који би у
року од две недеље требало да буде решен.
Г.Р.

ПОСТАВЉЕНЕ НОВЕ ТАБЛЕ
СА НАЗИВОМ МЕСТА
Ових дана на улазу у шест насељених места у општини
Пландиште освануле су нове табле са називима места.
На табли сада на свим језицима који су у службеној
употреби пише назив места. Нове табле су добила
насеља која се налазе на државним путевима I Б реда
бр.18 и II A реда бр.132 (Маргита, Пландиште, Велика
Греда, Хајдучица, Барице и Јерменовци), рекао је
комунални редар, Горан Боројевић. Средства за израду
и постављање нових табли са називима места добијена
су од Покрајинског секреатријата за образовање, управу
и националне заједнице, на основу конкурса.
Г.Р.

ПОВОДОМ КИРВАЈА У ХАЈДУЧИЦИ

БРАТСТВО И БИСЕРИ ЗАЈЕДНО
Месна слава,Кирвај, у Хајдучици се слави на
дан освећења Евангеличке цркве. Тим поводом, два
активна КУД-а из Хајдујчице, Брастство и Бисери,
договорили су и ове године заједничку приредбу,
концерт. Заједничи концерт, који полако почиње да
бива традиционалан имао је и госте, КУД „Дукати“
Маргита и фоклорну групу ОШ „Јован Ј. Змај“
Ластовички“. Програм су отвориле „Ластовички“ а
затим су наступали домаћини, чланови КУД-а
„Братство“, па гости из Маргите. Последњи су
наступали домаћини, КУД „Бисери“. Домаћини су се
потрудили да верној публици покажу све што су до
тада научили, кореографије са којима су наступали на такмичењима, како општинским тако и даље, до Зонске
смотре.
На заједничком концерту КУД-ова поводом месне славе, били су и представници локалне самоуправе,
председник општине, Милан Селаковић, председник СО Пландишта, Раде Клашња и Мирослав
Петровић, одборник у СО Пландиште.
За дане Кирваја у Хајдучици је било спорта у изобиљу, такмичења у кувању гулаша и рибље чорбе и дружења.
За Кирвај, Хајдучичани кажу да је као слава прихваћена у скоро свакој кући, било да је православна,
евангеличка или католичка што је највеће богатство које говори о суживоту у месту, на шта су Хајдучичани посебно
поносни. На заједничком концерту КУД-ова из Хајдучице била је и Ана Томанова Маканова, потпредседница
Скупштине АПВ и председница Националног савета словачке националне заједнице у Србији.
Г.Р.
СТРАНА 2

ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ОПШТИНА КУПИЛА ПОКЛОН ПАКЕТЕ
У оквиру Дечије недеље, Центар за социјални рад је уручио покон
пакетиће малишанима са инвалидитетом, деци са посебним потребама, деци чија
су оба родитеља са посебним потребама, деци из вишечланих породица и, по
речима в.д. директорице Центра за социјални рад, Ђурђевке Тафра, деци која су
актуелно одузета родитељима и налазе се у прихватилиштима,због злостављанај у
породици. Ово је друга година како Општина Пландиште одваја средста за ову
децу. Током Дечије недеље укупно 50 деце из Пландишта, Маргите, Купиника,
Великог Гаја, Велике Греде, Хајдучице, Старог Леца, Дужина и Милетићева је
добило поклон пакет са дидактичким играчкама, слатким пакетом и пакетом
хигијене. Најбројнија породица којој је уручен пакет има 11 деце. За куповину
ових пакета Општина Пландиште је издвојила 200.000,00 динара.
Г.Р.
ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ

КУЛТУРНА АКТИВНОСТ У ЂУЛВЕЗУ И МАРГИТИ
Пројекат прекограничне сарадње „Подизање квалитета
живота кроз прекограничне активности и сарадње између Гиулваза и
Маргите (Пландиште) који од прошле године општина Пландиште
реализује са општином Ђулвез из Румуније, улази у сам финиш.
Последње активности које су реализоване по принципу
система „у огледалу“ биле су управо културне активности у Ђулвезу
а након тога и у Маргити. Крајем јула (26.-27.07.2014.), чланови
пројектног тима са још 50 особа, учесника у Пројекту заједно са
члановима и оркестром КУД „Дукати“ из општине Пландиште,
учествовало је у обележавању месне и храмовне славе „Свети
Архангел Гаврило“ у Иванди. Након службе Вечерње када је
обављено и резање славског колача у порти цркве је одржан концерт Фоклорне секције из Ђулвеза и чланова
КУД „Дукати“ Маргита. Обе фоклорне групе искористиле су прилику да покажу своје нове ношње које су
набављене захваљујући Пројекту.
Заједно са учесницима у Пројекту, на обележавању месне и храмовне славе у Иванди је био и
председник општине Пландиште, Милан Селаковић, посланик у Скупштини АПВ, Зоран Танасковић и
одборник у СО Пландиште и предсседник МЗ Пландиште, Горан Латковић. Заједно са председником
општине Ђулвез, Флорентином Кристецом и послаником у Републичком парламену, Ђорђе Чобану,
представници општине Пландиште разговарали су о могућностима будуће сарадње.
Иста активност, месец дана касније (08 07.-08.09. 2014.) одржана је у Маргити поводом Храмовне
славе румунске православне цркве у Маргити, „Рођење Пресвете Боггородице“. Свечану Литургију и резање
колача обавили месни парох, јереј Флоренцију Јанеш, викар Мојсе Јанеш, протојереј Трајан Гилезан и
Бранислав Глумац јереј, месни парох СПЦ у Маргити. Овогодишњи кум славе био је Нице Муста са
породицом из Маргите. Након Литургије, свештенство је освештало Крст - Св. Троицу који је постављен у
порти, испред улаза у цркву. Викар је повод освећења Крста рекао да је постављен да народу стави на знање
да треба да верује у Свето тројство, да се Богу моли и крсти.
У вечерњим сатима у сали Дома културе у Маргити одржан је целовечерњи концерт домаћина КУД
„Дукати“ са Фолкорном групом из Ђулверз и певачким групама КУД „Братство“ из Хајдучице.
Домаћини су извели три кореографије од којих је једна „Игре из планиснког дела Баната“ коју је поставио
кореограф из Румуније и која је реализована кроз Пројекат. Гости из Румуније извели су две кореографије од
којих је једну поставио Зоран
Димковић, кореограф из Маргите (Игре
из Војводине-српског дела Баната).
Публика је са одушевљењем примила
обе кореографије.
Заједно
са
учесницима
у
пројекту, из Гиулваза је дошао
председник општине са замеником,
Маријом Мунтеан и Даном Журкан,
послаником у Скупштини Жупаније
Тимиш.
Г.Р.
СТРАНА 3

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ КАРАТИСТА НА КУП – у ВОЈВОДИНЕ
Такмичари
Карате
Клуба
„АГРОБАНАТ“
Пландиште
наступили су 12.10.2014 године
(недеља) на Купу Војводине за
полетaрце, пионире и наде у
Инђији.На овом такмичењу које
је квалификационог карактера
учешће је узело преко 30
клубова са територије покрајине
Војводине
са
преко
500
такмичара који су се борили за
пласман за Куп Србије који ће
се
одржати
половином
новембра
месеца.
Карате Клуб „АГРОБАНАТ“
Пландиште је остварио одличан резултат узевши 16 медаља ( 4 – златне, 2 – сребрне, 10 - бронзаних).
Златне медаље освојили су: У екипној конкуренцији: у категорији мушких пионира екипно – ката
тим у саставу:(Костадиновски Милан, Ковач Оливер, Стоиљковић Жељко), У појединачној конкуренцији: у
категорији мушких нада Д – класа: Течи Иван, у категорији мушких нада Е – класа :Микулић Јован, у
категорији женских нада Д – класа: Боц Лаура, у категорији женских пионирки Е – класа: Боц Тамара.
Сребрне медаље освојили су: У екипној конкуренцији: у категорији женских полетараца екипно –
ката тим у саставу:(Гроздановски Тамара, Јовановић Александра, Јовановић Невена) такође у екипној
конкуренцији у категорији мушких нада, ката тим у саставу:(Течи Иван, Течи Јован, Огњеновски Огњен), У
појединачној конкуренцији: у категорији мушких нада Е – класа: Поткоњак Милош.
Бронзане медаље освојили су: У појединачној конкуренцији: у категорији мушких нада Д – класа:
Течи Јован и Огњеновски Огњен, у категорији мушких нада Е – класа: Јокић Миле, у категорији женских
нада Апсолутна – класа: Јовановић Јелена, у категорији мушких пионира Д – класа: Костадиновски Милан
и Стоиљковић Жељко, у категорији мушких пионира Е – класа: Адамовић Андреј и Киш Александар, у
категорији женских пионира Д – класа: Мирковић Кристина, у категорији женских полетарки Д – класа:
Јовановић Невена.
Након завршетка овог такмичења, настављају се интензивне припреме за предстојећи Куп Србије
који половином новембра месеца очекује такмичаре Карате Клуба у категорији полетараца, пионира и нада.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште Мајкић Зоран

ОСАМ МЕДЕЉА ЗА КАРАТЕ КЛУБ „АГРОБАНАТ“
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили
су 05.10.2014 године на турниру „XI КУП ПРИЈЕТЉСТВА“ у
Новом Саду и том приликом освојили 8 медаља. Златне медаље
освојили су: Ивошевић
Александар у категорији млађих
сениора, Величковски Стефан у категорији кадета, Јовановић
Јелена у категорији нада Б класа и ката тим у категорији кадета јуниора у саставу (Величковски Стефан, Величковски Лука,
Тадић Радован). Сребрну медаљу освојио је: Величковски Лука у
категорији
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - ОКТОБАР
кадета. Бронзану медаљу освојили су: Јовановић Јелена у
категорији нада апсолутна класа, Тадић Радован у
ОДБОЈКА
категорији кадета и Гроздановски Невена у категорији
Регионална јужнобанатска лига - пионирке кадеткиња. Након завршетка овог такмичења, настављају
се интензивне припреме за предстојећа такмичења која
Пландиште, 18.10.2014. 15:00 h
очекују такмичаре Карате Клуба у категорији полетараца,
Пландиште – Баваниште (Баваниште)
пионира и нада то је предстојећи Куп Војводине, док у
Пландиште, 18.10.2014. 17:30 h
категорији кадета, јуниора, млађих сениора то је контролно
Пландиште – Вршац (Вршац)
такмичење „Београдски Победник“ да би затим форму
Пландиште, 25.10.2014. 15:00 h
спремили за ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ у категорији
Пландиште – Раднички (Ковин)
кадета, јуниора и млађих сениора.
Пландиште, 25.10.2014. 17:30 h
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште
Пландиште – Одбојка 013 (Панчево)
Мајкић Зоран
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 19. октобар 2014, Година 2. Број 19.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

