Билтен Општине Пландиште
Двоброј 140/141. Година IX 05. новембар 2021.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

У ПОСЕТИ ЈЕДНОЈ ОД НАЈВЕЋИХ ПЛАНТАЖА
ЛЕШНИКА У БАНАТУ
Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства, Бранислав Недимовић и покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић, данас су у пратњи
председника општине Пландиште, Јована Репца, заменика председника, Душана Ћурчића и
директора ЈП “Полет“ Пландиште, Мирослава Петровића, посетили угледног домаћина Дмитра
Родћа из Купиника који се бави воћарством и већ 20 година узгаја лешнике. Данас је Дмитар
познати произвођач лешника широм Србије који, у
условима еколошке производње, производни и
садни материјал у који се уздају сви који почињу
производњу лешника.
Била је то прилика да министар и покрајински
секретар
разговарају
са
једним
бројем
пољопривредника
са
територије
општине
Пландиште, углавном млађих воћара који су
упознати са начином добијања средстава за развој
воћарства а пре свега са конкурсима које расписују
ресорно министарство и покрајински секретаријат.
Да би млади воћари могли више да учествују у
конкурсима и искористе што више средстава која
стижу из Европских фондова, предложено је да Покрајински секретаријатр и општина Пландиште
оформе заједничку канцеларију која би олакшала прибављане конкурсне докуменатације и само
аплицирање. Констатоване је да пољопривредници и воћари из општине Пландиште, до сада нису
конкурисали у значајнијем броју за ова средства.
наставак на стр. 2.

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ ПРОСЛАВИЛИ
100 ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЊА СЕЛА
У суботу 30. октобра 2021. године, у
дворишту школе у Банатском Соколцу
Соколчани су организовали Свечаност поводом
100 година од колонизације српских ратних
добровољаца и настанка села (1921-2021). Пре
почетка званичног дела програма, представници
Општине, Душан Ћурчић, заменик председника
Општине и Владан Младеновић, заменик
председника СО Пландиште, заједно са
председником Савета МЗ Банатски Соколац,
Јованом Илићем, положили су венац на
споменик палим борцима из Првог светског рата
1914.-1918. године, у знак поштовања и сећања
на њих.
Након тога, одржан је пригодан култрно
уметнички програм који је почео Химном коју су
извеле сестре Милица и Анђела Спремо,
чланице певачке групе КУД-а “Младост“ из
Велике Греде. Након тога све присутне је
поздравио председник села, а затим је Бранкица
Косановић прочитала текст о селу и знак
захвалности и посећање на претке који су пре
100 година основали село. Затим је, на себи
својствен начин, изузето духовито, Момчило
Ћопић, потомак чувеног писца Бранка Ћопића,

говорио о Соколцу и Соколчанима о карактеру и
менталитету који их краси и чини посебним. У
просторијама Месне заједнице отворена је
изложба „Српски добровољци у Првом светском
рату 1914-1918“. Изложбу је реализовала група
аутора из Удружења ратних добровољаца 1912–
1918. њихових потомака и поштовалаца „Обилић
1912-1918“ из Новог Сада уз стручну подршку
др Милана Мицића, историчара.
(наставак на стр. 3)

Министар Недимовић је овом приликом
изјавио да су лешници постали модерни у задњих
неколико година у Србији и да су производ који
увек има сигуран пласман будући да се не
произведо у мери колике су потребе за њим. Сви
који подижу засаде до 5 ха и преко 5хa, могу да
конкуришу за националне мере подстицаја или за
средства ИПАРД фондова, да добију новац за
наводњавање, садни материјал или евентуалнпо,
противградну заштиту. Министар је такође рекао да
ће следеће недеље бити објављени резултаи
конкурса за светску банку, за сектор воћарства и
повртарства и да очекује бар око 700 трактора у
сектору воћарсва и повртарства да буде испоручено
у Србији. Иначе, сматра да је корона вирус
пореметила токове пољопривредне производње и
да ће се последице у производњи хране тек видети.
- Добро је да Србија не само да има довољно
хране за себе него има и да извози, тако да се
очекује добар спољнотрговински биланс у

сектору хране - рекао је министар Недимовић.
Покрајнски секретар, Чедомир Божић је у
Купинику рекао да је веома задовољан разговором
са пољопривредницима и да ће им пружити
максималну помоћ у припреми конкурсне
документације, апликацији за средстава на
конкурсима и за реализацију тих средстава. Такође
је рекао да је Општина Пландиште ове године од
Секретаријата за пољопривреду остварила средства
у износу од 29 милиона динара, за водоводну
мрежу и 7 милиона динара за одводњавање,
односно за уређење каналаске мреже. То су
заједничка
улагања
Локалне
самоуправе,
Покрајинског секретаријата и ЈВП „Воде
Војводине“.
Председник општине Пландиште, Јован
Репац је захвалио министру и покрајинском
секретару на посети и изразио захвалност за начин
на који брину и о малим срединама попут
Купиника који се налази на самој српско-румунској
граници где живи свега око 200 становника.
Председник је рекао да сви они који се труде и
улажу у пољопривреду производњу, заслужују и
одређену награду. Председник подржава идеју
Покрајинског секретара о оснивању заједничке
канцеларије
за
подршку
младим
пољопривредницима.
Домаћин, Дмитар Родић који лешник узгаја
на површини од 15 хектара очекује да канцеларија
заживи и помогне воћарима и осталим
пољопривредницима да искористе што више
средстава које им држава омогућује за потребе
њихове производње.

ЈОШ ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

“УЛОГА УЧЕНИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
Министарство за заштиту животне средине и
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
заједно реализују пилот пројекат под називом „Улога
ученика у заштити животне средине“. У имплементацији
овог пројекта која је предвиђена за школску 2021/2022.
годину, учествује 29 локалних самоуправа, свака са по
једном школом из своје средине.
Општина Пландиште је једна од локалних
самоуправа коју је Министарство за заштиту живоне
средине, на онову досадашње сарадње, препознало као
сигурног и поузданог партнера за реализацију овог пилот
пројекта чији је циљ, пре свега, унапређење знања и
ставова о животној средини, јачање професионалних
компетенција, развијање међупредметних компетенција и
примену међупредметног приступа у реализацији
разноврсних и систематских активности које доприносе развијању еколошке свести ученика, као и
родитеља.
У име општине Пландиште, догађају који је представљао подршу реализације овог пилот пројекта,
односно потписивању протокола о сарадњи и начину и условима реализације овог пројекта
присуствовао је Душан Ћурчић, заменик председника општине Пландиште. Заменик председника
општине је овим поводом изјавио да ће се током реализације овог пројекта акценат ставити на рад са
децом, на спровођење системске едукације школараца како заштитити и очувати природу, на природна
станишта, на проучавање о утицајима човека на климатске промене, загађење ваздуха, давање
елементарних знања како да се очувају зелене површине и пошумљава околина. Заменик председника
општине је такође рекао, да је ово одлична прилика да нашу децу едукујемо, како да дођу до чистије и
лепше животне средине.
Догађају су присуствовали и министри, Ирена Вујовић (Министарство за заштиту животне
срединe), Марија Обрадовић (Министарство државне управе и локалне самоуправе) и Бранко Ружић
(Министарство просвете, науке и технолошког развоја).
СТРАНА
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(наставак са стр. 2)
Банатски Соколац (до 1930. Биосек) су
основали Српски ратни добровољци који су
углавном били из: Лике (околина Грачаца), Босанске
Крајине (околина Босанског Петровца и Босанске
Крупе) и Херцеговине. Досељавање је углавном
било од 1921. до 1923. године.
Најинтензивније - 1923. године. О начину
обележавања 100 година колонизације српских
добровољаца у насељима општине Пландиште,
Душан Ћурчић, заменик председника Општине је
рекао да су у општину Пландиште доборовољци
почели да се досељавају после Првог светско грата
из разних крајева, из Лике, Босне, Кордуна, Баније
из Америке. Такође је рекао да је поносан што је
потомак српских добровољаца који су се населили у
ове крајеве. Иначе, људи који су се населики овде
прошли су у ствари три рата, Први и Други
балкански рат и Први светски рат. Неки од њих су
учествовали и у Другом светском рату. Тешко су
живели али су се увек трудили и волели су средину
у којој су живели и где су стварали своје породице.
Заслужују да буду запамћени, да буду споменути, да
им се ода почаст и да се памте много година.

Заменик је рекао да се нада и верује у то да ће неко
и након наредних 100 година бити у Банатском
Соколцу и причати о колонизацији и досељавању.
- Србија је сада у неким другим водама,
Србија је сада стабилна, просперитетна земља
која има своју будућност и своју визију за развој.
Верујмо у државу, верујмо у државно
руководствао и мислим да је лепа и перспективна
будућност пред нашом Србијом, изјавио је Душан
Ћурчић.
Г.Р.

У ДУЖИНАМА

ПРОСЛАВА ХРАМОВНЕ СЛАВЕ „ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“
млађих мештана и потомака, заједно са гостима у
цркви. Након Свечане литургије сви присутни у
цркви били су позвани на заједничку трпезу, која је
такође стари обичај православних верника. Свету
Литургију је служио месни парох, протонамесник
Синиша Лакичин заједно са јерејем Савом
Васић, парохом из Боке. Литургији су
присуствовали
и
представници
општине
Пландиште, Јован Репац, председник Општине,
Душан Ћурчић, заменик председника Општине,
Горан Доневски, председник СО Пландиште и
Владан Младеновић, заменик председника СО

На предлог Његовог Преосвештенства
Епископа Банатског, Господина Никанора, Српска
православна цркву у Дужинама прихватила је да
слави храмовну славу, празник Покров Пресвете
Богородице , 14. октобра.
И ове године, Дужинчани су достојно
празнику, прославили своју храмовну славу и
храму који је захваљујући Душану Дудету
Тасевском почео да се гради. Дуде је иницирао и
положио први новац за почетак изградње овог
лепог храма који се налази у самом центру Дужина.
Све док се није сазидала црква, Дужинчани су
славу славили у просторији Дома културе, сигурни
да ће осванути дан када ће и они имати
Православну цркву у селу где ће долазити на
литургије, где ће се венчавати и крстити.
Жеља и стрпљење су били награђени и ове
године је посебно били лепо видети велики број

Пландиште.
Овогодишњу кум Славе био је Жељко
Златанов из Пландишта, пореклом из Дужина.
Нови кум славе за наредну годину је Игор
Илијевски из Дужина. Црква у Дужинама још увек
није завршена, предстоји осликавање које, по
правили, траје дуже време. Дужинчани истински
желели да и њихово село, у знак поштовања према
Дудету, који је започео изградњу цркве, једнога
дана, имају коплетно завршену цркву и биће
истрајни да им се та жеља и оствари.
СТРАНА
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ОБЕЛЕЖЕНА У ШКОЛАМА И ВРТИЋУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

„ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“
Овогодишња Дечија недеља обележана је од 04. до 10.
октобра под слоганом “Дете је дете, да га волите и разумете”.
Како и свих година до сада, и ове године Дечија недеља се
обележавала у све три основне школе и у Предшколској установи
“Срећно детињство” организовањем бројних спортских сусрета,
ликовним радионицама, еколошким радионицама, цртањем,
спортским надметањем између наставника и ученика. Углавном,
реализовао се већи број активности које су се спроводиле и пре
пандемије. Једна од већих атракција сигурно је маскенбал, било у
Пландишту или Маргити где су најоригиналније маске биле
награђиване. И у предшколској установи „Срећно детињство“
били је слично. У
Пландиште је до пандемије, са највећим интересовањем
очекивана била поворка деце под маскама која је имала
дефиле кроз центар Пландишта. У вртићу у Барицама,
најмлађи су имали и Дан када су они управљали вртићем, када
су улоге биле замењене, како за васпитачицу тако и за
сервирку, кувара. Мали кувари су тога дана скували компот
од дуња. Дечију недељу су завршили online изложбом за
родитеље где су показали шта се све ради у вртићу. Родитељи
су могли да виде и њихову изложбу цртежа и фотографија.
Општина Пландиште је и ове године обезбедила
пригодне пакете са
дидактичким материјалом и играчкама, слатким и
хигијенским пакетом за децу са инвалидитетом, са посебним
потребама, за децу која су претрпела насиље, која су без
родитељског старања и за децу чији су родитељи инвалиди.
Због
епидемиолошке
ситуације,
родитељи,
хранитељи или старатељи
долазили су у Центар за
социјални рад општине
Пландиште по пакетиће.
Дечја недеља обележава се
у свету и код нас већ десетинама година, а одржава се сваке године у
октобру са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, односно
на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и
локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим
условима, на једнаке шансе за развој и остварење њихових снова.
Г.Р.

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ

УДРУЖЕЊЕ ЈУЖНОГ БАНАТА ПОЗИВА НА УЧЛАЊЕЊЕ
Удружење слепих и слабовидих Јужног Баната регистровано је децембра месеца 2019. године и
окупља чланове, слепе и слабовиде особе, са територије општина Вршац, Пландиште и Бела Црква.
Удружење слепих и слабовидих Јужног Баната примљено је у Савез слепих Војводине и Савез слепих
Србије као равноправан члан у септембру 2020. Тиме је ово удружење постало једина организација особа
оштећеног вида из поменуте три општине која ради са пуним легитимитетом.
Позивамо све особе оштећеног вида из поменутих општина да нам се јаве. Стручна служба
удружења ће им помоћи у остваривању свих права по основу оштећења вида и омогућити разне друге
повластице и активности у складу са програмом рада. Адреса: Војнички трг 22. Вршац (радно време
канцеларије уторак и четвртак од 9 до 14 сати), контакт: 060/567-4-789 (председник), 060/4095099
(секретар), info@usisjb.org.rs.
Председник УСИС Јужни Банат Лоријан Попи
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ПЛОВИДБА КАНАЛОМ ДУНАВ –ТИСА –ДУНАВ

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ДОБАР ДОМАЋИН
Након врло успешне Регате „ТУЖНА МОРАВА“, Одред
извиђача „ЗАВИЧАЈ 1093“ из Врања решили су да да стечена
знања и усвојене процедуре у скринингу са воде искористе и за
анализу тренутног стања главног тока Канала ДТД од Бездана
до Банатске Паланке. Ове године су захваљујући Министарству
заштите животне средине успели да организују пловидбу
Каналом ДТД са екипом од 12 особа, 6 на чамцу и 6 у копненој
подршци.
Пловидба је трајала 4 дана, од 14 до 18.октобра и
реализована је кроз 12 градова и оптина у Бачкој и Банату
почевши од Бездана у општини Сомбор, преко Куле, Врбаса,
Србобрана, Бечеја, Новог Бечеја, Зрењанина, Сечња,
Алибунара, Пландишта, Вршца па све до Банатске Панаке у општини Бела Црква, уз прелажење око 290
km.
Циљ Пловидбе је био да изврши скрининг обала канала ДТД посматрано са воде, да се уоче
критичне тачке опасне по закрчење Канала и његовог изловања, процени ерозија обале и њена
пошумљеност те да се добијени резултати ставе на располагање Министарствима заштите животне
средине, Министарству одбране, Штабовима за ванредне ситуације 12 градова и општина кроз које
пролази канал ДТД, као и ЈП Војводина воде који газдују овим пловним путем.
У овом подухвату посебну подршку им је пружио Руско српски хуманитарни центар из Ниша својом
опремом (пловним возилом и шаторима за смештај учесника). Пројектом је било предвиђено предвидели
да се сваки застан искористити за промоцију Скаут ренџерског концепта и понудити локалним
самоуправама сарадња у покретању Скаут
ренџерске приче у основним и средњим
школама. У општини Пландиште, овој екипи
којој је Општина пружила сву тражену
подршку и помоћ, Домаћин на терену је био
Савет МЗ Хајдучица са председникм, Ацом
који делу екипе обезбедио ноћење и ОШ “Јован
Јовановић Змај“ где је одржана презентације
скаут ренџерског концепта свим ученицима
школе, а након тога је школа гостима
демонстрирала елементе гостољубља.

ПОСЛЕДЊА АКЦИЈA ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У ОВОЈ ГОДИНИ

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ
У организацији Црвеног крста Пландиште, последљег уторка у
септембру (28.09.) у просторијама КОЦ-а “Вук Караџић“ Пландиште
одржана је треће по реду акција доборовољног давања крви.
Септембарска акција је и последња у овој години која се реализује
заједно са Заводом за трансфузију крви Војводине из Новог Сада.
Акцији се укупно одазвало 56 давалаца, од којих је 6 било
одбијено. Крв је дало 50 давалаца, од којих је 6 било прводавалаца.
Акција је имала добар одзив
давалаца,
имајући
у
виду
епидемиолошку ситуацију и услове
под којиом је организована
- Због епидемиолошке ситуације, која је директно или
индиретни сигурно спречила један број давалаца да дају крв, Црвени
крст Пландиште је изузетно задовољан успехом данашње акције и
бројем сакупљених јединица крви. Више је од очекиваног јер се
акција одвија у специфичним
условима,
поштујући
мере
превенције у борби против Covida,
у време када су потребе за крвљу
пуно веће него иначе у овом периоду, изјавио је Раде Митровски,
секретар ЦК Пландиште.
И у овој, као и у претходне две овогодишње акције, крв је дао,
председник општине, Јован Репац и заменик председника општине,
Душаном Ћурчићем. Ови функционери, већ пар године уназад не
пропуштају ниједну акцију добровољног давања крви.
Г.Р.
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ЈАВНИ ОГЛАС
У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о
активностима Министарства одбране и Војске Србије (''Службени војни лист'',
број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина
Пландиште врши медијско упознавање становништва о активностима Центра
Министарства одбране Панчево.
Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица
мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата
за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра
Војске Србије за упут на добровољно служење војног рока у месецу децембру
и на Курс за резервне официра у месецу марту.
Више информација може се добити у Центру Министарства одбране Панчево, адреса
Милоша Обреновића 1, Панчево на бројеве телефона 013/326 - 165 и 013/319 - 759, или у
Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг 10, Вршац на бројеве
телефона 013/837 - 020 и 013/839 - 694.
Комплетан текст обавештења за јавност и јавног огласа можете погледати на сајту
Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и сајту општине Пландиште
www.plandiste-opstina.rs.
Центар Министарства одбране Панчево

ПРВИ МЕМОРИЈАНИ ТУРНИР У ШАХУ „МИЛАН БРУЈИЋ“
ЕКИПА ДОМАЋИНА НАЈБОЉА
У знак сећања и
поштовања на свог преминулог
члана, Удружење ратних војних
инвалида општине Пландиште је
организовало Први меморијални
турнир у шаху. На Турнир су, због
епидемиолошке ситуације позиване
екипе из више Удружења ратних
војних инвалида из целе Србије.
Због епидемиолошке ситације на
Турниру су снаге одмеравале екипе
из
Новог
Сада,
Зрењанина,
Београда,
Панчева,
Сремске
Митровице и две екипе домаћина.
Арбитри Турнира били су Душан Петровић и Радован Јанићијевски из Пландишта који су, по речима
организатора, коректно арбитрирали. На Првом Меморијаном турниру у шаху „Милан Брујић“
најуспешнији је био шаховски пар домаћина, Стеван Владић и Александар Ђорђевски. Друго место
припало је екипи из Новог Сада док су на трећем месту били шахисти из Зрењанина. Награде
најуспешнијима уручио је председник општине Пландиште, Јован Репац који је том приликом захвалио
свим такмичарима и гостима што су својим присуством увеличали први меморијални турнир. Захвалио се
и Удружењу ратних војних инвалида Општине Пландиште што су својим трудом и радом и несебичном
иницијативом покренули и организовали један такав догађај. - Као локална самоуправа, најмање што
можемо да учинимо је да им помогнемо у организацији, да их подржимо у њиховим настојањима да
очувају сећање на Брујић Милана, њиховог великог пријатеља. Надам се да ће овај турнир прерасти у
традиционални и да ћемо се још дуго година овако окупљати и да ћемо имати још један такмичарски и
пријатељски турнир који ће шахисти радо посећивати, рекао је још председник Општине, Јован Репац.
Захвалнице и прогодне поклоне свим такмичарима, председницима Удружења чије су се екипе
такмичиле и свима који су на било који начин помогли одржавање Турнира, уручио је Жељко
Васиљевић, председник Удружења ратних војних инвалида Србије свих ратова. Том приликом је рекао да
је Милан Брујић човек који заслужује много више пажње свих ратних војних инвалида са територије
Србије а нарочито оних у чијем раду је учествовао активно и својим идејама и предлозима дао велики
допринос. - Ја са задовољством увек долазим у Пландиште јер су ту су заиста дивни људи, велики борци
за остваривање права и поправљање положаја наше популације. Овде се увак осећамо пријатно а и са
руководством Општине имамо добру сарадњу и увек наиђемо на разумевање за све наше захтеве, рекао је
Васиљевић. Први Меморијални турнир у шаху „Милан Брујић“ пратили су Миланови деца, син Предраг и
ћерка Гордана са породицама.
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА АКЦИЈА
"И ЈА САМ УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ"
Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште,
у сарадњи са ОШ “Доситеј Обрадовић” Пландиште, спровео
је акцију под називом “И ја сам учесник у саобраћају”
током које су организована такмичења и едукације на тему
безбедног управљања бициклом у саобраћају.
“Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште
сваке године спроводи акције које првенствено имају за
циљ да едукују најмлађе учеснике у саобраћају како да се
понашају у саобраћају, како да управљају бициклима и
мопедима на безбедан начин, како би се осећали сигурно и
безбедно. Кроз реализацију оваквих акција трудимо да
подигнемо свест људи да су деца најугроженија категорија у саобраћају и да са великом пажњом и
опрезом сви који управљају моторним возилима морају да се
крећу посебно у близини школа и вртића. Овакви пројекти
наилазе на велико интересовање код деце, што нам је и крајњи
циљ, да их едукујемо, упознамо са правилима саобраћаја,
упознамо са чињеницом да без обзира што су још увек деца да
морају да воде рачуна од другим учесницима у саобраћају." изјавио је председник општине Пландиште Јован Репац.
У оквиру акције "И ја сам учесник у саобраћају"
организовано је такмичење у полигонској вожњи бицикла. У
оквиру две категорије учесника, 28 ученика ОШ “Доситеј
Обрадовић” Пландиште од петог до осмог разреда такмичило се у
савлађивању препрека, тактичности и спретности, током ког су
деца показала велику умешност у управљању бициклом.
Након завршетка такмичења председник општине
Пландиште Јован Репац поделио је свим учесницима пригодне поклоне у виду заштитне кациге,
светлећих катадиоптера, сигурносних ланаца за
бицикло и промотивних флајера, а за
најуспешније такмичаре у обе категорије
награда је била бицикло.
У категорији ученика 5. и 6. разреда
најуспешнији је био Борисављевић Вања, док је
у категорији ученика 7. и 8. разреда најбољи био
Гроздановић Дино. Свим учесницима честитамо
на постигнутом резултату и успешно
спроведеној обуци.

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
Трка "За срећније детињство" је најмасовнија и
најшире прихваћена рекреативно-хуманитарна активност
Црвеног крста Србије коју Црвени крст Пландиште,
Канцеларија за младе и Спортски савез општине
Пландиште традиционално организују већ дуги низ година.
Учешћем у овој трци деца и млади сваке године показују
своје опредељење ка здравом начину живота и највишим
хуманим вредностима. Акција са слоганом "Имамо циљдођи на старт", реализована је у оквиру Дечје недеље 06-ог октобра на отвореним школско-спортским
теренима у Старом Лецу и Хајдучици а обухватила је 37 ученика нижих разреда (I-IV) односно 25 дечака
и девојчица од V до VIII разреда ОШ "Јован Јовановић Змај". У такмичарском делу укупно је одржано
десет трка. Код девојчица највише успеха су имале: Нађа Бабић, Талиа
Стојановски, Лана Калнак, Дајана Оравец и Лана Течи. Прва места у
мушкој конкуренцији су заузели: Рахман Гаши, Огњен Тесла, Валентин
Цепера, Денис Демше и Лука Течи. Сва деца од I до IV разреда добила
су на поклон мајице а за најуспешније такмичаре Спортски савез
Пландишта је обезбедио признања у виду пехара и мајица са логом акције.
Ову спортско-забавну манифестацију Спортски савез општине Пландиште
организовао је због популарисања атлетике као базичног спорта односно
дечјег спорта уопште и са циљем да се стави акценат на здраве стилове
живота, дружење међу децом и на саму забаву.
puggia
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ВЕЛИКА БРОНЗА ЗА ТАМАРУ МАЈКИЋ НА СВЕТСКИМ ШКОЛСКИМ ИГРАМА
Међународна школска спортска федерација
(ИСФ) и савез за школски спорт Србије
организовао је ове године светске школске игре у
14 спортова, међу којима је
одржано такмичење у каратеу.
Светске школске игре се одржавају
у периоду од 12 до 19 септембра у
Панчеву и Београду, док је карате
био на програму 13 и 14 септембра
у Панчеву. Кроз припремни период
који је трајао од јуна до краја
августа и све кампове националне
карате федерације који су се
одржавали на Тари и на основу свих
ранијих резултата, Мајкић Тамара је
успела да обезбеди пласман за
светске школске игре.
На овом изузетно значајном
такмичењу Тамара је у оквиру
репрезентације Србије,
представљала своју Општину Пландиште, своју
школу ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште и свој
клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште.
Колико је тешко остварити пласман за ово
такмичење, показује и податак да од свих основних
и средњих школа на територији јужног Баната,
једино је ОШ“Доситеј Обрадовић“ Пландиште и

пар школа из Панчева имало своје представнике
који су успели да се квалификују за ово такмичење.
Мајкић Тамара је наступала 13 септембра у
категорији девојчице кате – 13.
година и остварила изварендан
резултат, освојивши бронзану
медаљу – треће место, категорија је
била врло тешка са доста
неизвесних мечева, што само
говори о величини постигнутог
резултата.
Овај резултат је изузетно
значајан како за Тамарину ОШ
“Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
Општину Пландиште и њен карате
клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште
тако и за саму Тамару којој је ово
значајан подстрек за даљи рад и
такмичења која долазе, такође овај
р ез ултат по к аз ује з нач ајну
перспективу ове младе такмичарке, која својим
успесима на достојан начин представља своју ОШ
“Доситеј Обрадовић“ Пландиште, карате клуб
„АГРОБАНАТ“ Пландиште и саму Општину
Пландиште.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран

* * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * *
*
У складу са календаром школско-спортских такмичења 20. октобра у организацији Савеза за школски спорт
Панчева, у истоименом граду, одржано је Окружно такмичење у Стрељаштву за Основне и Средње школе у мушкој
и женској конкуренцији.
У конкуренцији најбољих Основних школа са територије јужног Баната дечаци ОШ "Доситеј Обрадовић"
– Пландиште пласирали су се на треће место док се трочлани састав у женској категорији попео на степеник више
односно освојио друго место.
Освајањем другог и трећег места у екипној конкуренцији Пландиштанци су на свом дебитантском наступу у
овој спортској дисциплини остварили више него запажен резултат.
*
Средином новембра у организацији ШК "Слога" из Пландишта одржаће се Меморијални турнир у
брзопотезном шаху "Душан Шипка". Организатори очекују присуство двадесетак такмичара из 5 клубова са
територије јужног Баната.
*
У циљу афирмације рекреативног спорта односно спорта за све Спортски савез општине Пландиште је из
сопствених средстава за подстицај развоја спорта донирао сто за стони тенис, рекете и лоптице Месној заједници
Хајдучица у чијим ће просторијама исти и бити постављен.
puggia

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - НОВЕМБАР 2021.
ФУДБАЛ

Војвођанска лига - Исток
20.11.2021. 13:00h

Пландиште: Слога – Црвена звезда (Војвода Степа)

21.11.2021. 13:00h

Хајдучица: Хајдучица – Долина (Падина)

Прва ЈБПФ лига
КОШАРКА

2. МРЛ КСВ – Југ
28.11.2021. 17:00h

Пландиште: Агробанат – Раднички (Ковин)
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