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Сећање на Михаила Петровића
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ове године, на дан када је 1884. године у живописном
шумадијском селу Влакча рођен потоњи наредник српске војске и први наш војни пилот Михаило Петровић,
чланови Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије (УПВЛПС) посетили су његово родно место.
Тиме је обележена и стота годишњица од погибије храброг
пилота, који је настрадао приликом извиђања турских положаја у Првом балканском рату, код села Барбалуша, крај Скадра и тако постао наша прва ваздухопловна жртва, а друга
жртва војне авијације у свету. Са представницима Удружења,
Влакчу су посетили и чланови секције УПВЛПС из Новог Сада, са председником Славољубом Михаиловићем, затим
представници Клуба генерала и адмирала Србије, земунског
огранка Удружења војних пензионера Србије, Удружења за
неговање ваздухопловних традиција, Аеро клуба „Наша крила“, Удружења ратних војних инвалида...
Љубазни домаћини и организатори свечаности „Дани Михаила Петровића“ - МЗ Влакча, Завичајно удружење „Михаило Петровић“ из Влакче и Туристичка организација града Крагујевца, дочекали су госте код зграде основне школе, у чијим
је просторијама Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Србије приредило изложбу „Сећање на ваздухопловне жртве“. Том приликом промовисана је и књига „Век
српске авијације“, коју је објавило Удружење УПВЛПС.
Учињена је и посета родној кући Михаила Петровића, где
су након интонирања државне химне делегације положиле
венце. Присутнима се у име Клуба генерала и адмирала Србије обратио генерал-мајор у пензији Милош Ђошан, а испред УПВЛПС потпуковник у пензији Војислав Стојановић.
Родну кућу Михаила Петровића су том приликом неколика
пута надлетели и ваздухоплови из Аеро клуба „Јасеница“ из
Смедеревске Паланке.
Потом је у порти сеоске цркве посвећене Успењу Пресвете
Богородице, одржан и културно-уметнички програм. Обављено је и проглашење „Најлепшег сеоског дворишта“, локалне
туристичке манифестације која је одржана осми пут за редом.
У име Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца
Војислав Стојановић је доделио захвалнице представницима
МЗ Влакча и Завичајног удружења „Михаило Петровић“. Домаћини су узвратили захвалницом Удружењу и Камерном ансамблу „Биљур“. Након програма, сплета народних песама и
игара, домаћини су за приредили свечани ручак.
У повратку за Београд, у Тополи, одата је пошта мајору авијације-пилоту Зорану Томићу, који је био оборен и настрадао
приликом извођења задатка изнад Новске 1991. године. На
спомен плочу испод авиона „Орао“, на којем је Томић летео,
положен је венац, а успомене на храброг пилота евоцирали
су Томислав Праћер, Милош Ђошан и Војислав Стојановић.
Милан Ракић
Снимио Трајче Матушев
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Из нове књиге Добрице
Ћосића КОСОВО 1966-2013.
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