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Наше теме и дилеме

ДА ЛИ СУ ПЕНЗИЈЕ ЛИЧНА ИМОВИНА
20 година
од Kумановског споразума:

Прекрајање српске историје
на Косову и Метохији

НИ КАПИТУЛАЦИЈА,
НИ ПОБЕДА

У 15. ВЕКУ КОСМЕТ БИО
БЕЗ АЛАБАНАЦА

ФОТОРЕПОРТАЖА

Обележавање
135 година
од рођења
пилота
Михаила
Петровића

Венци испред родне куће Михајла Петровића

Неко ће од њих за коју годину постати пилот

Заставе поноса и славе

Пуковник у пензији пилот Миодраг Башарагин
уручио је захвалнице УПВЛПС

Публика је била на висини задатка

У ПОХОДЕ СЕЛУ ВЛАКЧА
Пред родном кућом првог српског пилота

Фотографија за успомену пред
споменик пилоту Зорану Томићу

Т

радиционално, као и претходних година, Удружење
пензионисаних војних летача и падобранаца Србије
(УПВЛПС), организовало је 15.
јуна посету селу Влакча, где је
родна кућа првог српског пилота наредника Михаила Петровића (рођеног 14. јуна 1884.
године).
Организатор свечаности у селу било је Завичајно удружење
„Пилот Михаило Петровић“ и
Месна заједница Влакча у сарадњи са Туристичком организацијом Крагујевца и УПВЛПС.
Присуствовали су: чланови
Удружења пензионисаних војних
летача и падобранаца Србије;
делегације РВ и ПВО коју си чинили представници 98. ваздухопловне бригаде из Лађеваца;
Лабуд Булатовић председник
Ваздухопловног савеза Србије,
Велимир Исаковић председник
и Александра Шиндолић секретар Удружења линијских пилота
Србије; чланови Удружења за
неговање ваздухопловних тра-

Михајло Петровић
диција, поштоавоаци Михаила
Петровића, омладина и грађани
Влакче и околине. У име Министарства одбране – Управа за
традицију, стандард и ветеране
био је потпуковник Миленко Ступар.
Манифестација је почела окупљањем у дворишту основне
школе у Влакчи, где су гости дочекани слатким и леденом водом, кафом и освежењем, у
пријатном хладу столетних липа
и храстова.
Потом је колона са заставама
Србије, Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије, Месне заједнице
Влакча и Завичајног удружења
Михаило Петровић на челу, кренула ка родној кући првог српског пилота.
Скривена у шљивику, оронула
и сетна дочекала је, више од века стара грађевина, добронамернике који су дошли да се
поклоне сенима и делу Михаила
Петровића, вапећи да јој неко
поправи полупани цреп на кроНаставак на 31. стр.

Ђаци су на свечаност дошли у народним ношњама
ву, нахерени димњак, испуцале
зидове, напрсле прозоре и натрулу дрвенарију.
После одавања почасти нареднику Михаилу Петровићу и полагања венаца и цвећа испред
спомен-плоче на родној кући, присутне је поздравио секретар завичајног удружења Драгољуб Дра
гче Швабић, а потом су говорили
Златомир Грујић, председник
УПВЛПС и Миливоје Мића Борић
председник скупштине завичајног
удружења.
Програм је настављен у школском дворишту. Председник Завичајног удружења Александар
Саша Јовановић поздравио је

присутне и уручио пригодна признања.
Члан
Извршног
одбора
УПВЛПС Миодраг Башарагин, пилот, пуковник у пензији, уручио је
велику Спомен-диплому поводом
135 година рођења Михаила Петровића Месној заједници Влакча,
Завичајном удружењу Михаило
Петровић и Управи за традицију,
стандард и ветеране Министарства одбране и комплет књига у
издању УПВЛПС протекле године
за библиотеку завичајног удружења.
Своју књигу „Последњи заокрет“ уручио је и лично Драгослав
Спасојевић, пуковник у пензији.

Ваздухопловци из Лађеваца увеличали су прославу
Програм је настављен наступом изворних група и пригодним
културно-уметничким програмом,
а потом и поделом признања у акцији „Бирамо најлепше сеоско
двориште у Влакчи“. По завршетку програма приређено је послужење за госте и настављено
дружење у пријатној атмосфери
летњег дана у прелепом амбијенту села у срцу Шумадије.
Све време манифестације село
Влакча надлетали су авиони са
посадама пилота учесника такмичења на Меморијалу Михаило Петровић, који су полетали са
аеродрома у Смедеревској Паланци.

У повратку за Београд чланови
УПВЛПС и сапутници из осталих
удружења положили су цвеће
пред спомеником пилоту мајору
Зорану Томићу у Тополи.
Повратак је, као и читава посета, протекао у пријатној атмосфери и дружењу, као у претходних
година.
Учесници путовања и чланови
УПВЛПС прикупили су добровољни прилог у износу од 12.500 динара за обнову родне куће пилота
Михаила Петровића. Акција прикупљања средстава се наставља.
З. Грујић

