
У години јубилеја Пољопривредно-хемијске школе

Олимпијски пламен Школске олимпијаде у Краљеву

Свечани дочек Олимпијског пламена, у присуству многих званичника, заслужних 

спортиста овог града, младих школских олимпијаца, ученика и професора  школе, уз уметнички 

програм, одржан је од 17 часова у школској свечаној сали, на видиковцу изнад Краљева. 

Програм је почео химном Боже правде у интерпретацији Николе Грчкарца, ученика Музичке 

школе. Затим се у име краљевачких бивших олимпијаца В.Дивца, Н.Крстића, браће Кочовић, 

браће Ковачевић, браће Петковић, оца и синова Чубрић и других поздравним говором обратио 

Радиша Чубрић, селектор Бициклистичког савеза Србије.

У  уметничком програму учествовао је Дејан Алексић, лауреат престижне награде 

књижевне критике „ Меша Селимовић“ за 2011.годину, који се младима (и старима) обратио 

инспиративном Беседом о играма. Запажене насупе  имали су рецитатори школе Тијана 

Обрадовић и Маријана Гољић, а затим је фолклорна група КУД „Железничар“ одушевила 

сплетом игара  из Шумадије. Ученици Музичке школе Александар Лазовић – кларинет и Илија 

Лазаревић – клавир предтсавили су се интерпретирањем класичне музике.

Свој допринос овој манифестацији пригодним говорима дали су: Милан Самарџић –

помоћник градоначелника за просвету и спорт и бивши професор школе, Сретен Јовановић-

заменик председника Скупштине Града Краљева и бивши ученик школе, Слободан Чичановић-

саветник генералног секретара школског спорта Републике Србије и Драган Атанасов-

помоћник министра за омладину и спорт.

Долазак Олимпијског пламена кроз шпалир многобројних     ученика школе најавиле су 

фанфаре трубачког трија  Ранка Јанковића, Александра Миљковића и Немање Ђорђевића, 

ученика Музичке школе, композицијом „ Ватрене кочије“. Пред одушевљеном публиком у 

свечаној сали Олимпијски пламен  преузела је Данка Стефановић , најбоља спортисткиња 

Краљева за 2011.годину и ученица Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“. Уз 

овације Олимпијски пламен испраћен је пут Ужица.

Свечаност је завршена представљањем ученика спортиста Рашког управног округа који су

се до сада преко Окружних и Међуокружних такмичења квалификовали за Школску олимпијаду

2012.године:  ОШ „ Вук Караџић“, Краљево-рукомет, мушка екипа; ОШ „Попински борци“-



рукомет, женска екипа, џудо, пливање и стони тенис; ОШ „Младост“, Врњци- пливање, џудо;  

Нови Пазар-рукомет ; Гимназија, Врњачка Бања- пливање и стони тенис;  ЕСТШ „Никола

Тесла“, Краљево- џудо, уз напомену да Међуокружне квалификације млађег и старијег узраста

још трају.

Свечани дочек у име Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“ припремио је и 

реализовао Организациони одбор у саставу: директор Светлана Младеновић, Милисав Кочовић, 

главни и одговорни организатор манифестације у својству координатора Савеза    за школски 

спорт Рашког управног округа и проф. физичког васпитања у школи, Радован Трмчић, 

помоћник директора и координатор програма, Александра Јованкин и Веселин Грчкарац, 

техничка обрада и презентација видео програма и Владан Петровић , организатор у реализацији 

уметничког дела програма. 

                                                                                                                проф. Владан Петровић


