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Трстеник, 2. јануар 2019.

Трстеник изабрао и прогласио најбоље спортисте у 2018. години
РУКОМЕТАШИМА СВЕ ПОЧАСТИ
На традиционалној новогодишњој свечаности одржаној у холу Дома културе,
Спортски сaвез Трстеника је прогласио и доделио признања најбољим спортистима
општине Трстеник у 2018. години. Покровитељи ове манифестације били су
Општина Трстеник и РТВ Трстеник.
По мишљењу и оцени петочланог жирија, трстеничка спортска 2018. протекла је
у знаку рукометаша. Рукометном клубу Прва петолетка, од укупно шест категорија
где су проглашавани најбољи, припала су три прва места. Клуб је најуспешнији
спортски колектив, капитен тима Владан Млаџић је спортиста године, а Миодраг
Динић први међу спортским радницима.
Ласкаво признање трстеничким рукометашима припало је потпуно заслужено.
Рукометаши Прве петолетке већ пет година су у самом врху Прве лиге Запад,
првенство су увек завршавали на другом месту. Протекле 2018. полусезону су
одиграли сјајно, победили у свих 10 сусрета и са великим амбицијама очекују
наставак првенства са жељом да остваре дуго очекивани циљ – пласман у Супер Б
лигу.Одбојкашки клуб „Кнегиња Милица“ из Трстеника је друга у конкуренцији
најбољих спортских клубова. Пионирска женска екипа је обезбедила пласман међу
12 најбољих екипа у Србији, а у Расинском округу заузимају прво место. На трећем
месту је КК „Трстеник“. Младе кошаркашице успешно наступају у Другој лиги Југ и
након јесењег дела првенства деле прво место са екипом Параћина.
За најбољег спортисту Трстеника проглашен је Владан Млаџић, капитен
рукометаша Прве петолетке. Млаџић је већ годинама прави вођа екипе, најбољи
играч и први стрелац Прве лиге Запад. Лука Лазаревић, фудбалер Трстеника ППТ је
други на сениорској листи најбољих, а трећа је Александра Ђорђевић из Карате
клуба Прва петолетка, репрезентативка Србије у борбама, државана првакиња и
освајач бронзане европске медаље.
У категорији јуниора – кадета, Софији Сарић, кошаркашици КК Трстеник, у 2017.
години најбољој пионирки, у јакој конкуренцији, додељено највеће признање и у
2018. Друга је Хелена Марковић из Карате клуба Прва петолетка, репрезентативка
Србије и освајач европског сребра са ката тимом. Куглашица Тања Петровић је
трећа. Члан је кадетске репрезентације Србије и спрема се за наступ на Светском
првенству 2019. године.
За најбољег спортисту Трстеника у пионирксој конкуренцији проглашн је Урош
Чингелић, боксер БК Трстеник. Првак је Србије у категорији до 52 килограма.
Стандардни је репрезентативац Србије и у протеклој години није изгубио ниједан
меч. На листи најбољих налазе се Софија Стојић из Карате клуба Прва петолетка,
репрезентативка Србије и државна првакиња у катама и Јанко Јевремовић, један од
најперспективнијих трстеничких фудбалера.
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Признања за најбоље тренере у 2018. години додељена су овим редоследом:
Нади Сарић, која после успешне такмичарске каријере, са великим успехом ствара
наследнике у Карате клубу Прва петолетка. Драгану Ристићу тренеру трстеничких
кошаркашица и Милану Ђорђевићу, тренеру у Рукометном клубу Прва петолетка.
Најуспешнији спортски радници су Миодраг Динић (РК Прва петолетка), Милан
Милосављевић, председник ФК Слога из Лозне и Мирослав Лазаревић, председник
ФК Градина из Трстеника.
Спортски Савез Трстеника је прогласио најбоље у школском спорту. Највише
успеха имале су ОШ. „Живадин Апостоловић“ из Трстеника, Гимназија „Вук Караџић“
из Трстеника и ОШ „Кнегиња Милица“ из Доњег Рибника.
Комисија Спортског савеза доделила је више захвалница бившим спортистима
који су обележили једно време спорта у општини Трстеник. Међу награђеним су
више трстеничких фирми и појединци: Милован Милетић, Војислав Челиковић,
Светислав Јовановић, Саша Симић и Момчило Радивојевић. Посебна признања за
афирмацију неолимпијских дисциплина добили су чланови клуба спортова снаге
„Хук“ у обарању руке Ненад Смиљковић и Владимир Савић. Трошић Кристина
(куглање), Владимир Големић (фудбал) и Невена Иричанин (одбојка) који су каријере
започели у Трстенику, такође су носиоци ових признања.
Специјална признања за вишегодишњи немерљив диопринос у развоју спорта у
општини Трстеник добили су: Општина Трстеник, „Прва петолетка – ТМО“, Анђелка
Атанасковић, генерални директор фабрике „Наменска производња“ АД и Драгиша
Бинић, некадашњи ас нашег фудбала.
Постхумно, специјално признање за дугогодишњи свеукупни допринос развоју
спорта у Трстенику, припало је Зорану Милуновићу (1952–2017), једном од најбољих
трстеничких кошаркаша свих времена.
М. Веселиновић
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Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 2. januar 2019.

Trstenik izabrao i proglasio najbolje sportiste u 2018. godini
RUKOMETAŠIMA SVE POČASTI
Na tradicionalnoj novogodišnjoj svečanosti održanoj u holu Doma kulture, Sportski
savez Trstenika je proglasio i dodelio priznanja najboljim sportistima opštine Trstenik u
2018. godini. Pokrovitelji ove manifestacije bili su Opština Trstenik i RTV Trstenik.
Po mišljenju i oceni petočlanog žirija, trstenička sportska 2018. protekla je u znaku
rukometaša. Rukometnom klubu Prva petoletka, od ukupno šest kategorija gde su
proglašavani najbolji, pripala su tri prva mesta. Klub je najuspešniji sportski kolektiv,
kapiten tima Vladan Mladžić je sportista godine, a Miodrag Dinić prvi među sportskim
radnicima.
Laskavo priznanje trsteničkim rukometašima pripalo je potpuno zasluženo.
Rukometaši Prve petoletke već pet godina su u samom vrhu Prve lige Zapad, prvenstvo
su uvek završavali na drugom mestu. Protekle 2018. polusezonu su odigrali sjajno,
pobedili u svih 10 susreta i sa velikim ambicijama očekuju nastavak prvenstva sa željom
da ostvare dugo očekivani cilj – plasman u Super B ligu.Odbojkaški klub „Kneginja Milica“
iz Trstenika je druga u konkurenciji najboljih sportskih klubova. Pionirska ženska ekipa je
obezbedila plasman među 12 najboljih ekipa u Srbiji, a u Rasinskom okrugu zauzimaju
prvo mesto. Na trećem mestu je KK „Trstenik“. Mlade košarkašice uspešno nastupaju u
Drugoj ligi Jug i nakon jesenjeg dela prvenstva dele prvo mesto sa ekipom Paraćina.
Za najboljeg sportistu Trstenika proglašen je Vladan Mladžić, kapiten rukometaša
Prve petoletke. Mladžić je već godinama pravi vođa ekipe, najbolji igrač i prvi strelac Prve
lige Zapad. Luka Lazarević, fudbaler Trstenika PPT je drugi na seniorskoj listi najboljih, a
treća je Aleksandra Đorđević iz Karate kluba Prva petoletka, reprezentativka Srbije u
borbama, državana prvakinja i osvajač bronzane evropske medalje.
U kategoriji juniora – kadeta, Sofiji Sarić, košarkašici KK Trstenik, u 2017. godini
najboljoj pionirki, u jakoj konkurenciji, dodeljeno najveće priznanje i u 2018. Druga je
Helena Marković iz Karate kluba Prva petoletka, reprezentativka Srbije i osvajač
evropskog srebra sa kata timom. Kuglašica Tanja Petrović je treća. Član je kadetske
reprezentacije Srbije i sprema se za nastup na Svetskom prvenstvu 2019. godine.
Za najboljeg sportistu Trstenika u pionirksoj konkurenciji proglašn je Uroš Čingelić,
bokser BK Trstenik. Prvak je Srbije u kategoriji do 52 kilograma. Standardni je
reprezentativac Srbije i u protekloj godini nije izgubio nijedan meč. Na listi najboljih nalaze
se Sofija Stojić iz Karate kluba Prva petoletka, reprezentativka Srbije i državna prvakinja u
katama i Janko Jevremović, jedan od najperspektivnijih trsteničkih fudbalera.
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Priznanja za najbolje trenere u 2018. godini dodeljena su ovim redosledom: Nadi
Sarić, koja posle uspešne takmičarske karijere, sa velikim uspehom stvara naslednike u
Karate klubu Prva petoletka. Draganu Ristiću treneru trsteničkih košarkašica i Milanu
Đorđeviću, treneru u Rukometnom klubu Prva petoletka.
Najuspešniji sportski radnici su Miodrag Dinić (RK Prva petoletka), Milan
Milosavljević, predsednik FK Sloga iz Lozne i Miroslav Lazarević, predsednik FK Gradina
iz Trstenika.
Sportski Savez Trstenika je proglasio najbolje u školskom sportu. Najviše uspeha
imale su OŠ. „Živadin Apostolović“ iz Trstenika, Gimnazija „Vuk Karadžić“ iz Trstenika i OŠ
„Kneginja Milica“ iz Donjeg Ribnika.
Komisija Sportskog saveza dodelila je više zahvalnica bivšim sportistima koji su
obeležili jedno vreme sporta u opštini Trstenik. Među nagrađenim su više trsteničkih firmi i
pojedinci: Milovan Miletić, Vojislav Čeliković, Svetislav Jovanović, Saša Simić i Momčilo
Radivojević. Posebna priznanja za afirmaciju neolimpijskih disciplina dobili su članovi
kluba sportova snage „Huk“ u obaranju ruke Nenad Smiljković i Vladimir Savić. Trošić
Kristina (kuglanje), Vladimir Golemić (fudbal) i Nevena Iričanin (odbojka) koji su karijere
započeli u Trsteniku, takođe su nosioci ovih priznanja.
Specijalna priznanja za višegodišnji nemerljiv dioprinos u razvoju sporta u opštini
Trstenik dobili su: Opština Trstenik, „Prva petoletka – TMO“, Anđelka Atanasković,
generalni direktor fabrike „Namenska proizvodnja“ AD i Dragiša Binić, nekadašnji as našeg
fudbala.
Posthumno, specijalno priznanje za dugogodišnji sveukupni doprinos razvoju sporta
u Trsteniku, pripalo je Zoranu Milunoviću (1952–2017), jednom od najboljih trsteničkih
košarkaša svih vremena.
M. Veselinović

4

