У
Великом
Градишту
представљена монографија о ОК
ВГСК
“Шампиони
из
мале
вароши“
Промоцијом монографије “Шампиони из мале вароши“ у новој
спортској хали на Сребрном језеру обележено је данас четири
деценије од када су одбојкаши ВГСК-а из града на Дунаву
освојили титулу шампиона некадашње Југославије, исто толико
времена од наступа у Купу европских шампиона и освајања петог
места, као и 40 година од отварања прве савремене спортске
дворане у Великом Градишту. Истога дана, на истом терену,
сениорске одбојкашке репрезентације Србије и Северне
Македоније играју пријатељску утакмицу.
Овај изузетан спротски и културни догађај окупио је љубитељe
одбојке, врхунске спортистe и спортскe раднике – представнике
Одбојкашког савеза Србије на челу са председником Зораном
Гајићем, челне људе локалне заједнице са председником општине
Драганом Милићем, шампионску генерацију и њихове тренере,
градиштанске олимпијце Михајла Митића и Слободана Бобу Ковача
– садашњег селектора српске репрезентације, селектора
репрезентације Северне Македоније Николу Матијашевића и
представнике спортских асоцијација и клубова.
Књигом “Шампиони из мале вароши“, аутора Драгана Живановића,
обухваћени су догађаји од оснивања Одбојкашког клуба ВГСК
формирањем одбојкашке секције у оквиру Спортског друштва
“Млади борац“ давне 1945, његово реафирмисање 1965. године,
седамдесете као деценија најлепшег периода Клуба па све до
данашњих дана као потврда о специфичној школи одбојке у овом
граду.
Шампионска генерација одбојкаша Великог Градишта и њихови

тадашњи тренери, легандарни Петар Станишић и Радомир
Величковић, прославили су, у пролеће 1980. године, овај град
одбојке. Без довољно новца за финансирање врхунског спорта,
али са довољно знања, ентузијазма, талента, упорности, жеље и
фанатизма.
Овом приликом, поново су се састали освајачи титуле: Мате
Пиљић, Небојша Врзић, капитен Владислав Динић, Милан Селић,
Миомир Рајчић, Владимир Трифуновић, Миодраг Митић, Слободан
Ђорђевић, Ненад Ђорђевић, Љубиша Лукић и Зоран Витић, чувајући
успомену и на, у међувремену преминуле, Николу Шупута,
Александра Богдановића и Бранка Мургуља.
О стварању шампионске генерације говорио је некадашњи тренер,
дугогодишњи председник и актуелни спортски директор
Одбојкашког клуба ВГСК Радомир Величковић: “Дуг је период од
40 година од кад смо освојили шампионску титулу, а она није
случајно дошла. Ми смо у континуитету, генерацију по
генерацију градили квалитетну екипу. Пре освајања шампионске
сениорске титуле били смо три пута јуниорски прваци
Југославије.“, подсетивши да је у Градишту прве одбојкашке
кораке направио и Боба Ковач.
Један од најбољих светских тренера и селектор одбојкашке
репрезентације Србије Слободан Боба Ковач није одолео утиску
данашњег догађаја. “Овог тренутка сам пун емоција иако су ово
све моји пријатељи. Надам се да, као што сте били ви
(шампиони) мени, да са ја узор тим будућим генерацијама“,
рекао је са задовољством што ће и градиштанска деца и овај
крај имати могућност да постану неки нови шампиони.
Како врхунских спортских резултата, нарочито у малим
срединама, нема без адекватне подршке окружења, значајна је
улога мешатна и локалне самоуправе који су, награђујући
резултате одбојкаша, обезбедили најпре школску фискултурну
салу, а потом и спортску дворану у којој су игране и утакмице
купа европских шампиона. Данас град има, још једну, прелепу
нову дворану на обали “српског мора“.

“Ја сам данас поносан што се налазим
на челу једне мале
општине – мале по броју становника, али велике по људима који
живе у њој и по месту где се налази. Семе одбојке је израсло у
једно јако дрво и то даје плодове у облику људи и деце која
сада стижу.“, рекао је први човек ове општине Драган Милић,
истакавши изузетне успехе Градиштанаца у одбојци, али и
данашњу модерну спортску инфраструктуру и помоћ Владе Србије
као улагање у будућност спорта чиме су створени предуслови и
за функционисање једног од центара српске одбојке.
И некадашњи трофејни селектор државне репрезентације, а
садашњи председник Одбојкашког савеза Србије Зоран Гајић
потврдио је улогу градиштанских шампиона у овом спорту:
“Сигурно је да данашњих резултата репрезентације Србије и
тадашње Југославије не би било да није било вас, да није било
Градишта…“.
О градиштанској одбојци може се пуно рећи и тешко је набројати
све који су дали допринос овом граду и спорту, али треба
поменути и тренере који су, између осталих, стварали
шампионску генерацију, Александра Боричића, Арпада Секеља, др
Драгу Томића и Мирослава Воргића, а чије дело настављају
суперталентовани млади градиштански стручњаци, Милан Ђуричић,
трофејни тренер кадетске репрезентације Србије, и Дејан
Милановић, најбољи тренер млађих одбојкашких селекција Србије
у последње три године.
Свој траг у одбојци су оставили и Велимир Маровић и Миленко
Бобић, дугогодишњи председници ОК ВГСК, као и незаобилазни
заљубљеници у овај спорт Петар Познановић и Милован Даба
Лазић.
И као врхунац данашње промоције “Шампиона из мале вароши“ и
одбојке, вечерас се у новој хали игра и пријатељска утакмица
најбољих државних селекција Србије и Северне Македоније које
се припремају за наредна међународна такмичења. За почетак,
Србија је добила први сет…

