30.03.2017.
Деведесет година постојања Аеро-клуба „Михајло Петровић”
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић и Иван Бунарџић, члан
Градског већа града Краљева ресорно задужен за област спорта, примили су
представнике Ваздухопловног савеза Србије - председника Лабуда Булатовића и
члана Управног одбора Николу Боровца, председника „Аеро-клуба Михајло
Петровић“ из нашег града Дејана Славковића и секретара Сашу Тубића.
Повод је предстојеће обележавање 90 година постојања Аеро-клуба
„Михајло Петровић”, једног од најстаријих аеро-клубова, основаног 1927. године,
на иницијативу принца Александра Карађорђевића, које је предвиђено почетком
августа ове године.
На првом састанку руководства града са челним људима краљевачког аероклуба и републичког Савеза, који подржава организацију прославе јубилеја, било
је речи о томе како би град Краљево могао да помогне у организацији овако
значајног јубилеја клуба којим може да се похвали.
Градски већник Иван Бунарџић је истакао да Краљево, као одговоран град,
препознаје сва спортска удружења и клубове који му се обраћају, поготову када је
реч о клубу који обележава 90 година постојања.
„Трудимо се да, према јасном трошковнику и пројекту који ће предати,
обезбедимо средства, колико смо у могућности. На следећем састанку ближе
ћемо разрадити њихову идеју и начин како да се замишљено реализује“, рекао је
Бунарџић.
Како је изјавио председник краљевачког Аеро-клуба Дејан Славковић,
прослава и обележавање јубилеја трајаће током целе године. Он је нагласио да је
основни циљ постојања Аеро-клуба да младим људима пруже основе
ваздухопловно-техничког знања, општег ваздухопловног знања, као предуслов да
могу да стичу ваздухопловне вештине. Они усавршавање, школовање, настављају
у области војне и цивилне авијације, а затим се враћају и уче нову децу.
„Зато и постојимо толико дуго. Свих ових година смо се трудили да
омогућимо опстанак Аеро-клуба, да задржимо и инфраструктурне и кадровске
потенцијале како бисмо могли да наставимо рад. Имамо аеродром, што је веома
озбиљна инфраструктура, сву потребну ваздухопловно-техничку опрему за
обављање летачких активности, авионе, једрилице, падобране, радио-станице,
метеоролошке уређаје. Управу чине људи са богатим искуством из области војне
и цивилне авијације и спортског ваздухопловства, без плаћене функције“, објаснио
је Славковић, нагласивши да је аеродром, да би био отворен, увек у одличном
стању.
Председник Ваздухопловног савеза Србије Лабуд Булатовић сматра да је
Краљево међу врхунским симболима српског авијатичарства и да је обележавање
90 година постојања, успешног рада, за велико поштовање и уважавање.
„Мало је таквих клубова у Србији. Аеро-клуб „Михајло Петровић“ је
најсјајнија карика у ланцу успеха српског авијатичарства. Савез ће учествовати у
организацији јубилеја, помоћи колико може. Убеђен сам да ћемо на тај начин
наставити сјајну традицију српских авијатичара и ваздухопловаца. Срешћемо се

на једном простору који је веома значајан за српско ваздухопловство“, поручио је
Булатовић.
Наредни састанак, у циљу договора око помоћи града и даљих корака на
организовању обележавања девет деценија успешног рада краљевачког клуба,
предвиђен је за 15-20 дана.

