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Спортисти Краљева бодре своје суграђане: Остани код куће, буди дисциплинован 
 

Пријатељска подршка у тешким тренуцима даје снагу да се кроз проблеме 
броди лакше и са осећајем да нисте сами. Своје суграђане већ извесно време 
бодре краљевачки спортисти, личним примером настојећи да им буду узор и у 
борби против вируса корона као што су у спорту. „Остани код куће, буди 
дисциплинован“ поручују они који су и даље активни у краљевачким, али и 
европским и светским клубовима, као и они који су са спортистима „поред“ терена. 
Спортисти се јављају путем видео записа, позивају грађане да буду 
дисциплиновани, остану код куће, дају личне примере како се боре против ове 
ситуације. Краљевчани, али и сви заинтересовани, спотове могу да виде на сајту 
Спортског савеза Краљева kvsport.org.rs, као и на фејсбук страници и инстаграм 
профилу Спортског савеза Kраљева. 

Према речима председника Спортског савеза Краљева Милоша Симовића, 
који је са новинаром Александром Даишевићем иницијатор акције, жеља је била 
да и Савез и спортисти дају допринос борби са опаком болешћу будући да и иначе 
редовно учествују у свим спортским активностима у нашем граду.  

„Дошли смо на идеју да позовемо све наше спортисте који се активно баве 
спортом и неке бивше спортисте који данас учествују у спорту као тренери и 
спортски радници, и они су се врло радо одазвали, у великом броју. Ово је прелеп 
гест којим смо показали заједништво и дисциплину, што иначе краси спортисте. 
Показали смо да, када је најтеже, знамо како да победимо у најважнијем мечу. 
Размишљамо и о проширењу кампање“, рекао је Симовић захваливши свима који 
су учествовали. 

Капитен Одбојкашког клуба „Рибница“ Краљево Владимир Усиљанин 
сматра да је ова кампања, која ће трајати док траје ванредно стање, најмање што 
су спортисти могли да ураде.  

„Није лако понекад испоштовати све што ситуација захтева, међутим, 
морамо да будемо дисциплиновани. Ми спортисти често поручујемо да постоји 
много начина да се остане у форми, на импровизоване начине. Јако је битно да 
будемо истрајни у свему до краја. Рекао бих да је ситуација јако озбиљна и да 
морамо да испоштујемо све процедуре које је Влада Републике Србије донела. 
Уколико грађани морају да изађе напоље, потребно је да испоштују основне мере 
- да носе маске и рукавице, држе дистанцу једни у односу на друге...“, рекао је 
Усиљанин.  
 Капитен Женског кошаркашког клуба „Краљево“ Татјана Живановић 
искористила је прилику да се грађанима Kраљева обрати и овим путем и да их 
замоли да остану код куће зато што је ситуација јако драматична.  

„Људи губе животе. Једини начин да останемо живи и здрави и сачувамо 
своје животе је да будемо дисциплиновани и стрпљиви“, поручила је наша 
кошаркашица.  

Председник Кик бокс клуба „Слога“ Марија Јевђић замолила је суграђане да 
остану код куће да би ситуација, која није нимало лака, прошла што пре, и да би 
се и спортисти што пре вратили тренинзима и освајању титула и медаља. 



„Мислим да је то мала жртва наша да останемо код куће, да занемаримо на 
тренинге неких месец дана, а да ће резултат после тога бити велики, да ће се и за 
Kраљево и за Србију чути у свим спортским круговима. Могу рећи да смо можда и 
један од најдисциплинованијих градова у Србији. Нека тако и остане. Останите 
код куће, не излазите из куће без преке потребе, да сви заједно кренемо да 
поново тренирамо и да нашем граду донесемо много спортских успеха“, 
апеловала је наша прослављена спортисткиња.  

Ови млади људи који проносе славу Краљева у спортским водама 
прошетали су улицама нашег града и грађанима који нису носили делили 
заштитне маске и молили да поштују дате препоруке, држе социјалну дистанцу, 
минимално излазе из кућа и дворишта, да буду стрпљиви и дисциплиновани. 
Подсећали су их да носе маске уколико излазе, не само због свог здравља, већ и 
због здравља и безбедности породице, пријатеља и суграђана, да носе рукавице и 
одржавају хигијену руку... 

На овом снажном доприносу солидарности која се у нашем граду све више 
сусреће откако је проглашено ванредно стање и живот кренуо нешто другачијим 
током, спортистима је захвалио градоначелник Краљева др Предраг Терзић. Он је 
искористрио прилику да и својим суграђанима захвали што су били 
дисциплиновани, будући да су током забране кретања која је трајала од суботе у 
13.00 сати до понедељка у 5.00 сати само три особе прекршиле полицијски час.  

„Сада све зависи од нас. Ми смо кројачи не само своје судбине него 
судбине свих људи који се налазе у нашем окружењу. Зато је потребно да 
ујединимо памет, вољу, енергију како бисмо сви заједно успели да пребродимо 
ову ситуацију“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.  

Он је истакао да се Градски штаб за ванредне ситуације труди да помогне 
свим људима који се налазе на бранику - и војсци и полицији и цивилној заштити и 
свим оним установама, предузећима која се тренутно боре како бисмо успели да 
победимо ову пошаст.  

„Град Kраљево је обезбедио маске за све припаднике Војске, Полиције, 
Завода за јавно здравље и свих оних субјеката који утичу на то да смањимо 
могућност добијања заразе. Наравно, помоћи ћемо и оним људима који се осећају 
запостављено, јер нико у овој ситуацији не сме да се осећа нити запостављено 
нити да буде одбачен. Сви заједно морамо да будемо и солидарни и јединствени 
како бисмо успели да победимо“, рекао је Терзић најавивши да ће пакете 
захвалности упутити запосленима на Инфективном одељењу Опште болнице 
„Студеница“ и у Респираторној амбуланти Дома здравља Краљево. 

Такође је изјавио да је Градски штаб за ванредне ситуације управо донео 
одлуку о успостављању линија за превоз здравствених радника запослених у 
Општој болници „Студеница“, Дому здравља Kраљево, Заводу за јавно здравље, 
Војсци, Полицији, припадника оних предузећа и установа који су ангажовани за 
време трајања ванредног стања, и то бесплатно - превоз ће платити град 
Краљево.  
 Честиткама спортистима Краљева на удруживању снага у заједничкој борби 
придружио се и координатор Градског штаба др Радован Чеканац, који је такође 
пружио подршку исказујући задовољство што се епидемиолошке ситуације у 
Краљеву тиче, која је, како је навео, тренутно веома повољна. Он је изразио 



жаљење због смрти суграђанина који је у Kраљеву био први регистровани случај 
инфекције вирусом корона. Како је рекао, био је веома опрезан код ранијих 
процена епидемиолошког стања у нашем граду, зато што је очекивао „удар“ крајем 
марта или почетком априла, због више од хиљаду грађана који су дошли из 
иностранства од 16. до 21. марта. 

„Негативни су резултати свих 16 најновије узетих брисева, па тренутно 
имамо четири позитивна пацијента са територије града Kраљева, што је сасвим 
задовољавајуће“, рекао је оцењујући да се Kраљевчани понашају једни према 
другима као да је свако други потенцијални носилац, што је сасвим похвално, и 
додао: „Можда имамо „асимптоматске“ и због тога и даље морамо да будемо 
опрезни. Нарочито ја важан период наредних недељу дана. Ако останемо на овом 
нивоу броја позитивних уз, можда, још неколико сучајева, можемо у будућности да 
држимо ствар под контролом“, закључио је Чеканац, апелујући на грађане 
Kраљева да се и даље придржавају прописаних мера и да, због жаришта вируса у 
околним градовима, не неапуштају територију Kраљева без преке потребе. 
 Како је навео, Рашка до данас има осам регистрованих пацијената 
позитивних на COVID-19, а Врњачака Бања и даље три. 
 


