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ШИД

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Стипендије најбољим студентима
П

редседник Општине
Шид Предраг Вуковић уручио је прошлог петка 19. јануара
уговоре о стипендирању
студентима који су остварили то право у школској
2017/2018. години. Ове
школске године стипендију
у износу од 7.500 динара,
добијаће 95 студената са
територије шидске општине. Како је приликом обраћања студентима истакао
Предраг Вуковић, локална
самоуправа предузеће све
да студентима по завршетку школовања обезбеди
радна места.
- У овој школској години 95 најбољих студената остварило је право на
стипендију. Општина Шид
наставља традицију улагања у младе људе и надамо
се да ће их ова стипендија
мотивисати да буду током
свог школовања још бољи.
Наша жеља је да се они
по завршетку школовања
врате у Шид, а наша обавеза је да им обезбедимо
радна места и услове за
сигуран повратак у свој
град - истакао је Вуковић.
Од 55 студената који
су остварили право на
стипендију у школској
2016/2017. години њих 30

Стефан Мијановић

наставља да остварује то
право и у овој школској
години, јер су испунили
критеријум који се односи на просек осам и више.
Они студенти који су остварили право на стипендију
по ранијим одлукама (њих
155), настављају да остварују то право и у овој школској години, а износ њихове стипендије износи 3.000
динара.
На конкурсу за доделу
стипендија Општине Шид,
пријавило се 126 студената, а њих 95 остварило
је то право према критеријумима одлуке о начину
остварења права на мате-

Сања Плавшић

ријалне помоћи деци, ученицима и студентима са
територије шидске општине. Како су нам студенти
рекли, овај износ олакшаће им студирање, али исто
тако биће им подстрек да
буду још бољи.
- Захваљујем се председнику Општине Шид
која нам је обезбедила ове
стипендије. Оне ће нам у
великој мери помоћи у плаћању неких обавеза попут
дома, хране и осталог. Али
такође, оне ће нам бити
подстицај да будемо још
бољи и да представљамо
ову општину у најбољем
светлу - рекао је Стефан

Немања Нешковић

Мијановић, студент полицијске академије.
Слично мишљење дели
и Сања Плавшић, студенткиња арапског језика.
- Сигурно је да ће нам
стипендија свима помоћи
у разним активностима и
обавезама које имамо као
студенти – каже Сања.
Студент Правног факултета у Новом Саду Немања Нешковић такође је
истакао да ће стипендија
коју ће током школовања
добијати, бити велики подстрек за сав труд и успехе
постигнуте током средњошколског образовања.
М. Н.

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Вучић, Фајфрић и Немањићи

Н

овогодишња „пилот“ епизода новог серијала
„Немањићи“, који редовно (како је најављено) почиње
да се емитује 17. или 18. фебруара, изазвала је
прилично жучи и полемике у јавности и пре правог почетка.
Било је безброј замерки на рачун прилично аматерског рада,
како глумаца, тако и оних који су писали сценарио, режирали
и радили остале ствари везане за продукцију ове дуго
очекиване телевизијске серије.
Толико се то било узбуркало, да је морало да се чује и
мишљење председника Александра Вучића. Као паметан
човек, Вучић се није понео „навијачки“, него је мудро рекао
да ствар треба одгледати, па тек онда дати своје мишљење.
Председник Вучић је на примедбе да је говор којим се говори
у серији непримерен, рекао да не можемо очекивати да се у
серији намењеној данашњим гледаоцима говори ондашњим
старословенским језиком, јер то нико не би разумео.
Александар Вучић је на једном од Пинкових ТВ канала,
признао да у слободном времену радо чита књигу „Света
лоза Стефана Немање“, коју је написао наш познати
Шиђанин др Жељко Фајфрић, иначе аутор бројних књига које
се баве нашом средњевековном историјом. Др Фајфрић се
сасвим слаже са председником Вучићем по питању начина
говора којим се служе глумци у серији. Такође каже да су
костими из оног времена урађени по узору на тадашње доба.
Међутим, има много недостатака и по њему. Прво у
ликовима. Глумац који Стефана Немању, по њему није
адекватан. Док рецимо мали Растко (будући Свети Сава),
сасвим одговара лику Немањића (који су били светле косе и
плавих очију), лик Немање није најсрећније представљен.
Црн, рашчупан, знојан итд., није ни налик неком ко припада
тадашњој лози Немањића.
Како год, ако се има шта замерити овој серији (судећи по
ономе што смо видели у новогодишњој пилот епизоди), то је
пре свега струци, како глумачкој, тако и редитељској. У реду,

јасно је да о том времену нема много писаних трагова
(изузев пар житија о Симеону Мироточивом – црквено име
Стефана Немање), али зар баш та чињеница није требало
да растерети ауторе у нечему што се зове играни програм?
Зар није пример за то „Сенке над Балканом“? Играна серија,
ипак, није „играни“ документарац.
Оно што се мени, посебно не допада, то није само ова
серија, већ уопште тај неки црквено-богобојажљиви однос
према ликовима из наше историје. Као да они нису били
обични људи, пре него што их је Црква прогласила за свеце?
Треба се у том смислу сетити и позоришне представе „Свети
Сава“, нашег Митровчанина Синише Ковачевића, коју су
квази-црквени-патриоти протерали из Југословенског
драмског, забранивши је као у доба спаљивања вештица од
стране језуита.
Кад смо већ код светаца, зашто се нико од посленика са
јавног сервиса не позабави питањима како то да цар Душан
једини од те познате Србадије, није постао светац? Иако је
за његово време Србија достигла највеће домете као
држава.
А баш смо патили што смо изгубили царство. Толико да
смо и сиротог кнеза Лазара називали „царем“, у недостатку
правог. Свашта је могуће у десетерачким песмама.
о, сачекајмо тај 17. или 18. фебруар, и дајмо шансу
телевизијским Немањићима, који су имали амбицију да
постану српска „игра престола“. Серија је већ урађена
за наше паре и без нашег питања. Ако је тако, можемо само
да се бунимо. Оно о чему нико не говори гласно јесте колико
је тај серијал коштао? Кажу да је преко три милиона евра,
иако су постојале још две понуде за по милион евра
јефтиније. Али, кад је бег био циција? Нарочито за туђе
новце. Оставимо нека се тиме бави господин Вучићевић из
„Информера“. Он има посебан, такорећи дирљив однос са
„Жутим“ Бујкетом, директором јавног сервиса.

Н
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СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ У ШИДУ

Конкретни кораци ка
повећању наталитета

Састанак у Општини Шид

М

инистарка без портфеља заду
жена за демографију и попула
циону политику Славица Ђукић
Дејановић, посетила је у среду 17. јану
ара општину Шид. Том приликом у сали
Скупштине општине Шид, одржала је
састанак са представницима локал
не самоуправе, начелником Срем
ског управног округа, представницима
Завода за јавно здравље, Регионалне
привредне коморе Срема и Регионал
не развојне агенције Срем, директо
рима шидског Дома здравља, Центра
за социјални рад, члановима комисије
за популацион
 у политику, као и дирек
торима основних и средњих школа са
подручја шидске општине.
Приликом посете шидској општини
Ђукић Дејановић је изразила задовољ
ство што су средства у износу од пре
ко 11 милиона динара која су шидској
општини прошле године додељена за
суфинансирање мера популационе
политике, врло коректно искоришће
на. Како је истакла, задовољна је што
је Општина Шид кроз читав низ актив
ности направила конкретне кораке ка
унапређењу мера популационе поли
тике.
- Ми смо имали прилике да констату
јемо да су неки параметри у активно
стима ове локалне самоуправе попра
вљени. На првом месту драстично се
смањио број малолетничких трудноћа,
а то и јесте један од циљева који смо
имали у оквиру нашег програма. Оно
чиме смо посебно задовољни је што

су средства преко 11 милиона динара
која смо неповратно дозначили шид
ској општини, врло коректно коришће
на за куповину електричних бицикала
како би геронтодомаћице могле чешће
и више да се активирају и више вре
мена проводе са старијим особама, а
да млађи састав породице буде усме
рен на комуникацију међу собом и
да та олакшања помогну члановима
породице да прошире своју породи
цу у договору са партнерима. Затим
смо јако задовољни чињеницом да су
предшколске установе увеле грејање,
да су финансирали део уџбеника за
треће и четврто дете и да смо кроз низ
активности направили врло конкретне
кораке. Ја заиста желим општини Шид
више плача беба у 2018. години - иста
кла је Ђукић Дејановић.
Једна од активности мера популаци
оне политике спроведених у шидској
општини је и продужено радно време
дечјих вртића.
- Наша сугестија је да се усклади
родитељство са радом и да радно
време институција у општини и роди
тељских обавеза буде што је могуће
више усклађено. Оно се реализује
кроз рад код куће, кроз скраћено рад
но време, кроз различите уговорне
обавезе, али наравно радно време
институција у којима се пазе деца док
родитељи раде је изузетно важно. Код
проширења радног времена вртића,
сигурно је да се повећала потреба и
за бројем васпитача и ми ћемо зајед

ничким напором, Општине која је осни
вач предшколских установа и нас из
Кабинета, од министра образовања
тражити повећан број кадра васпита
ча. Успели смо да продужимо њихово
радно време, да мотивишемо волон
тере, али наравно ти људи треба да
живе од свог рада и треба им обезбе
дити плате и то је наш заједнички сле
дећи задатак. Циљ активности мојих
сарадника и мене је да у јединицима
локалне самоуправе у том теренском
раду, у контакту са људима, причамо
шта конкретно ове мере значе за сваку
средину. А питање популационе поли
тике није нимало политичко питање то
је национално питање од великог зна
чаја - изјавила је Ђукић Дејановић.
редседник Општине Шид Пре
драг Вуковић захвалио се мини
старки и Министарству, што су
пројекат Општине Шид препознали
као један од бољих.
- Посебно ми је драго што је Мини
старство задовољно начином на који
је Општина Шид утрошила новац и с
тим смо се показали као поуздан парт
нер. Ми ћемо се и ове године потруди
ти да наш пројекат буде добар, како
бисмо добили још већи износ средста
ва, јер се ради о важној ствари, пове
ћању наталитета. Преко је потребно
да он буде још већи и надам се да
ћемо захваљујући успешној сарад
њи са Министарством, успети то и да
постигнемо - истакао је Вуковић.

М. Н.
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ХАЈДУЧКО „КАДРОВАЊЕ“ У МИТРОВАЧКОЈ ШУМАРИЈИ

Ко ради о глави
директору Вулину
Има ли прича
о наводној могућој
смени Драгана
Вулина од стране
„одређених
политичких
кругова“ неке
везе о најновијим
трачевима којима
се тренутно бави
шидско политичко
„подземље“ склоно
најмаштовитијим
теоријама завере?
Драган Вулин

У

очи новогодишњих и божићних
празника, заједно са Деда Мра
зовим пакетићима, појединим
запосленима у митровачком Шумском
газдинству, уручена су и анонимна
писма. У тим анонимним писмима,
непознати аутор забринуто упозорава
шумске самоуправљаче да како су се
силе мрака и безумља наврзле на
актуелног директора Драгана Вулина
(члана СНС, који је под приличним
утицајем Ненада Лемајића, функцио
нера ДС), те да те силе мрака, одно
сно „неке струје унутар шумарије и
одређени политички кругови у Срем
ској Митровици“ желе да га смене,
како би на његово место поставили
свог човека.
Као неко ко би можда требао да
„смени“ актуелног директора Вулина и
евентуално заузме његово место
помиње се извесни Зоран Петаковић,
шеф шумске механизације у Радној
јединици Моровић.
Анонимно писмо крцато је најсочни
јим „прозивкама“ на рачун поменутог
шефа шумске механизације Петако
вића и бави се претежно његовим
ликом и делом, тако да смо сматрали
за упутно да чујемо његов коментар
поводом анонимних писанија:

– Не могу да проценим са које стра
не ветар дува у овом писму, али у
питању су све саме неистине. Дирек
тора Вулина знам одлично, био ми је
чак и професор у Шумарској школи.
Немам никакве амбиције да дођем на
његово место. Са њим добро сарађу
јем и не видим други мотив осим да
се у једну добру фирму као што је
наша, унесе мало немира. Али, сигу
ран сам да ти који би то желели, неће
успети у својим намерама – каже
Зоран Петаковић за М новине.
Нисмо много више чули ни у самој
дирекцији у Сремској Митроивици.
Директор Вулин није имао коментар,
мада смо стекли утисак да му је
познато „одакле дувају“ овакви ветро
ви.
Што се тиче Шумског газдинства
Сремска Митровица (са радним једи
ницама Вишњићево, Каракуша и
Купиново), оно је било у доброј мери
на злом гласу пре доласка Драгана
Вулина, када је у њему на месту
директора био Пера Добројевић.
Државни ревизор је овде уочио низ
неправилности и великих материјал
них штета, за које до сада нико није
одговарао. Јер, Пера Добројевић је
стављен „под стаклено звоно“ Марте

Зоран Петаковић

Такач, контраверзне директорке „Вој
водинашума“, тако да је сада за
истражне органе практично недодир
љив.
Управо у овоме лежи и кључ у могу
ћим подметањима о наводној скорој
смени актуелног директора Драгана
Вулина.У митровачкој шумарији
мисле да што се тиче читавог заме
шатељства у вези наводне смене
Драгана Вулина, ветар заправо дува
од људи блиских бившем директору
Пери Добројевићу. То није нелогично,
јер главна могућност за манипулацију
и злоупотребе заправо се налазе на
терену, и сада се налазе ван домаша
ја оних који су то радили у време
Пере Добројевића.
С друге стране, има и оних који
мисле да ветар дува „са западне
стране“. Има ли прича о наводној
могућој смени Драгана Вулина од
стране „одређених политичких круго
ва“ неке везе о најновијим трачевима
којима се тренутно бави шидско поли
тичко „подземље“ склоно најмаштови
тијим теоријама завере?
Надајмо се да ће време показати,
ако у свим овим причама има неке
истине?
В. Ћосић
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Први пут на Јарковачком језеру

БОГОЈАВЉЕЊЕ У СРЕМУ

Пливање за Часни крст

Н

а Богојављење, 19. јануара
широм Срема организовано је
пливање за Часни крст. У Срем
ској Митровици се по традицији пли
вало на Сави, у Руми на Борковачком
језеру, у Старој Пазови на Дунаву, а у
Инђији је први пут организовано пли
вање за Часни крст на Јарковачком
језеру.
На Сави је по 19. пут пливало око
90 пливача, од тога седам девојака.
Температура воде и ваздуха била је
шест степени. Најмлађи такмичари,
дечак и девојчица имали су 11 годи
на, а најстарији 59. Ове године је и 11
пливача из шидске општине органи

Најмлађи учесник Стефан Евђенић

зовано дошло у Сремску Митровицу
да плива за Часни крст. Победник је
био седамнаестогодишњи Лука Голу
бовић из Сремске Митровице, уче
ник Митровачке гимназије, који је на
поклон добио златник. Свебор дружи
на „Свети Димитрије“ и Српска пра
вославна црква организатори су ове
манифестације у граду на Сави.
На Борковачком језеру органи
зовано је седмо пливање за Часни
крст. Било је 23 учесника, највише из
Руме, али и Ирига и Старе Пазове, а
међу њима и три припаднице нежни
јег пола. До крста је први допливао
Дејан Босанчић, двадесетогодишњи

Дејан Босанчић из Руме

студент из Руме, коме је ово и прво
учешће.
Од жена, најбоља је била Марие
ла Марковић, док је најмлађи учесник
Стефан Евђенић из Краљеваца који
има 11 година.
– Први пут сам се пријавио, то сам
сам одлучио. Мало сам се припре
мао кући, трчао, туширао се хладном
водом. Мама и тата су ме подржали
– рекао нам је Стефан.
Милош Марковић, секретар Спорт
ског савеза Руме, који је поред хра
ма Силаска светог духа на апостоле,
организатор пливања, уз покровитељ
ство румске општине, рекао је да су

Лука Голубовић из Сремске Митровице
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Ускоро канцеларија
за сиромашне

У
Победник са Дунава Бранко Чепрња и Ђорђе Радиновић

Јована Јанковић из Инђије

обезбеђене новчане награде
за најбољег пливача, најбр
жу жену и најмлађег учесни
ка - реч је о 10.000 динара, а
најбољи учесник добија још и
златан крст.
У програму су учество
вали чланови АНИП „Бран
ко Радичевић“, уз редовно
учешће волонтера Црвеног
крста, лекара Дома здравља
и Полицијске станице Рума.
Победник
пливања
за
часни крст на Дунаву у Ста
рим Бановцима ове године
је Бранко Чепрња из овог
места, коме је то било друго
учешће. Као награда припао
му је позлаћени крст, плашт
витеза и медаља, које су уру
чене свим учесницима. Међу
33 такмичара биле су и три
девојке. По четврти пут ову
манифестацију су органи
зовале црквене општине у
Подунављу, месне заједни
це Подунавља, Туристичка
организација и Општина Ста
ра Пазова. Пре самог богоја

вљенског пливања у црквама
су претходиле свете литурги
је и освештања воде.
Црквена општина Љуково
први пут је организовала пли
вање за Часни крст на Јар
ковачком језеру. Учешће су
узела 24 такмичара од којих и
једна девојка која је, уз помоћ
младића, прва допливала
до Часног крста. У питању је
Јована Јанковић, из Инђије
којој је, како каже, жеља од
малена била да заплива до
Часног крста.
Пливању је претходила
литургија у цркви Успења
Пресвете Богородице у Љуко
ву. Подршку организаторима
пружили су Општина Инђија
и Установа Спортски центар,
која се побринула за сигур
ност свих пливача. Према
речима организатора плива
ња за Часни крст настојања
су да се ова манифестација
организује
традиционално
сваке наредне године на
Богојављење.
Е. М. Н.

сали
Скупш тин е
Општине Шид 18.
јануара одржана је
едукација са темом увође
ња друштвено корисног
рада и радне активације,
које имају за циљ отвара
ње Канцеларије за смање
ње сиромаштва ради пру
жања подршке социјално
угроженом становништву
на локалном нивоу. Проје
кат „Јачање капацитета
локалних заједница за
локалн о
укључ ив ањ е
рањивих група кроз пружа
ње интегрисаних социјал
них услуга и ширење добре
праксе друштвено кори
сног рада и радне актива
ције“, реализује Удружење
грађана „Дуга“ из Аде са
локалн ом самоу п равом
Ада и Општинама Жити
ште, Сремска Митровица и
Нова Црња. Пројек ат се
финансира од стране швај
царске агенције за развој и
сарадњу.
Општина Шид потписала
је споразум о партнерству
са Удружењем „Дуга“ из
Аде и постала партнер на
пројекту. У сарадњи са
Центром за социјални рад
у Шиду ће ускоро бити
отворена Канцеларила за
смањење сиромаштва, а
локална самоуправа спро
водиће увођење обавезе
друштвено корисног рада у

замену за једнократну
помоћ.
Представници локалне
самоуправе истичу, да су
овај пројекат препознали
као један од добрих, с
обзиром на то да се пока
зао ефикасним у поједи
ним градовима у Србији
али и у земљама у региону.
- Убудуће ће сваки грађа
нин наше општине који при
ма социјалну помоћ, моћи
да пружи контрауслугу кроз
свој рад. То значи да ми
желимо да се наши грађани
који примају социјалну
помоћ осете вредним и спо
собним и корисним грађа
нима овог друштва - иста
као је Предраг Вуковић.
Само у прошлој години у
шидској општини је испла
ћено 630 једнократних
помоћи.
- Онај ко прима социјал
ну помоћ, он ће је примати
у убудуће. Поред социјал
не помоћи многи од кори
сник а траже једнократну
помоћ. Од сада ће сви који
су радно способни а траже
једнократну помоћ морати
то и да одраде. Биће обра
зована комисија која ће
одлучивати о свим захте
вима људи који буду
спремни да раде - изјавио
је директор Центра за
социјални рад у Шиду
Дејан Логарушић.

М НОВИНЕ НЕЗВАНИЧНО САЗНАЈУ

У Бањалуци ухапшен
Влатко Тојагић

Како М новине незванично сазнају у Бањалу
ци је у понедељак, 22. јануар
 а ухапшен Влатко
Тојагић, за којим је била расписана потерница
због покушаја убиства у локалу „Палата“ у
Сремској Митровици.
Наиме, Влатко Тојагић је осумњичен као
виновник туче која се догодила 11. децембра
један сат иза поноћи. Тада су нападнути поли
цајац, који тада није био на дужности, Влади
мир Недељковић, и чувар Казнено поправног
завода у Сремској Митровици Мирослав
Мањош. Напад је извршен рукама, столицама и
флашама, након чега су из два различита
пиштоља испаљена два пројектила у правцу
Недељковића и Мањоша. Од рикошета повре
ђени су полицајац Недељковић и још две девој
ке.
Тужилаштво је овај догађај оквалификовало
као тешко убиство у покушају.
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УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА РУМА ОРГАНИЗОВАЛО САСАТАНАК
СА КОНСУЛТАНТИМА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ

Како до новца Европске уније?
Конкурисање за средства ИПАРД програма је доста дуготрајан и компликован про
цес. Најзахтевнија ствар је израда пословног плана и пољопривредници не могу
сами то да ураде, порука је са састанка у Руми

В

елики број пољопри
вредника, не само из
румске општине, при
суствовали су састанку на
којем су представн ици
четири консултатнтске куће
које раде апликационе при
јаве за ИПАРД 2 јавни позив
за куповину трактора и оста
ле механизације говорили о
самом програм у, као и
потребној документацији и
не баш једноставној проце
дури за добијање средстава
ЕУ за пољопривреду. Овај
састанак је 17. јануар
 а орга
низовало Удружење пољо
привредника општине Рума.
Међу пољопривредници
ма је био и млади Никола
Тодић из Шапца чија се
породица бави воћарством.
Имају пет хектара на којем
гаје кајсије, дуње и крушке.
– Члан сам овог удруже
ња и дошао сам са колегом.
Чињеница је да неке ствари
о овом програму нисмо зна
ли, зато смо и дошли.
Мислим да нам је свима
боље да што пре се упозна

мо са начином како се апли
цира, што пре уђемо у то –
то боље. Мене баш занима
куповина једног воћарског
трактора, сви смо у пробле
му са старом механизаци
јом. Овај трактор који би
требао већин и воћар а
кошта између 20.000 и
30.000 евра, то су наменски
мали трактори за воћарство
– рекао нам је Никола.
А да већина пољопри
вредника не зна колико је
аплицирање за ИПАРД 2
програм озбиљан и компли
кован посао потврђују речи
Владимира Делића, једног
од консултаната из новосад
ског „Теранорд“.
– Постоји велико интере
совање, али сами пољопри
вредници нису довољно
упознати са самим систе
мом функцион
 исања ИПА
РД-а. То је доста дуготрајан
и компликован процес који
тражи прецизност и одређе
не радње којима мора да
приступи свако домаћин
ство које жели да аплицира

Никола Тодић

за овај програм. Најзахтев
нија ствар је израда послов
ног плана – једноставнији за
инвестиције до 50.000 евра
и сложен за оне изнад те
суме. То је доста комплико
ван процес и пољопривред
ници не могу сами то да
ураде – каже Владимир
Делић.
За средства могу да апли
цир ају
пољоп рив редн а

газдинства која су регистро
вана дуже од три године, а
ту су још и опште и поједи
начне мере зависно од
начина апликације, а у овом
првом кругу може се апли
цирати на сектор меса, мле
ка, воћа, поврћа и ратар
ство.
Све информације заинте
ресовани могу да нађу на
сајту Управе за аграрна
плаћања или на сајту Мини
старства пољопривреде.
Ово су прва два расписа
на позива – први у децем
бру који се односи на меха
низацију и други 4. јануара
ове године и односи се на
куповину нових трактора.
– У јуну ће бити расписан
други позив где ће пољо
привредници моћи да апли
цирају за механизацију,
тракторе али и за изградњу.
За тај позив ће бити обезбе
ђено знатно више средста
ва – каже Владимир Делић,
консултант за ИПАРД и
националне подстицаје.
С. Џ.

Пшеница добро напредује

Н

а подручју општина
Рума, Ириг и Инђија,
које покрива Пољо
привредна стручна служба
Рума, под пшеницом се
налази 20.000 хектара, а од
тих површина половина је
засејана у румској општини.
- Оно што је добро је
податак да је прошле годи
не чак 80 одсто површина
посејано до краја октобра
што представља оптимал
ни агротехнички рок и што
ранијих година није било
у тако високом процен
ту. Захваљујући томе, али
и повољним временским
условима пшеница за сада,
добро изгледа и налази се у
фази бокорења – констату
је Горан Дробњак, стручни
сарадник ПСС Рума.
Што се тиче штеточина,
на појединим површина

ма уочена је већа бројност
пољских глодара тако да
је било потребно извршити
њихово сузбијање.
У јануару се почело са
анализама на садржај мине
ралног азота у земљишту.

Пшеница у фази бокорења

Горан Дробњак

Ускоро се очекују и први
резултати који ће дати увид
у потребе пшенице за азо
том.
Подсетимо, анализе на
садржај минералног азота
се раде на три дубине – до
30 центиметара, од 30 до 60

центиметара и на дубини од
60 до 90 центиметара. На
основу њих даје се најтач
нија препорука за прихра
њивање и избегавају све
штетне последице додава
ња азота у неодг оварајућим
количинама.
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Саветовање за
пољопривреднике
Н
а
Пољопривредном
факултету у Новом
Саду, 17. и 18. јануа
ра, организовано је научностручно саветовање пољо
привредника, агронома и са
ветодаваца, шесто по реду,
под покровитељством Ми
нистарства пољопривреде
,шумарства и водопривреде
и Покрајинског секретарија
та за пољопривреду, водо
привреду и шумарство. Овај
скуп под називом „Добар
дан, домаћине”, отворио је
Вук Радојевић, покрајински
секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство,
који је представио програм
улагања АП Војводине у по
љопривреду у 2018. години.
Програм саветовања је
сачињен према интересова
њу газдинстава и реализо
ван у већини случајева као
панел дискусија. Говорило
се о значају и улози међуу
сева у повећању плодности
земљишта, о веровању и за
блудама о прогнози време
на, о кукурузу у сушној годи
ни, интегралној производњи
у повртарству. Теме су биле
и квалитетне сејачице и рас
турачи минералног ђубри

Душан Ненадовић

ва, вода у пољопривредној
производњи – падавине и
потенцијали за коришћење,
алтернативне биљке као
могућа замена за поједине
житарице у сушним година
ма и бројне дуге теме.
Другог дана је министар
Бранислав
Недимовић
представио мере аграрне
политике у 2018. години и
одговарао на бројна питања
пољопривредника.
И Петар Самарџић, дирек
тор митровачке Агенције за

рурални развој, учествовао
је у програму саветовања.
У оквиру своје презентаци
је дао је одговор на питање
„Шта и како ради локална
агенција за рурални развој?“
Пред само одржавање са
ветовања уручена су и по
себна признања носиоцима
шест газдинстава за које је
оцењено да представља
ју пример добре пољопри
вредне праксе. Један од
добитника признања је Ду
шан Ненадовић, млади по
љопривредник из Сремске
Митровице. Душан сваке
године, и поред тешкоћа у
ратарењу, бележи напредак.
Има скоро 100 грла говеда
на породичном салашу и об
рађује више од 110 хектара
земље.
- Имамо солидну млечну
производњу, око 500 литара
дневно и за такву мужу обез
беђујемо храну јер имамо
своју механизацију. У послу
нам користи савремено из
музиште, а да ли ћу повећа
ти број грла, остаје да видим
како ће тећи закуп државног
земљишта. Без закупа, ми
не можемо исхранити фар
му - каже Ненадовић.

Информације
о ИПАРД-у

- На тај начин могу
се остварити значај
не уштеде и спречи
ти загађење живот
не средине услед
испирања
нитрата.
Са прихраном пше
нице треба кренути у

фебруару и овај посао
би ваљало заврши
ти до краја перио
да влатања, што је у
нашим условима до
краја марта – саветује
Горан Дробњак.
С. Џ.

Управа за аграрна плаћања Мини
старства пољопривреде, шумарства и
водопривреде расписала је два јавна
позива за пољопривредна газдинства.
Први јавни позив је за подношење зах
тева за ИПАРД подстицаје за инвести
ције у набавку нове опреме, машина и
механизације, а други јавни позив је за
ИПАРД подстицаје за набавку нових
трактора.
Рок за предају документације за
први и други јавни позив је 26. фебру
ар 2018. године. Детаљније информа
ције о условима конкурса, висини бес
повратних средстава, конкурсној доку
ментацији могуће је преузети са линка
Управе за аграрна плаћања http://uap.
gov.rs/javni-pozivi-ipard/ или у Оде
љењу за привреду, ЛЕР, заштиту
животне средине и инспекцијске посло
ве општине Пећинци. Контакт особа:
Радивој Милошевић, путем телефона
022/400-722 и 064/898-3623 или путем
мејла radivoj.milosevic@pecinci.org.
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ЗАКЉУЧИЛИ БРАК: Зоран
Тукерић и Тања Госпавић, Радо
мир Стевановић и Марија Стан
ковић, Војислав Витас и Алек
сандра Грујић, Драган Таннен
бергер и Сања Глигоријевић,
Милан Шевић и Јасмина Тома
шевић.
ДОБИЛИ СИНА: Предраг и
Олгица Недељковић - Платиче
во, Велибор и Наташа Лазаров
- Бачинци, Мирослав и Слађана
Вулетић - Краљевци, Алексан
дар и Наталија Станишић Вишњићево, Велимир и Соња
Башић - Краљевци, Радован и
Светлана Ћетковић - Велики
Радинци, Миломир и Јелена
Николић - Бачка Паланка, Вла
до Туран и Катарина Митнавер
– Туран - Стара Пазова, Милан и
Драгана Јешић - Адашевци,
Никола и Милица Зелић - Инђи
ја, Предраг и Марина Лапчевић
- Мартинци, Александар и Јеле
на Зец - Ердевик, Михал и
Мирослава Опавски - Стара
Пазова, Мрђан и Милица Кра
гуљ - Сремска Митровица, Дар
ко и Јулијана Шутаковић - Шид.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Пеђа и
Горана Елезовић - Мали Радин
ци, Немања и Катарина Бараћ Сремска Митровица, Дариан и
Смиља Шеган - Хртк овци,
Ненад и Милица Недић - Срем
ска Митровица, Предраг и
Миљана Богичевић - Вашица,
Марко и Јелена Зорбић - Клење,
Александар и Бојана Јањић Сремска Митровица, Дарко и
Милица Чеман - Шид, Драгана и
Тања Кукућ - Јазак, Душко и Ана
Новоселац - Сремска Митрови
ца, Бранислав и Јована Ребић Кузмин, Милан и Тамара Стој
кић - Љуково, Миле и Драгана
Пантић - Пећинци, Владимир и
Милица Максимовић - Витојев
ци, Младен и Слађана Лукић Стара Пазова, Радивој Башић и
Јелена Стефановић – Башић Шид.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ: Михај
ло и Наташа Симић - Лаћарак.
УМРЛИ: Николић Милка рођ.
1941, Турудић Милица рођ.
1947, Секулић Бранислав рођ.
1932, Јурца Михајло рођ. 1957,
Бобић Десанка рођ. 1926, Пла
зовић Миланк а рођ. 1941,
Самарџија Звонко рођ. 1949,
Биберовић Осман рођ. 1962,
Клисурић Горан рођ. 1962,
Томић Предраг рођ. 1950, Тана
сић Јелица рођ. 1936, Стојшић
Павле рођ. 1957, Тошић Анка
рођ. 1941, Јовановић Петар рођ.
1950, Бјељац Перуник а рођ.
1946, Митровић Драган рођ.
1965, Ћирић Милица рођ. 1929,
Мошић Милица рођ. 1953,
Анђелка Милинковић рођ. 1925,
Зорановић Јелена рођ. 1945,
Јовановић Јагода рођ. 1944.

RUMA
Умрли: Радиша Андрић, рођ.
1955.године. Босиљка Барјакта
ревић, рођ. 1936.године. Драга
Штерлеман, рођ. 1955.године.
Србољуб Рашета, рођ. 1926.
године.
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ПЕЋИНЦИ

Наставак пронаталитетне политике

Седница Општинског већа у Пећинцима

О

пштинско веће Општине Пећин
ци је на седници одржаној 17.
јануара донело одлуку о одобра
вању средстава за једнократне новчане
помоћи за новорођене бебе по захтеви
ма поднетим у току 2018. године и за
регресирање трошкова боравк а у
Предшколској установи „Влада Обра
довић Камени“ за треће и четврто дете
у породици, као и за једно дете у поро

дици у којој су рођене двојке.
Как о је образложио председник
општине Пећинци Жељко Трбовић ове
две мере су већ традиционалне мере
подршке породици, које пећиначк а
лок ална самоуп
 рава спроводи већ
годинама.
- Одлуке које су донели већници омо
гућиће да се и током 2018. године
настави са спровођењем ове две мере

које су усмерене на помоћ младим
родитељима, како у одгајању новоро
ђенчади тако и током боравка детета у
вртићу, посебно породицама са више
деце. Ово општинско руководство ће у
наредном периоду континуирано ради
ти на обезбеђивању услова младим
паровима за одгајање деце, чиме ћемо
се на најбољи начин борити против
беле куге - истакао је Трбовић.

ПРОЈЕКАТ ХОРИС „КОЊИЧКЕ РУТЕ СРЕМА“

Изградња објеката у мају
П
ројек ат „ХОРИС“ –
Коњичке руте Срема
финансира се из про
грама Прекограничне сарад
ње Интеррег ИПА Србија –
Хрватска, а у њега су укљу
чени, као партнери из Хрват
ске Општина Нијемци
и
Коњогојско удружење Вра
нац, а из Србије румска
Пољоп рив редн а
школ а
„Стеван Петровић Бриле“ и
локална самоуправа, као и
Коњички клуб Срем из Срем
ске Митровице.
Пројекат је започео 1. сеп
тембра прошле године и тра
је две године, односно завр
шава се 31. августа 2019.
године, а за њега су обезбе
ђена значајна средства у
вредности од нешто преко
1,4 милион
 а евра.
Циљ пројекта је да допри
несе развоју обједињене
туристичке понуде у преко
граничном подручју кроз

Део планираног комплекса – отворени мањеж

јахање, диверзификацију и
интеграцију прекограничне
туристичке понуде и боље
управ љањ е
култ урн им
наслеђем у региону.
Основне активности про
јекта су стварање инфра
структурних предуслова за
развој коњичк ог спорта,
хипотерапије и пропратних
активности у општинама

Нијемци, Рума и Граду Срем
ска Митровица, студијска
путовања, тренинзи и обуке
за заинтересоване стране и
актере, реализација услуга
спортског јахања и хипотера
пије, као и стварање преду
слова за даљи развој тури
зма и промоција туристичке
понуде и манифестација са
акцентом на коњички спорт.

ХОРИС ће обухватити
изградњу садржаја у функци
ји подизања нивоа бриге о
деци са посебним потреба
ма, као и подизање нивоа
рекреативних садржаја веза
них за коњички спорт изград
њом потребних објек ата отворени и затворени објек
ти намењени за јахање и
штале за коње као и пратећи
садржаји на локацији у бли
зини Пољопривредне школе
и то на око 2,3 хектара.
Планирано је да изградња
почне у мају ове године.
Идејно решење израдио је
архитектонски биро ЛИМИС
из Руме, а у првој фази је
превиђена изградња затво
реног мањежа чија је повр
шина преко 1.000 квадратних
метара, отвореног површине
836 квадратних метара и
покривене штале чија је
површина 95 квадратних
метара.
С. Џ.
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ДОМ ЗДРАВЉА

Гинеколошки
прегледи

Неколико товљеника најчешћа слика у пазовачким оборима

Све празнији
обори по Пазови
Спашава нас продаја кобасица, џигерњаче и шваргле,
а нарочито чварака. Имам утисак да су чварци дефици
тарна роба колико су тражени, каже Јанко Чмелик

Р

аније готово да није било дома
ћинства у Старој Пазови без обо
ра пуног свиња. Данас се узго
јем свиња бави тек по који мештанин
и већина од њих храни само за себе,
или тек по који комад за продају. Мало
је оних који се баве узгојем свиња на
велико.
- За себе увек треба хранити, па
макар био у губитку 100 посто, јер
знаш шта једеш и чиме је и како то
свињче храњено - сматра Јанко Чме
лик из Старе Пазове, који се узгојем
свиња за своје потребе бави година
ма. Откако је у пензији, буде и нешто
за продају.
- Тренутно имам пет већих товље
ника и три мања који су у процесу
товљења. Нешто од ових пет ће бити
за забијачку овог месеца. Тако произ
ведем месо и прерађевине пре свега
за бројну породицу а нешто мало про
дам познаницима у граду - каже Јанко.
Обори са тек неколико товљеника
које домаћини хране за себе су поста
ли најчешћи случај у авлијама по Ста
рој Пазови. Један од мало већих про
извођача у Старој Пазови је Михал
Бртка, који држи и крмаче за прашење
и тренутно има 20-ак прасића.
- Имам две крмаче од којих сам јед
ну купио на новосадском сајму 2016.
године, расе ландрас и јоркшир, и од
ње сада остављамо подмладак. А
некада нисмо могли пребројати бра
вце, крмаче и прасице у оборима сећа се Михал.

Ипак, свињарство му није основни
извор прихода и егзистенције.
- Не живим више од тога. Сада ми то
више дође као хоби јер сам пре свега
оријентисан на ратарство. Свињар
ство ми је сада некако успут - каже
Михал.
И без пада од 20 динара, цена тов
них свиња знатно је нижа од реалне.
- Уколико хоћемо да у производњи
будемо на нули, најнижа цена свиња
не сме бити испод 170 динара. Све
испод тога нам наноси чисту штету сматра Јанко Чмелик.
Са друге стране, уколико би у одга
јању примењивали све предвиђене
процедуре у смислу давања премикса
и концертрата, реална цена свиња би
требало да буде од 180 до 200 дина
ра, слажу се наши саговорници.
Од продаје живе ваге нема неке
зараде, више се исплате прерађеви
не.
- Спашава нас продаја кобасица,
џигерњаче и шваргле, а нарочито чва
рака. Имам утисак да су чварци дефи
цитарна роба колико су тражени. Пре
рађевине би увек могли продати али
због неизвесности око цена живе ваге
не усуђујемо се на већу производњу објашњава Јанко Чмелик.
Огласни натписи на којима пише
продајем свиње у Пазови су ретки. И
они што хране по који комад више,
раде то за своје сталне муштерије које
од њих купују већ неколико година.
Ј. Клинко

Заказивање прегледа код гинеколога у
служби за здравствену заштиту жена ста
ропазовачког Дома здравља врши се лич
но или путем телефона по жељи паци
јенткиња, а рад службе организован је
тако да свака жена која се први пут јави
ради прегледа буде примљена истог дана
код свог изабраног лекара. Подсећамо,
рад је организован у две амбуланте у Ста
рој и Новој Пазови сваког радног дана од
7 до 20 часова, а свака друга субота у
месецу је радна од 7 до 12 часова. Над
лежни упућују апел девојкама које имају
16 година а још увек нису добиле прву
менструацију, као и пунолетним девојка
ма које никада раније нису посетиле овог
лекара да обаве први преглед. Гинеколо
га треба да посете и девојке које су поста
ле сексуално активне, девојке које приме
те изостанак менструације, уколико мен
струације трају дуже од девет дана или
пак имају грчеве у доњем делу стомака,
обилан секрет или свраб у пределу гени
талија. Гинекологу треба да се јаве и оне
девојке које размишљају да користе неко
контрацептивно средство.
С. С.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Помоћ у кући

Осамдесеторо корисника међу којима
највише старих са преко 65 година са
територије општине Стара Пазова кори
сти услуге помоћи у кући која је потпуно
бесплатна за лица чија примања на
месечном нивоу нису већа од 12.614
динара, а уколико су приходи по члану
домаћинства већи од ове суме, цена
поменутих услуга по сату креће се од 72
до 288 динара. Од 2009. године услуге
пружа Служба за помоћ у кући при Цен
тру за социјални рад у Старој Пазови у
којој је захваљујући средствима локалне
самоуправе ангажовано две неговатељи
це и две геронтодомаћице које су дужне
да са сваким корисником проведу по сат
времена два пута недељно. Подсећамо,
ова услуга корисницима је првобитно
била на располагању од 2003. године
захваљујући пројектном финансирању
страних донатора да би 2009. године пре
расла у надлежност општине.
С. С.
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РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И ПЕЋИНЦИМА

Ажурирање базе података

К

рајем прошле године потписан
је уговор између влада Србије и
Швајцарске о реализацији пројек
та Реформа пореза на имовину. Овај
пројекта финансира Швајцарска кан
целарија за развој и сарадњу (СДЦ) и
кроз њега ће око 40 локалних самоу
права у целој Србији добити прили
ку да ажурира своје базе података о
некретнинама, и тиме повећа обухват
наплате пореза на имовину.
Град Сремска Митровица и Општи
на Пећинци су локалне самоуправе из
Срема које ће већ почетком марта кре
нути у попис непокретности на својој
територији. Са евиденције незапосле
них, из Национ
 алне службе за запо
шљавање, бираће се људи који ће на
одређено време радити као пописи
вачи и одлазити у контролу непокрет
ности. Трошкове за њихове зараде
сносиће пројекат Реформа пореза на
имовину. Број ангажованих пописива
ча зависиће од броја становника, тако
да је на 10.000 становника планиран
један пописивач, што би значило да ће
у Сремској Митровици њих бити осам
до девет. Уколико се покаже да је тај

Попуњени
капацитети
вртића
Капацитети Предшколске
установе „Бошко Буха“ у Инђи
ји у потпуности су искоришће
ни, што је недавно потврдила
директорица те установе
Јелена Кресоја. Како је иста
кла, тренутно је уписано 1.455
малишана што је нешто више
у односу на почетак године,
када их је било 1.448.
- Током године је било
додатног уписа деце која су се
налазила на листи чекања те
је сада број уписаних у складу
са расположивим капацитети
ма - каже Кресоја и додаје да
увек реагују у моменту исписи
вања деце те се позивају
родитељи и одмах попуњавају
расположива места.
Директорица предшколске
установе у Инђији осврнула се
и на присутност у објектима,
која се током године креће у
просеку око 70 посто.
- То је број деце довољан за
нормално функционисање и
рад по групама. Међутим,
када се групе формирају на
почетку радне године устано
ва мора да поштује законску
основу - да се деца уписују на
основу дозвољеног броја по
нормативу, а не на основу
долазака деце у вртић - каже
Кресоја.

број недовољан СДЦ је спремна да
финансира и додатне пописиваче.
Цео пројекат вредан је шест милио
на франака и у потпуности га финан
сира Швајцарска канцеларија за развој
и сарадњу СДЦ.

Пет најуспешнијих локалних самоу
права од оних који су укључене у про
јекат, поделиће бесповратни наградни
фонд од милион франака, који је обез
бедила швајцарска влада.
С. Ц.

ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Посета клизалишту
изнад очекивања

Рекордна посета на инђијском клизалишту

И

нђијско клизалиште од почетка рада
бележи рекордне посете и према
подацима изнетим на последњем
састанку Система 48 у петак, 19. јануар
 а,
до сада је продато скоро 7.130 карата. Како
истиче Илија Трбовић, вршилац дужно
сти директора Установе Спортски центар у
питању је много већи број продатих карата
у односу на прошлу сезону.
- Са задовољством могу да кажем да
клизалиште ове сезоне, на новој локаци
ји, бележи много већу посету него ранијих
година. Очекујемо да ћемо до краја сезо
не, 1. фебруара, продати преко 10 хиљада

карата - истиче Трбовић и додаје да Спорт
ски центар интензивно ради и на припреми
пројеката који се тичу извођења друге фазе
радова на градском базену.
- Већ у марту ћемо кренути са радовима
у оквиру друге фазе за коју смо предвидели
одређена новчана средства у буџету. Још
увек не могу конкретно да говорим о чему
се ради али у сваком случају сви радови
који буду изведени биће у циљу побољша
ња услова и унапређења квалитета услуга
на инђијском купалишту - каже в. д. дирек
тора Установе Спортски центар.

М. Ђ.
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ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА

Ужине у новом амбијенту

П

аузу током зимског распуста
запослени у Основној школи
„Јован Поповић“ у Инђији иско
ристили су да би ђацима побољшали
услове свакодневног боравка. То се,
пре свега, односи на радове који су
изведени у школској трпезарији и
кухињи где се свакодневно служи на
стотине оброка. Захваљујући донаци
јама старе плочице замењене су
новим, како у трпезаријском, тако и у
кухињском простору.
- Заменом плочица решили смо
вишедеценијски проблем функциони
сања кухиње. Хтели смо да јој повра
тимо стари сјај и мислим да су обе
просторије сада много функцион
 ал
није. У наредном периоду ћемо завр
шити све неопходне послове како би
услови рада испунили ХАСАП стан
дард, који ће на захтев ресорног
министарства у наредном периоду
морати да уведу све образовне уста
нове - истиче Милица Петровић,
директорица ОШ „Јован Поповић“
Инђија.
Поред новог изгледа простора у
којем се дистрибуирају ужине, до кра
ја јануар
 а биће оспособљена и фоно
лабораторија - учионица која ће уна
предити рад на учењу страних језика.
- Недавно је стигао намештај за
фоно лабораторију а ускоро ће стићи
и пратећи материјал. Идеју о фоно
лабораторији спровели смо у дело
захваљујући средствима која смо
прикупили на донаторској вечери.
Захваљујем се бројним инђијским
привредницима који су нам изашли у
сусрет - каже директорица школе.
Основна школа „Јован Поповић“
нашла се међу 40 образовних устано
ва из целе Србије које су се укључиле

Ужине у новом амбијенту

Милица Петровић

у пројекат израде туристичких води
ча.
- Оформили смо читав тим, саста
вљен од професора и ученика, који су
ангажовани на изради брошура. У
сарадњи са Туристичком организаци
јом и локалном самоуправом радимо
на пројекту који ће допринети промо
цији наше општине. Исто тако, у делу
брошуре биће представљени и при
вредници из инђијске општине, који
нам пружају свесрдну помоћ - истиче
на крају Милица Петровић, директо
рица ОШ „Јован Поповић“.
М. Ђ.

У ИНЂИЈИ СЕ ОЧЕКУЈЕ ОТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ДВЕ КОМПАНИЈЕ

120 нових радних места
Д

о краја јануара очекује се званич
но отварање постројења две
компаније које су своје објекте
изградиле у инђијској севереоисточној
радној зони. У питању су локални „МБ
транс“ и крагујевачки „Агромаркет“.
Према речима председника Општине
Инђија, ова два инвеститора добила
су употребну дозволу за објекте у
индустријској зони али је отварање
пролонгирано за крај јануара због
интерних проблема који су превазиђе
ни.
- Тако да ћемо до краја јануара има
ти званично отварање и једног и дру
гог објекта где ћемо заиста омогућити
још један број радних места Инђијци

ма. Причамо о неких 120 места укупно
у првој фази и већ смо говорили о
томе да су и једна и друга компанија
најавиле проширење својих капаците
та - истиче Владимир Гак, председник
Општине Инђија.
Компанија „Агромаркет“ најавила је
изградњу још једног објекта површине
четири хиљаде квадрата, у наставку
првог објекта, док ће компанија „МБ
транс“ градити још једну халу површи
не 10 хиљада метара квадратних.
- У питању је значајна квадратура,
јер ће општина имати приход од поре
за на имовину, плата запослених... Са
друге стране, оно што нам је приор
 и
тет то су нова радна места. Сваки

квадрат који нека фирма сазида у
Инђији не остаје без нових радних
места. Чим видимо да се нешто гради,
значи да ће бити и нових радних места
- каже Гак и на крају додаје да би за
месец дана требала да почне изград
ња дуго најављиваног постројења
компаније „Квас“.
- Врло брзо ће бити завршен и посту
пак отуђења грађевинског земљишта,
који траје 30 дана, парцеле у СИ рад
ној зони за једну домаћу компанију која
ће запослити око 50 радника - наводи
председник Општине Инђија, истичући
на крају да су свака инвестиција и сва
ко радно место од великог значаја за
ту локалну самоуправу.
М. Ђ.
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Мучи ме мртвило
и неопирање злу
Нису никакви лудаци одговорни за уништавање земље у којој смо живели, већ
перфидна и прорачуната клика од које је данас и те како остао талог. Не треба
лудило с тиме мешати. Лудило је категорија изопштавања, и лудак је самим тим
свако од нас ко осећа да не припада датом поретку ствари

К

ада је у понедељак објављено
име новог добитника НИН-ове
награде за најбољи роман
године, многи табуи и чаршијске
приче нестали су у снегу тог хладног
дана. Јер, један визуелни уметник
који први пут објављује целовито
књижевно дело, са сталном адресом
у Фиренци, где већ годинама живи и
ради, и који објављује роман под
патронатом посве нове издавачке
куће Бесна кобила (име добила по

планинском врху на југу Србије,
одакле је родом њен власник) однео
је победу са три гласа (друга два су
припала Мири Оташевић за Горгоне и
Срђану Срдићу за роман Сребрна
магла пада) након дугог и исцрпног
одлучивања актуелног жирија. Дејан
Атанацковић тако је преко ноћи
постао писац о чијем су дебитантском
делу Лузитанија већ исписани бројни
редови, а победа овог романа
срушила је мит о великом

списатељском имену и комерцијалној
издавачкој кући, који по неком
неписаном правилу морају да понесу
награду... Да постоји кладионица за
добитника најзначајнијег књижевног
признања код нас, они који би
типовали на Лузитанију Дејана
Атанацковића свакако би сада
задовољно трљали руке…
Досад познат искључиво као
визуелни уметник чији су бројни
радови део музејских и приватних
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кад би се та болница симболички
повезала са истрајавањем оног
најрањивијег, најмање брањеног,
запуштеног и заборављеног, усред
многих неодрживих стања која ће
обележити 20. век све до наших дана.
Задржимо се још мало на
почетку, на корици књиге коју сте и
визуелно сами урадили. Како је
дошло до те насловнице, која се
издваја из мора неатрактивних
корица домаће продукције и
представља дело за себе?
У роману се појављује више
личности које су помало људи,
помало животиње, а заправо у сваком
се понека зверка крије и обитава. Та
животиња је указивање на другост. У
једном од дијалога се наводи да је
скривање животињског у себи
заправо оно што човек читав живот
ради не би ли био прихватљив за
своје окружење, јер би огољавањем,
испољавањем тог садржаја себе,
сместа постао предмет прогона и
казне. Испоставља се да је у тој
животињи заправо скривено оно
најљудскије у нама, али управо је то
оно што је друштву неприхватљиво и
што се мора скрити. Активно
скривање животињског, каже та
личност, која притом неодољиво
подсећа на зеца из Алисе у земљи
чуда, јесте оно што називамо
биографијом. А што се тиче
илустрације, она је сасвим блиска
бизарним фото-монтажама с почетка
20. века, када су портрети људи са
животињским главама били врло
популарни.

колекција, име Дејана Атанацковића
сада отвара сасвим ново поглавље
како личне тако и књижевне сцене.
Његов роман је интригантна прича
састављена од испреплетаних
наратива смештених на почетак 20.
века, у психијатријској клиници
структурираној по начелима државног
устројства. У тој најмањој држави на
свету, приче које пратимо су
засноване на најдубљем и
најнеравноправнијем сукобу – сукобу
прогреса и лудила.
Почињете роман цитатом Петра
Кочића којег је недавно играо Игор
Ђорђевић у ТВ филму Горана
Марковића Слепи путник на броду
лудака. И ваш роман и Марковићев
филм смештени су у исту болницу
о којој годинама није било речи. Тај
„дом за с ума сишавше“ с почетка
века и то напрасно интересовање
за њега изгледа као увод у
свеопште лудило које ће
обележити потоње године и
деценије? Како коментаришете да
два медија имају исто место
догађаја у тако кратком
временском периоду?

Гледао сам филм Горана
Марковића, који је емитован баш
негде у време када сам Лузитанију
приводио крају, па сам био мало и
забринут да ће доћи до неких
преклапања, али то је био ипак један
сасвим другачији приступ. Разлози су
вероватно сасвим практичне природе,
наиме, већ више година су актуелне
разне годишњице Првог светског
рата, па самим тим и теме које се
тичу тог времена. И директан повод,
не за мој роман већ за причу од које
ће касније роман настати, било је,
заправо, учешће на једној изложби
посвећеној Првом светском рату.
Докторова кула је, притом, пример
једног односа према прошлости:
јединствена зграда која пропада
усред круга болнице, у центру
Београда, а која је део једне
медицинске историје, напуштена и
заборављена. А реч је о првој
психијатријској клиници на овим
просторима, притом по свој прилици
врло напредној. Та прошлост мало
кога занима. Није довољно
употребљива за промоцију
патриотизма. А што се тиче „лудила“
потоњих деценија, више бих волео

Ви сте пре свега визуелни
уметник, а сада већ са првим
романом и доказани писац. Како
сте доживели писање, да ли је то
за вас једна врста концептуалне
уметности?
Писање је поступак којим се, као и
сваким визуелним методом,
производе слике. Занимљиво је да су
те слике у неком смислу
интерактивне, да зависе од читаоца
који их прима али неминовно и сам
ствара, јер те слике нису никад
сасвим дефинисане. Оне, сем од
маште писца, зависе и од маште
читаоца. Притом, мој визуелни рад
није никада био лишен текста. Текст
је увек присутан, у видео-раду,
плакатима, паноима који прате
фотографску нарацију. Напросто је
текст с временом постао доминантан,
и то је, претпостављам, један ток
којем сам се препустио и врло се
добро осећам у томе. Уз моје име
протеклих година стајале су разне
„дефиниције“: уметник, кустос,
предавач... На реч писац још увек се
нисам баш сасвим навикао.
Како сте развили све
паралелизме у роману Лузитанија?
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У којој мери вам је ваш рад
на дијалогу студената и
психијатријских пацијената у
томе помогао? Један члан
жирија је прокоментарисао
да је техника писања вашег
романа „од сликарства до
ботанике“…
На роману сам радио око две
године, на сегментима који су
настајали разноврсним темпом,
а који ће се тек касније
сложити у поглавља. Рад са
студентима, пацијентима, али и
са природњачким музејима био
је заправо од кључног значаја.
С почетком рада на роману
коинцидира и увођење мог
предмета Архиви тела, при
факултету где предајем,
септембра 2014. Тај предмет се
бави идејом тела као слике која
у разним епохама нуди увид у
различита доживљавања
другости и слободе. Сусрети са
бројним колекцијама,
зоолошким, ботаничким,
анатомским, антрополошким, и
причама у њима и о њима,
послужиле су за таложење
многих призора који су касније
уткани у структуру романа. Те
су колекције пребогате садржајима
који понекад служе и за постављање
питања о структури знања, самим тим
о структурама истине која се тим
знањем пласира, јер начин на који се
знање распоређује у датом простору
и времену јесте то што ће бити
прихваћено као истинито, а знамо да
с тиме увек постоји понеки проблем и
да истина увек зависи од
распоређивања чињеница. Потом, као
природан континуитет, на тај се рад
надовезао и рад са пацијентима.
Студенти и пацијенти, као део
поменутог предмета, сусрећу се у
једном дневном боравку где заједно,
у потпуној равноправности, развијају
идеје за своје заједничке
перформансе. Лично пријатељство са
појединим пацијентима, сада већ
вишегодишње, и за мене и за
студенте било је велико обогаћење и
увид у један вид људскости који у
данашњим друштвима „здравих“
остаје неиспољен и спутан.
Ви сте визуелни уметник и писац
који је одлучио да живи другде, али
да пише и објаљује на свом језику
и у својој земљи. Да ли мислите да
је то зла коб наше културе, да
квалитетни и талентовани људи
траже прибежиште на другом
месту?
Мој живот је, стицајем околности,
један подељен живот, који се, свакако
као исход деведесетих, напросто
морао усмерити једним делом ван
Србије. Зато, као покушај и неког
личног усаглашавања, многи су моји
пројекти били везани за повезивање
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много гора културна
самоизолација која опстаје и
траје, и у којој већ генерације
одрастају градећи искривљене,
самосажаљевајуће представе о
себи, и оптужујуће представе о
свету који их окружује. Врло је
тешко већ деценијама
одрастати у Србији а не бити у
некој мери жртва таблоидне
стварности.

Биографија
Дејан Атанацковић (Београд, 1969)
предаје више предмета из области
визуелне уметности и културе на
универзитетским програмима у
Фиренци и Сијени. Сарађује са
фирентинским Музејом природних
наука на предмету Body Archives,
посвећеном историји представа
људског тела. Последњих година
води радионице засноване на
дијалогу студената и психијатријских
пацијената. У Београду је, уз подршку
Музеја
савремене
уметности,
покренуо Други поглед, иницијативу
за нове наративне токове кроз јавни
рад београдских алтернативних
водича. Као визуелни уметник, од
деведесетих реализује самосталне
изложбе и кустоске пројекте.
Фиренце и Београда, а то се у некој
мери провлачи и кроз радњу
Лузитаније. Ко ме познаје, врло добро
зна да је моје најбоље дефинисано
место боравка заправо баш тај пут
између Фиренце и Београда. Не као
место, већ као стање ствари. Писање
ме је можда још више дефинисало у
том смису, будући да је језик ипак та
једина неприкосновена домовина,
која може и не мора да има везе с
некаквим националним границама. Не
мислим да је то што људи одлазе
нешто најгоре за српску културу. Из
многих се средина одлази, из разних
разлога, ево из Фиренце је отишло
толико људи да се већ осећам као
некакав староседелац. Мислим да је

Због чега сте отишли из
земље?
Отишао сам 1991. када је
почео рат, заједно са
хиљадама оних који се ни тада
ни касније нису слагали са
тадашњом ратном политиком и
који су хтели нешто друго од
својих живота. Али срећом, ја
нисам никада у потпуности
отишао. Београд је за мене
остао ипак неприкосновени
дом. Током деведесетих био
сам прилично активан, посебно
у другој половини, када сам
имао честе изложбе и акције
плакатирања Београда у
сарадњи са Центром за
културну деконтаминацију. Тај
ми се рад сада чини врло
далек, па и донекле наиван,
али био је израз једног искреног,
личног отпора стању ствари.
Врло је занимљива употреба
фантастике у вашем раду, она је
својеврсна надоградња
имагинарности. Да ли ми живимо у
свету потпуног лудила у коме
стварност превазилази
фантастику?
Већ је једно насумично набрајање
изјава и поступака представника
актуелне власти, који су притом
носиоци једне својеврсне културе
оличене у певајућим фонтанама,
живописаним возовима, бесмисленим
макетама, увредљивим споменицима,
на граници надреалног и
фантастичног. Просто је невероватно
да се сва та готово дистопијска
глупост и примитивизам не уруше у
себе, мада ће се то пре или касније
десити. Већ је слика друштва чије
грађанство свакодневно прати
временски извештај из одцепљене
државе слика достојна увода у неки
дистопијски роман. Међутим, оно што
би, макар за мене, била окосница тог
дистопијског романа није толико та
медиокритетска власт сама по себи,
већ све оно друго у друштву што није
у стању да произведе одговор, упркос
свакодневним поводима. То мртвило,
та политичка безидејност и сивило,
неспособност формулисања става
који би се супротставио отвореном
злу, заправо су велика тема овог
друштва.
Психијатријска установа у вашем
роману је својеврсна држава. Иако
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то није у првом плану, да ли је
наша држава једна особена
лудница? И ко је крив што је тако?
Не. Лудило је увек субверзивно и
алтернативно. Лузитанија се управо
бави том темом, субверзивношћу
лудила. Сећам се како се у појединим
филмовима деведесетих – притом
финансираним од стране државе –
често прибегавало некој романтичној
идеји лудила, не би ли се тако
указало на неку врсту проклетства
читавог поднебља, где се кривица
равномерно распоређује на све нас
који смо ту, и који у себи носимо то
урођено лудило, као какву
романтичну комбинацију страсти и
агресивности. То је наравно обична
будалаштина. Нису никакви лудаци
одговорни за уништавање земље у
којој смо живели, већ перфидна и
прорачуната клика од које је данас и
те како остао талог. Ко је крив? Па
ето, било је оних који су, уместо да се
баве утврђивањем истине о
злочинима, лустрацијом и забраном
странака које су активно учествовале
у злочиначком подухвату
деведесетих, пожурили да прогласе
„општенародно помирење“. Дакле, не
треба лудило с тиме мешати. Лудило
је категорија која је, одувек па и
данас, категорија изопштавања, и
лудак је самим тим свако од нас ко
осећа да не припада датом поретку
ствари.
Ко вам је био узор на стилу? Има
ту еха од Христа Бољчева али и од
и Вонегатовог Галапагоса… или
сте сасвим друга дела имали на
уму?
Многа су поређења досад
споменута. Не могу да кажем да сам
многа од њих имао у виду, али
постоје нека дела која су својим
језиком и сликама били, у извесној
мери, присутни током писања
Лузитаније, један низ писаца,
већином немачког језика, које сам тек
недавно ставио у низ и у њима
приметио необичан континуитет.
Рилкеов роман Записи Малтеа
Лауридса Бригеа био је за мене
право откровење, са својом чудном
формом, пуном дисконтинуитета,
мада сам врло касно дошао до тог
дела. Чаробни брег је логична
инспирација, пун телесности и
анатомије, амбијента санаторијума,
предавања доктора Кроковског...
Затим, призори болести у делима
Томаса Бернхарда, а ту је и
фантастично поигравање историјом и
фикцијом у романима В. Г. Зебалда.
На недавној промоцији, један
пријатељ је, говорећи о Лузитанији,
потражио паралелу са Краљем
виловњаком Мишела Турнијеа и то
ме је обрадовало, будући да сам то
дело с годинама некако изгубио из
вида, а било је једно од првих у
којима сам још као студент, у самом
језику – свакако захваљујући врло

квалитетном преводу – осетио
наговештај ткива, кошчатости, меса у
пишчевом језику. Али уз све то,
свакако су за мене били важни и
поједини визуелни уметници, као што
су Болтански и Марк Дајон, чији су
радови често извођени управо у
контексту музејских колекција и чије
су интервенције, чему сам и сам
тежио у Лузитанији, нека врста
измештања садржаја и другачијег
распоређивања познатог.
Међу занимљивим ликовима у
роману издваја се човек од блата…
Ко би он био данас?
Могао би да буде много тога, од
аутопортрета, до данашње категорије
мигранта. Човек који је лишен
префикса који одређује куда иде и
одакле долази. Реч мигрант, ако се не
варам, релативно је новијег датума.
Некада су коришћене речи имигрант
и емигрант. Као и лудак 18. и 19. века,
мигрант је фигура на коју се
пројектују колективни страхови, и за
које друштво нема одговарајући
оквир. Заправо, мигрант постаје
мигрант тек када стане, кад негде
исплива жив или мртав и буде
смештен у „заувек привремени“
центар или можда некакву колективну
гробницу. Господин Теофиловић је
човек без префикса, који се враћа
кући, премда читалац зна да се он
заправо „враћа“ своме гробу, као да је
из њега потекао.
Јасна је ваша људска и
политичка ангажованост у роману?
Да ли писац мора да буде
политичан? И где су границе
његовог политичког ангажовања?
Човек је, неспорно, политичко биће.
Као део друштва не може да буде
друго, може да буде пасиван или
активан, али то га не ослобађа
његове политичке природе. Уметник,
писац, свако ко формулише слику или
идеју, формулише их у оквирима
језика и друштва. Не постоје границе,
дело задире у политику јер политика
је и култура и језик и навика и
поимање друштва и друштвених
принципа. Политичност сваког текста
је неминовна, чак и када човек свесно
тежи да је избегне, заправо баш је
тада још јаснија и неминовнија. У
нашем друштву сама реч политика
стекла је једну негативну конотацију
јер, истина, политиком се баве
опортунисти, каријеристи и лакташи.
Политичком сценом доминирају
истрошени и безидејни
професионални политичари, који
нестану, па се преобуку, и већ изнова
гледати њихова лица ствара мучнину
и осећање бесмисла. Али политика
постоји изнад и изван „политичара“,
који су јој само узурпирали име.
Политика је језик слободног
грађанина, оквир у коме се
постављају питања, а уметност је, као
и политика, начин постављања
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питања о свету у коме живимо.
Врло је занимљив и политичан
лик доктора Стојимировића. Како
би изгледала наша земља да има
владу са њим на челу?
Доктор Стојимировић је у
Лузитанији најсличнији личности
капетана Нема. Он води друштво,
лишено било каквог националног
предзнака, које је попут брода
препуштеног бури, и тај је брод сад
на површини сад у дубинама мора.
Он је тај који својим предавањима
указује на опасност од глупости, али
и на поткупљивост разума, коме
понекад само лудило може да понуди
кључ и упутство за сопствене разумне
поступке. Његов лик је у роману у
потпуности производ моје маште,
врло мало аутентично историјског
сам унео у његов лик, јер то напросто
није био циљ, мада сам сигуран да је
историјски Стојимировић био једна
сјајна личност, човек посвећен животу
најрањивијег, небрањеног грађанина.
Тренутно, не могу да замислим
Србију у којој би таква личност
представљала власт, али надам се да
је могуће замислити Србију у којој
таква личност представља
перманентну опозицију и критику
власти.
Лудило у Лузитанији је један
општи отпор хаосу који се с
годинама све више протеже и један
особени позив супротстављању
глупости?
Да, лудило и разум су у роману две
стране једне исте људске судбине,
која окренута на ову или ону страну
указује на различите особине
друштва и света. Но, изнад свега,
лудило и разум су у роману
савезници. Лудило, у извесном
смислу, служи да подсети шта је
заправо разуму супротстављено. А то
је управо та планирана, добро
осмишљена глупост, глупост с
предумишљајем, профитабилна
глупост, која производи своје глупе
слике и митове.
Да ли сте размишљали да
Лузитанија постане мини ТВ серија
или филм?
Не могу баш да замислим
господина Теофиловића како се
провлачи кроз подземље Европе, или
Василија Арнота који лута бескрајним
ходницима фирентинског музеја,
између два рекламна блока. Тако да
бих формат ТВ серије за сада
искључио, посебно имајући у виду
нека недавна телевизијска
„остварења“. Филм? То је већ
занимљиво. Многи су ми пријатељи
рекли како су кроз Лузитанију
пролазили баш као кроз филмски
уобличене призоре. Наравно, постоји
вечити проблем превођења
књижевног дела на језик филма, али
рано је о томе говорити.
Преузето из НИН-а
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Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Ириг

ИРИГ: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВНУ ИНВФРАСТРУКТУРУ

Реконструкција
школских објеката

У

иришкој општини ових дана су
започели или се ускоро очекују
радови који ће значајно допри
нети квалитету услова рада када су у
питању како основци и средњошкол
ци, тако и када је реч о условима сме
штаја малишана у вртићу.
Свакако да су у овој области најве
ћа улагања у комплетну реконструк

Вртић „Вила“

цију зграде Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу где су радови
започели 15. јануара. Средства су
добијена од Владе Србије, Канцела
рије за управљање јавним улагањи
ма, а реч је о 184 милиона динара. На
овој школи, која је саграђена још пре
1919. године, комплетна реконструк
ција никада није ни рађена, мада је

било мањих радова и текућег одржа
вања.
- То подразумева комплетну замену
паркета, столарије, фасаде, дакле
реконструкцију целе школе а рок за
завршетак ових радова је 150 дана –
каже за наше новине Тамара Петри
чевић из Општинске управе Општине
Ириг.
То значи да ће се, по њиховом завр
шетку, створити и потпуно нови и знат
но бољи услови рада како ученика
тако и запослених – а реч је о преко
300 ученика у основној, а с обзиром
да се ту налази, у дограђеном делу и
ССШ „Борислав Михајловић Михиз“,
за укупно преко 400 ђака.
На овој школи су повремено рађене
санације крова, столарије, фасаде,
али никада потпуна реконструкција.
Школа је дограђивана крајем седам
десетих тако да се ту налазило онда
шње усмерено образовање, а сада
ССШ „Борислав Михајловић Михиз“.
Такође, 22. јануара су започели
радови на вртићу „Вила“ у Врднику где
се ради енергетска санација, односно
циљ је да се повећа енергетска ефи
касност зграде. Од оснивања тог врти
ћа 1986. године није ништа рађено на
њему и постоји проблем са постиза
њем температура зими, тако да про
сторије морају да се догревају да би
се постигле потребне температуре.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ДАНИ РУСКЕ КУЛТУРЕ

Руски емигранти у Срему

Изложба о Русима у Срему

У

Тамара Петричевић

Вредност ових радова на енергетској
санацији је 9,8 милиона динара и то су
средства која су добијена од Управе
за капитална улагања. Ови радови би
требало да се окончају за два месеца.
Такође, окончан је тендер за рекон
струкцију машинских инсталација у
овом вртићу, односно замену котлова,
за шта је Покрајински секретаријат за
енергетику одобрио 3,9 милиона дина
ра, док је суфинансирање иришке
општине у висини од готово два мили
она динара.
Канцеларија за управљање јавним
улагањима је одобрила и средства за
комплетну реконструкцију и санацију
ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“
у Врднику и то 21,5 милион
 а динара, а
ускоро се очекује и потписивање уго
вора за ова средства. На реализацију
чека још један пројекат везан за ову
врдничку школу – реч је о побољшању
сигнализације и опреме у зони школе
који је и одобрен од Покрајинског
секретаријата за енергетику. Реч је о
596.560 динара, док је учешће иришке
општине 298.280 динара. 
С. Џ.

Галерији „Лазар Возаревић“ у Срем
ској Митровици 15. јануара отворе
на је изложба фотографија и доку
мената „Руска емиграција и њихово
потомци у Срему и Сремској Митровици“.
Организатор овог догађаја је Историјски
архив „Срем“, а изложба је део програма
„Дани руске културе у Срему“.
Како се могло чути на отварању изло
жбе, руске избеглице смештене широм
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
појавиле су се 1920. године и у Срему,
нарочито у Сремским Карловцима. У Кар
ловцима је од 1922. године живео гене
рал Петар Николајевич Врангел, где се
бавио војницима задуженим за рад на
железницама и путевима, као и војним
ветеранима.
У потрази за бољим, сигурнијим живо
том, једни су мењали пребивалиште,
одлазили из Краљевине, други су се
досељавали у њу или прелазили из једног
у други град. Тако да се и Сремска Митро
вица нашла на мапи њихових путовања.
Историчар Ненад Нинковић, један од
аутора изложбе каже да је већина руских
породица која је после Првог светског
рата дошла у Краљевину СХС била вео
ма образована, или су били образованији
у односу на прилике које су тада владале
у држави.
- Добар део изложбе се односи на Срем
уопште и те фотографије смо добили из
Музеја Војводине. Други део изложбе се
односи на Сремску Митровицу и по један

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

пано на Руму и Шид. Руска емиграција и
њихови потомци у Сремској Митровици су
до сада мало истражени. Текстови које је
на ову тему објављивао Живко Попов и
подаци које је оставила Лариса Иљини
шна Крутикова Богдановић – Љаља су
нам помогли да приредимо ову изложбу.
Очекујемо да ће изложба имати довољно
одјека, па да ће подстаћи и људе из Руме
и Шида да истражи Русе у свом граду –
изјавио је Нинковић.
Изложбу је званично отворио Василиј
Владимирович Галактионов, заменик
директора Руског дома у Београду, а при
суствовали су представници митровачке
локалне самоуправе, Министарства кул
туре, Архива Југославије, Војног музеја и
Музеја Војводине.
Аутори изложбе „Руска емиграција и
њихово потомци у Срему и Сремској
Митровици“, која је отворена до 25. јануа
ра, су др Ненад Нинковић и др Горан
Васин, професори на Одсеку за историју
Филозофског факултета у Новом Саду,
Сузана Миловановић, историчар, музеј
ски саветник у Музеју Војводине у Новом
Саду и Нада Симић Лемајић, историчар,
виши архивиста у Историјском архиву
„Срем“.
У оквиру „Дана руске културе у Срему“
у Галерији је прошлог петка, 19. јануара
одржано предавање др Горана Васина,
др Ненада Нинковића и мр Симе Раките
на тему „Српско – руски односи и култур
не везе“. 
Б. Селаковић

Обележен Дан возача

Т

радицион
 ално, сваког 15. јануара
Удружење возача се окупља да обе
лежи свој дан. У Сремској Митровици
овога пута то су учинили удружења воза
ча „29.новембар“ и „Никола Тесла“ са сво
јим председницима Мирком Вукушићем и
Чедом Ожеговићем. Управни одбори удру
жења су обишли више пунктова у граду где
су возачи били на полазним станицама као
што су Хитна помоћ, Аутобуска станица и
Ватрогасна јединица, као и паркинг испред
зграде Скупштине града Сремска Митрови
ца. Возачима је подељен „Кодекс понашања
примереног возача“ као и џепни календари,
упаљачи, хемијске оловке.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (3)

АНА ДАНДОЛО, ДРУГА ЖЕНА КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Прва српска краљица
Унука Енрика Дандола, Ана, поста
ће прва српска краљица, а породи
ци Немањић подариће два сина,
Уроша I и Предислава. Први Анин
син постаће српски краљ, а други,
Предислав, познатији као архиепи
скоп Сава II

У

колико се спомене пад
Цариграда и Четврти
крсташки рат, не можемо
да не помислимо на најславни
јег и најсилнијег млетачког
дужда, под именом Енрико
Дандол о. Дванаест година
након избора за дужда (на
власт је дошао са скоро осам
десет година), у априлу 1204.
године, Дандоло је са крсташи
ма ушао у Цариград, срушио
византијску империју и на
њеним развалинама основао
Латинско царство. Верујемо да
није постајао велики страх мле
тачке сињорије да ће царска
круна на Дандоловој глави
пореметити основе аристократ
ско - републиканског уређења

млетачке државе, можда би
Дандоло био изабран за првог
латинског цара. Након непуних
годину дана, у Цариграду, Дан
доло је привео крају свој дра
матичан и препун изазова
живот и би сахрањен у цркви
Свете Софије. Дандол ове
кости остале су нетакнуте чак и
у моментима турских освајања
Цариграда и претварања цркве
Свете Софије у џамију.
Славу овог великог дужда,
који може да стане раме уз
раме са освајачима који су
оставили трајан печат у истори
ји човечанства, помињемо из
простог разлога. Како наводи
Станојевић, „док се одигравао
последњи чин велике Дандоло

Ана Дандоло

Ктитор краљ Урош I, наменио је Сопоћанима, као пре
стоничком манастиру у Расу, свакако свестранију уло
гу. Наумио је да црква буде његов маузолеј, али и веч
но пребивалиште његових најближих и најдражих.
Пре свега, његове мајке, Ане Дандоло, која је умрла
док је храм грађен

Манастир Сопоћани

ве трагедије, расла је у његовој
кући у Млецима и слушала при
че о великој слави и делима
његовим, Ана, кћерка његовог
сина, која се десетак година
после смрти њеног деде, удала
за Стефана Првовенчаног, сина
Немањиног“.
акле, унука Енрика Дан
дола, Ана, постаће прва
српска краљица, а поро
дици Немањић подариће два
сина, Уроша I и Предислава.
Први Анин син постаће српски
краљ, а други, Предислав,
познатији као архиепископ
Сава II, угледајући се на свог
стрица Саву, прима монашки
чин и одлази у Хиландар.
Када је млетачка принцеза
стигла у Србију, Стефан Прво
венчани је већ имао два сина
из првог брака, Радослава и
Владислава, као и кћер Комни
ну. Тај брак, био је чувени брак
са Евдокијом, који је, како каже
Радојчић успешно „успоставио
нове односе између Византије
и Рашке“. Већ смо говорили о
сиротој Евдокији, коју је Сте
фан протерао, голу и босу са
двора. Прилике које су довеле
до склапања тог брака, убрзо
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИУМАРТ“

Стефан Првовенчани је већ имао
два сина из првог брака, Радослава Песнички
и Владислава, као и кћер Комнину. конкурс
Тај брак, био је чувени брак са
Центар за културу „Сирмију
Евдокијом, који је успоставио нове март“, из Сремске Митровице,
дом организовања Осмог
односе између Византије и Рашке. пово
међународног фестивала пое
Већ смо говорили о сиротој Евдо зије младих песника „Машта и
снови“, расписује Песнички кон
кији, коју је Стефан протерао, голу курс за све ученике основних и
средњих школа. Конкурс није
и босу са двора
тематски и омогућава младим
Стефан Првовенчани

ће се изменити. Стефан ће се
оријентисати „према Западу у
жељи да реши нове проблеме
пред којима се нашла Рашка“.
Дакле, под утицајем нове поли
тике, осигуравањем добрих
односа са Западом, српски вла
дар Стефан ће затражити руку
принцезе Ане.
Венчање Ане и Стефана,
церемонија са свим почастима
који доликују венчању принцезе
из тако угледне породице, одр
жано је у Венецији. Према
подацима млетачког хроничара
из знатно познијег времена,
„Стефан Немањић се оженио
Аном, тек 1216-1217, када је по
савету нове супруге одлучио да
се одрекне источне догме и
приђе католичкој вери“. Међу
тим, брак са Аном Дандоло није
био једини, нови знак проза
падне оријентације Стефана
Немањића. И раније су постаја
ли планови српског великог
жупана, смишљени још пре
крсташког освајања Цариграда.
Стефан Немањић је тражио
краљевски венац од папе Ино
ћентија III, али је тај подухват
био у старту осуђен на пропаст,
искључиво због противљења
суседне Угарске.
Сада, под сасвим другачијим
околностима, од папе Хонорија
III ће наново затражити круну.
Овог пута, папа Хонорије III
излази у сусрет жељи српског
владара, те годину дана након
женидбе са Аном, напокон
добија краљевски венац и
постаје први српски краљ, а
Ана прва српска краљица.
Чин крунисања је обављен
1217. године, у храму Светог

апостола Петра и Павла. У мар
ту месецу 1220. у писму папи
Хонорију III, Стефан Првовен
чани себе назива „rex corona
tus“, крунисаним краљем.
Међутим, нова политика Сте
фана Првовенчаног изазваће
опозицију у самој српској држа
ви, велике немире, па чак и
противљење Саве Немањића,
који ће потрешен и изразито
незадовољан напустити земљу
и отићи на Свету гору.
а велику жалост, мало је
података који могу да нам
открију детаље из живота
прве српске краљице. Ипак,
задужбина њеног сина Уроша I,
указује на велико поштовање
које је краљица уживала.
Како стоји у Историји срп
ског народа, „средином седме
деценије осликан је програмски
најсложенији, иконографски
најразноврснији и уметнички
највећи споменик у Србији XIII
век а – Сопоћани“. Манастир
Сопоћане, дом Свете Тројице,
подигао је краљ Стефан Урош
I,
нед ал ек о
од
извор а
реке Рашке. Приближно дати
рање оснивања манастира
води у шездесете године XIII
века, на основу историјске ком
позиције Смрт краљице Ане
Дандоло.
Ктитор краљ Урош I, наменио
је Сопоћанима, као престонич
ком манастиру у Расу, свакако
свестранију улогу. Наумио је да
црква буде његов маузолеј, али
и вечно пребивалиште његових
најближих и најдражих. Пре
свега, његове мајке, Ане Дан
доло, која је умрла док је храм
грађен. Недуго затим, краљ ће
тело свог оца Стефана Прво
венчаног пренети и сместити
крај његове супруге. Вечити
конак у њему је пронашао и
сам краљ Урош I, архиепископ

Н

Папа Хонорије III излази у сусрет
жељи српског владара, те годину
дана након женидбе са Аном, напо
кон добија краљевски венац и
постаје први српски краљ, а Ана
прва српска краљица

Јоаникије, а касније и други
достојанственици.
Како истиче Ђурић, неколико
година по завршетку рада на
најстаријем сопоћанском сли
карству, „предуз ета је извесна
рестаурација, односно, један
уметник, вероватно по ктиторо
вом захтеву, поново је живопи
сао доњу зону у југозападном
делу наоса. Каква је била
потреба да се одмах након
живописања читаве цркве на
тај слој стави нов, данас није
познато. Тек, чињеница је да су
на новом слоју малтера насли
кани, вероватно између 1270. и
1275. године Христос на пре
столу, Богородица, Симеон
Немања, Симон (Стефан Прво
венчани), ктитор Урош I, њего
ви синови Драгутин и Милутин
и још тројица светих ратника“.
Ана Дандоло остаће упамће
на као жена првог српског кра
ља, жена захваљујући којој је
Србија добила први краљевски
венац. Када смо код круне, не
можемо да не споменемо жену
владарку, која је круну изгуби
ла. У сенци Ане Дандоло оста
ла је још једна Ана, али Ана
Басараб, ни по чему прва и
увелик о заборављена. Ана
Басараб је била жена послед
њег српског цара, Стефана
Уроша V, сина и наследника
цара Душана Силног, у народу
упамћеног као Нејаки Урош.
Њен муж цар Урош је био
последњи владар из лозе
Немањића. Од њега су се
одметнули српски моћни феу
далци, а неки су се осамоста
лили. Како каже Јиречек, „цар
Урош је узео за жену Ану, кћер
влашког кнеза Александра
Басарабе, 1360. године“. Веро
ватно је посредник овог венча
ња била мати Урошева, у жељи
да појача везе немањићке
династије са својим сродници
ма. Стефан Урош и Ана Баса
раб нису имали деце. Живећи
повучено, Ана је била сведок
распада српског царства, а свој
живот је окончала мирно, дале
ко од царског сјаја, као монахи
ња Јелена.
(У следећем броју:
Ана Комнина, супруга
краља Радослава)

песницима апсолутну слободу
уметничког израза.Најуспешни
ји аутори од првог до осмог раз
реда биће награђени повељом
и комплетом књига, а најуспе
шнији средњошколац наград
ним путовањем – летовањем.
Сваки успешан рад биће обја
вљен у Зборнику песама Фести
вала. Радове доставити до 17.
марта на адресу Центар за кул
туру „Сирмијумарт“, Вука Кара
џића 10, 22000 Сремска Митро
вица, (са назнаком „За Песнич
ки
конк урс”),
е-mail:
mastaisnovi@gmail.com.

СИРМИЈУМ КАНТОРУМ

Концерт
У четвртак 25. јануара, са
почетком у 19 сати биће одржан
концерт хора Библиотеке „Гли
горије Возаровић“ Сирмијум
канторум у свечаној сали Срп
ског дома, а поводом обележа
вања дана Светог Саве.

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Пројекције
филмова
Мали вампир (3Д)
петак, 26. јануар са почетком у
16:00 сати.
Коко (3Д)
петак, 26. јануар у 18:00 сати
Патуљци са насловних
страна
петак, 26. јануар у 20:00 сати,
субота, 27. јануар у 18:00 и
20:00 сати.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
24.1. Право време
25 – 31.1. Легенда о Коловра
ту
Велика дворана
Субота и недеља, 27. и 28.
јануар
Коко, 3Д у 16.00 часова
Џуманџи, 3Д у 18.00 часова
Патуљци са насловних стра
на, 2Д у 20.00 часова
Величанствени шоумен, 2Д у
22.00 часа
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ЗЛАТКО МОЖЕК, НЕКАД АТЛЕТИЧАР И БАНКАР, А САД ВОЋАР

Најбржи Сремац
пече 10 врста ракија
З
Победничке трке
у купу на 100
метара 10,4 и на
200 21,5 секунди
су треће време
у историји
Југославије. Као
јуниор у скоку
удаљ победио
Ненада Стекића.
Данас пече
ракију из свог
воћњака за
пријатеље

латко Можек, пензионисани банкарски службеник са новом 2018.
годином ушао је у 68. годину
живота. Родио се и одрастао
у Сремској Митровици где је
завршио основну школу и
стекао диплому електротехничара а да то никада није
радио. У младости се бавио
атлетиком. Било је то с краја
шездесетих и почетком
седамдесетих година у Југославији, земљи које нема,
да се млади талентовани
баве спортом како би показали да могу више од осталих. И ништа више. Нико и
није говорио о великом новцу и каријери професионалног спортисте. Додуше, у та
времена помало су фудбалери почињали да буду професионалци. Остали су се
бавили спортом и били
запослени по склоностима
шта су знали да раде.
Златко Можек је био запажен због својих јуниорских
резултата. Трчао је на 100,
200 и 400 метара и скакао у
даљ. На Сремов стадион га
је довео чувени митровачки
атлетски тренер Божа Радмановић. Имао је 17 година.

Пре тога је играо са вршњацима фудбал. Истицао се
брзином и солидном техником. Лако је претрчавао
вршњаке и брже долазио до
лопте. Божа је био бржи од
фудбалских тренера. На
првом великом такмичењу у
Београду Златко је као јуниор скочио седам метара у
даљ и тад победио Ненада
Стекића, касније једног од
најславнијих скакача у даљ
на свету.
Са 24 године Можек је у
најбољој форми. Учествује
на купу Југославије у Шапцу
и побеђује на 100 са 10,4 и
на 200 метара са 21,5 секунди у веома јакој конкуренцији. Од тада је протекло 44
године и још ниједан атлетичар с подручја Срема није
остварио те резултате, а и
на нивоу Србије данас то је
веома високо остварење.
Тад је државни рекорд Предрага Крижана и Ивице
Карасија био 10,2 секунде
на 100 метара.
Трчао је 139 трка и сваки
пут је на 100 метара био
испод 11 секунди. Био је и у
атлетској репрезентацији
Југославије у саставу шта-

фете 4x400 метара. На кратко је отишао у Крагујевац
као атлетичар. Постао је и
првак у атлетици овог дела
Србије. Уместо да му атлетски стручњаци понуде услове како би остао у Шумадији, понуда стиже из фудбала. Чувени тренер крагујевачког Радничког Душан
Ненковић је у Златку видео
не само брзог него и спретног фудбалера. Међутим,
Златку је сигурнија била
понуда да буде службеник у
моћној државној фирми
Служби друштвеног књиговодства него фудбалер у
Првој лиги. Вратио се у родни град и запослио. Атлетици је рекао збогом. Имао је
само 26 година.
- Није ме само Ненковић
звао да се опробам у фудбалу. А звали су ме многи у
тада велике атлетске клубове у Београд, Загреб,
Љубљану, Марибор, али ја
сам волео сигурност. Добио
сам посао са добром платом у државној фирми.
Сад сам свестан да сам
могао далеко више постићи.
Зозо Лесковац, тренер шампиона Лучјана Сушња,
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ПРОМОЦИЈА У МИТРОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Звали су ме и више
пута у Црвену звезду.
Да сам отишао био би
стални репрезентативац,
а можда и рекордер.
Овако се увек радо
сећам јуниорског
првенства на коме
сам скочио седам метара
и победио касније
славног Ненада Стекића.
Иначе мој рекорд
у скоку у даљ је
седам метара
и 26 центиметара
– задовољно вели
Златко Можек

предлагао ми је да трчим
800 метара и уверавао ме
да би могао постићи европски висине. Говорио је да
сам био потенцијал за тако
нешто. Звали су ме и више
пута у Црвену звезду. Да
сам отишао био би стални
репрезентативац, а можда и
рекордер. Овако се увек
радо сећам јуниор ског
првенства на коме сам скочио седам метара и победио
касније славног Ненада
Стекића. Иначе мој рекорд у
скоку у даљ је седам метара
и 26 центиметара – задовољно вели Златко Можек.
Са 18 година на јуниорском првенству Југославије
у Загребу Златко Можек је
био други у скоку у даљ и
други на 300 метара. У
његовим спортским витринама је више од 50 диплома
и других одличја са победничким потврдама на атлетским такмичењима. Био је
вредан банкарски службеник кога се и данас његови
Митровчани сећају. Отишао
је у пензију и на породичном
имању у Манђелосу, испод
Фрушке горе са супругом
Светла ном
поди гао
је

викенд кућу, обновио и проширио воћњак.
- Од воћа највише печем
ракију, јер не можемо да
поједемо колико роди ни ми
ни наши пријатељи, а да се
попије може – са осмехом и
помало у шали каже Златко
и наставља:
- До сада сам испекао
више од хиљаду казана
ракије од десетак врста
воћа. Задовољство ми је
кад ми дође породица.
Имам два унука од ћерке
Иване и зета Игора. Борису
је седам, а Павлу три године. Они су овде у воћњаку
највеселији. Радују се и кад
дођу тешко их наговоримо
да се врате у стан у Сремску Митровицу. Овде је рај и
за наше рођаке и бројне
пријатеље. Кад сви дођу и
видим задовољство на свим
тим лицима и ја сам задовољан, тако да све што сам
могао а нисам у атлетици
подсети ме на лепу успомену из младости и гледам да
сачувам здравље и будем
весео са унуцима у старости
– закључи Златко Можек.
Миомир Филиповић Фића

Бисерне речи
Мирјане Шуљманац

Моравка Тодић, Недељко Терзић и Мирјана Шуљманац

П

ромоција збирке поезије „Бисерне речи“ Мирјане Шуљманац Шећеров одржана је 15. јануара у
Библиотеци „Глигорије Возаровић“. У програму су поред
ауторке учествовали књижевник и уредник ове књиге
Недељко Терзић, професорка
књижевности Јасна Калаузовић као и модератор програма Моравка Тодић. Поред
њих у музичком делу програма је наступио дуо Корде Кантабиле.
Мирјана Шуљманац Шећеров рођена је у Лаћарку. Завршила је гимназију у Сремској
Митровици а након тога упи-

сала и завршила Шумарски
факултет у Београду. Пише
стихове од ране младости, а
велики број њених песама је
објављен у разним листовима. Прву књигу „Траг на месечини“ објавила је 1998. године. Збирка „Бисерне речи“,
за коју је рецензију написао Ђорђе Рандељ, описује
носталгију ауторке, коју она
исказује кроз своја дела. Она
у читаоцима изазива, како је
књижевник Недељко Терзић
описао, веровање и сећање
на нека давна и лепа прошла
времена која кроз дела ове
ауторке и даље остају у нама.
А. Д.

РУМА

Успех планинара

Ч

ланови ПК „Борковац“
из Руме су учествовали на републичкој планинарској акцији 35. Божићни
успон на Ртањ, која је одржана 13. јануара. По изузетно
лошем времену 17 чланова
румске екипе успело је да
се попне на највиши врх ове
планине - Шиљак који је висок
1.565 метара.
Наредног дана чланови
клуба су учествовали и на
акцији 5. Новогодишњи маратон Шид, која се бодује као
1. коло Војвођанске трекинг
лиге за текућу годину.
ПК „Борковац“ је успешно
отворио овогодишњи циклус

Чланови ПК „Борковац“

у овом такмичењу, са шест
такмичара на малој стази
дугој 16,6 километара и 10 на
великој стази дугој 42,2 километра, од којих је чак шесторо
учествовало дан раније и у
успону на Ртањ.
Чланица румског клуба
Дубравка Иванић освојила је
бронзану медаљу у женској
конкуренцији на великој стази.
После одржаног првог кола
румски планинарски клуб
„Борковац“ заузима треће
место у генералном пласману клубова у конкуренцији 42
клуба из Војводине, Србије и
региона.
С. Џ.
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СРЂАН ДИНЧИЋ И ЊЕГОВО „ТРЕЋЕ СТАЊЕ“ ПРЕД МИТРОВЧАНИМА

Просипам форе које
пролазе код публике

М

итровачка публика имаће прили
ку да се у четвртак, 25. јануар
ау
Позоришту „Добрица Милутино
вић“ добро забави слушајући стенд ап
комедију Срђана Динчића „Треће стање“.
У питању је четврти станд ап специјал
Митровчанина Срђана Динчића (први је
био „Испод невидљивог кишобрана“, за
тим следе „Лаж по истинитом догађају“
и „Ђаво из јагоде“), који је премијерно
изведен на отварању Станд ап феста
октобра прошле године у Београду. На
кон Београда и Новог Сада, Срђан ће
сада премијерно извести „Треће стање“
и пред публиком у Сремској Митровици.
Кажу да је најтеже бити поп у свом се
лу, али сви они који Срђана Динчића по
знају дужи низ година, знају да га његови
Митровчани не доживљавају као велику
звезду, већ више као момка из комшилу
ка. Непосредан, отворен, духовит и ве
сео, углавном га тим придевима описују
пријатељи, а у то су могли да се увере
и такмичари новог квиза „Столице“, који
овај Митровчанин већ неколико месеци
успешно води.
У разговору за М новине дотакли смо
се његовог „трећег стања“, стенд апа,
квиза „Столице“, али и афоризама и пи
сања сценарија за емисију „Вече са Ива
ном Ивановићем“.
Срђан Динчић сматра да би нек о по
стао станд ап ком ич ар, пот ребан је
тал ен ат, а да би се остал о, пот ребан
је рад. И то пун о рад а. За ком ич ар а
је јак о битн о да има доб ру моћ зап а
жањ а и да прим ећ ује све што се око
њега деш ава, а најб итн ије је да буд е
сам ос вес тан. Ако не прим ећ ујеш себе
што објект ивн ије је мог ућ е, мис лим да
нем аш шта да траж иш у овој сценс кој
форм и, изјав ио је нед авн о Срђ ан Дин
чић.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Какво је то „треће ста
ње“ Срђана Динчића?
СРЂАН ДИНЧИЋ: У складу са ситуа

Срђан Динчић

Најбољи афористичар
од када не пише
Наш саговорник каже да за писање
афоризама више нема времена, али
да му је занимљиво да људи памте
његове афоризме.
- Док смо снимали квиз „Столице“ у
Митровици, један такмичар ми каже:
„Не волим нарцисоидне људе, јер те
будале мисле да су лепше и паметни
је од мене“. Ја га питам знаш ли чији
је то афоризам, а он ће мени немам
појма, можда твој. Било је још такми

чара који су декламовали моје афори
зме, што ми је било невероватно, јер
их баш дуго не пишем. Престао сам
да их пишем пре десет година, а ре
цимо до пре три године сам добијао
неке награде за афоризме. Значи, ја
сам морао да престанем да их пишем,
да би се неко сетио мојих афоризама.
Тако да сам најбољи афористичар од
када не пишем. Очигледно, што мање
пишем, то сам бољи.

цијом у породици, с обзиром на то да је
Тамара (супруга Срђана Динчића, прим.
аут) у другом стању, ја сам у трећем ста
њу између јаве и сна, као у магновењу.
Имао сам рок да напишем нови мате
ријал, Тамара је трудна, раде јој хормо
ни, а уз све то имамо и мало дете које
руши све по кући, па тако да у наступу
највише причам о нама. Када су Тама
рине другарице прве одгледале наступ,
рекле су ми да ће ме жена убити. Међу
тим, када га је она погледала, није ис
пало тако страшно. У овом новом стенд
апу има више импровизације, више при
чам са публиком о занимањима, па и о
занимању водитеља квиза и стенд ап
комичара, о томе како мене људи пер
ципирају.
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Док припремаш сценарио, да ли
пред неким вежбаш текст како би знао
на које форе би публика могла да ре
агује?
Ово је први текст који сам комплетно
написао а да нисам знао ни колико тра
је када се исприча, да ли пролазе фо
ре, да ли је то људима смешно. По први
пут сам испробавао на фестивалу стенд
апа, што није паметно. Наступ је тада
прошао ок, није био најбољи наступ, али
било је задовољавајуће. Сваки наступ у
стенд ап комедији треба барем три до
четири пута да испричаш да би се сло
жиле коцкице. Митровчани нека не бри
ну, коцкице су се сложиле, мислим да ће
ово бити осмо извођење новог стенд апа
„Треће стање“.
Где ти је лакше да наступаш, по клу
бовима пред мање људи или на позо
ришним даскама?
Када причаш пред мање људи, то је
теже. У великим просторима, сигурно
да ће неком нешто бити смешно, па се
повуче маса. У позоришној атмосфери
ми се чини да ме људи више испоштују,
док их у клубу не држи пажња све време.
Али са друге стране, у клубу је живља
атмосфера и мени је можда чак и инте
ресантније наступати у клубу, док сам у
позоришту растерећенији. Не волим кад
не видим публику, јер на стенд ап коме
дију гледам као на интерактивну причу
са публиком, па ако не причам са публи
ком, онда то није стенд ап, већ предста
ва, монодрама. У стенд апу не треба да
глумиш, ја причам на наступу као што
сам у гимназијском дворишту у Сремској
Митровици просипао форе или као што
лупетам у кафани. Ипак, треба знати да
стенд ап није за децу, јер је специфична
форма где можеш да причаш о чему год
желиш без табуа, тако да деца не треба
то да слушају.
Однедавно радиш и квиз „Столи
це“? Какво је то искуство, да ли ти је
напорно?
Није, „Столице“ ме одмарају. А и фи
зички није тешко, јер више столице не
носим кроз град, пошто људи већ зна
ју шта радим. Такмичари сада седе на
фотељама, јер смо укапирали да су
растерећенији и занимљивији када се
де на удобнијем. Интересантни су ми
када крену да дају погрешан одговор и
ја им дам до знања да је одговор погре
шан, али они упорно хоће да дају баш
тај одговор. Имали смо доста занимљи
вих такмичара, десетак њих је освојило
максималну награду, 18.000 динара. Од
марта почињу нове епизоде да се сни
мају, па ћемо сигурно доћи и у Митрови
цу поново.
Афористичар си, сценариста, стенд
ап комичар и водитељ. Који посао ти
најтеже пада?
Најтеже ми је да сваки дан пратим
вести, да пратим дневно - политичка
дешавања. То ме оптерећује и када до
ђе лета, баш будем од тога изморен. И
напорно ми је што стално путујем, али
пресељење у Беог рад никада није била
опција.
Б. Селаковић
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Оговарање
К
ако почети причу о тако занимљи
вој дисциплини као што је оговара
ње? Неким новим трачем? E, баш
и нисам нешто у форми. Не присуству
јем забавама, испраћајима, свадбама,
неограниченом седењу по кафанама,
али морам да признам да ми тема није
страна. Напротив! Нема места за које би
рекли да нема трачерску традицију. Ова
дисциплина је део нас и тешко да би без
ње опстали. Увек се почиње са чувеном
реченицом: - Ово није оговарање, али…
И онда следи бујица речи која углавном
описује негативне особине неке лично
сти. Некима је оговарање духовна храна,
некима просто убијање времена. Огова
рање је свуда око нас. У продавници, на
улици кад сретнете познаника, у фризер
ском салону, на пијаци. Често на неком
догађају анализирамо људе око себе, па
онда скупљамо материјал који ће бити
„обрађен“ на следећем сусрету са при
јатељима. Шта све оговарамо? Изглед,
понашање, начин на који се гестикулира,
провлачи рука кроз косу, како се изража
вамо, коме се осмехујемо. Увек се нађе
добар разлог да се „обради“ појединац.
Ко оговара? Сви редом. Млади, стари,

Пише:
Драгана Попов

мама са бебом у колицима и два клинца
„окачена“ на та иста колица. После пет
наест минута смрзнута улази фризерка
и поздравља се са мамом три клинца.
Беба гуче, клинци је подржавају и опште
лудило. Почиње фризерски третман. Ја
са офарбаном косом једним оком гледам
у бебу у колицима која би, мислим ја,
могла и да испадне, док мама навикнута
на такве ситуације телефонира, ћаска ли
ћаска. Боже, какве су ово маме? Праве,
схватим ја после извесног времена, јер
ја сам из оне балканоидне школе мате
ринства. Док јој фризерка пере косу,
почиње прича о томе како заједничкој
познаници траже прилику за добру удају.
Било покушаја и то добрих, а да је она
(заједничка познаница) незахвална изби
рачица. - Ма, предлагала сам јој момка
који гаји 250 комада свиња, а она кад је
чула побегла главом без обзира. Није ни
чула други део приче. Човек плаћа људе
да то раде. Вози неки нови тип аутомоби
ла - прича мајсторица док запањујућом
брзином фенира госпођу маму. Беби се
спава, али старија браћа га анимирају
и она постаје раздражљива. Бука сву
да око нас, фен ради, муштерије улазе

Беби се спава, али старија браћа га анимирају и она
постаје раздражљива. Бука свуда око нас, фен ради,
муштерије улазе и излазе, госпођа мама са свежом фри
зуром спремна за наставак дана и онда податак да има
још једног сина код куће. Четири сина! Живела мама!
Све што сам помислила у себи док сам чекала да фарба
прионе на моју косу и посматрала догађаје у салону сам
једним кликом у мом мозгу избрисала. Каквих јунакиња
има око нас, само се треба мало осврнути
деца. Наравно, многи ће то деманто
вати. Ма, ја се не бавим тим стварима
браниће се пасионирани носиоц
 и трача
Једно од места где можете чути најнови
је информације о неким људима, дога
ђајима, па чак и неки савет за појединце
који се у причи спомињу је фризерски
салон. Посебно ако је то оно што би
некад рекли унисекс тј. женско - мушки.
Ту је променада ликова и прича које нису
„оговарање“ невероватна. Елем, одлазак
у фризерски салон је посебан доживљај
не само због нове фризуре, то је секун
дарно у односу на ликове и сазнања која
могу да „обогате“ вашу личност.
Негде, било где могла је да се деси
оваква прича.
Пријатан фризерски салон, мајсторица
млада и лепа. Љубазна, увек спремна да
вам изађе у сусрет и ваш заказан термин.
Идеално, ако не рачунате на непредви
дљиве догађаје. Наиме, баш ту боју за
фарбање косе нема коју ја желим (где ми
и паде на памет), али она је то наручи
ла па ће да тркне до продавнице. Напо
љу хладно, дува ветар, али фризерка је
одлучна да ми учини. Чекајући, прели
ставам новине кад у салон улази млада

и излазе, госпођа мама са свежом фри
зуром спремна за наставак дана и онда
податак да има још једног сина код куће.
Четири сина! Живела мама! Све што сам
помислила у себи док сам чекала да
фарба прионе на моју косу и посматра
ла догађаје у салону сам једним кликом
у мом мозгу избрисала. Каквих јунакиња
има око нас, само се треба мало освр
нути. Од оговарања па до спознаје неких
важних животних принципа је тако кра
так пут. Можда би ово била права при
ча о оговарању, а није. Ово је прича да
у свему треба тражити праве вредно
сти. Па, макар се почело и од оговара
ња. Модерна наука тврди да се хормон
среће излучи два пута већом брзином
док трачарaмо. И ето тако сад имамо и
научни доказ да можемо да наставимо
са оговарањем. Трач је вид комуникаци
је (ма колико вам то гадљиво звучи) и то
конструктивне. Олајавајући друге можда
пронађете начин да исправите грешке
код себе. Да ли је овај текст оговарање?
Никако, ово је позитиван допринос да у
следећем сусрету са неким оговарањем
будете обазриви, објективни и искрени. А
јесте чули да….?

26

M NOVINE

VREMEPLOV
24. januar
41. U zaveri Senata, vojske i
pret or ij an ac a, prip adn ic i
pretorijanske garde ubili su
rimskog cara Kaligulu. Omra
`en zbog rasipnosti, megalo
manije i despotizma u svoje
vreme, u istoriju je u{ao kao
jedna od najgrotesknijih car
skih li~nosti.
25. januar
1997. Od te{kih povreda dobi
jenih prilikom poku{aja samo
ubistva 16. januara, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beo
gradu umro srpski kwi`evnik
i biv{i potpredsednik Repu
blike Srpske Nikola Koqe
vi}.
26. januar
1699. Potpisan Karlova~ki
mir, kojim je posle 16 godina
okon
~an rat Tur
ske i Sve
te
alijanse. Sporazumom koji su u
Sremskim Karlovcima s Tur
skom sklopile Austrija, Rusi
ja, Poqska i Venecija Turci
izgubili Ugarsku, Slavoniju,
Liku i Baniju, zadr`ali Banat
i deo Srema do Mitrovice.
Venecija dobila sredwu Dal
maciju, Boku Kotorsku do Risna
i Moreju.
1788. Britanski brodovi s
prvim naseqenicima iz Engle
ske, ukqu~uju}i grupu robija
{a, uplovili u zaliv Botani
Bej, Sidnej, u Australiji, gde su
osnovali koloniju.
27. januar
1945. Sovjetske jedinice oslo
bodile “Au{vic”, nacisti~ki
koncentracioni logor u Drugom
svetskom ratu, u kojem je ubije
no 1,5 miliona qudi, me|u
kojima vi{e od milion Jevreja.
Taj datum obele`ava se u Evro
pi kao Dan holokausta.
28. januar
1573. Po~ela velika hrvatskoslovenska seqa~ka pobuna pod
vo|stvom Matije Gupca. Pobuna
u krvi ugu{ena 9. februara, a
wen vo|a zarobqen i posle
nekoliko dana umro od posle
dica mu~ewa.
29. januar
1886. Nema~ki in`ewer Karl
Benc patentirao prvi uspe{an
automobil na benzin.
30. januar
1933. Predsednik Nema~ke,
feldmar{al Paul fon Hin
denburg, imenovao Adolfa
Hitlera za kancelara. Istog
dana 1937. Hitler izjavio u
Rajhstagu da Nema~ka povla~i
svoj potpis sa Versajskog
mirovnog ugovora.
1948. U Wu Del
hi
ju ubi
jen
Mahatma Gandi, vo|a pokreta
za nezavisnost Indije, pola
godine posle sticawa nezavi
snosti Indije. Ubio ga Naturam
Godse, fanatik iz sekte “Hin
du Mahasabha” koja se protivi
la wegovoj politici pomirewa
Hindusa i muslimana.
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HOROSKOP
ОВАН: Пажљивије
анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје
сарадн ик е.
Постоје ствари које захтевају
креативно размишљање или
одређену фазу инкубације, пре
него што донесете неку коначну
одлуку. Примећујете да неко у
вама побуђује велико интересо
вање и да вас асоцира на при
јатне успомене.

ВАГА: Нема разлога
да се поводите за
лажним утисцима или
да вас неко заварава
погрешном причом о
новим пословним прилик ама.
Уколико трпите пословни неу
спех, размислите о неким алтер
нативним могућностима које вам
стоје на располагању. Сувише
јаки изливи страсти вас наводе
на погрешан избор.

БИК: Постоје ствари
које не треба да
чините у афекту или
на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која
одговара вашем укусу.

ШКОРП ИЈ А:
Нове
комп лик ац ије
на
пословној сцени про
изилазе из покушаја
да се оствари заједнички дого
вор око расподеле интереса.
Нема разлога да понављате при
чу која не оставља позитиван
одјек на ваше сараднике. Посве
тите више пажње вољеној особи
и заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо физичкој форми.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те врло промишље
но и проверавате
различите информа
ције које утичу на пословне пре
говоре. Обазривост је пожељна,
али нема разлога за претерива
њем. Сарадници имају право на
другачије ставове. Понек ад
поступате сувише строго према
особи која има добру намеру,
али не успева у потпуности да
вам дочара своје емотивне
доживљаје.

СТРЕЛАЦ: Сарадни
ци имају добре суге
стије,
прих ват ит е
нове идеје које гаран
тују боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тренут
но делује врло поучно и подсти
цајно у сваком погледу. Делујете
помало узнемирено. Недостају
вам неки снажни емотивни под
стицаји, како бисте свој љубавни
живот учинили довољно интере
сантним.

РАК: Потребан вам
је додатни опрез у
сусрету са сарадни
цима и прилик ом
процене нових пословних при
лика. Нема потребе да скрећете
пажњу на себе или да улазите у
неке сумњиве преговоре. Тре
нутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

ЈАРАЦ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.

ЛАВ: Заинтересова
ни сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну
одлуку, саслушајте своје сарад
нике и прихватите користан
савет. Неко вас инспирише на
додатно ангажовање и добро
расположење
. Осврните
се око себе, јер увек постоје
насмејана лица.
ДЕВИЦ А: Укол ик о
вас привлаче тајан
ствене ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте тешку
храну и више се крећите.

ВОДОЛИЈА: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за веше
пословне интересе. Потребно је
да смислите неку резервну вари
јанту, јер увек постоји фактор
изненађења. Будите промишље
ни и уздржани пред блиском осо
бом. Пажљивије анализирајте
свог партнера.
РИБЕ: Понек ад све
изгледа тако релатив
но, стога немојте
доносити закључак
на основу првог утиска и без кон
султације са блиским сарадници
ма. Ослоните се на нечији савет
и на заједничку процену. Важно
је да правилно дефинишете сво
је циљеве. Неко име снажно да
усталаса ваше мисли и осећања.
Потрудите се да испуните парт
нерова очекивања.

Crkveni
kalendar
Среда, 24. (11) јануар
Преподобни Теодосије Велики;
Преподобни Михаило
Четвртак, 25. (12) јануар
Света мученица Татијана,
Икона Млекопитатељица
Петак, 26. (13) јануар
Св. мученици Ермил и Страто
ник (Оданије Богојављења)
Субота, 27. (14) јануар
Свети Сава, Први Архиепископ
српски – Савиндан
Недеља, 28. (15) јануар
Преподобни Павле, Преподоб
ни Гаврило Лесновски
Понедељак, 29. (16) јануар
Часне вериге Св. апостола
Петра; Преп. Ромило Раванич
ки
Уторак, 30. (17) јануар
Преподобни Антоније Велики

Погача пуж
Састојци: 500 мл воде, 100 мл
уља, кашик а кристал шећера,
кашика соли, 40 гр свежег или 10
гр сувог квасца, око 1 кг меког бра
шна, 200 гр маргарина, 500 гр сит
ног сира или сирног намаза,
жуманце, сусам и још мало соли.

Припрема:Топлој води додати
квасац и шећер и промешати.
Одмах затим додати 200 – 300 гр
брашна и промешати. Додати још
толико брашна, скоро сво уље, со
па добро варјачом тесто израдите.
Додајте још брашна и умесите
мек ано тесто. Поуљено тесто
оставити на топлом да надође.
Када је тесто накисло посути бра
шном радну површину, благо пре
месити па развући у правоугаоник.
Маргарин помешати са сиром,
посолити и добро улупати. Према
зати целу површину теста па исећи
на траке. Плех намазати маргари
ном па савити прву траку у ролну
и наставити на средину плеха.
Остале траке стављати једну око
друге и правити на тај начин пуже
ву кућицу. Умутити жуманце и пре
мазати преко, па посути сусамом.

• Све оно о чему смо
сањали није се обисти
нило јер смо се касно
пробудили.
• Знамо ми чему служи
глава, али нисмо могли
одмах да се сетимо.
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КАРАТЕ

Успех Марка
Михајловића
Марко Михајловић каратиста
Фронта из Старе Пазове освојио
је треће место на традиционал
ном турниру у Самобору, „Гран
при Хрватске“. Михајловић је до
медаље дошао у борбама у кон
куренцији кадета у категорији до
52. килограма. На турниру који
је окупио кадете, јуниоре и мла
ђе сениоре, учествовало је
1.750 ткмичара из 22 државе и
214 клубова. Каратисти из Срби
је освојили су укупно 16. меда
ља у катама и борбама и то пет
златних, седам сребрних и чети
ри бронзане медаље.
Д. Б.

24. JANUAR 2018.

КОШАРКА

Будући асови
под обручима

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

25 година
фудбала
У ПСЦ „Пинки“ у Сремској
Митровици у уторак 16. јануара
одржана је промоција књиге „25
година фудбала – идемо даље“.
Књига аутора Јовице Стевића
посвећена је јубилеју 25 година
рекреативног играња малог
фудбала и дружења које је
организовао и успешно водио
Синиша Нинковић. Кроз ову
рекреацију и дружење у проте
клих 25 година прошло је преко
80 чланова. О сваком члану
написана је биографија са
фотографијом. Кроз репортаже
са путовања и гостовања, изве
штаје са турнира, записнике са
утакмица, кроз песму, сећање,
анегдоте и успомене, хроноло
шки и сликовито је описано
како је живела, радила и стаса
вала ова група заљубљеника у
фудбал и дружење, окупљена
око Синише Нинковића.

О

кружни
кошарка
шки савез Срема и
Кошаркашки
клуб
„Срем баскет“ из Пећина
ца, под покровитељством
Спортског савеза „Развој
спортова“, организовали су
14. јануара у спортској хали
у Доњем Товарнику седми
Ол стар млађих категори
ја. Током овог турнира, који
се сваке године одржава у
другој општини, организо
вано је пет ревијалних утак
мица за различите узрасте.
Резултат је био у другом
плану. Једноставно, љуби

тељи кошарке, међу којима
су били бројни стручњаци
овог спорта, имали су при
лику да виде каква је будућ
ност сремске кошарке и да
закључе – блистава!
- Имали смо прилику да
видимо
најталентованију
децу из читавог Срема. Кон
тинуитет доброг рада није
прекинут и после седам
година имамо и репрезента
тивце Србије. Верујемо да
ће овакве манифестације
још више популарисати овај
спорт. Трудимо се да приву
чемо што више деце и да

их, уз помоћ кошарке, усме
римо ка здравом, спортском
животу. Кроз халу у Доњем
Товарнику продефиловало
је преко 200 деце. Преле
па слика за нашу општину,
за ово место и за овај обје
кат који је, по ко зна који пут,
оправдао своје постојање изјавио је тренер КК „Срем
баскет“ Живко Мисирача.
Као део ове занимљиве
манифестације, ОКС Срема
организовао је показни тре
нинг, на којем је предавач
био Петар Родић, председ
ник Савеза.

САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Академија спорта за најмлађе

Л

окална
самоуправа
у Инђији определила
је 96 милиона дина
ра за финансирање спорт
ских колектива, удружења
и за унапређење спортске
инфраструктуре. Захваљују
ћи тој историјској цифри, 45
клубова и удружења моћи ће
да функционишу без икаквих
проблема. Ових дана заседа
ће и Комисија која ће одлу
чити са колико средстава ће
клубови појединачно распо
лагати у 2018. години а све
то на основу планова које су
раније доставили.
Љубомир Ковачевић, секре
тар Савеза спортова општи
не Инђија каже да су за ову

годину опредељена значајна
средства за унапређење спо
ртске инфраструктуре. Већ
у марту требала би да почне
реализација пројекта који се
односи на изградњу зграде у
којој ће бити смештена буду
ћа Академија спорта.
- То је пројекат који је пози
тивно оценио председник
Општине и са чијом реализа
цијом почињемо ове године.
Академија спорта налазиће
се у Лејама и заједно са оста
лим објектима у непосредној
близини чиниће будућу спорт
ско рекреативну зону - истиче
Ковачевић и додаје да је ове
године за радове опредеље
но 15 милиона динара из

општинске касе.
- Предвиђања су да ће се
у мају ове године изаћи из
земљаних радова и крену
ће се са изградњом објекта.
Академија спорта налазиће
се надомак атлетске стазе где
се традицион
 ално, 38 година
уназад, одржава Крос Сре
ма. Академија спорта биће
доступна деци узраста од
седам до 14 година из наше и
земаља у окружењу. Са њима
ће радити професори физич
ког васпитања, страних јези
ка, те ће свако дете из Ака
демије изаћи као образована
особа - истиче секретар Саве
за спортова општине Инђија и
додаје за крај да је у питању

Љубомир Ковачевић

објекат од 800 квадрата са 15
соба, рестораном и свлачи
оницама које ће бити у скла
ду са светским стандардима.
План је да Академија спор
та званично почне са радом
2020. године.
М. Ђ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ШИД

Обележен
Дан Русина

Певачка група Русински зраци

И

сторијски архив „Срем“
и Друштво Русина у
Сремској Митровици су
поводом Националног пра
зника Русина 17. јануара ор
ганизовали Русински дан у
Галерији „Лазар Возаревић“.
Догађај је отворила певачка
група Русински зраци. Након
тога су се сестре Сара, Сне
жана и Маријана Страценски
као и Вукашин Крстић пред
ставили Божићном песмом,
а после њих је Нађа Каурин
отпевала победничку песму
Чаробни снови са фестивала
„Ружин пупољак“ ауторке Да
нијеле Хорњак.
У другом делу програма
присутнима су се обратили
потпредседник Национ
 алног
савета Русинске националне
мањине Јовген Мудри и Ђу
ра Латјак који су говорили о
историји Русина, наводећи
да су Русини као народ увек
били јако скромни са мини
малним захтевима од државе

Са свечаности у Шиду

у којој су живели. Након тога
парох Грчкокатоличке цркве
у Сремској Митровици отац
Владислав Варга је испричао
нешто више о митровачким
Русинима, као и о томе где су
настањени и колико је поро
дица остало.
На крају вечери уз клавир
ску пратњу професора Алек
сандра Цундре, ученица Иси
дора Козлина је на флаути
извела дела Јохана Себасти
јана Баха која је припремила
професорка Татјана Миљко
вић. Програм је затворен пе
смом „Пут“ коју је рецитовала
ауторка Јасна Арбанас и пе
смом „Ми овде нисмо гости“
коју је говорио Милош Маљик.
У просторијама Култур
но просветног друштва „Ђу
ра Киш“ у Шиду такође је 17.
јануара пригодним култур
но уметничким програмом
обележен Национални дан
Русина. Свечану академију
припремили су чланови тог
културно уметничког дру
штва, а на свечаности је
представљен и историјски
приказ на тему 200 годи
на од почетка школовања
на русинском језику од 19.
века до данас. О овој теми
говорили су Вера Дупало,
Сања Тиркајло и Злати
ца Сивч Здравић, док су
се у културно уметничком
програму
представили
старија и млађа певачка
група русинског Друштва
из Шида, као и ученици
Основне школе „Бранко
Радичевић“ Сара и Давид
Хирјоватиј који су прочи
тали песме на русинском
језику.

Е. М. Н.

31

MALI OGLASI 022/611-556

KU]E I STANOVI
• Продајем интересантан једно
собан
стан,
први
спрат,
Доситејева
улица
Сремска
Митровица. Тел. 063/86-21-805.
• Издајем двоипособни стан полу
намештен Насеље Стари мост,
тел. 064/414-64-16
• Продајем једнособан стан 38
м2, власник, приземље, Насеље
Никола Тесла, цена 25.500 евра,
може замена уз доплату, тел.
623-720, 064/235-07-19
• Издајем једноипособни стан
Насеље Војводе Степе први
спрат, централно грејање, одмах
усељив, тел. 069/641-552
• Издајем једнособан намештен
стан са купатилом улаз посебан,
грејање на гас, на услузи веш
машина и машина за сушење
веша, тел. 671-845, 061/155-5110
• Продајем нов трособан стан 70
м2 могућ договор о продаји на
више рата, тел. 065/361-16-38
• Продајем једнособан реновиран
стан 40 м2, четврти спрат, ЦГ,
тераса, подрум, тел. 064/280-9753
• Издајем дворишни двособан
полунамештен стан на Белој
ружи у Лаћарку, 100 евра стана
рина + режија, тел. 066/434-021
• Издајем кућу у Сремској Митро
вици, Улица Петра Прерадовића
81, тел. 623-709, 061/227-78-84
• Издајем једнособан стан са ЦГ,
први спрат, у Деканцу, тел.
069/165-60-50

• Издајем гарсоњеру у насељу у
близини касарне, самцима, тел.
063/852-11-12
• Издајем дворишни стан, Улица
Паланка 44 у С. Митровици, тел.
640-330
• Продајем два намештена стана
грунтовно претворено у један,
Шећер сокак, тел. 069/622-456
• Продајем кућу у С. Митровици,
тел. 063/665-483
• Издајем потпуно нов комплетно
опремљен двоипособан стан, тв
+ инетернет, тел. 065/361-16-38
• Продајем двособан стан 58 м2,
Насеље Стари мост, први спрат,
тел. 064/134-54-26
• Издајем гарсоњеру у центру
Сремске Митровице у близини
Гимназије, тел. 069/122-21-29
• Продајем кућу у Великим Радин
цима, Радничка 5, 14 ари – кућа,
двориште са помоћним простори
јама, два чардака, свињци, тел.
621-665, 064/130-80-19
• Издајем двособан намештен
стан у Насељу Стари мост, тел.
625-512, 064/048-15-49
• Издајем двособан намештен
стан у Насељу М. Хуђи, звати
после 15 часова, тел. 060/317-7377
• Издајем намештену гарсоњеру
за самце у згради, центар С.
Митровице, (код Поште) грејање
ТА пећ, (мала режија), 623-767,
063/831-76-74
• Продајем недовршену викенди
цу у Дивошу, тел. 069/144-45-51
• Издајем двособан намештен
стан у центру у С. Митровици,
тел. 063/546-388
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КРЧЕДИН - СЕЛО БОГАТО ИСТОРИЈОМ

Крчедин, село богато историјом

Келти за собом
оставили благо

М

ало које насеље
у нашој земљи се
може
похвалити
богатом историјом какву
има Крчедин. Трагови живо
та почињу још из неолита, о
чему сведоче и налазишта
која су пронађена у атарима
овог сремског села. Видљи
ви су остаци из бронзаног и
гвозденог доба, а свој траг
оставили су Римљани, Тур
ци, Аустроугари и остали.
Занимљиву причу о исто
рији Крчедина међу корице
саткао је Миодраг Обра
довић, аутор монографије
„Крчедин, моје село“ и пред
седник Завичајног друштва
„Игњат Бокур“ из Крчедина.
Како наводи Обрадовић,
верује се да име села поти
че из грчке митологије и да
је састављено од две речи
Каркин - по имену митоло
шког бића у облику рака, за
које се верује да је Херкул
потукао баш на овим про
сторима, и иден - што значи
видети.
- Најинтересантнији део
историје је из самог гвозде
ног доба које почиње дола
ском Келта. На месту сада
шњег Крчедина, верује се
да се налазио велики град
Опидум, који је оформљен
након неуспешног напа
да Келта на Делфе - каже
Обрадовић и додаје да је

пронађена велика ризница
келтског новца која броји
883 кованице које су наста
ле у творници новца која
се налазила на локалитету
Вис. У питању је, каже он,
до сада највећа пронађена
ризница келтског новца у
нашој земљи.
- У питању су примери
имитација грчких драхми са
ликовима из грчке митоло
гије и сама та збирка новца
у стручној литератури носи
назив Крчедински тип 1 и
тип 2 - каже аутор моногра
фије „Крчедин, моје село“.

Келти нису успели да
потуку Делфе али су их зато
опљачкали и, како каже наш
саговорник, постоји веро
вање да је то благо остало
негде на простору сада
шњег Крчедина.
- Многи римски императо
ри су то благо касније тра
жили на подручју Крчедина
и нису га нашли, па је то
задатак који је остао нере
шив и уједно изазов неким
будућим
истраживачима.
Иначе, сав потес Крчедина
врви од налаза из келтског
и римског доба, време то

Келтски новац пронађен у Крчедину

Миодраг Обрадовић

полако враћа напоље- каже
Обрадовић и додаје да су
мештани годинама уназад
изоравањем њива наилази
ли на различите предмете
из доба Келта.
Келти су се касније рома
низовали и нестали са овог
подручја. Како каже Обра
довић, Крчедин се тада
налазио на Римском путу и
уз Дунав, као главна „арте
рија“. Доласком Турака опет
је био на Цариградском дру
му, од Београда до Будима.
- Тим путем су пролази
ли каравани са благом и
мноштвом људи. Постоји
писани запис о попису ста
новника, турски дефтери из
1548. године, где је Крчедин
окарактерисан као значај
но насеље уз посебан ста
тус, јер су становници били
чувари тог дела Царирград
ског пута. Такав статус, у то
време имала је само Тиди
ја, а нешто касније Земун
и Вуковар - каже Обрадо
вић говорећи о само једном
делу богате историје инђиј
ског села Крчедин описаном
и у његовој монографији
„Крчедин, моје село“.
М. Ђ.

