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Укључити што више
пољопривредника

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

У

Сремској Митровици
је прошлог четвртка,
8. фебруара, одржан
састанак ком су, поред гра
доначелника Владимира
Санадера, присуствовали
представници Организа
ције за храну и пољопри
вреду Уједињених нација
(УН ФАО), Европске банке
за обнову и развој (ЕБРД),
и АП Војводине из обла
сти пољопривреде. Тема
састанка билa је наводња
вање у Србији, са циљем
дефинисања потреба у
овој области.
Градоначелник Влади
мир Санадер изразио је
заинтересованост локал
не самоуправе за поду
хват ширења система
наводњавања, како би
што већи број пољопри
вредника био укључен. Он
је најавио и спремност за
уређење примарне канал
ске мреже на три подручја
на територији Града.
- Са представницима
ФАО и Европске банке за
обнову и развој разгова
рамо о даљем ширењу
система за наводњавање,
с обзиром на то да смо
као локална самоуп
 рава
заинтересовани за наста

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Састанак у Градској кући

вак приче у вези са тим
подухватом, који је Мини
старство пољопривреде
покренуло са овим орга
низацијама. Циљ нам је да
омогућимо да што више
пољопривредника
буде
прикључено на системе
за наводњавање, који би
требало да омогуће раз
вој пре свега воћарства и
повртарства. С обзиром
на то да су ове инвести

ције изузетно велике, про
изводња воћа и поврћа је
профитабилна и може да
донесе нови приход, одно
сно вредност, а самим тим
и бољи бруто друштвени
производ државе. Спрем
ни смо за уређење при
марне каналске мреже на
три подручја, а то су Попо
ва бара, канал Јарчина у
Јарку и потес Петровци –
рекао је Санадер.

Представник УН ФАО
Милош
Миловановић
назначио је наводњава
ње као приор
 итет у овој
сарадњи, а најавио је и
рад на промоцији изво
за пољопривредно - пре
храмбених
производа,
као и наставак подршке
у политици квалитета тих
производа.
А. Ћосић
Фото: В. Цуцанић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Проширен пут ка Манђелосу

Р

адови на реконструкцији саобраћајни
це у дужини од око осам километара од
Купер стандарда у Сремској Митрови
ци ка Манђелосу завршени су прошле неде
ље у десној траци.
За 1,2 метра проширена је десна стра
на саоб
 раћајнице, а како наводи Мирослав
Кесер, директор Предузећа за одржавање
улица и путева „Сирмијум пут“, урађене су и
банкине на путу до Манђелоса.
- „Путевима Србије“ смо дали сугестију да
би било добро да се прошири саобраћајни
ца ка Манђелосу, јер је често долазило до
слетања аутомобила са пута. Сада је ура
ђена десна трака, а постоји обећање да ће
се у неком наредном периоду радити и лева
страна пута. Ови радови су извођени у окви
ру редовног одржавања саобраћајница, фи
нансирали су их „Путеви Србије“, а извођач
радова било је предузеће „Срем пут“ – изја
вио је за М новине Мирослав Кесер.
Б. С.

Мирослав Кесер

Проширен пут ка Манђелосу

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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итровачка Градска управа за
саобраћај, комуналне и инспек
цијске послове организовала је
1. фебруар
 а састанак са регистрова
ним таксистима. Како се могло чути,
највећи проблеми ових људи су оду
век били, а и сада су нелојална конку
ренција и цена вожње. Градски сао
браћајни инспектор је обећао да ће са
покрајинским инспектором за саобра
ћај појачати контролу дивљих такси
ста са територије Града. Опсежне
контроле дивљих таксиста би требале
да крену за око месец дана.
Ова вест можда није нарочито инте
ресантна онима који живе у самом
граду, међутим, уколико живите у
било ком селу, такси вам је више него
неопходан, с обзиром на то да је јавни
превоз такав какав је. Скоро па ника
кав.
Елем, замислите ситуацију да живи
те у Лежимиру, а радите у Сремској
Митровици. Од Лежимира до Митро
вице има скоро 20 километара. Радно
време је од шест ујутро, аутобуса у
тим јутарњим сатима нема (аутобуси
изгледа возе само ђаке, а за раднике,
сељаке и поштену интелигенцију не
хају). Ако сваког јутра палите своја
кола (под условом да их имате) онда
радите само за гориво, па је свакако
боље да останете у Лежимиру и бата

Вожња у гепеку
лите посао. Остаје вам такси превоз
као једино решење.
И ту долазим на случај Милице Ј. из
Лежимира. Када се запослила у једној
митровачкој фирми знала је да ће је
превоз изаћи прилично скупо, али шта
да се ради, кад мора да се ради. Са
друге стране, кад живиш у Лежимиру
не можеш баш да бираш таксисте.
Понуда је таква, скоро као јавни пре
воз, значи оскудна, да не кажем ника
ква. И тако је Милица Ј. кренула у
такси авантуру. И научила је много
тога, на пример, да таксисти мораш
дан пре да се најавиш, мораш да га
обавестиш ако ћеш одсуствовати,
мораш да му оправдаш сваки изоста
нак, јер ако не урадиш тако, онда ћеш
већ следећег дана завршити у гепеку.
Е, сад, вожња у гепеку од Лежимира
до Митровице није правило, да се раз
умемо. И није то никаква казна за изо
станак, већ једноставно кад нема
места за све, они који последњи дођу
морају у гепек. Наравно, таксиста је
добар човек, неће он одмах путнике
ставити у гепек. Прво се попуњавају
капацитети у возилу, што значи да сва
ки путник има неког ко му седи у крилу.
Кад се капацитет возила попуни и
вожња крене то изгледа овако: напред
седи путник и држи неког у крилу, поза
ди је њих троје и још троје у крилима,

у гепеку један или два, зависи од дана.
То је укупно девет до десет путника у
једном возилу. Плус возач, коме хвала
богу нико не седи у крилу.
Ви можда мислите да ја нешто пре
терујем, да ме је Милица Ј. погрешно
информисала? Можда не можете да
верујете да се у једном путничком ауту
од Лежимира до Митровице може пре
вести десет људи, плус возач? Можда
се питате како тог таксисту са десет
путника (као да вози аутобус!) нико
никад није приметио ни зауставио? Ни
полиција, ни инспекција? Не знам. Али
знам да је ово све жива истина, пошто
сам се и сама возила тим таксијем и за
дивно чудо избегла и гепек и другог
путника у крилу. Можда сам имала
више среће него памети.
да се вратим на почетак текста,
на контролу коју инспекција
најављује. Лепа су та обећања,
није да нису. Њима ће се радовати
регистровани таксисти, али питам се
шта ће бити када гореописаног
несрећног таксисту једног дана
„нахватају“ и искључе из саобраћаја?
Ко ће људе возити на посао и назад.
Јер, регистровани такси ће вам до
Лежимира узети 800-900 динара, а у
гепеку ћете се провозати за 200. И то
је права слика беде и нас путника и
таксиста.

И

Таксисти мораш дан пре да се најавиш, мораш
да га обавестиш ако ћеш одсуствовати, мораш
да му оправдаш сваки изостанак, јер ако не ура
диш тако, онда ћеш већ следећег дана заврши
ти у гепеку. Е, сад, вожња у гепеку од Лежимира
до Митровице није правило, да се разумемо. И
није то никаква казна за изостанак, већ једно
ставно кад нема места за све, они који послед
њи дођу морају у гепек
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Прошлогодишњи буџет
реализован са 85 процената
Ово је буџет који
је дуплиран у
односу на 2014.
годину и то нам
даје за право да
будемо задовољни.
У овој години
очекујемо још више
јер смо до сада,
само од трансфера
са виших нивоа
власти, добили око
220 милион
а
динара, каже
председник
Општине
Слађан Манчић
Слађан Манчић

И

звештај о извршењу општинског
буџета за 2017. годину усвојен је
на седници Општинског већа
која је одржана 8. фебруара. По речи
ма Биљане Дамљановић, шефице
Одељења за финансије, привреду и
пољопривреду приходи и примања су
реализовани са безмало 85 процена
та, односно укупни приходи и прима
ња са пренетим неутрошеним сред
ствима износе 1.758.923.765 динара.
– У структури остварених прихода
највећи су они од пореза на доходак,
добит и капиталне добитке са 39,8
процената, следе трансфери са оста
лих нивоа власти са 23,3 одсто док
приходи од пореза на имовину износе
16,3 одсто укупних прихода. Истовре
мено, расходи и издаци из буџета у
минулој години су били 1.577.864.451
динар што је 76,2 процента од плани
раних расхода – истакла је Биљана
Дамљановић.
Подс ет им о,
прош лог од иш њи
општински буџет је пројектован на две
милијарде и 69 милиона динара.
Слађан Манчић је истакао да је
задовољан реализацијом буџета, а
најављивана је и већа реализација до
које није дошло због тога што нису
реализована трансферна средства по
покрајинским конкурсима од око 100
милиона динара, а нису оприходована
ни планирана средства од закупа
државног пољопривредног земљишта
јер је сагласност Министарства пољо

привреде за лицитацију каснила и
добијена је тек почетком ове године.
– То су приходи који ће ући у ового
дишњи буџет, али морам истаћи да
сам задовољан и приходном и рас
ходном страном, као и целом про
шлом годином. Ово је буџет који је
дуплиран у односу на 2014. годину и
то нам даје за право да будемо задо
вољни. У овој години очекујемо још
више јер смо до сада, само од тран
сфера са виших нивоа власти, добили
око 220 милиона динара – прокомен
тарисао је председник Општине Сла
ђан Манчић.
На овој седници прихваћене су

Биљана Дамљановић

измене и допуне Правилника о уну
трашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи и
Општинском правобранилаштву. Ове
измене су и највљиване због смање
ња броја запослених за четири радни
ка, у складу са одлуком о максимал
ном броју запослених у систему
локалне самоуправе.
– Овим изменама гледамо да посто
јећи кадровски капацитет буде макси
мално искоришћен. У Одељењу за
инспекцијске послове смањујемо број
грађевинских инпектора са три на два,
а уводимо ново радно место надзор
над инвестиционим радовима. Уводи

СЛАЂАН МАНЧИЋ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗ
 ЕЋИМА:

Буџет није њихова „златна кока“
- Ми смо упозорили јавна предузе
ћа, да када купују основна средства,
поведу рачуна како се задужују, да
ли је то баш неопходно. Када је реч
о цистерни за пијаћу воду свакако да
ће грађанима значити ако буде
сушна година, ако буде искључења
или неке веће хаварије. Са поменуте
две одлуке ми смо истовремено,
ослободили плаћања општину пре
ма нашим јавним предузећима.
Желели смо да укажемо да општи
на, односно буџет, није њихова „злат
на кока“, поред свих оних користи и

монопола које већ имају. Наш је
интерес да они раде квалитетно и
добро, али треба да прекинемо
праксу да се само тражи од Општи
не и да свако својим радом треба да
се докаже и ван буџета. Већина
наших јавних предузећа се понаша
као да им је све загарантовано и
обезбеђено и када дођу у ситуацију
да им фали новац, само дођу код
нас. Морамо да прекидамо са том
праксом, треба своје место на тржи
шту да изборите радом и квалитетом
– закључио је Слађан Манчић.
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мо и радно место координатора за
инклузију Рома, појачавамо Одељење
за локалне јавне приходе са два рад
на места – порески инспектор за пре
кршајне поступке и контрола наплате
пореза и у Општинском правобрани
лаштву уводимо радно место право
бранилачког помоћника – појаснио је
измене Душан Љубишић, начелник
Општинске управе.
Чланови општинског већа су донели
одлуку о додели средстава из општин
ског буџета за програме и пројекте из
области спорта од значаја за румску
општину за шта је обезбеђено 25
милион
 а динара. Елвира Љубиса
вљевић, председница Комисије за
доделу средстава је информисала да
су пристигли захтеви 57 клубова, а да
су 53 и добили средства зависно од
ранга такмичења, постигнутих резул
тата и осталих услова који су тражени.
Расподељено је 24,5 милиона динара,
док је по другом основу, за тренинге
дворанских клубова распоређено
додатних пет милион
 а динара.
Председник Слађан Манчић је под
сетио и да ће се за побољшање спорт
ске инфрастрктуре издвојити још 15
милиона динара, што значи да ће у
овој години, за подршку и развој спор
та бити утрошено укупно око 50 мили
она динара.
Када је реч о додели средстава из
буџета за редовне активности и про
граме удружења за ову годину је обез
беђено 8,5 милион
 а динара, а за ова
средства је конкурисало 60 удружења.
Средства је добило 50, расподељено
је око 7,3 милиона динара, док је 1,2
милиона остало нераспоређено тако
да постоји могућност да се изађе у
сусрет каснијим потребама удружења.
И за конкурсе у области културе је
било предвиђено 8,5 милиона динара,
а средства је од 32 захтева добило 28.
Како је информисао Стеван Коваче
вић за њих је расподељено 7.886.000
динара, а нераспоређено је остало
600.000 динара. Реч је, углавном, о
истим културним организацијама и
појединцима као и прошле године, а
средства су обезбеђена за све битни
је културне манифестације.
На овој седници је дата и сагла
сност ЈП „Водоводу“ за набавку
цистерне за пијаћу воду чија је вред
ност 12 милион
 а динара. Локална
самоуправа ће обезбедити пет милио
на динара, предуз еће 4,5 милион
 а, а
остало би ишло путем лизинга или
кредита. Још две одлуке су се тицале
румских јавних предуз ећа, а реч је о
ослобађању локалне самоуправе за
плаћање накнаде за утрошак воде
остварен у објекту - јавни тоалет на
Градској пијаци и ослобађању за пла
ћање накнада и других трошкова у
поступк у прибављања одобрења,
услова, сагласности, потврда, увере
ња и других аката које издају јавна
предуз ећа из њихове надлежности, а
чији је оснивач Општина.
Смиља Џакула

5

ЈП „СТАМБЕНО“

Реконструкција
топловода

Састанак у Градској кући

Овим пројектом се омогућује, са становишта заштите
животне средине, да се у централном делу града избаци
мазут као енергент

П

рограм „Имплементација раци
онализације система даљин
ског грејања у Србији – фаза 4“
немачке развојне банке КфВ завршен
је заједничким састанком представни
ка банке, пројект менаџера за Србију
и Црну Гору, чланова Канцеларије за
имплементацију програма у Србији,
представника румске општине и ЈП
„Стамбеног“ који је реализовао проје
кат.
То је била прилика да се анализира
урађено, виде могућности модерниза
ције, а потом су се гости и на терену
уверили шта је урађено и истакли да
су задовољни оним што су видели.
Подсетимо, румска општина и
„Стамбено“ су кроз овај програм доби
ли 600.000 евра, 80.000 евра од Мини
старства за заштиту животне средине,
42.000 евра је из општинског буџета
и око 30.000 евра су сопствена сред
ства овог јавног предузећа што је кори
шћено за реконструкцију котларнице
Спортска хала.
Реализација ове фазе програма је
у румској општини започела још 2012.
године.
- Током примене је дошло и до изме
не инвестиционог плана, тако да смо
уместо предвиђене реконструкције
топловода и свега 17 топлотних под
станица, успели да модернизујемо
још 17 топлотних подстаница и ура
димо део реконструкције котларнице
Спортске хале. Топловод је замењен и
дограђен у једном делу, укупне дужи
не од 600 метара. Овим пројектом се
омогућује, са становишта заштите

Живан Михајловић

животне средине, да се у централном
делу града избаци мазут као енергент.
Остаће, после реконструкције котлар
ница Робна кућа и Орловићева улица,
само мазутна котларница у ЈНА улици
која греје Пошту и околни део зграда
– каже Живан Михајловић, задужен за
пројекат у ЈП „Стамбено“.
Он додаје да је сада најактуелни
је решавање проблема котларнице
у насељу „Тивол“ где је због великог
губитка топлоте и ниског процента
искоришћености енергената потпуно
оправдано градити нову котларницу, а
што је био и предлог Радне групе коју
је сачинила локална самоуправа упра
во у циљу сагледавања проблема и
доношења решења везано за рад ЈП
„Стамбено“.
С. Џ.
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Михизова кућа званично
се отвара на пролеће

К

ућа познатог писца
Борислава Михајлови
ћа Михиза у Иригу је
потпуно санирана и рекон
струисана – прва фаза је
обухватала грубе грађевин
ске радове , док је у другој
фази, прошле године, ком
плетна санација приведена
крају.
Вредност радова у другој
фази је била 15,6 милиона
динара, од чега је Управа
за капитална улагања АП
Војводине обезбедила 11
милиона, а остатак иришка
општина.
Како сазнајемо од пред
седника Општине Стевана
Казимировића,
Михизо
ва кћерка Мила Јанковић
је прошле године обишла
радове на санирању куће и
била је задовољна како су
они изведени.
– Она се обавезала да
ће опремити једну спомен
собу са Михизовим ства
рима, тако да нам је прео
стало то опремање спомен
собе. Такође, конкурисали
смо за средства, реч је о
око 1,5 милиона динара, за
опремање осталих просто
рија које ће бити у функцији.
Планирано је да се у оста
лим просторијама одржава

Михизова кућа у Иригу

ју књижевне вечери, поетске
вечери, дакле сва дешава
ња везана за културу. Кућа
је поверена на управљање
и одржавање Српској читао
ници – истиче Стеван Кази
мировић.
Он додаје да су представ
ници локалне самоуправе
у контакту са Михизовом
кћерком Милом која живи у
иностранству и да постоји
договор да се кућа званично
отвори и преда на употребу
на пролеће.

– Ми смо се обавезали
да ћемо до тог времена и
опремити комплетно кућу
и надамо се, у априлу или
мају да ћемо и организовати
званично отварање – рекао
је за наше новине председ
ник иришке општине Стеван
Казимировић.
Дакле, простор родне
куће Борислава Михајлови
ћа Михиза наменски ће се
користити у циљу едукације,
популаризације, промоци
је и презентација културних

садржаја иришке општине
али и регион
 а.
Рецимо још, Михизова
кћер Мила је прошле годи
не, поводом две деценије
од смрти Борислава Михај
ловића Михиза говорила о
свом оцу на Сајму књига и
том приликом је изразила
посебну захвалност њего
вом родном граду Иригу,
који у његово име додељује
награду за драмско ствара
лаштво.
С. Џ.

Порез на имовину

Зоне исте, мања корекција цена

О

длукoм о утврђивању просеч
них цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за
2018. годину на територији иришке
општине нису мењане зоне, које су
остале као и у претходној одлуци.
Реч је о четири зоне које су тако
подељене зависно од комуналне опре
мљености и опремљености јавним
објектима, као и повезаности са цен
тралним деловима општине.
– Дакле, зоне су остале исте, само
смо кориговали цене у односу на про
сечну цену везано за промет непокрет
ности у претходној години коју смо
добили из Пореске управе и то су
незнатне корекције – каже за наше
новине Оливера Филиповић Протић,
начелница Општинске управе у Иригу.
Када је реч о наплати пореза у про

Оливера Филиповић Протић

теклој години она додаје да су задо
вољни резултатима наплате.
– Постепено се успоставила дисци
плина везана за испуњавање обавеза
измирења пореза, а добро је дошао и
репрограм. Имали смо доста репро
грама везано за отпис камате, по завр
шетку исплате главнице, зависно од
тога када су људи добијали решења о
репрограму. Морам истаћи да нам се,
у оквиру локалних извора финансира
ња, појачао приход од наплате бора
вишне таксе. Ту покушавамо да уведе
мо већу дисциплину код пружалаца
туристичких услуга и у 2017. години
није било потребе за принудном
наплатом, колеге су више на терен
ишле саветодавно, нарочито у Бањи
Врдник – каже Оливера Филиповић
Протић.
С. Џ.
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Изједначити услове
живота у селу и граду
О

пштина Инђија интензивно ради шу све неасфалтиране улице у свом
на побољшању услова живота селу. Ово је доказ, каже он, да се кому
свих својих грађана, како оних никација са представницима месних
који живе у граду, тако и оних који живе заједница поправила у односу на неке
у селима. Међу пројектима који ће сва раније године.
 У претходних десет година када
како допринети квалитетнијој свако
дневници јесте онај који се односи на није било о чему да се пише, у меди
асфалтирање свих неасфалтираних јима се говорило како су се представ
улица, а њих је више од 70 на терито ници локалне самоуправе састајали
рији општине Инђија. Како каже пред са представницима месних заједница
седник Општине Владимир Гак завр итд. За разлику од тих времена, ми
шено је пројектовање, али је у току сада изузетно добро сарађујемо са
представницима наших села и поку
допуна пројеката.
 Било је сасвим логично да се у шавамо да решимо проблеме који су
току пројектовања појаве неки делови актуелни десет и више година уназад,
улица који нису првобитно уврштени у а немамо потребу да то константно
пројекте. У питању су, такорећи, крако медијски промовишемо  каже Гак и
ви одређених улица у којима има неко додаје:
 На пример, пре само неколико
лико кућа, али нећемо да их изоста
вимо, зато се сада ради допуна
пројеката. Отприлике имамо још
десетак улица које ћемо увр
стити  истакао је председник
Општине Инђија.
Гак је додао да ће радови
почети чим се заврше сви адми
нистративни послови.
 Асфалтирање улица радиће
се од насеља до насеља. Уко
лико се створе повољни усло
ви, постоји могућност да радо
ви крену истовремено у више
места. Уколико се све буде одви
јало планираном динамиком све
улице ће бити асфалтиране до
октобра ове године  каже Гак и
додаје:
 Моја жеља, као неког ко живи
у Инђији јесте да се са асфалти
рањем неасфалтираних улица
што пре почне и да наши сугра
ђани не ходају више по блату,
већ да живе као сви нормални
људи.
У израду пројеката били
су укључени и представници
месних заједница чији је зада
Владимир Гак, председник Општине Инђија
так био, како каже Гак, да попи

дана разговарао сам са представни
цима МЗ Бешка како бисмо решили,
конкретно, вишедеценијски проблем
статуса Дома културе у том селу. Ми
сада исправљамо грешке из неког
претходног периода  каже први човек
инђијске општине нагласивши још да
се представници инђијских села итека
ко питају током израде одређених про
јеката који се односе на побољшање
квалитета живота становника у среди
нама у којима живе.
 Представници села били су укљу
чени и у израду пројеката асфалтира
ња неасфалтираних улица и свако од
њих имао је обавезу да укаже на то
које су то улице неасфалтиране. Уко
лико се направи пропуст, то је и њихо
ва одговорност.
Добра комуникација са пред
ставницима села корак је и ка
остварењу циља водећих људи
инђијске општине који се односи
на останак младих на селу.
 Циљ нам је да изједначимо
услове живота на селу са они
ма који су у Инђији, колико год
је то могуће. То чинимо тако што
желимо младима да омогућимо
да нађу посао и тиме обезбеде
нормалне услове за живот сво
јим породицама. Зато очекује
мо да ће у наредном периоду
бити отворено преко 200 радних
места за становнике неколико
инђијских села. Такође, омогу
ћили смо најмлађима боравак у
вртићима, доступно им је основ
но образовање у месту у којем
живе а ускоро крећемо и са
асфалтирањем неасфалтира
них улица. То су начини и кора
ци који ће бар за неки проценат
повећати могућност да наши
млади не оду из села у град
 каже за крај Владимир Гак,
председник Општине Инђија.
М. Ђ.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ НЕКАД И САД

Два и по века школства у Инђији

Зграда ОШ Петар Кочић

О

сновна школа „Петар Кочић“ у
Инђији основана је давне 1760.
године и најстарија је у Срему.
Први учитељ у тој образовној уста
нови, старој више од два и по века,
био је Исак Арсенијевић (Адамовић).
Стара школа налазила се преко пута
садашње зграде. Била је то мала кућа
која је имала две собе. У једној је била
школа, а у другој учитељев стан. У то
време ова образовна установа звала
се Српска школа.
1847. године стара школска зграда
је порушена, и озидана је нова у којој
се и данас налази радионица за прак
су Техничке школе. У то време улаз у

зграду био је са улице из оба правца,
са десетак степеника. Улазило се у
предворје из којега су на сваку стра
ну водила врата у учионице и ходник
се налазио на средини. У свакој учио
ници била су по два разреда. У једној
први и други, а у другој трећи и четвр
ти. Настава се изводила пет дана
недељно, а четвртак је био нерадан
дан. Распуст је трајао од 1. јула до 31.
августа.
Због повећаног броја ђака из године
у годину, 1926. године јавила се потре
ба за изградњом нове, веће школске
зграде што је и учињено на месту
данашње школе која је почела са

Електронски дневници
Школа „Петар Кочић“ прва
је и, за сада, једина основна
школа на територији општи
не Инђија која је укључена у
пилот пројек ат ресорног
министарства - електрон
ски дневници. Како истиче
Светлана Пешут, директо
рица школе цео колектив је
прошао одређену обуку и
њихове реакције су, за сада,
позитивне.
-Једва чекамо да проје
кат у потпуности заживи,
јер ми тренутно водимо
електронски и дневник у
папирној форми. Сваки
наставник има свој налог и
шифру. Разредни стареши
на има увид у комплетан
електронски дневник а
предм етн и
наставн ик

искључиво у оцене из свог
предмета, тако да не може
нека оцена из другог пред
мета да утиче на субјектив
но оцењивање. Педагошка
служба такође има свој
налог и они могу посебно
да контролишу извештаје
наставн ичк ог
особ ља.
Морам посебно истаћи да
имамо велику подршку и од
родитеља наших ђака, који
су неретко донатори, али и
од Општине Инђије - истиче
Пешут.
Директ ор иц а
„Петар
Кочић“ школе подсећа да је
у овај пилот пројекат укљу
чено укупно 200 школа,
поред њих и две средње
инђијске, Гимназија и СШ
„Др Ђорђе Натошевић“.

Светлана Пешут
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Школски
часопис
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Туристичка сигнализација

Ученици ОШ „Петар Кочић“ веома
су активни у свим сегментима, па
поред тога што се успешно баве
спортом и бележе запажене резулта
те, један број њих укључен је у рад
новинарске секције коју води учите
љица Светлана Милојевић. Мали
новинари вредно раде на темама
које се касније објављују у часопису
„Школски свет“. Часопис је доступан
на огласној табли или у електронској
форми на званичном школском сајту.
Како је истакла директорица школе
Светлана Пешут школски часопис је
недавно доживео своје издање.
радом 11. јануар
 а 1937. године. У то
време носила је име Државна народна
школа Краљ Петар I.
Садашња зграда изграђена је 1938.
године када је опет променила назив,
овог пута у Државна основна школа са
српскохрватским наставним језиком.
Избијањем Другог светског рата, шко
ла се сели у старе просторије и доби
ја назив Хрватска пучка школа, коју
су похађали ученици и православне
и католичке вероисповести. У новој
школској згради почиње са радом Гра
ђанска школа. После Другог светског
рата долази до пораста броја станов
ника у Инђији, што је захтевало отва
рање две основне школе. У школској
згради тада се налазила Прва непот
пуна државна реална гимназија и то
све до 1949. године. После тог перио
да постаје Осмогодишња школа.
До 1960. године није био обичај
да се школама дају имена познатих
људи, школа се у периоду од 1950.
године до 1960. године звала Основна
школа број један. Из записника са сед
нице Наставничког већа одржане 18.
марта 1960. сазнајемо да школа доби
ја садашње име ОШ „Петар Кочић“, на
предлог тадашњег директора Њего
ван Милована. Тада је одлучено да
Дан школе буде 22. март, дан када је
Петар Кочић одржао говор на Сабору
у Сарајеву где је јавно иступио против
аустро-угарске власти и стао на стра
ну потлаченог босанског сељака.
Године 1965. дозидана је зграда уз
постојећу у правцу зграде Општине.
Убрзо је дограђен и део у смеру Миле
тићеве улице. Данашњи изглед школа
је добила 1971/1972. године када су
дограђени сви потребни кабинети и
сала за физичко васпитање.
Данас Основна школа „Петар Кочић“
броји 37 одељења међу којима су и
подручна у згради поменуте обра
зовне установе у насељеном месту
Љуково. Настава се изводи у две сме
не и школа је у потпуности опремље
на свим неопходним помагалима за
несметану реализацију наставе.
М. Ђ.

Обновљена туристичка сигнализација (фото- www.indjija.net)

З

авршени су радови на репарацији
оштећене и дотрајале туристичке
сигнализације на територији општи
не Инђија. Туристичка организација
започела је крајем прошле године спро
вођење планираних активности на обно
ви туристичке сигнализације у неколико
насеља општине Инђија: Стари Сланка
мен, Бешка, Крчедин и Чортановци. Нај
пре су на терену евидентиране потребе
репарације оштећених и дотрајалих зна
кова и урађена је спецификација потреб
них радова, да би се затим приступило и
радовима на терену. Замена туристичке
сигнализације извршена је захваљујући
пројектима који су подразумевали „осве

жавање“ туристичке сигнализације у
поменута три инђијска села.
У оквиру предвиђених радова поста
вљени су нова туристичко-информатив
на табла у Бешки испред Дома културе,
две туристичко-информативне табле на
кеју у Старом Сланкамену, мање инфор
мативне табле испред важнијих објека
та, као и обновљени бројни путокази.
Како туристичка сигнализација предста
вља важан елемент квалитета услова за
прихват и боравак туриста, Туристичка
организација планира да и у наредном
периоду посвети пажњу како одржава
њу постојећих, тако и постављању нових
знакова. 
М. Ђ.

Састанак Система 48

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Нови бунар до марта

Н

а последњем састанку Систе
ма 48 у Инђији одржаном у петак,
9. фебруара представници ЈКП
„Водовод и канализација“ потврдили су
да ће почетком марта бити завршени
радови на батерији бунара 24 на инђиј
ском изворишту.
Како су истакли, нови бунар неће ути
цати само на квалитет, већ и на количи
ну воде која је неопх одна за стављање у
пробни рад постројења за прераду воде
у Инђији, које није у функцији већ дуже
време.
- Очекујемо да добијемо још један
одређен број литара у секунди што би
свакако омогућило да коначно пустимо

фабрику воде у рад. Међутим, чак и када
нова батерија буде стављена у функци
ју, за пуштање фабрике воде у рад нео
пходно је решити одређене проблеме.
Пре свега, пронаћи нову фирму која ће
извести неопх одне радове, јер је прет
ходни извођач радова у стечају - истакао
је након састанка Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија.
- То је много више проблема него што
је само обезбеђивање довољних количи
на воде. Ми ћемо учинити све да у што
краћем временском периоду постројење
за прераду воде пустимо у пробни рад каже председник Општине Инђија.
М. Ђ.
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Крњешевци

Сурдук

ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Путна инфраструктура приоритет
општинског руководства

Ц

ентри у већини села на територији
општине Стара Пазова уређени су
или се ради на њиховом уређивању.
Након Војке, и центри у Сурдуку, Крњешев
цима и Голубинцима добиће сасвим нови
изглед.
Председник ове сремске општине Ђор
ђе Радиновић истакао је да је приоритет
општинског руководства да ова локална
самоуправа буде препознатљива по уре
ђеним центрима и путној инфраструктури у
свим насељима.
- У овој години планирамо да уредимо и
међумесне путеве. Пројекат ће се радити
по принципу јавно - приватног партнерства,
па ће тако бити уређени следећи међуме
сни правци локалног карактера: Крњешев
ци – Стара Пазова, Војка - Стари Банов
ци, Сурдук – Нови Бановци и Голубинци
– Попинци, а биће уређена и два путна
правца регионалног карактера и то Нова
Пазова – Инђија и Стари Бановци – Рума.

Ђорђе Радиновић

Изградња путева очекује се почетком авгу
ста, а уз поједине путне правце планирамо
и изградњу пешачко – бициклистичких ста
за – закључује Радиновић.
Крајем прошле године прво су започели
радови у Сурдуку у оквиру којих се ради на
уређењу четворокраке раскрснице на укр
штању Улице Секе Добрички у дужини од
100 метара, Цара Лазара у дужини од 100
метара, Марка Камењара у дужини од 50
метара и Илије Шашића у дужини од 118
метара, као и Дунавске улице у дужини
од 50 метара. Планира се уређење пар
кинга, пешачких стаза, зеленила и ауто
буског стајалишта. Предвиђена је и јавна
расвета са ЛЕД осветљењем, мобилијар и
хортикултурно уређење са око 2.500 мета
ра квадратних зелених површина, док је
одводњавање саобраћајних површина
предвиђено сливницима. Што се тиче сао
браћајне сигнализације, постојећи коло
воз ће се проширити и изградити коловоз

Срђан Савић

ширине шест метара у улицама Цара Лаза
ра и Секе Добрички, а изградиће се и коло
воз исте ширине у Улици Илије Шашића.
Након радова у Сурдуку, приступило се
и уређењу најмањег села у старопазовач
кој општини. Близу 40 милиона динара
опредељено је за уређење центра у Крње
шевцима. Радови који су започели крајем
прошле године изводи новосадска фирма
„Војводинапут“. Председник Савета МЗ
Крњешевци Срђан Савић истакао је да се
из године у годину ради на уређењу уни
штених тротоара који током кишних пери
ода стварају велики проблем мештанима.
- Током протеклих годину и по дана
асфалтирано је свих пет улица у Крњешев
цима, а Месна заједница чини у сарадњи
са општинским руководством све да обно
ви уништене тротоаре. Верујемо да ћемо у
наредном периоду 90 посто тротоара сре
дити, па ће тако, поред уређења центра
којем се радујемо, услови живота у нашем

Мирко Јовановић
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СТАРА ПАЗОВА

Очишћена дивља
депонија

селу бити на вишем нивоу него до сада
– закључује Савић и објашњава да ће се
ускоро кренути са изградњом капеле узи
мајући у обзир да је ово сремско село једи
но у општини Стара Пазова у којој повор
ке приликом сахрањивања иду кроз само
насеље.
У оквиру уређења центра, реконструи
саће се трокрака раскрсница на укрштању
Војачке улице у дужини од 130 метара, Пар
тизанске улице у дужини од 150 метара и
Угриновачке у дужини од око 100 метара.
Постојећи коловоз ће се проширити, то јест
изградиће се коловоз ширине шест мета
ра са разделним острвом и траком за лева
скретања из смера Старе Пазове ка Угри
новцима. У Угриновачкој улици преко пута
школе биће изграђен паркинг простор што
захтева и проширење пешачке зоне, а у
Војачкој улици уредиће се аутобуско ста
јалиште. Што се тиче јавног осветљења,
предвиђена је обнова светиљки ЛЕД расве
том, па ће тако стубови јавне расвете бити
постављени једнострано дуж саобраћај
ница и централно у острвима унутар саме
раскрснице. Уредиће се и одводњавање,
а озелениће се површина од скоро 4.000
метара квадратних. Завршетак радова оче
кује се половином године.
У овој години у општинском буџету издво
јен је и новац у износу од 36 милиона дина
ра и за уређење центра у Голубинцима, а за
израду пројектне – техничке документације
без које је немогуће кренути са извођењем
радова обезбеђено је близу 2,5 милиона
динара. Поред тога, план је да се у зависно
сти од стања на терену асфалтирају поједи
не улице у овом сремском селу за шта ће се
утрошити пет милиона динара.
- У оквиру асфалтирања улица у Голубин
цима уредиће се улице Зоре Авакумовић
према игралишту, Николе Тесле и Паланач
ка у којој је путна инфраструктура у веома
лошем стању, тако да ће проблем мештана
поменутих улица бити решен, а општин
ско руководство је за те намене у буџетској
каси издвојило пет милиона динара - исти
че председник Савета МЗ овог села Мирко
Јовановић.
План општинског руководства је и да се
у овој години изради пројектно – техничка
документација која ће омогућити рекон
струкцију постојеће старе фискултурне
сале чиме ће се добити Дом културе.
С. Станковић

Дивља депонија на путном правцу од
Старе Пазове ка Старим Бановцима укло
њена је захваљујући старопазовачком ЈКП
„Чистоћа“. Обим ове дивље депоније која је
само једна од седамдесетак колико их је
направљено током зиме захтевала је хитну
реакцију надлежног предузећа, тако да се
није могло чекати са редовном акцијом
пролећног чишћења дивљих депонија.
Надлежни апелује на несавесне грађане,
као и пословне субјекте, да не угрожавају
животну средину и адекватно одлажу свој
отпад. Подсећамо, редовне акције чишће
ња дивљих депоније врше се у пролеће и
јесен.
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Незапосленост
мања за 30 одсто
Стопа незапослености на територији
општине Стара Пазова смањена је за 30
посто у односу на исти период прошле годи
не показују подаци Националне службе за
запошљавање. У сремскомитровачк ој
Филијали наводе да је у овој сремској
општини без посла 1.929 лица, а у јануару
прошле године тај број је био 2.760 што
показује да је драстично смањен број неза
послених. Укупно 98 лица са територије
општине Стара Пазова нашло је запослење
у јануару ове године што је и највећи број
запослених у овом периоду у односу на
запошљавање у другим сремским општина
ма. У Срему је без посла 18.854 лица од
којих чак 52 посто чине жене.
С. С.

ИНФРАСТРУКТУРА

Уређење
међумесних путева

Уређење раскрснице
Једна од највећих капиталних инвести
ција у Старој Пазови планирана за ову
годину је реконструкција делова путног
правца Нови Сад - Београд који се прости
ре на делу Старе Пазове. У питању су сао
браћајнице око раскрснице где се укрштају
Улица Краља Петра Првог Карађорђевића
и улице Фрушкогорска, Виноградска и
Масарикова у овом насељу. Радови подра
зумевају замену асфалтних слојева на
делу пута из смера Нове Пазове ка кру
жном току, док ће се на делу пута од кру
жног тока до Новог Сада уклонити асфалт
ни слојеви. Због радова који су обухватали
изградњу ове кружне раскрснице предви
ђена је и нова конструкција коловоза, а
предвиђен је и прелазни коловоз у оквиру
раскрснице. Укупна вредност ове инвести
ције је 43,5 милиона динара од којих је у
општинској каси ове сремске општине
издвојено близу 24,5 милиона динара, док
је остатак обезбеђен из других извора

Јавна расвета
Ове године биће изграђена траса јавне
расвете у коридору деонице пута Стара
Пазова – Стари Бановци, односно у улица
ма Вука Караџића, Бановачке и петље за
ауто – пут Е-75 око кружног тока. Општина
Стара Пазова је половином јануара закљу
чила уговор са Предузећем за пројектова
ње и извођење електро – енергетских радо
ва из Уба које ће обавити грађевинске и
електромонтажне радове вредне преко
шест милиона динара. Након завршетка
радова, сваки учесник у саобраћају моћи
ће на време и са сигурношћу јасно да уочи
трасу пута, ивичњак и евентуалне препре
ке. Јавно осветљење обухвата савремене
светиљке које задовољавају комфор урба
ног насеља, а стубови са светиљкама дуги
10 метара ће бити постављени на сваких
40 метара по средини коридора ове сао
браћајнице и по ободу кружних токова сао
браћаја.

У овој години планира се уређење међу
месних путева на територији општине Ста
ра Пазова. Пројекат ће се радити по прин
ципу јавно - приватног партнерства, па ће
тако бити уређени следећи међумесни
правци локалног карактера: Крњешевци –
Стара Пазова, Војка - Стари Бановци, Сур
дук – Нови Бановци и Голубинци – Попин
ци, а биће уређена и два путна правца
регионалног карактера и то Нова Пазова –
Инђија и Стари Бановци – Рума. Изградња
путева очекује се почетком августа, изјавио
је за РТВ Стара Пазова председник Општи
не Стара Пазова Ђорђе Радиновић и додао
да се уз поједине путне правце планира и
изградња пешачко – бициклистичких стаза.
Пројекат ће трајати годину дана, а све са
циљем да ова сремска општина буде пре
познатљива по уређеном путном инфра
структуром у свим насељима.
С. С.

ГОЛУБИНЦИ

Градња станова
за избеглице
У току су радови на изградњи станова за
избеглице из Босне и Херцеговине и Хрват
ске у Голубинцима у оквиру потпројекта 4
Регион
 алног стамбеног пројекта. Радови
који су започели у октобру прошле године
теку по плану. Подсетимо, у овом селу ста
ропазовачке општине у самом центру гради
се 20 стамбених јединица у оквиру пројекта
који се спроводи уз подршку ОЕБС-а,
УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе,
а финансиран је средствима Европске уни
је. Стара Пазова је једна од 13 општина у
Србији у оквиру овог пројекта у којима се
гради 261 стамбена јединица.
С. С.
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МАТИЦА СЛОВАЧКА

Усвојен извештај
о раду

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
четири различита типа обраде текстила као
што су вез, гобленски вез, хеклање – плете
ње и ткање, које може бити на хоризонтал
ним и вертикалним разбојима. Старопазов
чанке ткају крпаре, ради се и доста одевних
предмета, чарапе за јогу, подметачи, тапи
серије, интересовање је такође за накит,
техником вез на дрвету. Све што се напра
ви је уникатно и самим тим има већу вред
ност и требало би да буде изложено на
заједничкој изложби у марту у Београду у
Музеју занатства.
З. К.

РАДИО СТАРА ПАЗОВА

Чланови Управног одбора Месног одбо
ра Матице словачке у Старој Пазови су
усвојили извештај о раду као и финансијски
извештај за претходну и план рада за ову
годину. Целе године се бележе многе актив
ности, од предавања о знаменитим исто
ријским личностима, учешћу на Словачким
народним свечаностима, на фестивалу у
Словачкој до организације фестивала Рас
певани Срем и можемо бити задовољни са
реализованим планом, рекла је председни
ца пазовачког МОМС-а Ана Балаж. За ову
годину су поред осталог планирана преда
вања посвећена стогодишњици од завр
шетка Првог светског рата са промоцијом
публикације Јарослава Микловица и изда
вања хронике о Људмили Хурбановој, коју
спрема Катарина Вереш. Крајем фебруар
а
ће у Старој Пазови бити одржана Годишња
скупштина Матице словачке у Србији.
З. К.

ДОМ ЗДРАВЉА

Више оболелих
од грипа
Протеклих дана у службама за општу
медицину и здравствену заштиту деце при
старопазовачком Дому здравља примљено
је 340 пацијената са респираторним инфек
цијама као што су прехлада или грип што је
у односу на прошлу годину дупло већи број.
Надлежни истичу да и поред смањеног
броја лекара, службе функционишу и апе
лују на пацијенте да буду стрпљиви. Што се
тиче оболевања од морбила, у односу на
последњи податак од шесторо оболелих у
општини Стара Пазова, број пацијената се
није повећавао.
С. С.

СКУД „ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Радионица
старих заната

Старим занатима ка новим могућности
ма – назив је десетодневне радион
 ице, коју
организује Удружење жена при СКУД „Јан
ко Чмелик“ у сарадњи са Националном
асоцијацијом „Стари занати – домаћа ради
ност – Наше руке“. У питању су обуке за

Хиљадита емисија
„Прозори душе“

На таласима Радио Старе Пазове је еми
тована хиљадита емисија „Прозори душе“,
ауторке и водитељке Јелице Деспот. Иако
су почеци били тешки и неизвесни, емисија
је већ након првог емитовања имала своје
слушаоце и покренула нешто ново у локал
ној средини. Отворене су теме о којима се
није много причало и постала је прозор у
свет за особе са инвалидитетом, афирми
шући их а уједно и решавајући њихове про
блеме. Идеју је подржала тадашња уредни
ца Весна Милетић, а за препознатљиву
шпицу се постарао певач Беки Бекић. У
току ових 25 година кроз емисију је прошло
око 7.000 гостију, од којих је свако оставио
део себе и своје душе, што веома радује
Јелицу Деспот. И након ове јубиларне, еми
сија „Прозори душе“ слушаће се и надаље
у редовном термину, понедељком од 18
часова. Она иде заједно уз име ове медиј
ске куће, слушаоци знају да ће након увод
не шпице чути глас тетка Јелице, и зато
треба да се емитује докле год буде РТВ
Стара Пазова, сматра директор Милош
Лазић.
З. К.
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претходној години. На својој првој само
сталној изложби у Старој Пазови излаже
графике из циклуса „24 часа“, којим прика
зује проток времена, користећи сведене
форме без много боја.
- Моје сликарске активности су остале
првенствено духовне вежбе са јасно изра
женим естетским ставовима о карактеру и
природи сликарства данас - рекао је аутор
изложбе, коју је отворио његов колега Јан
Агарски.
З. К.

ПРЕМИЈЕРЕ

„Пометња у књизи“

„Пометња у књизи“ нова је представа
Основне школе „Херој Јанко Чмелик“ из
Старе Пазове у копродукцији са истоиме
ним СКУД-ом. Режију потписују четири про
фесора – Лидија Гедељовски, Марина
Хавран, Иван Јечмен и Ањичка Балаж, која
је правила и костиме. У питању је ауторски
текст редитељске четворке, рађен у дого
вору са ученицима о томе, које су им бајке
омиљене, те је тако настала ова представа
чији заплет настаје када деца шарајући по
ликовима из бајки, промене њихов изглед а
самим тим и карактер. Порука коју овај два
десеточлани добро уигран ансамбл шаље,
јесте да не треба уништавати књиге и да се
према писаној речи треба односити са
поштовањем.

ГОЛУБИНЦИ

Мачкаре

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Изложба Растислава
Шкулеца

На фебруарској изложби у Галерији Цен
тра за културу Стара Пазова представља
се Растислав Шкулец, академски сликар
родом из Срема, који живи и ствара у Беге
чу. Носилац је неколико признања, међу
којима је и награда „Сава Шумановић“ у

Традиционалне Мачкаре су одржане у
Голубинцима. У суботу је одржан маскен
бал, где је изабрана најлепша маска, а
прво место је освојила Маја Самјанов, која
је имала маску пауна. Поред маскенбала
одржан је и целовечерњи културно умет
нички програм, који су употпунили гости из
Хрватске, плесни клуб „Феникс“. У недељу
је одржан карневал, а догађај су увеличали
ученици основних школа из Старе Пазове,
Војке, Инђије и Голубинаца, који су својим
маскама привукли велику пажњу гледала
ца, који су и ове године у великом броју
испратили Мачкаре.

14. FEBRUAR 2018.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ДОМ ЗДРАВЉА

Хуманост
Огарчана на делу

ствену књижицу. Овим системом смањују се
гужве у ординацијама, пацијенти не мора
ју сваког месеца да долазе по рецепте за
терапију, а лекари могу више да се посве
те хитним случајевима  рекла је Цветковић
Мићић.
Директорица пећиначког Дома здравља
посебно се осврнула на рок трајања елек
тронских рецепата.
 Предност овог система је и што паци
јенти не морају стриктно да се држе дату
ма када су прошлог месеца подигли рецепт.
Рецепти за хроничну терапију важе 15 дана
од датума када је први пут прописано, а сва
ког следећег месеца за који је лек прописан,
пацијенти лекове могу да подигну у времен
ском периоду од седам дана пре до седам
дана после датума када су лекови пропи
сани – истакла је директорица Цветковић
Мићић, и додала да је важно да пацијенти
знају да уколико им је промењена терапи
ја, са новим специјалистичким извешта
јем одлазе код свог изабраног лекара, који
сторнира претходну терапију, без обзира на
колико је месеци прописана, и напише нову.

ЈКП „САВА“

Поклон из Београда

В

озни парк Јавног комуналног преду
зећа „Сава“ је богатији за још једно
возило. Овај пут у питању је терет
но возило за уклањање снега са колово
за, који ће овом Јавном предузећу знатно
олакшати зимско одржавање путева.
Председник Општине Пећинци Жељ
ко Трбовић и директор Јавног комуналног
предузећа „Сава“ Жељко Милићевић су у
четвртак, 8. фебруара преузели кључеве
возила, које је донација Јавног комуналног

Стигао камион за уклањање снега
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Електронски рецепти
П
ећиначки Дом здравља „Др Драган
Фундук“ међу првима је у Срему увео
систем издавања електронских реце
пата. Пацијенти који имају прописане тера
пије од стране специјалисте неће морати
сваког месеца да иду по терапију, а према
речима Дубравке Цветковић Мићић, дирек
торице Дома здравља овим системом знат
но је олакшан посао и лекарима и фарма
цеутима.
 У питању су обновљиви електронски
рецепти од једног до шест месеци. То зна
чи да лекар прописује пацијенту рецепт на
основу терапије коју му је одредио лекар
специјалиста, односно у зависности од
тога када му је заказана следећа контрола.
Максимум је шест месеци, а на одабраном
лекару је да процени да ли рецепт пише на
два, три, четири или шест месеци. Пацијент
добија папирнати рецепт са којим одлази
у апотеку која прима електронске рецеп
те, где може да подигне своје лекове. Сва
ког следећег месеца, у зависности од тога
на колико му је прописан рецепт, пацијент
лекове подиже у апотекама само уз здрав
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предузећа „Градска чистоћа“ Београд.
Како нам је рекао председник Трбовић,
возило је намењено за уклањање снега са
коловоза уских улица, паркинг простора,
раскрсница и пешачких прелаза, шетали
шта, као и дела путева који су у надлежно
сти општине Пећинци, а возило поседује и
опрему за посипање соли и ризле.
 Нама је приоритет да све улице буду
подједнако чисте и проходне, како би сва
ки грађанин наше општине био у прили
ци да током снежних падавина
нормално обавља свакоднев
не активности. Такође, за јед
ну локалну заједницу веома је
важно и да све комуналне слу
жбе функционишу без пробле
ма, а проходност путева током
зимског периода од изузетног
је значаја. ЈКП „Сава“ поседује
један стари камион са којим по
потреби прискачу у помоћ Срем
путу у време снежних пада
вина – рекао је Трбовић, који
се захвалио Градској чистоћи
на донацији и нагласио добру
сарадњу општине Пећинци са
овим предузећем, које је прошле
године донирало ЈКП „Сава“
цистерну за воду.

У просторије пећиначког Црвеног крста
6. фебруара је пристигла нова количина
половне гардеробе, коју су прикупили
чланови Савета месне заједнице Огар.
Једанаест кутија претежно дечје гарде
робе, уредно сложене и испеглане,
спремне су за коришћење, а према речи
ма Милана Алексића, члана огарског
Савета месне заједнице, акција прику
пљања одеће и обуће се наставља.
 У просторије нашег Савета свако
дневно пристижу одређене количине
коришћене одеће и обуће. Недавно смо
предали Црвеном крсту Пећинци велику
количину коришћене гардеробе за одра
сле, а овај пут смо прикупили претежно
дечју гардеробу, као и одређену количи
ну играчака – рекао је Алексић.
Како су нам рекли у пећиначком Црве
ном крсту тренутно је најпотребнија обу
ћа, посебно дечја, с обзиром да се потра
жња за половном гардеробом повећава
током зимског периода.

АКЦИЈА „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“

Испоручено 400
килограма чепова
У Пећинцима је у недељу, 11. фебру
ара испоручена нова количина чепова
од пластичне амбалаже, која је прику
пљена у оквиру акције „Чеп за хенди
кеп“, у којој пећиначка локална самоу
права, као и бројна предузећа, јавне и
образовне установе, удружења грађана
са територије општине Пећинци, уче
ствују већ трећу годину заредом.
Сада је предато 400 килограма пла
стичних чепова, а Зоран Мартинов,
председник овог удружења рекао је да
је веома задовољан акцијом која се
спроводи у општини Пећинци.
 Заиста сам презадовољан јер сте ви
једна од ретких општина која редовно
испоручује велике количине чепова.
Сакупите више него наш град Зрења
нин и свака част на хуманости и пожр
твованости свих грађана али и локалној
самоуправи која не одустаје од ове
акције и која сваки пут преда све већу
количину чепова – рекао је Мартинов, и
додао да сва физичка лица којима су
потребна ортопедска помагала могу да
се јаве удружењу „Чеп за хендикеп“
путем сајта удружења www.cepzahendi
kep.org, где се, такође, може преузети
формулар за доделу ортопедских пома
гала.
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ИНТЕРВЈУ: Жељко Фајфрић, омиљени писац председника Вучића

Какви су заиста
били Немањићи

У

суботу 17. фебруара, почиње
емитовање ТВ серијала
„Немањићи рађање краљевине“.
Пилот епизода, емитована у оквиру
новогодишњег празничног програма,
није код доброг дела јавности
прихваћена на најбољи начин.
Сем на лошој глуми, ауторима се
замера да говор није примерен
оном времену, све у свему да се
за много пара добило мало. Тим
поводом разговарали смо са др
Жељком Фајфрићем, шидским
адвокатом и писцем многих књига из
средњевековне историје Срба, међу
којима је и „Света лоза Стефана
Немање“

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Председник
Александар Вучић је у једном
интервјуу споменуо да радо чита
Вашу књигу о Немањићима. С
обзиром на то да сте сигурно
гледали пилот епизоду ТВ серијала,
какви су Ваши утисци о томе како
су Немањићи представљени пред
ТВ публиком?
ЖЕЉКО ФАЈФРИЋ: Драго ми
је ако председник Вучић чита моје
књиге. Аутори серијала су добро
представили Светог Саву. Срби су
били плавокоси и плавооки. Каже се
да су Немањићи својим плавим очима
увек гледали ка југу, нису никад ишли
на север према Угарској. Увек према
Византији. Немању су представили
црног, знојавог, иако није био такав.

Многи замерају глумцима на
„дорћолском акценту“?

МИОМИР ФИЛИПОВИЋ:

Стефан Немања о власти, песми и језику
О власти: У Србији је, чедо моје,
боље бити просјак него цар. Свуда је
то тако. Умре цар, дође други, њега
убије трећи, трећег свргне четврти,
док петог не свргне шести и тако иде
редом док је царева и царства.
Најгоре је кад нема ни царства ни
цара, ни краљевства ни краља, ни
власти ни владара, него само пуст и
распуштен народ, какав је наш,
спреман да сваког олако прихвати за
цара и господара и да га још лакше
збаци и одрекне га се као губавца.
Просјаку се то не дешава. Ја сам,

Чедо моје, имао срећу и несрећу да
владам Србијом. Највише што сам
могао постићи то је да будем велики
жупан, мегалоипанос, а то је често
било, у суштини, бити само велики
слуга великих царева.
Туђи цареви и краљеви не дадоше
нам да оснујемо своје краљевство и
царство. Највећа милост царева
почињала је и завршавала се тиме
да мени, великом жупану, дају да
владам овим народом, синцерли
којим они сами не могу изаћи на крај,
јер нас никада не могу покорити и

признати нас за себи равне. Треба
им неко ко ће уместо њих да се
бакће са овим пустим и врлетним
народом, да има купити војску за
ратове, убира порезе и да их као
велики непробојни живи зид чува од
других народа на границама царства.
Ако то чинимо, добри смо, можемо
бити и велики жупани. Помислимо ли
на себе и своју државу, ето их са
великом војском да нас казне и
покажу нам ко је господар а ко слуга
у нашој рођеној земљи. А кад крену у
поход на Србију, више рачунају на
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Не зна се како су они причали.
Мени је запало за око јединствено
српство; да се Срби уједине, јуриш за
крст часни. Тога нема, то се касније
појавило. Затим аплаузи, што је
непримерено. Па кад каже Стефан
Првовенчани: „Хоће да ми увале
Јевдокију“. Па била је част добити
византијску принцезу за жену. Једно
време Византинци нису удавали
своје принцезе изван Грчке. Кад
су ослабили почели су да их жене
страним принчевима, али чак и онда
то је била част. Аутори су прескочили
и историјске чињенице у тој серији.
Ништа се не зна о Немањином
рођењу. Он је рођен у Подгорици,
такозвана Рибница, крстио га је
католички свештеник. Немања се,
тек негде око тридесете године, када
је дошао у Рашку, поново крстио
по православном обичају, у цркви
Светог Петра у Новом Пазару. То је
спектакуларан, врло битан моменат,
а тај део су прескочили. Друга ствар,
показују само како Немања побеђује
– па Немања је и губио. Он има више
изгубљених битака него добијених,
али ратове је добијао.
Када је изгубио рат са Византијом,
ушао је у логор где је био византијски
цар. Предао се у кошуљи босоног,
голих руку са конопцем око
врата, носећи мач. Клекао је пред
византијског цара и дао му мач и овај
га је стварно провео кроз Цариград.
Био је тамо неко време и видео
шта је Византија и непослушност
према њој. Затим је био веран цару
Манојлу. Тек касније кад су крсташи
пролазили кроз Србију, он се опет
окренуо против Византије. Његова
историја је дугачка, има много
материјала, а у серији су све то
збрзали.
Стефан Првовенчани и Свети Сава
писали су житије о светом Симеону, о
чему се понешто износи у серији.
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којих су неки умели да трају и дужи
низ година.
Ипак Србија ни у једном моменту
није назадовала, напротив, сваки од
Немањића додавао је нешто на снази
држави, неко више, неко мање, али је
увек само – додавано.
У вези са тим појављује се и цела
галерија женских ликова, принцеза
које су удаване за Немањиће и које
су умеле тако да се поставе да
постану и битан део српске историје.
Изузетна је улога и црквених
великодостојника, архиепископа,
касније патријарха.
Овде се само може претпоставити
да је већина њих, а можда и сви,
била Немањићке крви.
Као и у свим европским земљама,
мора да су и овде Немањићи
покушавали да на водећа места у
цркви поставе своје рођаке, да ли из
директне, да ли из неке споредне
лозе.
Укратко, историја Немањића је
надасве узбудљива, интересантна,
али још више поучна.

О чему говори Ваша књига о
Немањићима?

Ово је прва књига велике саге о
породици Немањић, породици која је
владала у време њеног највећег
уздизања. Много тога што је најлепше
у историји Србије везано је баш за
Немањиће, а и сваки Србин можда и
не помишља да је много тога на чега
је највише поносан, створено баш у
време Немањића.
На првом месту држава, најпре
жупа. Онда краљевина па царевина.
Међу достигнућа Немањића спада и
стварање Српске православне цркве,
прво Архиепископије па Патријаршије.
Хиландар је створен захваљујући
њима. Уско са тим везано је и
изидавање и исликавање читавог
ланца манастира по целој Србији и
Македонији, Косову и Метохији са
својим црквама, а све то спада међу
највећа културна достигнућа
човечанства.
Почеци писмености и српске
књижевности везани су опет за
Немањиће. Зар има лепше симфоније
речи и стихова од оних у житијима?
И сам живот Немањића јесте оно
што је у неким моментима равно
најузбудљивијем роману.
Шта је све у своме животу претурио
Стефан Немања, од роба са
конопцем око врата кога вуку
Цариградом, до тога да за неколико
година након тога жени свога сина са
византијску принцезу? Човек би
помислио да то може бити једино у
филму, и то оном лошијем.
Његов син Стефан, касније
Првовенчани, показује изванредну
сналажљвост, најпре у сукобима са
својим братом Вуканом, па са
околним владарима, а много тога
успева уз помоћ свога брата Светог
Саве.
Тако је и краљевска круна дошла у
Србију. Није тајна да су Немањићи,
скоро па сви били и те како осетљиви
на власт, укратко – властољубиви.
Стога и чести сукоби између њих,
мало која смена власти је прошла без
трзавица и правих ратних сукоба од

наше војсковође него на своје.
Испред своје војске шаљу гласнике
да објаве како ће цар срушити
великог жупана, а на његово место
поставити онога војсковођу српског
или кнеза који му највише помогне.
Српски полкови прелазе тада, један
по један на страну цареву, а велики
жупан бежи са мало присталица у
најдубље шуме и пећине, или тражи
заштиту којег другог цара.
Српског владара не призна нико,
ни цар ни краљ, ни папа ни
патријарх, ни туђинац ни брат, па ни
последњи опанчар.У Диоклитији је
био баш један убоги опанчар Блаж.
Ни тај сиромашни опанчар ме није
признавао. Дојадило опанчару шило
и опута па се одметне у шуму и на
друмове и накупи доста дружине, све

истих као он. Наумио Блаж опанчар
да се окруни и завлада не само
шумом и друмом него целом
државом. Чедо моје, кад то науми
опанчар, како неће кнез и војвода.
На крају све је остајало како је и
било, само је шило остало без
опанчара, кнежевине без кнезова, а
војске без својих војвода. Бог и сви
свеци су ми помогли. Чедо моје, шта
је друго наша историја него
непрекидно постављање и
свргавање владара, безброј покушаја
да се успостави власт и држава.
Кад сам се родио, имао сам све, а
добио име Немања, онај који ништа
нема. Друго ми је име Стефан, онај
који носи венац, Стефанос,
овенчани, а на моју главу није пао ни
венац ни круна. Сад сам Симеон

монах, а од свега имања остало ми
ово оронуло тело, а од власти гола
душа. Сад ово тело предајем земљи
по којој је ходило, а душу своју
грешну препуштам теби, чедо моје,
да је молитвама својим очистиш од
грехова пред судијом небеским.

Занимљиво да баш нема јасног
објашњења зашто су многи
Немањићи били свеци, а цар Душан
никада није то постао, иако је
Србије за његово време постала
царевина?
Након крунисања, грчка црква је
бацила анатему на Душана и Цркву.
Тек је кнез Лазар измирио Српску
православну цркву са Грчком. Српска
православна црква се није одрекла
патријаршије. Грци су били цареви
и патријарси, Срби могу бити само
краљеви и архиепископи, а цар Душан
се дрзнуо да се прогласи за цара.
Формално оправдање зашто Душан
није светац је то што је задавио оца
Стефана Дечанског. Прави разлог
је сукоб са Грчком православном
црквом. Српска православна црква
је дуго била под утицајем грчке, а

О песми и музици: И песма,
чедо моје, песма и свирка чине
народ. Свака птица својим гласом
пева. И сваки народ има свој глас и
своју песму по којој се познаје. Кад
сретнеш странца, не питај никада ко
је и одакле је. Пусти га да запева
или засвира и све ће ти се само
казати. Одмах ћеш знати да ли је
Бугарин или Грк, да ли је дошао из
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касније под руском. Тако је и остало.
Иначе, цар Душан није једини наш
цар. Има четири српска цара. Имамо
Душана, његовог сина Уроша, затим
Симеон Синиша Душанов полубрат,
син Стефана Дечанског. Симеон се
прогласио за цара кад се распало
царство после Урошеве смрти. И онда
његов син Јован који је направио
Велике Метеоре. То је последњи цар
Немањићки, додуше кратко, око пола
године. Замонашио се и отишао у
Велике Метеоре. Четири цара. То
је мало ко знао. Сви смо упамтили
Душана, али његово царство је
трајало кратко.
Значи историју су писали
властодршци?
Деспот Стефан Лазаревић направио
је култ око Лазаревића, а њима је то
требало, пошто је Вук Бранковић хтео
да га сруши са престола.
Шта је определило Александра
Вучића да се заинтересује за Ваше
књиге?
Вучић је имао конференцију за
штампу и причао је како није имао
никаквих обавеза па је читао. Мене
је поменуо трећег: „Од Фајфрића
читам Немањиће“, рекао је у некој ТВ
емисији.
Како су живели Немањићи?
Стварно су живели у брвнарама,
како се приказује у ТВ серији. Чак
и код цара Душана, кад долази
Кантакузин код њега, двор је био од
дрвета. И у остатку Европе је било
тако. Тако се живело тада. Код Уроша
Првог, кад је долазило византијско
посланство поводом удаје њихове
принцезе, живело се скромно. Тек
касније, Милутин кад је кренуо
према Византији и почео освајати
византијске територије, одједном они
добијају и богатство, сто година после
Немање.

равне Унгарије или из прекоморских
земаља. Ако му језик не можеш
разумети, његово певање и свирање
увек ћеш разумети. Гусле и дипле,
трубе и тамбуре, свирале и цитре
говоре све језике света. Али као што
птица никада не изневери свој пев,
тако ни ниједан народ не може
певати туђим гласом и туђу песму.
Шта би, чедо моје, било да славуј
загракће, а ластавица запућупуриче?
Не би то било природно нити Богу
угодно. Нека увек орао кликће, ћук
ћуче, а сваки народ нек пева своју
песму, својим гласом.
Није зло, чедо моје, чути и знати
туђу песму. Зло је заборавити и не
знати своју. Тешко је ономе ко своју

Иначе, цар Душан
није једини наш цар.
Има четири српска
цара. Имамо Душана,
његовог сина Уроша,
затим Симеон
Синиша Душанов
полубрат, син Стефана
Дечанског. Симеон се
прогласио за цара кад
се распало царство
после Урошеве смрти.
И онда његов син
Јован који је направио
Велике Метеоре

песму не пева. Чудо је песма, сине
мој.
У маленој свирали, не већој од
детињег прстића, можеш понети целу
Србију. Наши војници, каравани и
бродови, носили су је од Хиспаније
до Персије. Ту сред Цариграда, кад
год сам хтио дознати има ли којег
Србина на Базару, слао сам свирца
да из мале свирале пусти нашу
свирку.
И, гле чуда, она је привлачила
свакога Србина који се ту у туђини
затекао. Препознали су своју песму у
вашарској вреви и прилазили јој као
омађијани.
Крила Бог не даде човек, но
анђелу. Уместо крила Бог је човеку
дао песму да на њој летети може као
анђео. Ако је ишта у човеку анђеоско

Све у свему, имате или немате
примедбу на ТВ серијал о
Немањићима?
Што се тиче костимографије, у
реду је, али што се тиче радње ту
је испрескакано више него што је
требало. Мало уметничке слободе
и то је то. Глума је очајна, као да
рецитују. И смета ми део кад је Ана
дошла, па деци препричава догађај,
уместо да то прикаже она прича као
документарна емисија. Онда долази
византијски цар, па Немањи прича
шта се све десило. Ми то нисмо
видели. Пола тога је неразумљиво,
од прекрштавања, па до свађе са
братом.
Која историјска ТВ серија по
Вама је урађена најбоље до сада?
„Вук Караџић“, без сумње. Милован
Витезовић зна добро, он је и песник,
али он добро познаје ствари и ту није
било никаквих претеривања, већ је
то мајсторски урадио. „Александар
Обреновић“ је такође добар. Не
можеш ти никад стопостотно
погодити, али то је то. А у серији о
и божанско онда је то песма.
Песма је бестелесна као и душа
човекова. У песми душа народна
обитава. Тело човеково земљи тежи,
душа и песма небу, у висине. Песма
се уздиже изнад телесног састава
човека. Све што се обичном речју и
причом не може исказати, стаје у
песму и свирку. Зато се певање и
свирање никада не може речима
испричати. Песму можеш само чути
и осетити оним својим духовним
честима из којих је и сама песма
састављена.
Чедо моје, Србија је тамо докле
год допире наша песма и свирка. И
запамти да је та ваздушна струја
песме и свирке из свирале најтврђа
граница народа и државе. Тврђаве и
градови од камена освајају се и руше
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Др Жељко Фајфрић:

Немањићи су били
изузетно властољубиви

Немањићима су много прескочили,
тако да сам и ја тешко пратио.
Кренула је заинтересованост, како
год. Ипак, људи су жељни оваквих
серијала.
Као да је боље прихваћена
серија „Сенке над Балканом“?
Тамо се појављује лик Мустафе
Голубића о коме сте писали у
својим књигама?
Голубић је веома занимљив лик.
Учествовао је у организацији убиства
Троцког. Он је измакао из Солунског
процеса. Хтели су и њега да убију,
па је зато рекао да ће се осветити.
Смедерево кад је одлетело у ваздух
– он га је минирао. Тачније, дошао
је из Москве. Тита су сменили, а он
је документ о смени поцепао, па су
Руси послали Голубића да га смени
или убије. Зато га је Тито после
тога издао Немцима. И Немци су га
тако повредили, да су га на столици
изнели на стрељање. Кад су га Руси
ископали, ниједна кост му није била
читава. Сахрањен је у СССР-у, у
њиховој алеји великана.

и лако зарастају у траве и жбуње,
куће и дворци се претварају у пепео.
Једина неразрушива граница и
тврђава народна је песма и свирка.
Чујеш је, а не видиш је. Постоји, а
невидљива је. Неопипљива је као и
душа. Мачевима је не можеш исећи,
стрелом је не можеш погодити,
копљима је не можеш пробости.
Огањ је не може сагорети, вода је не
може потопити. Зато љубите, чедо
моје, своју песму и свирку као душу
своју. И пазите добро да вам пред
кућом никада не свира туђа песма и
заигра туђе коло.
О српском језику: Народ који
нема своје књиге и свог писма, својих
књигописаца и својих књигољубаца
не може се називати народом. Ми

Сами Немањићи показаће се у
овоме периоду (али и касније) као
изузетно властољубиви, а у
међусобним окршајима за власт
понекад и немилосрдни, али
надасве даровити и способни. У
овом периоду Немањићи су успели
Србију да уведу у токове европске
политике и ондашњих збивања.
Било је доста различитих веза са
европским дворовима, али ипак
највише са Византијом.
Има једна интересантна ствар.
Погледи Немањића искључиво су
окренути ка југу, ка Византији. На
ту страну ишла су освајања, али са
те стране, у овом периоду, дошао
је и скоро сав културни утицај.
Немањићи су били фасцинирани
Византијом, имитирали су је у
многим стварима, а већ код краља
Милутина појављују се и
размишљања о освајању
Цариграда, вероватно као и мисли
о смени тамошње Византијске
царске династије са династијом
Немањића. Ипак, чекало се све до
цара Душана да та размишљања
буду претворена и у делимично
остварен успех.
И сада када се упореди
постепени успон Стефана Немање
са позицијом коју ће да добије
краљ Милутин, види се какав је
огромни пут прешла Србија за тих
век и по. Од обичне византијске
покрајине израсла је у веома јаку
државу, а Немањићи од обичне
породице постали су владарска
династија која је своје владаре
женила са принцезама из тада
веома моћних европских држава.
Без сумње, Немањићи су били

права владарска династија, ни
остале европске династије се нису
разликовале од ње. Све слабости
које су имале остале европске
владарске куће, нису биле стране
ни Немањићима, и то углавном
што се тиче односа у оквиру
породице, борбе за власт,
неслагања па и побуна властеле,
разних политичких сплетки, итд.
Оно чиме Немањићи
фасцинирају у овом периоду, јесте
реалност којом су схватали своје
место и место Србије у тадашњој
Европи. Ниједног момента они
нису показали претерану амбицију,
увек свесни онога шта могу и шта
им је најкорисније, себи су
изградили чврсто упориште и
основу.
Још нешто има код Немањића.
Они су схватали политику као
вештину (уметност) могућег, никада
нису били без савезника и сваки је
њихов подухват био унапред
дефинисан стварањем потребних
савеза.
Ни ратови које су Немањићи
водили нису били неконтролисани,
а још мање толико масивни да би
неуспех у њима довео до обарања
династије или државе. Све до
битке код Велбужда 1330. године,
они нису водили тако велике битке
које би решиле судбину државе. А
и ту битку нису Немањићи
изазвали, већ им је наметнута.
Сва освајања Немањића у овом
периоду су постепена, увек
усмерена ка југу, увек ка Византији.
То су биле богате области и таквим
освајањем Србија је само јачала,
како економски, тако и културно.

смо понекад били записивани туђом
руком у туђим књигама и туђим
писмом.
А перо у туђој руци, сине, опасније
је од мача. Постаћемо народ кад се
својом руком запишемо у својим
књигама и својим језиком и писмом.
Чувајте се, чедо моје,
инојезичника. Дођу неприметно, не
знаш кад и како. Клањају ти се и
склањају на сваком кораку. И зато
што не знају твој језик улагујути се и
умиљавају. Никад им не знаш шта ти
мисле, нити можеш знати јер обично
ћуте.
Они први који долазе да извиде
како је, дојаве другима, и ето их,
преко ноћи домиле у непрекидним
редовима као мрави кад нађу храну.
Једног дана тако осванеш опкољен

гомилом инојезичника са свих
страна.
На земљу коју тако освоје
инојезичници не треба слати војску.
Њихова војска долази да ти узме
што је њихов језик освојио. Језик је,
чедо моје, тврђи од сваког бедема.
Кад ти непријатељ провали све
бедеме и тврђаве, ти не очајавај,
него гледај и слушај шта је са
језиком.
Ако је језик остао недирнут, не бој
се. Пошаљи уходе и трговце нек
дубоко зађу по селима и градовима,
нек слушају. Тамо где одзвања наша
реч, где се још глагоља и где се још,
као стари златник, обрће наша реч,
знај, чедо моје, да је то још наша
држава, без обзира ко у њој влада.

Стефан Немања /1114 – 1200/
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ПРОБЛЕМИ СА СТРУЈОМ МЕШТАНА СРЕМСКЕ РАЧЕ

У 21. веку живот под свећом

Мештани Сремске Раче често су без струје

Мештани Сремске Раче кубуре са изненадним нестанцима струје, који трају по неко
лико сати. Услед струјних удара страдају им кућни апарати, а да зло буде веће, са
нестанком струје одмах остану и без воде

М

ештанима Сремске
Раче живот уопште
није лак. За своје
село кажу да је енклава, јер
да бисте стигли до Сремске
Раче, морате да прођете
државну границу и царину.
Оне који имају ту (не)срећу
да живе у овом митровачком
селу муче и ненајављени
нестанци струје и воде.
За оне који нису упознати
са историјом овог села,
Сремска Рача је за време
Другог светског рата ком
плетно спаљена, од 220 кућа
само три нису изгореле. Од
1958. до 1960. село је доби
ло нисконапонску мрежу, а

Драган Мицић

1975. је изграђен локални
водовод.
Пре неколико година изво
дили су се радови на дале
ководу, па су Рачани недељу
дана били без струје по цео
дан. Тада су им из Електро
војводине рекли да се стрпе,
јер након што се заврши ула
гање у нисконапонску мрежу
у селу, проблема са струјом
више бити неће. Међутим,
од радова је прошло неколи
ко година, али мештани
Сремске Раче и даље кубуре
са изненадним нестанцима
струје, који трају по неколико
сати. Да зло буде веће, како
имају сеоски водовод, са

Драган Секулић

нестанк ом струје одмах
остану и без воде. Кажу, без
струје нек ако и преживе,
мада им није јасно да у 21.
веку могу бити толико чести
кварови на мрежи, али без
воде је тешко, поготово оним
домаћинствима која држе
стоку.
Драган Мицић, Драган
Секулић и Мирослав Васи
љевић за М новине причају
да се због нестанка струје,
услед краткотрајних струјних
удара, мештанима кваре
кућни уређаји. Најчешће
страдају телевизори, фрижи
дери, замрзивачи, бојлери.
– Пре је било чим почне

Мирослав Васиљевић

киша знамо нестаће струја,
али сада нема правила, и по
лепом времену се деси да
нестане струје. Постоји тра
фо у Босуту који напаја
Вишњићево, Босут и Срем
ску Рачу струјом и обично се
ту нешто дешава. Прекиди
нису краткотрајни, по неко
лико сати не буде струје,
ненајављено. Најоп
 асније су
оне варијанте када дође тре
нутак да треба да укључе
струју, онда севне па неста
не и тако десетак пута, док
се не устали систем. Онда
сваки апарат који остане
укључен мора да страда.
Мени је пре неколико година

Ђорђе Фаор
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Приватни трафои
на Фрушкој гори
Прошле године почела је
електрификација сремских
поља, саграђене су две
трафо станице на простору
Фрушке горе за потребе
наводњавања воћњак а и
винограда. Трафостаница
на Шуљамачкој главици
пуштена је у рад 29. новем
бра прошле године, радове
је финансирао ЕПС, а укуп
на вредност инвестиције је
36 милиона динара.
Ђорђе Фаор, директор
е л е к т р о д и с т р и б у ц
 и ј е
Сремска Митровица том
приликом је изјавио да та

траф ос тан иц а
отвар а
могућност да се сви људи
који ту имају парцеле при
кључе на електричну енер
гију како би покренули пум
пе за наводњавање. Уште
де су велике зато што је
електрична енергија још
увек доста јефтинија од
других извора за покрета
ње пумпи – истак ао је
Фаор.
Ову трафостаницу ће
моћи да користи око 20
воћара и виноградара са
укупном површином од 170
хектара.

страдао телевизор так о.
Након силних дописа које
сам послао Електровојводи
ни, успео сам да издејству
јем да ми плате поправку
телевизора – каже мешта
нин Сремске Раче Драган
Мицић.
Драгану Секулићу су услед
струјних удара страдала два
замрзивача, међутим како
није био упућен да може да
се жали Електровојводини,
није наплатио штету.
Чим
нес тан е
струје,
мештани остају и без воде.
- Држим свиње, имам
товилиште у којем су сисаљ
ке, моје свиње пију воду коју
и ја пијем, и када нема воде
имам проблем. Имам бунар
у дворишту, па им поливам
свињац, да барем мало
лизну воду – каже Мицић, а
на његову причу се надове
зује његов имењак Драган
Секулић:
– Сваки пети пут будемо
обавештени о искључењу
струје, а они то правдају ква
ром. Замислите сеоско
домаћинство које остане без
воде цео дан. У селу имамо
газда са 30 бикова, а без
воде су. Рачуни редовно сти
жу, ми их плаћамо, а они
нису у стању да нам обезбе
де квалитетну струју.
Да ненајављени нестанак
струје и воде може бити вео
ма непријатан, потврђује и
Мирослав Васиљевић:
- Када нам дођу гости из
иностранства не могу да
схвате да немамо струје, да
нема светла, телефона, ком
пјутера. Зимус је био неки
квар, баш за нашу славу, 26.
новембра. Кућа пуна гостију,
а нестало струје на пет сати.

Гости су јели под свећама, а
највећи проблем нам је био
тоалет.
Мештани истичу да сада
имају централно грејање, а
оно не може да функцион
 и
ше када нема струје, јер пум
пе не могу да раде. Добар
део домаћ инс тава има
интернет, компјутере, а све
то не може да ради без стру
је.
Ђорђе Фаор, директор
огранка Електродистрибуци
је Сремска Митровица за М
новине наводи да су оцене
мештана да им често нестаје
струје произвољне.
- Ми смо пре неколико
година уложили у село 20
милион
 а динара како би
снабдевање струјом било
квалитетније. И од тада се
ситуација у селу поправила.
Пре два, три месеца смо у
Сремској Рачи радили заме
ну бројила, односно изме
штана су бројила на банде
ре, па док су трајали ти
радови, поједине улице или
цело село су биле без струје.
Последњи пут када је неста
ло струје због квара било је
пре пола године, када се
десио озбиљнији квар услед
грмљавине и лошег времена
– изјавио је Фаор.
Е сад коме веровати, про
цен ите сами. Меш тан и
Сремске Раче подсећају
директора Фаора да су му
пре неколико година предла
гали да се његово домаћин
ство прикључи на струју
Сремске Раче, како би боље
могао да разуме муке мешта
на када остану без струје и
воде по неколико сати.
Биљана Селаковић
Фото: Владимир Цуцанић
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МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Минијатурне књиге

Посетиоци на изложби

П

рошлог петка, 9. фебруа
ра у митровачкој Библи
отеци „Глигорије Воза
ровић“ свечано је отворена
изложба минијатурних књига
аутора др Дејана Вукићевића
под називом „Минијатура на
зрну грашка“.
Током наредне две недеље
сви посетиоци библиотеке биће
у прилици да се сретну са вели
ким бројем књига различитих
минијатурних димензија које су
део Збирке минијатурне књиге

Народне библиотеке Србије.
Према речима аутора, тради
ција израде минијатурних књига
траје још од 1468. године, а за
најмању књигу на свету сма
тра се „Азбука у сликама“ Егона
Првог Мајера димензија 3х2,5
милиметара из 1971. године.
Између осталих ретких мини
јатурних књига које су прика
зане на изложби, посебно се
издвајају немачке ултра-микромини књиге димензија 6х6
милиметара.
Н. М.

ВОРКИ ТИМ РУМА

Jапански филм
пред публиком

У

дружење Ворки тим Рума
у сарадњи са БалканKулт
Фондацијом организова
ло је, од 8. до 10. фебруара, по
први пут циклус јапанског фил
ма.
Реч је о циклусу јапанског
аниме филма – то је стил црта
не анимације пореклом из Јапа
на, са карактеристичном стили
зацијом ликова и позадине, која
га визуелно одваја од других
видова анимације.
Румска публика је имала при
лике да види следеће филмо

ве: „5 центиметара у секунди“ –
том брзином латице трешњиног
цвета падају са дрвета на тло,
акциони трилер „Нинџа Скрол“
и филм „Монструм“ који се, по
дешавањима, одвија у средњој
Европи.
Када је реч о активностима
Ворки тима, да додамо да је у
току пријављивање за 5. Међу
народни фестивал једноминут
ног филма који ће се од 1. до 3.
јуна одржати у Руми. Пријављи
вање аутора за овај фестивал
траје до краја априла.
С. Џ.

САЈАМ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ

Сремци заједно
на штанду

Н

а 40. Међународном сај
му туризма у Београду од
22. до 25. фебруара, осам
сремских туристичких организа
ција представиће се заједнички
по четврти пут на штанду Тури
стичке организације Војводине.
Након низа састанака пред
ставници сремских туристичких
организација донели су одлуку
да овогодишња тема буде „Лето
у Војводини“.
- Ми смо се прилагодили ово
годишњој теми и радимо нови
пропагандни материјал на тему

„Лето у Срему“. Лето се везује
за уживање у природи, боравак
поред воде, у чардама и на
салашима, па ће то бити део
онога што ћемо представити
на предстојећем Сајму - иста
кла је Маја Бошњак, директо
рица Туристичке организације
Општине Инђија.
- И овај пут ћемо у сарадњи
са осталим сремским туристич
ким организацијама приредити
занимљиву наградну игру за
посетиоце - истакла је Бошњак.
М. Ђ.
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ЗОРИЦА МИЛИНКОВИЋ: ФРИЗЕР ЗА ПСЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Нервозна не долазим на посао
Можда ми се два
пута десило да
нисам успела да
средим неког
пса који је био
баш агресиван.
За овај посао је
неопходна
љубав, јер
не може да се
ради само да се
отаља. Пси све
осете, и нервозу
и љутњу, каже
Зорица

Ч

есто чујемо да је наји
скренија љубав она
коју кућни љубимци
осећају према својим вла
сницима, и то је заиста јед
на велика истина. Може се
рећи да су кућни љубимци
лек за стресну свакодневи
цу која нас прати у стопу.
Љубав, срећа и радост коју
несебично та питома ство
рења пружају својим вла
сницима је у најмању руку
непроцењива. Са друге
стране пси су ти који ту
љубав награђују и своје
власник е посматрају на
такав начин да су им они
центар сваког дешавања.
Водећи се тиме Митровчан
ка Зорица Милинковић је
дошла на идеју да отвори
фризерски салон за псе у
Сремској Митровици под
називом „Шапица“. Иако је
тај посао тежак и може се
слободно рећи луксуз, то
њој није представљало про
блем јер је љубав према
псима победила све пре
преке које су биле на путу
да она оствари свој сан.

- Девет година сам саку
пљала новац како бих отво
рила салон – каже фризер
за псе Зорица Милинковић.
Зорици профит свак ако
није био главни разлог за
покретање овог посла.
- Када сам добила свог
пса из финансијских разло
га нисам могла да га водим
код фризера те сам почела
сама да га шишам. Одувек
сам имала жељу да радим
нешто са псима. Опрема за
њих је била јако скупа те
сам продала мотор и купила
прву машиницу и онда је
све почело. Прво сам крену
ла по кућама, ишла сам по
позиву. Имала сам једну
просторију у којој сам ради
ла једно годину дана, а онда
сам решила да отворим
салон и већ две године
радим овај посао. Све је
више оних који се одлучују
да имају псе. Људи су се
разочарали у пријатеље,
партнере, јер је лудо време
дошло, а пас је тај који ти,
када га помазиш, храниш и
чуваш даје цео свој живот.

То што пас може да једним
погледом каже мислим да
то не може нико – каже
Зорица.
Многи можда и не мисле
да је овај посао захтеван и
често не схватају колику
одговорност фризери за псе
имају сваког дана.
- Ово је тежак посао. Кон
центрација мора бити мак
симална, само један покрет
је довољан да не дај Боже
дође до расекотине. Када су
пси немирни и када не желе
да се купају постоје одређе
не цаке, мажење на одређе
ним местима и без наглих
покрета. Можда ми се два
пута десило да нисам успе
ла да средим неког пса када
је био баш агресиван. За
овај посао је неопходна
љубав, јер не може да се
ради само да се отаља. Пси
све осете, и нервозу и љут
њу. Ја не смем да дођем на
посао кад сам нервозна, а
исто тако ни власник кад
доводи пса не сме да буде
нервозан – истиче наша
саговорница.

Она додаје и то да се у
њеном салону не фризирају
само кучићи већ и друге
животиње.
- Маце су познате по томе
што не воле да се купају, па
се често јурим са њима по
кади, али на крају све буде
како треба. Доводили су ми
и зеке некад и гуштере. Чак
ми је друг једном приликом
довео игуан
 у да јој исечем
канџе. Што се тиче паса
некада је толико опуштајуће
када ми доведу неку куцу
која је баш мирна међутим
дешавало се и то да куце
буду превише хиперактив
не. Некада се деси да се
пси превише уплаше и да их
све те машине које ја кори
стим, фен за косу, маказе и
остало престраве. Због тога
најчешће када се куце први
пут шишају инсистирам на
томе да власници буду при
сутни током сређивања –
каже Зорица.
Свесни смо чињенице да
постоји добар део власника
паса који те исте запоста
вља и не спроводи адекват
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Школски одбор Основне школе „Свети Сава” из Сремске
Митровице, након седнице одржане дана 31. јануара
2018. године, издаје следеће,

САОПШТЕЊЕ
Поводом текстова објављених у недељним новинама
„М Новине” дана 31.01.2018. године, писаних под
насловима: „ОШ „СВЕТИ САВА” Школа сигурна кућа
за малолетне делинквенте !?“ и „Школа као сигурна
кућа за (не)савесне директорке?“, Школски одбор
Основне школе „Свети Сава”, ради истинитог и потпу
ног информисања обавештава јавност о следећем:

Леп пас кошта и мора да кошта. За
сваког пса постоји одређена фризу
ра, неки пси се не шишају, неки се
тримују, а све то зависи од длаке.
Ја сам неко ко је самоук. Почела
сам са својим псом и док нисам
научила на њему нисам се латила
других паса
ну негу која је потребна
њиховом
псу.
Зориц а
Милинковић истиче да се
сусретала са разноразним
случајевима.
- На овом поднебљу је још
увек пас тај који је за ланац
и двориште. Често чујем да
људи кажу како нека деца
немају ни хлеба да једу, док
пси иду код фризера. Битно
је да се промени та свест
код људи, јер није тако јед
ноставно имати пса, не
може се пас кором хлеба
задовољити и подмирити.
Прво храна, хигијена па све
остало, јер за лепог пса
потребна је одговарајућа
нега - каже Зорица Милин
ковић.
С обзиром на то да је овај
посао како сама власница
каже луксуз, поставља се
питање да ли фризери има
ју посла будући да купање и
шишање паса сваки власник
може да обави сам.

- Леп пас кошта и мора да
кошта. За сваког пса постоји
одређена фризура, неки пси
се не шишају, неки се три
мују, а све то зависи од дла
ке. Ја сам неко ко је самоук.
Почела сам са својим псом
и док нисам научила на
њему нисам се латила дру
гих паса. Научила сам овај
посао и путем интернета
али и уз помоћ одгајивача
који се баве својим псима и
који знају свој посао. Све се
може научити али само када
постоји жеља и воља за тим
– истиче Зорица.
На питање да ли се често
веже за псе који јој дођу у
фризерски салон Зорица
Милинк ов ић
одгов ар а
потврдно.
- Везујем се за псе, али
пре свега за карактер паса.
Ја се увек заљубим у сваког
пса који дође код мене каже Зорица Милинковић.
Андреа Димић

Школски одбор Основне школе „Свети Сава”, наводи
да одмах након што се Јосип Кoлаути пожалио у шко
ли да његово дете има проблем са децом из породице
С., која похађају супротну школску смену од његовог
детета, при чему је навео да његов малолетни син П.
К. трпи насиље ван школе и ван наставе, углавном
викендом и у слободно време, али да се прибојава да
ли је његов син безбедан на путу од куће до школе и
обрнуто, Основна школа “Свети Сава”је у доброј вољи
у циљу институционалног решавања проблема, ини
цирала и сазвала Конференцију случаја на којоj би се
покушао решити настали проблем између ове две
породице на миран и достојанствен начин. Конферен
ције случаја су одржане дана 06.10.2017. године, дана
20.10.2017. године и дана 17.11.2017. године, уз при
суство представника стручног тима школе, представ
ника овлашћене стручне службе Центра за социјални
рад „Сава” Сремска Митровица, као и представника
Министарства унутрашњих послова Републике Срби
је, Полицијске управе у Сремској Митровици. Истим
конференцијама присуствовали су и родитељи и то
отац малолетног П. К. и мајка деце малолетних Г. С. и
К. С..
Након одржаних Конференција, Центар за социјални
рад „Сава” Сремска Митровица, донео је одлуку о уво
ђењу мере корективног надзора над мајком деце К.С.
и Г.С..Такође, тај Центар је посаветовао родитеље из
ове две породице да своју децу допрате до школе и из
школе, док је такође, Основна школа„Свети Сава”оба
везана да редовно обавештава Центар о сарадњи са
мајком деце К.С. и Г.С. и понашању ученика шестог
разреда Г. С. у школи, а што школа редовно чини.
Уједно обавештавамо јавност да је школа, у складу са
одредбама члана 84.Закона о основама система
образовања и васпитања, послала писмени позив оцу
малолетног П. К., Колаути Јосипу да оправда изостан
ке свога детета са редовне наставе, из разлога што је
истим чланом Закона прописано, да је родитељ одго
воран за редовно похађање наставе за дете, обзиром
да је сам родитељ у више наврата доносио одлуке да
његово дете престане да похађа наставу, од које одлу
ке је одустајао након разговора са запосленима у шко
ли.
Имајући у виду све напред наведено, а нарочито
чињеницу да је Основна школа „Свети Сава“ Сремска
Митровица предузимала и да ће и убудуће предузи
мати све кораке предвиђене Законом ради заштите
безбедности и интереса малолетне деце, као и ради
заштите угледа школе као васпитно-образовне уста
нове, позивамо Вас да ово саопштење Школског одбо
ра, у складу са одредбама Закона о јавном информи
сању и медијима, објавите у целости.
Председник Школског одбора
ОШ „Свети Сава“ Сремска Митровица
Немања Панић
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СРЕМСКИ СВИЊОКОЉ И КОБАСИЦИЈАДА У ШИДУ

Заборавите на хреновке,
једите кобасице

Манифестација у част кобасице

У
На штандовима
је импозантно
изгледала понуда
производа од
чварака, кулена,
печеница и других
примамљивих
производа, али
централно место
остављено је за
заштитни знак овог
дела Срема - њено
величанство кобасица

Шиду је током викенда 10. и 11.
фебруара одржана по 21. пут
традиционална
манифестација
„Сремски свињокољ и кобасицијада“.
Шиђани су навикли да другог викенда
фебруара издвоје неколико сати и при
суствују овом занимљивом догађају.
Гастрономско - туристичка манифе
стација првог дана се одвијала на пла
тоу испред Спортског центра, где је већ
у раним јутарњим часовима била ужур

бана атмосфера. Постављали су се
штандови, заузимала што боља места,
аранжирала роба. Према програму прва
такмичарска дисциплина била је брза
обрада меса. Због разноразних околно
сти за ово такмичење пријавиле су се
три екипе и то из Србобрана, Бијељи
не и Шида. Пре него што је дат знак за
почетак такмичења у овој дисциплини
председник Удружења „Сремски свињо
кољ и кобасицијада“ Станислав Ђиер

Најбољу ферментисану кобасицу направио Предраг Лемајић
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чан је свечано отворио манифестацију.
- Сремски свињокољ наставља да
чува традицију прављења кобасица,
како деца не би заборавила да их једу.
Заборавите на хреновке, једите кобаси
це - поручио је идејни творац ове мани
фестације .
Уз ову поруку, бројне посетиоце и
госте из Републике Српске, Хрватске,
Словеније, Мађарске и Словачке, так
мичења су могла да почну.
У категорији брзе обраде меса прво
место у времену од пет минута и три
десет и осам секунди освојила је дома
ћа екипа „Митин млин“, коју су чинили
Жељко Деветак, Саша Хорњак и Пре
драг Обрадовић. Друго место освоји
ла је екипа из Бијељине, а треће еки
па Србобрана. Божидар Ковачевић из
Бијељине појео је килограм кобасица за
два минута и петнаест секунди, те осво
јио ласкаву титулу у категорији брзог
једења кобасица. У прављењу сирове
кобасице прво место освојила је екипа
из Самобора из Хрватске, друго место
припало је екипи Благи пад из Шида, а
треће место заузела је екипа ЈКП „Стан
дард“ такође из Шида.
Посетиоци су могли на овој манифе
стацији да дегустирају разнолике произ
воде који карактеришу овакве догађаје.
Наравно, централно место заузимала
је чувена сремска кобасица у свежем,
сушеном или печеном облику и спремна
одмах за конзумацију. На штандовима је
импозантно изгледала понуда произво
да од чварака, кулена, печеница и дру
гих примамљивих производа, али цен
трално место остављено је за заштитни
знак овог дела Срема - њено величан
ство кобасица.
Понуда шаролика, али су зато цене
биле уједначене. За сремску кобаси
цу требало је да издвојите 700 динара
за килограм, печеница се продавала
по цени од 1.000 динара, панчета 900,
чварци 800, кулен 900, а чајна кобаси
ца по 700 динара за килограм. Купаца,
дегустатора и знатижељних пролазника
је било, а како су продавци финансијски
прошли то само они знају.
Други дан „Сремског свињокоља и
кобасицијаде“ обележио је пријем узо
рака суве кобасице. И тог дана центар
дешавања биле су просторије Словач
ког народног дома. Узорци су примани
током преподнева, а стручна комисија
одлучивала је ко ће ове године освоји
ти престижне награде. Победници су
проглашени на свечаној свињокољској
вечери, а према одлуци комисије ове
године готово по традицији награда за
најбољу ферментисану кобасицу оти
шла је у руке Предрага Лемајића. Наи
ме, познати мајстор за кобасице је при
јавио седам узорака, а неки су се водили
под именом његових унука. Поред тога
Лемајић је освојио и треће место.
До следеће манифестације остаје да
се „покупе“ неке цаке и покуша поново
освојити што више поена код комисије и
онда се хвалити „ниједна кобасица није
као моја“.
Драгана Попов
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РАДОВИ НА ЖИТНОМ ТРГУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

За сада све по плану

Обилазак радова

Н

ачелник Градске управе за култу
ру, спорт и омладину Илија Недић
и директор Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица
Љубиша Шулаја обишли су у понедељак
12. фебруара радове на реконструкцији
Житног трга.
Илија Недић очекује да ће радови бити
готови у предвиђеном року и подсетио је
на вредност инвестиције.
– Радови на Житном тргу иду по пла
ну, завршетак је предвиђен за 31. мај,
што и очекујем да ће бити реализовано.
Вредност радова је 32,5 милиона дина

ра, од чега је Град на конкурсу добио
24 милиона од Министарства културе и
информисања, а уложио је три милиона
за реконструкцију, као и пет и по милиона
за декоративну расвету која ће се упоре
до радити – рекао је Недић.
Према речима стручног конзерва
торског надзорника на радовима Ива
на Филиповића, завршени су земљани
радови, а у току су радови на темељима
за гледалиште. Он је додао да су у ради
оници већ завршени елементи гледали
шта.

А. Ћ.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЂОРЂА РАНДЕЉА

Патријах Павле светац
којег смо познавали

У

сремскојмитровачкој
библиотеци
„Глигорије Возаровић“ 6. фебруа
ра одржано је књижевно вече Ђор
ђа Рандеља на којем је познати новинар
и књижевник представио своје ново дело
„Патријах Павле Светац којег смо позна
вали“. Поред аутора ове књиге у програ
му је учествовала и песникиња Мирјана
Шуљманац Шећеров.
Књига „Патријарх Павле Светац којег
смо познавали“ наишла је на велике сим

Ђорђе Рандељ

патије код читаоца а уједно и изазвала
највеће интересовање због дрског али
истинитог наслова књиге како сам аутор
истиче. Ово је прича о једном свецу који је
доносио мир где год би се појавио. Својим
ведрим духом и лаким кораком је ширио
љубав коју је осећао према свом народу.
- Патријах Павле нам је вратио веру у
неке основне врлине, поштење, марљи
вост и искреност као и веру у Бога, људе
и будућност. Ведрина коју је он поседовао
је била упадљива чак и са 96. година.
Док је последњих година због болести
лежао на Војно медицинској академији,
сваког јутра је имао штосове и вицеве.
Један слој људи га је потпуно разумео,
поштовао и обожавао а и онај слој који
га није разумео га је волео јер је њему
на лицу писала доброта и човечност коју
је за живота поседовао. Њега су толико
волели и истраживали да сам ја морао да
проберем неке најзанимљивије анегдоте
од силног материјала који је постојао –
рекао је аутор књиге Ђорђе Рандељ
Поред овог дела аутор је представио
још једну своју књигу под називом „Откри
ће библије“, за коју каже да је његово
животно дело. Ова књига представља
једноставно и питко тумачење света које
је аутор јасно описао.
А. Димић

24

ДРУШТВО

M NOVINE

14. FEBRUAR 2018.

АКТИВНО СТАРЕЊЕ И СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ

Како старе Митровчани?
П
оследњих
неколико
година све је јаснија
чињеница да Евро
па као „Стари континент“ то
постаје и у буквалном сми
слу. Европско становништво
константно стари. Број ста
рих сваке године све је већи,
a наша земља се може
сврстати међу најстарије
земље у Европи са просеч
ном старошћу становништва
од скоро 43 године.
Управо због тога што је
старост период живота који
се свима нама брже или
спорије ближи, неопх од
но је обратити пажњу на то
какав квалитет живота нас
у њој очекује. Сходно томе,
у земљама Европске уније
све више се ради на развоју
концепта активног старења,
који подразумева активно
социјално укључивање ста
рих у друштвени живот, рад
на упражњавању здравих
стилова живота и могућно
стима продужења радног
века, као и обезбеђивање
услова за обављање актив
ности у којима би стари и
даље били равноправни
чланови једног друштва.
Узевши у обзир да у Срем
ској Митровици живи 16,3
одсто људи старијих од 65
година, преко је потребно
обратити пажњу на квалитет
живота тог дела популаци
је, који, како време одмиче,
постаје све већи.
О томе како ствари по
питању активног старења и
друштвене укључености на
територији Сремске Митро
вице стоје, Мирјана Треска
ница, председница Градског
удружења пензионера, дала
је изјаву за М новине. Пре
ма њеним речима, удруже
ње, које у граду постоји већ
72 године, је добро упозна
то са концептом и страте
гијама везаним за активно
старење и константно ради
на побољшању квалитета
живота старије популације.
Основне активности удру
жења везане су, пре свега,
за рад на смањењу социјал
них разлика међу старима, а
потом и за активан подсти
цај старих на учење, физич
ку активност и здрав начин
живота.
- Због бољег квалитета
живота пензионера вршили

Наша земља се може сврстати међу
најстарије земље у Европи са просеч
ном старошћу становништва од скоро
43 године. У земљама Европске уније
све више се ради на развоју концепта
активног старења, који подразумева
активно социјално укључивање старих
у друштвени живот, рад на упражња
вању здравих стилова живота и могућ
ностима продужења радног века

Војислав Мирнић

Мирјана Тресканица

смо исплате једнократних
новчаних помоћи које могу
много да значе старима, а
својим члановима пружамо
и помоћ око куповине огре
ва. Затим, имамо бесплатне
одласке у бање за све оне
који имају мањи износ пен
зије од просечног, уз подр
шку Републичког пензион
 ог
фонда, а такође организу
јемо и одласке на различи
те културне манифестаци
је широм Србије – рекла је
Тресканица.
Поред тога, навела је како
удружење има свој хор,
где стари могу да развијају
уметничку црту своје лично
сти и са којим такође могу
да путују по различитим
културним манифестација
ма и такмичењима. Удруже
ње такође има врло разви
јену сарадњу са установама
из области културе, као што
су музеји, а ради се и на
концепту међугенерацијске
солидарности у сарадњи са
Медицинском школом „Дра
гиња Никшић“. Стари, тако
ђе, посредством удружења,
могу друштвено активно
да проводе своје слободно
време у његовим просто
ријама, а активно се баве и
куглањем и пикадом.

M NOVINE

14. FEBRUAR 2018.

Са друге стране, о томе
колико и на који начин се
води рачуна о старима у
области здравствене и соци
јалне заштите, разговарали
смо са начелником Градске
управе за здравство и соци
јалну заштиту Војиславом
Мирнићем.
- Брига о старим лици
ма у Сремској Митровици
је један од приор
 итета у
области социјалне заштите,
што доказују средства која
се издвајају и број радника
на овим пословима. Услу
гу „Помоћ у кући“ реализу
је Центар за социјални рад
са 17 радника а финансира
је Градска управа за здрав
ство и социјалну заштиту
са износом од 7.400.000
динара, колико је предвиђе
но у буџету за 2018. годину.
Геронтодомаћице обилазе и
пружају помоћ броју од 120
корисника који живе у сео
ским и градским насељима
најмање два пута недељно,
а најчешће су оне једине
које овим особама отворе
врата. Велики број корисни
ка је задовољан овом услу
гом, посебно због тога што
им она поред помоћи пружа
и могућност за разговор и
дружење – истиче начелник.
Мирнић је такође навео
како се одређена средства
издвајају и за лекаре у сео
ским амбулантама, чиме би
стара лица имала примар
ну здравствену заштиту у
својим селима, чиме би им
се уштедели новац, време
и енергија. Поред тога, у
плану капиталних улагања
града је и изградња дома
за стара лица, чији капаци
тет ће бити процењен спрам
потреба, с обзиром на то да
у граду раде још два при
ватна дома, као и домови
за стара лица у суседним
местима.
Узевши ове информације
у обзир, могуће је закључи
ти да стари на територији
Сремске Митровице, уколи
ко то желе, имају могућност
уживања у свему ономе што
концепт активног старења
подразумева. На побољ
шању система социјалне
сигурности се свакако ради,
јер се другачије и не може с
обзиром на то да је старих
све више, а сви они којима
су дружење, едукација, кул
турно уздизање и рекреаци
ја потребни могу себи то да
обезбеде, наравно, уколико
им здравље то дозвољава.
Немања Милошевић

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Ухапшени
због изнуде

Припадници Министарства
унутрашњих послова ухапсили
су Д. М. (1968) из Сремске
Митровице и Н. К. (1988) из
Сомбора, због постојања осно
ва сумње да су извршили кри
вично дело изнуда на штету
педесетседмогодишњег Бео
грађанина, од којег су уз прет
ње њему и његовој породици
тражили 500.000 евра. Сумња
се да је Д. М. ангажовао Н. К.
коме је раније уз новчану
накнаду више пута наводно
скидао црну магију, да запла
ши оштећеног мушкарца који
је у Д. М. имао велико повере
ње. Након што му је дао
инструкције, упутио га је да
купи нове бројеве за мобилне
телефоне и апарате, навео
имена деце и супруге и напи
сао му СМС поруку коју ће
послати оштећеном како би га
наговорио да дође до једног
манастира. Потом је Н. К. ту
поруку, по договору са Д. М.
послао Београђанину, пред
стављајући се као монах који
је болестан и не може да при
ча. Када је оштећени уочи
Нове године дошао на догово
рено место, Н. К. му је пришао,
омамио га електрошокером и
уз претњу пиштољем захтевао
исплату 500.000 евра како не
би наудио њему и његовој
породици.
Полиција је приликом пре
треса стана Н. К. пронашла
оба предмета, па ће против
њега поднети кривичну прија
ву и за неовлашћену произ
водњу, држање, ношење и
промет оружја и експлозивних
материја.
Акција хапшења изведена је
у координацији и сарадњи са
вишим јавним тужилаштвима
у Београду, Сремској Митрови
ци и Сомбору.
По налогу надлежног тужио
ца, осумњиченима је одређено
задржавање до 48 часова,
након чега ће, уз кривичну при
јаву бити доведени на саслу
шање у Више јавно тужила
штво у Сремској Митровици.

Заплењени
пиштољи

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Срем
ској Митровици су, приликом
претреса куће у околини града
пронашли и одузели два
пиштоља са оквирима и 18
метака, у нелегалном поседу.
Због постојања основа сум
ње да је извршио кривично
дело недозвољена производ
ња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних матери
ја, против 75-годишњег власни
ка куће биће поднета кривична

пријава, надлежном тужила
штву.

Расветљене
крађе

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Срем
ској Митровици, интензивним
радом расветлили су више
тешких крађа извршених у прет
ходном периоду на подручју
Сремске Митровице и ухапсили
Ђ. И. (20) и Ђ. В. (20), који се
сумњиче за ова кривична дела.
Сумња се да су њих двојица
ноћу проваљивали у апотеке,
пошту, школу, пензионерски
дом и приватне куће и крали
дневни пазар и техничку робу.
Полиција је пронашла део укра
деног новца и робе који ће бити
враћени оштећенима.
По налогу надлежног тужио
ца, осумњиченима је одређено
задржавање до 48 часова,
након чега ће уз кривичну прија
ву бити доведени на саслуша
ње у Основно јавно тужилаштво
у Сремској Митровици.

Mалтретирао
родитеље

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Инђији
су ухапсили и по налогу надле
жног тужиоц
 а одредили задр
жавање до 48 часова В. Г. (50),
због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело
насиље у породици.
Сумња се да је малтретирао
родитеље у њиховој породичној
кући.
Он ће у законском року, уз
кривичну пријаву бити доведен
на саслушање у Основно јавно
тужилаштво у Старој Пазови.
Осумњиченом су изречене и
обе хитне мере, о привременом
удаљењу из стана и забрани
приласка оштећенима.

Аутомобилом
ударио жену

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Инђији
су ухапсили С.К. (36), због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело тешка
дела против безбедности јавног
саобраћаја.
Он се терети да је аутомоби
лом ударио 62-годишњу жену
док је прелазила улицу на обе
леженом пешачком прелазу. Од
задобијених повреда, жена је
преминула на лицу места.
По налогу надлежно тужио
ца, за С.К. је одређено задржа
вање до 48 часова, након чега
ће, уз кривичну пријаву бити
доведен на саслушање у
Основно јавно тужилаштво у
Старој Пазови.
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Борко
Миловановић и Марина Павло
вић, Радован Квргић и Маја
Бребан.
ДОБИЛИ СИНА: Стевица
Стојановић и Бранкица Шијако
вић Стојановић - Бешка, Брани
мир и Милица Јаношко - Срем
ска Митровица, Зоран и Сунита
Мацура - Лаћарак, Милош и
Драгана Деврња - Огар, Слобо
дан и Драгана Даниловић Ашања, Ђорђе Ћетковић и
Маријана Новаковић Ћетковић
- Гргуревци, Петар и Наташа
Љубинк ов ић
Мачванс ка
Митровица, Николај и Љубица
Матијевић - Инђија, Далибор и
Драгана Судар - Рума, Милош и
Борислава Глигић - Шид.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Горан и
Исидора Поповић - Шид, Ради
вој и Сања Валтер - Кузмин,
Стевица и Надица Теодоровић
- Огар, Милан и Биљана Кресо
јевић - Инђија, Дејан и Анама
рија Дамњановић - Платичево,
Срета и Драгана Шијачки Инђија, Иван и Снежа Чавић Обреж, Милан и Божана Јели
чић - Шимановци, Срђан и
Тамара Динчић - Сремска
Митровица.
УМРЛИ: Прекпаљај Прена,
рођ.1959; Ђуричић Стајка, рођ.
1946; Веселиновић Слободан
ка, рођ. 1944; Берић Цвијета,
рођ. 1952; Капроцки Јарослав,
рођ. 1944; Костић Милка, рођ.
1932; Вуковић Раде, рођ. 1941;
Брзаков Смиља, рођ. 1933;
Драгојловић - Илић Светлана,
рођ. 1965; Мартиновић Ковиљ
ка, рођ. 1936; Миловановић
Луција, рођ. 1947; Беднар Слав
ка, рођ. 1950; Кнежевић Милан,
рођ. 1930; Елхаг Адела, рођ.
1978; Илић Драгиња, рођ. 1928;
Рауш Анђелка, рођ. 1955; Дра
гичевић Ката, рођ. 1948; Пршић
Стојанк а, рођ. 1927; Амиџић
Добрила, рођ. 1933; Новаковић
Стоја, рођ. 1944; Курцинак
Андраш, рођ. 1950; Стојић
Милица, рођ. 1965; Анђелић
Јела, рођ. 1931; Грис Госпава,
рођ. 1939; Николић Живко, рођ.
1942; Абрлић Милан, рођ. 1937.

RUMA
УМРЛИ: Вељко Вукашиновић,
рођ. 1940; Момир Милошевић,
рођ. 1928; Љиљана Богдановић,
рођ. 1943; Јаворка Миливојевић,
рођ. 1952; Драгутин Солдо, рођ.
1932; Иван Лак ај, рођ. 1954;
Бошко Дамјановић, рођ. 1934;
Бранислава Добросављевић,
рођ. 1955; Мара Тополић, рођ.
1933; Милован Добројевић, рођ.
1953; Љубица Веселиновић,
рођ. 1928; Милица Мишковић,
рођ. 1930; Јелица Мартиновић,
рођ. 1931; Петар Никић, рођ.
1925.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
14. 2. Убиство светог Јелена
17 – 18. 2. Оличење зла
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ПРОМОЦИЈА ВОЈНИХ ШКОЛА У РУМИ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Све више заинтересованих за војску

П

ромоција конкурса за
војне школе - Сред
ња стручна војна шко
ла, Војна гимназија, Војне
академије и Медицински
факултет ВМА за школску
2018/2019. годину одржана
је у уторак, 6. фебруара у
Руми и Сремској Митрови
ци.
У
сремскомитровачкој
Градској кући присутне је
поздравио начелник Цен
тра Министарства одбране
Сремска Митровица пот
пуковник Зоран Лемал, а
промоцију,
матурантима
основних и средњих школа,
одржао је потпуковник Уни
верзитета одбране Милош
Витас.
Како је Витас рекао, из
године у годину расте инте
ресовање младих за војни
позив и војне школе.
- Интересовање за сред
ње војно усавршавање у
тренду је пораста. Велики
је број ђака који са високим
оценама и успехом конкури
шу за пријем у наше школе и
очекујем да број пријавље
них кандидата буде барем
исти ако не и већи у односу
на прошлу годину. Имамо
све више заинтересованих
женских кандидата, тако
да очекујем заиста велики
одзив на овогодишњи кон
курс. Војни позив и позив
официра је изузетно одго
воран и частан – рекао је
Милош Витас.

Представљање војних школа Митровчанима

Витас додаје и да су сви
студијски програми акре
дитовани и признати по
болоњском систему обра
зовања, а да највеће инте
ресовање влада за војно електронско инжењерство и
информационе системе, као
и менаџмент у одбрани.
Међу присутнима у Руми
био је и кадет Лазар Голић,
ученик четврте године Војне
академије, смер противва
здухопловне одбране, који
се за војни позив одлучио
одмах након основне школе,
јер је завршио и Војну гим
назију и каже да није погре
шио.
- Препоручио бих сви
ма Војну академију јер има

много предности, загаранто
ван је посао, стекну се лепа
искуства, добри другари,
али Војна академија носи
и одређене обавезе и није
све како гледамо у серија
ма на ТВ. Устаје се свако
јутро у 6, нема изласка у
град кад ко пожели, млади
људи морају бити свесни
тога. Морају се испољити
врлине, радне навике, уло
жити труд и то ће се на крају
исплатити. Буквално, после
неколико дана од завршетка
школовања добија се посао,
што је највећа предност –
каже Лазар Голић.
Конкурс за Војну гимнази
ју објављен је 1. фебруар
а
и траје до 15. марта, док ће

Кадет Лазар Голић

конкурс за Средњу стручну
војну школу, Војну акаде
мију и Медицински факул
тет ВМА бити објављен 15.
фебруара, а трајаће до 31.
марта. 
А. Ћ. и С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА

Бесплатно разгледање града

У

среду 21. фебруара у Сремској
Митровици биће обележен Међуна
родни дан туристичких водича. Овај
датум установљен је 1990. године, а мани
фестација се обележава у више од 50 зема
ља широм света.
Тим поводом, Туристичка агенција „Уно
травел“ организоваће за све заинтересова
не бесплатно туристичко разгледање гра
да, уз присуство младих кустоса, стручних
сарадника и запослених у градским устано
вама културе. Поред њих, на манифеста
цији ће бити присутно и 11 лиценцираних
туристичких водича.
Разгледање града биће организовано у
две групе, чији поласци су заказани за 13
и за 15 часова. За пријаве и информаци
је потребно је обратити се у агенцији „Уно
травел“ или путем телефона: 022/626-354 и
022/612-339.
Н. М.

M NOVINE

14. FEBRUAR 2018.

27

СРЕТЕЊСКИ УСТАВ: ПРВИ УСТАВ МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ

Последњи потез тродеценијске
Српске револуције

Кнез Милош Обреновић

Н

Димитрије Давидовић

а великој скупштини у Крагујев
цу, 15. фебруара 1835. године,
донет је први устав модерне
српске државе, Устав Књажевства
Србије, познат као Сретењски, а тре
ћи донешен у српској историји. Иако
никад формално признат, а укинут већ
следећег месеца, овај правни акт је, у
то време, био први на Балкану и међу
првима у Европи и свету. Направљен
је највише по узору на француски, али
и по узору на белгијски највиши прав
ни акт, садржином ослоњен на мно
штво слободарских идеја, које нису
одговарале кнезу Милошу Обренови
ћу.
Милош, који се уз помоћ Турака
домогао статуса „баш кнеза“, тј. врхов
ног кнеза, владавином израженом

кроз апсолутизам, заправо је испрово
цирао бројне буне, које су настале као
тежње да се ограничи његова самово
ља. Дошла је на ред и Милетина буна
1835. године, која је била непосредан
повод за доношење Сретењског уста
ва.
Доношењу овог устава противили су
се Османско царство, Русија и Аустри
ја. Порта није подржала чин његовог
доношења, јер је у то време Србија
била вазална кнежевина Османског
царства; Аустрија ни сама није имала
устав у то време; Руси су овај чин про
коментарисали као „француски расад
у турској шуми“.
Сретењским уставом, чији је аутор
Димитрије Давидовић, учени Србин из
Аустрије, кнежев секретар, изражене

су потребе српског друштва за наци
оналном еманципацијом и укидањем
феудалних установа и апсолутизма.
Овај правни акт, који је и један од
првих демократских устава у Евро
пи, практично представља последњи
потез у процесу ослобађања Србије
од турске власти. Његово доноше
ње сматра се крајем епохе познате и
као Српска револуција (1804 - 1835),
која обухвата период Првог српског
устанка, Хаџи Проданове буне, Другог
српског устанка и периода владави
не кнеза Милоша Обреновића све до
тренутка настанка највишег правног
акта Кнежевине Србије. У Србији , на
Ђурђевдан 1835. године престале су
све феудалне обавезе и намети.
Александар Ћосић

БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ

Промоција књиге за децу

П

ромоција дечје књиге
„Весела вештица Ника“
ауторке Леле Стојановић
одржана је 7.фебруар
 а у срем
ском ит ровачк ој
библиотец и
„Глигорије Возаровић“. Ова
књига је занимљива и разигра
на прича о Веселој вештици
Ники која је после смрти своје
прапрапрапрабабе вештице
Веселе Добрице добила у
наследство замак у градићу
Шмеку и писмо у којем је стаја
ло да мора да испуни задатак
од чега зависи будућност свих
добрих вештица на овој плане
ти. Ово је весела и узбудљива
прича која кроз смешне дожи
вљаје вештице Нике наводи

читаоце да схвате како се нај
већа магија крије у задовољ
ству које нам пружа чињење
добрих дела.
Лела Стојановић је рођена и
живи у Нишкој бањи. Члан је
Удружења драмских писаца
Србије. Објавила је књиге песа
ма за децу Зелени облак (1999)
, Најлепши осмех (2008), Оаза
среће (песме на тему екологије
2009), Константин велики (сли
ковница 2013). Поред тога што
се бави писањем књига Лела
Стојановић је ауторка много
бројних позоришних текстова
за дечју сцену који су играни у
земљи и регион
 у.

А. Д.

Ауторка Лела Стојановић на промоцији
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ФЕЉТОН: СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (6) ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА, СУПРУГА КРАЉА СТЕФАНА УРОША I

До престола кроз
долину јоргована
Пише: др Снежана Булат

Јелена Анжујска

П
Није тешко
запазити да се
краљица Јелена
по много чему
издваја од
осталих
српских
владарки.
Превасходно,
она је прва
жена којој је
у српској
књижевности
посвећено
житије

орекло Јелене Анжујске,
супруге Уроша I, до дана
данашњег изазива вели
ке недоумице. Не постоји није
дан историјски извор који нам
може подарити јасне податке.
Архиепископ Данило вели да је
била „од племена фрушког
(француског), кћи славних
родитеља, који су били у вели
ком богатству и слави“. Јиречек
каже да краљицу Јелену Карл I
Анжујанц, краљ Сицилије и
Напуља, у својој повељи, нази
ва рођаком. „Новије комбина
ције које су покушавале да
доведу краљицу у везу са
француским краљевима, или
са кућом Куртне, латинских
царева у Цариграду, немају
документарну подлогу. Могло
би се помишљати на разну
француску владајућу господу у
Грчкој, која беше пореклом нај
више из Шампање и Бург унди
је“.
На српском двору Дежева,
крај Раса, око 1250. године
склопљен је брак између Јеле
не Анжујске и Уроша I. Краљи
ца Јелена родила је Урошу I
два сина, Драгутина и Милути
на, а како каже Иларион Рува
рац „по Троношцу и више кће
ри“.
Није тешко запазити да се
краљица Јелена по много чему
издваја од осталих српских
владарки. Превасходно, она је
прва жена, којој је у српској

књижевности посвећено жити
је.
Њен биограф, архиепископ
Данилo у Житију краљице
Јелене са прегршт дивних речи
осликава краљичину изузетну
личност и дело. Краљица је,
како наводи Данило, била
„оштра речју, а блага по приро
ди, непорочна животом, у запо
ведању кротк а, да обрати
доброразумним речима, да
теши нелицемерно и безболно,
а колика је свесрдачна њезина
смелост к Богу, просто казати
била је украшена сваком врли
ном. Опевану и всехвалну бла
годат имађаше, коју је примила
просвећењем светог духа,
познавајући све књиге, била је
готова да одговори свакоме ко
је пита“.
Краљица Јелена, била је
једна од најпросвећенијих и
најуч
 енијих особа свог време
на. Познато је Јеленино књиго
хранилиште. Говорила је
више страних језика, дописи
вала се с духовним оцима, а
на њеном двору су се саста
вљале књиге божанствене.
Поред тога, краљица је непре
стано помагала храмове. „Све
што је на потребу светим
црк вам а
и
ман ас тир им а,
нештедице је давала, саста
вљајући божанствене књиге у
своме дому и одлично пишући,
а исто тако и свештене сасуде,
златне и сребрне, украшене

драгоценим бисером и скупо
ценим камењем“.
Као што истиче Светлана
Томин, ова образована катол
киња, запамћена је као велика,
дарежљива добротворка и кти
торк а манастира и црк ава.
Прва је српска владарка која је,
по угледу на мушке владаре, у
своје име подизала манастире.
„Ето видим својим очима
божанствене цркве и свете
манастире, што подигоше хри
стољубиви мужеви од основа
ради славослова Божјега, а
себи на вечан помен. Зато тре
ба и ја да се бринем, да и ја уз
помоћ Божју подигнем храм у
име пресвете Богоматере, не
би ли ми Она била молитвена
заступница“.
Њена најзначајнија задужби
на је манастир Градац, подиг
нут око 1270. године, на ободу
шумовитих падина Голије.
Архиепископ Данило каже да је
Градац основан као велик и
богат манастир, у име пресвете
Богородице, о коме се краљица
посебно старала. Изабрала је
монахе да у њему пребивају,
утврдила црквени устав и
поклонила манастиру села и
имања. Градац је основан као
мушки манастир и такав је и
остао, док није запустео. О
томе сведоче надгробне плоче
са натписима и именима калу
ђера из периода између XIII и
XIV века. Суботић наводи да је
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Према народном предању, краљ Урош I је у част сво
је будуће жене Јелене, приредио дивно изненађење.
На дан њиховог венчања, у жељи да је дочека на што
свечанији начин, српски краљ је у долини реке Ибра
засадио јорг оване. Својом хуманошћу и просветитељ
ском мисијом Јелена Анжујска је доиста задужила
српски народ. Мирисни јорговани и данас цветају, а
сећање на Јелену Анжујску и даље живи
Краљ Стефан Урош Први

у Бару и Котору 1288. године
подигла фрањевачки манастир
са црквом, у Скадру исте годи
не храм и манастир Свете
Марије, а у Улцињу фрањевач
ки манастир. Према предању је
подигла око тридесет манасти
ра и цркава. Посебно се поми
ње Свети Никола у Бару и
манастир Мале браће у Котору.
Краљици Јелени су, како право
славци, тако и католици искази
вали велико поштовање. Посто
је, пак, историчари који одричу
краљици добронамерност. Пре
ма миш љењу истор ич ар а
Ћоровића, Јелена је била једна
од безброј католичких мисион
 а
ра, који би требало да преобра
ти шизматичке Србе у једину
спасавајућу католичку веру.
пак, поуздано се може
тврдити да је странкиња
Јелeна, дол ас ком у
Србију, донела сасвим другачи
ју културу и допринела да се у
потпуности промени однос пре
ма образовању, поготову обра
зовању младих жена. Наиме,
краљица је помагала сирома
шнима и удовицама, а на свом
двору у Брњцима имала је шко
лу за девојке. Окупљала је
кћерке сиромашних родитеља,
учила их побожности, писмено
сти и ручном раду, уз мираз их
је удавала, а потом на њихово
место примала друге сирома
шне девојке. „Заповеди у целој
својој области сабирати кћери
сиротих родитеља, и њих хра
нећи у своме дому, обучаваше
сваком добром реду и ручном
раду, који приличи за женски
пол. А када су одрасле, удава
ше их за мужеве да иду у своје
куће, обдарујући их сваким
богатством, а на место њих
узимала је друге девојке као и
прве“.
Утврђено je да je Јелена,
после збацивања њенога мужа
Уроша I са престола, задржала
под својом влашћу Зету, Треби
ње као и неке мање поседе у
унутрашњости Србије – Плав,
извориште Ибра са манасти
ром Градцом и дворцем у
Брњацима. Динић каже да је
основни део њених поседа
чинило Приморје. Зато је њена

И

сестра Марија, којој је уступила
Улцињ и назива у једној испра
ви из 1281. године excellentissi
ma domina regina Serv ie et toti
us maritime regionis. У једном
пословном акту (реч је о потвр
ди пријема нек аквог новца)

није било потребно толико
истицати пуну владарску титу
лу, колико нагласити поред
опште титуле – regina Servie –
шта је Јелена држала. Области
којима је краљица управљала,
народ је након њене смрти

Странкиња Јелeна је доласком у
Србију донела сасвим другачију
културу и допринела да се у потпу
ности промени однос према обра
зовању, поготову образовању мла
дих жена. Наиме, краљица је пома
гала сиромашнима и удовицама, а
на свом двору у Брњцима имала је
школу за девојке. Окупљала је кћер
ке сиромашних родитеља, учила их
побожности, писмености и ручном
раду, уз мираз их је удавала, а
потом на њихово место примала
друге сиромашне девојке

назвао Земље краљице мате
ре. Динић наглашава да је пред
крај живота, 1309. године усту
пила Милутиновом сину При
морје, док je она боравила у
унутрашњости.
Замонашила се 1280. године
у цркви Светог Николе у Ска
дру. „Ова христољубива Јеле
на паде у љуту болест и поче
боловати напрасном болешћу.
И била је у великом страху и
ужасу, и сетивши се у своме
уму, паде ничице на земљу и
лежаше као мртва, умрла је у
дубокој старости, 1314. године
у свом дворцу Брњаци, на гор
њем Ибру“. Јелена је сахрање
на у својој задужбини, манасти
ру Градац на Ибру.
„После овога када је прошло
три године после престављења
ове блажене, Бог јавља своју
брзу благодат, коју је сам заве
штао изабранима својим.
Неким привиђењем у сну, јави
се једноме од изабраних мона
ха“. Према речима Јелениног
биографа, након свеноћног
бдења уз присуство рашког
епископа Павла, отворен је
њен гроб. „И тако отворивши
раку, где беше погребено њези
но тело у земљи, и нађоше га
неповређено, где лежи као у
роси“.
ако је Јелена исте године,
1317. уврштена у кален
дар Светих. Свету краљи
цу Јелену, српска православна
црква слави 30. октобра по
црквеном календару, односно
12. новембра по новом кален
дару.
Према народном предању,
краљ Урош I је у част своје
будуће жене Јелене, приредио
дивно изненађење. На дан
њиховог венчања, у жељи да је
дочека на што свечанији начин,
српски краљ је у долини реке
Ибра засадио јорговане. Сво
јом хуманошћу и просветитељ
ском мисијом Јелена Анжујска
је доиста задужила српски
народ. Мирисни јорговани и
данас цветају, а сећање на
Јелену Анжујску и даље живи.
(У следећем броју:
Каталина, супруга краља
Стефана Драгутина)
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Aматерска активност у пуном јеку

С

ловачк о позориште
„ВХВ“ у Старој Пазови
обел еж ил о
је
2.
фебруара 115. годишњицу
од прве представе а већ дан
касније дечји фолклорни
ансамбли СКУД-а „Херој
Јанко Чмелик“
одржали
годишњи концерт.
После доделе највећег
општинског признања у кул
тури плак ете „Светлост“
последњег јануарског дана,
када су додељена призна
ња за прошлу и 2016. годи
ну и када је титулу – најбо
љег појединца у прошлој
години понела рецитаторка
Ема Кочиш, а за 2016. годи
ну глумац Јанко Шаркези
док је најбољи колектив СП
„ВХВ“, почетак фебруара у
СКУД „Херој Јанко Чмелик“
био је у знаку 115. годишњи
це позоришта и годишњег
концерта дечјих фолклор
них ансамбала.
Годишњица позоришта
обележена је 2. фебруара,
управо на дан када је пре
115 година изведена прва
позоришна представа. Про
грам су припремили заједно
позориште, литерарна сек
ција и удружење жена. При
сутне глумце и љубитеље
лепе речи поздравила је
Либушка Лакатош, председ
ница друштва а затим су се
представили рецитатори
који су прошле и 2016. годи
не успешно наступили на

републичкој и покрајинској
смотри рецитатора: Андреј
Симендић, Јана Руман,
Валентина Хуђец и Јелена
Ардала. О породици Хурбан
која је има највеће заслуге
за почетак позоришног
живота, говорила је Катари
на Вереш, која се већ 20
година бави архивирањем
позоришне грађе. Ове годи
не је Верешова прочитала
писмо Људмиле Хурбан која
је играла у првој представи
и о својим утисцима после
премијере писала брат у
Владимиру Хурбану. На овај
дан почело је и обележава
ње 140 годишњице од рође
ња Људмиле Хурбан. Како

је позоришна представа
сублимација неколико умет
ности, Ана Хорват је презен
товала словачке народне
песме. На крају овог своје
врсног дружења пројектова
на је представа „Несрећна
Кафина“ коју је ово позори
ште припремало 1985. годи
не.
Иако је годишњи концерт
дечјих фолклорних ансам
бала планиран за крај про
шле године, због бројних
културних догађања у овом
друштву и у самом месту
померен је за почетак ове
године. Концерт је изведен
3. фебруара и био је у знаку
60 - годишњице аматерског

рада кореографа Ружене
Червенски и њеног 80.
рођендана. Иначе био је то
први концерт четири дечја
ансамбла када су фолклор
не групе извеле само корео
графије, међу којима су
неке биле премијерно изве
дене. Говори нам то о бога
тој ризници народних игара
које од заборава чува Руже
на Червенски. Поводом
јубилеја, а за дугогодишњи
рад са децом Червенској се
захвалила Либушка Лака
тош, председница друштва
и Драгослав Бонђи у име
месне заједнице Стара
Пазова.
Aна Симоновић

Ochotnícka aktivita v plnom prúde

S

lovenské divadlo VHV v Starej
Pazove zaznamenalo 2. februára
115. výročie od prvého predstave
nia a už deň neskoršie detské tanečné
súbory SKUS hrdinu Janka Čmelíka
usporiadali výročný koncert.
Po
udelení najvyššieho obecného uznania
v kultúre - plakety Svetlosť posledného
januároveho dňa, kedy sú udelené uzna
nia za minulý a rok 2016. a kedy sa titu
lom najlepšieho jednotlivca v minulom
roku ovenčila recitátorka Ema Kočišová a
za rok 2016. herec Janko Šarkézy, kým
za najlepší kolektív vyhlásené SD VHV,
začiatok februára v SKUS-u hrdinu Janka
Čmelíka bol v znamení 115. výročia
divadelníctva a výročného koncerta
detských tanečných súborov.
Výročie divadla zaznamenané bolo 2.
februára, práve v deň kedy je predvedené
prvé divadelné predstavenie. Program
pripravili spoločne divadelníci, literárna
spoločnosť a združenie žien. Prítomných
pozdravila Libuška Lakatošová,
predsedníčka spolku a potom sa predsta

vili recitátori, ktorý v minulom a v roku
2016. úspešne vstúpili na republikovej a
pokrajinskej súťaži recitátorov: Andrej
Simendić, Jana Rumanová, Valentína
Hudecová a Jelena Ardalová. O rodine
Hurbanovej ktorá má najväčšie zásluhy
pre začiatok divadelného života, hovorila
Katarína Verešová, ktorá sa archivovaním
divadelných dejín zaoberá už dvadsť
rokov. Tentokrát Verešová prečítala list
Ĺudmily Hurbanovej, ktorá hrala v prvom
predstavení a ktorá o svojich dojmoch po
premiére písala bratovi Vladimírovi Hur
banovi. Takto si vlastne aj zaspomínali na
140 výročie od narodenia Ĺudmily Hurba
novej. Kedže je divadlo zložené z niekoľ
ko umení, Anna Horvátová zaspievala
slovenskú ľudovú pieseň. Na záver tohto
svojrázného kamarátenia sa premietané
bolo predstavenie Nešťastná Kafina,
ktoré toto divadlo malo v reperoári v roku
1985.
Hoci je výročný koncert detských
tanečných skupín plánovaný ešte na kon
ci minuleho roka, kvôli početným udalosti

am ako v tom to spolku tak aj v samom
meste, odročený je na začiatok tohto
roku. Koncert pomenovany Vo víretanca
odznel 3. februára a bol v znamení 60.
výročia ochotníckej činnosti a
osemdesiatín choreografky Ruženy Čer
venskej.
Inak, bol to prvý koncert štyroch
detskych súborov, v ktorých je zo 100 čle
nova predstavili sa iba choreografiami,
bez spevákov. Početné obecenstvoma
lomožnosťpozrieťsiinovinky z ichčulejčin
nosti, tiežaktuálnechoreografiemalých a
týchtrochuväčšíchtanečníkov.Hovorí nám
to o bohatej klenotnici tancov, ktoré
оdzabudnutia zachováva Ružena
Červenská.K vzácnemujubileu Červen
skej zagratulovali a zároveňsajejpoďakov
alizajejveľkýpríspevok v oblastikultúry v
omtoprostredí Libuška Lakatošová,
predsedníčkaspolku, a Dragoslav Bonđi v
menestaropazovského MS. V
záverečnejčastikoncertuvystúpiliv
šetkydetské skupiny s pies
 ňou Po
nábreží.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ИСТОРИЈА СРБА 1903 – 1914“ У МИТРОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Прича о златном добу
српске културе и науке
У
оквиру обележавања 152. рођен
дана Библиотеке „Глигорије Воза
ровић“ прошлог четвртка, 8. фе
бруара у Сремској Митровици одржана
је промоција књиге „Историја Срба 1903
- 1914 – Историја идеје“, коју је прире
дио историчар Милош Ковић. О књизи је,
поред уређивача, говорио и историчар
Вељко Станић, један од аутора есеја.
Повод за писање ове књиге, био је да
српски стручњаци из различитих науч
них области из данашње перспективе
размисле о низу питања која поставља
историја Срба и Европе у судбоносној
1914. години, с обзиром на то да су у
расправама о узроцима и поводима Пр
вог светског рата, старе тезе о кривици
Србије за ово светско крвопролиће све
присутније у светској академској јавно
сти. Ова књига је настала као покушај да
се одговори на многа нова питања, ре
као је уредник књиге историчар Милош
Ковић.
Како се могло чути на промоцији, исто
рија Срба од 1903. до 1914. године пред
стављена је на слојевит, нијансиран на
чин. Време од краја 19. века до почетка
Првог светског рата било је време мира,
просперитета, равнотеже, хармоније и
великог процвата наук е, уметности и
културе у свим европским друштвима,
па ни Србија није била изузетак. Српска
наука је време од 1903. до 1914. одавно
назвала „златним добом“ српске културе
и политике. Та оцена односи се како на
Србију, тако и на Србе који су тада живе

Промоција у митровачкој библиотеци

ли на територијама Црне Горе, Хабсбур
шке Монархије, Османског царства, па
чак и на оне у расејању, у далеким САД.
То је време када се рађају први прави
професионални часописи, тада је осно
ван и Српски књижевни гласник.
- Угао који је ова књига узела у разма
трање је историја идеја, а односи се на
историју научне, филозофске, теолошке
визије и историју политичке идеје. При
казани су репрезентативни ликови онога
што је била српска интелектуална елита
пре 1914. године. Интелектуална елита,
о којој је реч у овом књизи, је неговала
модел либералне парламентарне мо
нархије, европских политичких вредно

сти, националне независности – казао је
на промоцији Вељко Станић.
У књизи су објављени есеји 22 аутора,
водећих српских историчара, историча
ра књижевности, историчара уметности,
филозофа, социолога, антрополога, ар
хеолога, музиколога. Приказани су пор
трети српских интелектуалаца, као што
су Веселин Чајкановић, Јован Цвијић,
Никола Тесла, Љубомир Стојановић,
Коста Стојановић, Станоје Станојевић,
Јован Скерлић, Михајло Пупин, Миха
ило Петровић Алас, Стојан Новаковић,
Милутин Миланковић, Слободан Јова
новић, Николај Велимировић.
Б. С.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА: Поезија Мирослава Нинковића

„А где је излаз господо“

У

пријатној и опуштеној атмосфери
представљена је прва књига поези
је новинара Мирослава Нинковића
под насловом „И где је излаз господо“ и
то пред бројном публиком која је испуни
ла велики хол румског Културног центра 6.
фебруара.
Мирослав Нинковић дуги низ годи

Представљање књиге

на пише поезију, а његове прве песме су
објављене у заједничкој збирц
 и младих
румских песника „Нема нам друге него да
се волимо“ још далеке 1990. године, да би
тек 2018. године, у свом зрелом добу, обја
вио своју прву књигу чији је издавач Град
ска библиотека „Атанасије Стојковић“.
Мирослав Нинковић каже да је поезија

средство којим покушава да изрази своја
емотивна стања, неки свој свет.
- Ја песме пишем кад осетим потребу,
никада нисам писао да би се појавила
нека књига, било је ситуац
 ија да не напи
шем ништа месецима, а онда се појаве
неке слике које су довољно јаке да их
преточим у песму. Ових педесетак песама
ће, надам се, бити занимљиве читаоцима
и да ће пронаћи бар једну слику или стих
који ће им се допасти, мени ће то бити
довољно – каже Нинковић.
О првој књизи песама Бате Нинковића
говорили су, веома похвално, директор
Градске библиотеке Жељко Стојановић,
као и рецензенти, песници Тодор Бјелкић
и Јаника Печи. Бјелкић је указао да је заи
ста штета што се толико чекало на појаву
ове књиге, као и да ће се друга појавити
знатно раније.
Осим у стиховима, публика је могла да
чује и ужива и у неколико познатих песама
Ђорђа Балашевића и „Азре“ у извођењу
самог аутора и његових пријатеља.
С. Џ.

32

M NOVINE

VREMEPLOV
14. фебруар
1804. Збор угледних Срба
донео је у Орашцу код Аранђе
ловца одлуку о дизању устанка
против Турака и за вожда иза
брао Ђорђа Петровића, назва
ног Карађорђе.
1971. Ричард Никсон инстали
рао је систем за прислушкива
ње у Белој кући.
15. фебруар
399. Сократ, грчки филозоф о
ком једине податк е имамо
захваљујући сачуваним Плато
новим списима, осуђен је на
смрт. Пресуда је гласила: „Крив
је Сократ што не верује у богове
у које верује држава, него уводи
друга нова божанства, а крив је
и зато што квари омладину.“
1835. Донесен је либерални
Сретењски устав Србије, који је
по узору на француски и белгиј
ски устав израдио Димитрије
Давидовић.
16. фебруар
1871. Рођен је српски писац
Радоје Домановић, највећи срп
ски сатиричар, који је сарка
стично и духовито сликао власт
огрезлу у корупцију и насиље,
лажно родољубље и до сервил
ности послушно грађанство.
1959. Фидел Кастро прогласио
је себе премијером Кубе.
17. фебруар
1867. Кроз Суецки канал про
шао је први брод.
1871. Рођен је српски писац и
дипломата Јован Дучић, члан
Српске краљевске академије,
чије је стваралаштво изузетне
версификације ударило печат
српској поезији у првој полови
ни 20. века.
18. фебруар
1885. Објављене су „Авантуре
Хаклбери Фина“ Марка Твена.
1967. „Отац атомске бомбе“,
Роберт Опенхајмер, преминуо
је у 63. години.
19. фебруар
1473. Рођен је Никола Копер
ник, славни реформатор астро
номије који је, уместо дотада
шњег геоцентричног (Птоломе
јевог), успоставио хелиоц
 ен
трични систем света. 1878. Сан
стефанским уговором окончан
је српско-турски рат. Уговор
којим је Русија покушала да
створи Велику Бугарску на
рачун Србије поништен је на
захтев осталих европских сила
на Берлинском конгресу у јулу
1878.
20. фебруар
1908. Умро је српски писац
Симо Матавуљ, члан Српске
краљевске академије, један од
најистакнутијих представник а
српског реализма. Писао је
богатим и сочним језиком при
поветке из црногорског, далма
тинског и београдског живота,
романе и драме.
1935. Кар ол ин а Мик елс он
постала је прва жена која је
доспела на Антарктик.

14. FEBRUAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Покушавате
да остварите своје
пословн е циљеве,
али постоје изненад
ни проблеми који вас успоравају.
Немојте дозволити да вас неко
подстиче на ривалство или на
пословно – финансијски ризик.
Осећате нелагодност зато што
не успевате да угодите другима.
Партнер нема довољно слуха за
ваша објашњења и изговоре а
вама недостаје стрпљење.
БИК: Делујете одлуч
но и амбициозно.
Ваши пословни пла
нови могу да се
остваре на лак начин и на зајед
ничко задовољство. Налазите се
у прилици да тестирате своје
способности или шарм који посе
дујете. У зависности од свог емо
тивног статуса, планирате нови
сусрет или узбудљиву забаву у
двоје. Усмерите своје мисли у
позитивном смеру.
БЛИЗАНЦИ: У сусре
ту са сарадницима
повремено вам недо
стаје стрпљење и
смисао за дипломатским мани
рима. Убрзавате неке пословне
ситуац
 ије, али све има своју
добру или лошу страну. Потреб
но је да прихватите нечију пону
ду и да коригујете своје понаша
ње, партнер очекује да испуните
своја обећања. Предахните и
успорите свој убрзани ритам.
РАК:
Избегавајте
непознате ситуације
које уносе додатну
нервозу или пореме
ћај у основне сарадничке одно
се. Уз добру организацију, већи
ну обавеза можете да завршите
у планираном року и на рутин
ски начин. Уколико сте изнена
ђени партнеровом реакцијом,
учините све што је потребно да
смирите заједничке и узавреле
страсти.
ЛАВ: Ако вас неко
критикује то предста
вља додатну тему за
размишљање, али не
и повод за нови сукоб у односу
са сарадницима. У одлучујућем
моменту, слободно рачунајте на
нечију искрену подршку. Немате
довољно стрпљења да разреши
те различите неспоразуме. Ири
тира вас сазнање о плановима
које има блиска особа.
ДЕВИЦА: Мислите
да имате превише
пословних или при
ватних обавеза, а да
неко други пролази безбрижније
и да користи вашу добру вољу.
Уколико вам смета нечије лагод
но понашање, потрудите се да
заведете ефик аснији принцип
уважавања и равноправности.
Осећате латентну узнемиреност.
Потребан вам је неко ко заиста
може да улепша ваше емотивно
расположење.

ВАГА: Неко вас под
сећа на ружне из про
шлости или на неке
неизмирене рачуне,
које бисте радо желели да забо
равити. Понекад се све своди на
принцип узимања или давања,
оно што добијате има високу
цену и захтева додатно залага
ње. Неко вас доводи пред ново
емотивно искушење. Смишљате
нови одговор или начин на који
треба да поступите према бли
ској особи.
ШКОРП ИЈ А: Нови
неспоразуми могу да
прерасту у непријатну
ситуацију, важно је да
заштитите своје пословно –
финансијске интересе. Уколико
вам недостаје нечија подршка,
позовите особу за коју вас везују
позитивно искуство и заједнички
интереси. Партнер тестира ваше
стрпљење али ви још увек нисте
спремни да одговорите на нов
изазов.
СТРЕЛАЦ: Све се
налази у вашим рука
ма, али под условом
да реагујете у правом
тренутку и у складу са заједнич
ким правилима о успешном
пословању. Добро процените
своје пословне намере и реалне
могућности. Нема потребе да
преносите своју нервозу на
вољену особу, учините нешто у
прилог бољем расположењу и
узајамном разумевању.
ЈАРАЦ: Налазите се
у
незах валн ој
пословној позицији
са
огран ич ен им
могућностима на акцију. Главни
догађај се одвија мимо ваше
воље. Немојте дозволити да
пролазите као поражена страна,
али немојте ни преувеличавати
своје способности. Потребна
вам је нечија емотивна накло
ност и пажња. Ипак, имате ути
сак да што више тражите мање
добијате.
ВОДОЛИЈА: Полази
те од погреш них
информација или од
лажне слике коју има
те о једној особи, тако да доноси
те погрешан закључак. Пословни
успех представља логичан след
догађаја и окончање неких
непријатних ситуац
 ија. Боље је
да се бавите својим емотивним
дилемама, него што се уплићете
у туђе планове.
РИБЕ: Имате довољ
но смелости да каже
те оно што мислите
пред својом околи
ном, али то се лоше одражава на
ваш пословни или друштвени
статус. Понекад је тешко поми
рити различита пословна увере
ња и интересе. Уколико вам је
стало да утичете на свог партне
ра, употребите неко мало и кори
сно лукавство.

Crkveni
kalendar
Среда, 14. (1) фебруар
Свети мученик Трифун (Претпр.
Сретења)
Четвртак, 15. (2) фебруар
Сретење Господње
Петак, 16. (3) фебруар
Свети Симеон и Ана; Свети
Јаков Архиепископ српски
Субота, 17. (4) фебруар
Преподобни Исидор Пелусиот;
преподобни Николај
Недеља, 18. (5) фебруар
Св. муч. Агатија; Св. Полиевкт
(Оданије Сретења) (Беле Покла
де)
Понедељак, 19. (6) фебруар
Св. Фотије Цариградски; Св.
Вукол Смирнс ки (Почетак
поста)
Уторак, 20. (7) фебруар
Свети Партеније Лампсакијски

Домаће твикс
чоколадице
Састојци: 230 г путера, 100 г
шећера у праху, јаје, кашика екс
тракта ваниле, 280 г брашна, 1/4
кашичице соли, прстохват прашка
за пециво, 3 кесице карамела, 30
г путера, 3 кашике слатке павлаке,
300 г чоколаде.

Поступак: Темпирајте чокола
ду, затим премажите калупе њом
и оставите да се охладе. У шерпи
отопите карамеле са слатком
павлаком и путером. Оставите да
се охлади а за то време направи
те бисквит тако што ћете помеша
ти брашно, путер, јаје, ванилу,
шећер и прашак за пециво. Напра
вљено тесто умотајте у пластичну
фолију, а затим оставите у фрижи
дер на сат времена. Након тога
испеците тесто које сте претходно
изваљали на дебљину калупа.
Охлађен бисквит исеците по мери
калупа. Ставите у калупе са охла
ђеном чоколадом бисквит, затим
прелијте карамелом, а чоколадом
на крају.

• Несрећа је кад ти срећа
куца на врата а ти ниси
код куће!
• Неверство је када две
погрешне особе раде
праву ствар.
• Нико није бескористан.
Свако може послужити
као лош пример.
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Џудисти румског Словена

ЏУДО КЛУБ „СЛОВЕН“ РУМА

Два државна првака
на првенству за кадете
Н
а Првенству Србије за
кадете џудисти румског
„Словена“ су освојили
две златне и једну сребрну
медаљу. На такмичењу које је
одржано 3. фебруара у Бео
граду учествовало је четворо
кадета „Словена“ – Влади
мир Ушљебрка и Ана Бјелић
су освојили злато, Бранисла
ва Бјелић сребро, док је
Милица Трипковић била пета.
Владимир има 17 година и
иде у Техничку школу „Милен
ко Брзак Уча“ у Руми, смер
машински техничар за ком
пјутерско конструисање. Он
се такмичио у категорији до
81 килограма и имао је три
борбе – све је победио ипо
нима.
– Тренирам девет година
џудо, а од како сам у „Слове
ну“ тренер ми је Бранислав
Бјелић. За ово такмичење
сам тренирао недељно пет
до шест пута, по сат и по вре
мена. Стижем да ускладим и
тренинге и школу, тако да сам
врло добар ђак. Задовољан
сам условима за тренинге у
нашој Спортској хали. Плани
рам да упишем факултет, али
ћу се и даље бавити овим
спортом, тако да ћу настави
ти са тренинзима, вероватно
у Новом Саду. Планирам да
се и даље озбиљно бавим
спортом, јер сам сад и у
кадетс кој
репрезентац ији
Србије – рекао је за наше
новине Владимир Ушљебрка.
Ана Бјелић је освојила

титулу првакиње државе, али
је
забел еж ил а
одличн е
резултате и прошле године, а
и ове је чекају велики изазови
и такмичења. Ана има 16
година, а тренира пуних
девет година. Каже да три
пута недељно имају тренинге
у Руми, а остало путују у
Нови Сад и Беочин.
За Првенство је Ана имала
појачане тренинге – два пута
дневно и то сваки дан, а била
је и две недеље на припре
мама на Јахорини.

– У Београду је било супер.
Путујем за неколико дана на
Еврокуп у Италију. Ја сам три
године заредом кадетски
првак државе, имам два тре
ћа места са прошлогоди
шњег Еврокупа, на Светском
првенству сам била седма и
на Европском друга – прича
нам Ана.
Ана је ученица другог раз
реда Пољопривредне школе
„Стеван Петровић Бриле“,
смер пољопривредни техни
чар.

Бранислава Бјелић, Владимир Ушљебрка и Ана Бјелић

– Одлична сам ученица,
када се хоће има се времена
и за спорт, учење и дружење
– истиче Ана Бјелић.
Бранислава Бјелић у окто
бру пуни 17 година и прелази
у јуниорску категорију.
– Освојила сам друго
место, мислим да нисам
била довољно спремна за
ово такмичење, али биће
боље на следећим такмиче
њима. Ја сам друга година
румске Гимназије и врло
добар сам ђак. Наравно, у
плану је и факултет, али
настављам и са спортом и
тренинзима – рекла је Бра
нислава.
Већ из разговора са овим
младим и успешним спорти
стима се види колико актив
но бављење спортом пози
тивно утиче не само на раз
вој тела, већ и на одређену
личну дисциплину и вољу
која помаже да се постигну и
добри резултати у спорту,
као и у школи, али не на
уштрб дружења са вршњаци
ма.
Бранислав Бјелић тренира
не само ове младе људе које
смо поменули у овом тексту,
конкретно везано за Првен
ство Србије за кадете, него
још седамдесетак џудиста
различитих узраста од којих
су многи државни прваци и
чланови репрезентација.
– Сви најбољи кадети из
Србије били су на овом
првенству у Београду и сви
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дошли са циљем да освоје
медаље. Очекивао сам и три
златне медаље, али и једно
сребро не умањује успех јер
су сво троје ушли у ужи круг
репрезентативаца и даље их
очекују европски купови. Ана
иде у Италију на Европски
куп, њу је Олимпијски коми
тет ставио за кандидата за
Олимпијаду младих која се
ове године у августу одржава
у Аргентини, зато ће морати
да има и много више европ
ских купова да би изборила
норму – потом следи Шпани
ја, па Загреб где ће наступа
ти и Бранислава и Влади
мир. Очекују нас и такмиче
ња у Чешкој, Румунији,
првенство Балкана и то при
чам сада само о кадетима –
каже Бранислав.
Џудо клуб „Словен“ има и
одличног јуниора Уроша
Маџаревића од кога се оче
кују и бољи резултати, Сте
фана Зубовића који је про
шле године био други на
Првенству Балкана за стари
је пионире, Стефана Симића
који две године уназад беле
жи добре резултате у свом
узрасту, Немању и Уроша
Бјелић који су млађи пионири
и од њих се очекују добри
резултати и улазак у ужи круг
репрезентативаца. Невена
Циндрић је прошле године
била првакиња Србије, која
је од ове године старији пио
нир.
– Очекујем да ћемо доћи
до седам – осам државних
репрезентативаца што се
мора и финансијски подржа
ти. Није нам лако, све то
кошта, али верујем да ћемо
успети да обезбедимо све
што је потребно за ову нашу
децу – истиче Бранислав Бје
лић.
ЏК „Словен“ постоји од
1966. године и континуир
 ано
ради. Прошла година је по
резултатима била најуспе
шнија за овај клуб, а Брани
слав каже да се нада да би и
ова могла бити тако успешна.
Ради се у три групе – деча
ци и девојчице од пет до
седам година којих има три
десетак, друга група има два
десетак чланова и најстарија
група - кадети и јуниори са
такође, двадесетак спортиста
– дакле тренира укупно око
70 деце три пута недељно у
Спортској хали.
Бранислав
најављује и
Турнир града Руме 18. фебру
ара који организује ЏК „Сло
вен“ у Спортској хали, а оче
кује се учешће око 500 такми
чара из земље и окружења.
Смиља Џакула

37

ОДБОЈКА

Визура изгубила од Рускиња

Утакмица Визура - Динамо

У

4. колу Лиге шампиона одбојк ашице
Визура Рума нису успеле да искористе
предност домаћег терена и подршку
публике тако да су одбојкашице сјајне руске
екипе Динамо из Казања победиле максимал
ним резултатом 0:3.
Утакмица је одиграна 6. фебруара у препу
ној Спортској хали, уз јаку подршку бројне
публике.
- Противник је изузетно добро примао сер

вис, чак не бих рекао да смо лоше сервирали,
напротив - рекао је након меча тренер српског
шампиона Дејан Десница. Он је похвалио сво
је одбојкашице, које су се јуначки бориле јер
није лако играти против екипе каква је Динамо
која је једна од најбољих екипа у Европи.
Тренер Десница се захвалио румској публи
ци на подршци и поручио да ће „ајкулице“ бити
спремне за нови меч у Лиги шампиона против
Марице из бугарског града Пловдива. С. Џ.

ТК „ЗМАЈ“ ВРДНИК

Слободан трећи
у Немачкој

С

лободан Јовановић, млади такмичар
Теквондо клуба „Змај“ из Врдника осво
јио је бронзану медаљу на „Европском
президент купу“ за млађе категорије – пионире
и кадете.
Овај Куп је одржан 3. и 4. фебруара у немач
ком граду Зинделфингену. Конкуренција је
била изузетно јака будући да је учествовало
1.184 такмичара из 59 земаља.
Осим Слободана Јовановића на овом так
мичењу су се, из иришке општине борили и
Ања Бугарски, која се пласирала међу осам
финалиста у формама, као и Исидора Шавија
и Урош Шавија.
Њихов тренер је Горан Живановић. Клуб
из Врдника делује као једна од седам секција
ТК „Змај“.

Горан Живановић и Слободан Јовановић

АТЛЕТИКА

Успешни Сремци

А

ндреј Јоксимовић из Атлетског клуба
„Срем“ освајач је бронзане медаље на
Првенству Србије у дворани за старије
пионире у трци на 2.000 метара. Трчао је сјај
но, храбро и смело, чак за 34 секунде брже
од свог досадашњег најбољег резултата.
Његов нови лични рекорд износи 6:24,02.
Наталија Крстић је у дисциплини бацање
кугле (3кг) била четвртопласирана резулта
том 10,67м.

Дан касније, у недељу 11. фебруара одр
жан је традиционални 51. по реду „Бели
крос“ на ком је Александра Костадиновић
освојила прво место у трци војске и полици
је, док је Мирко Мауна био пети. Андреј Јок
симовић уморан од претходног дана и након
пада на старту стигао је до пете позиције,
док је Душан Петровић у трци јуниора био
осамнаести.
Д. М.
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Радионица
за родитеље
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Велико
спремање

Ј
Фондација Тијана Јурић ће у Руми
одржати радионицу за родитеље на
тему „Шта све децу вреба на интер
нету“. У ову акцију су се укључиле и
румске школе, тако да ће информа
тичке секције основних и средњих
школа направити спот на ову тему, а
за три најбоља спота Фондација
Тијана Јурић ће обезбедити награ
де.
Радионица за родитеље ће бити
одржана 20. фебруара у 17 часова у
Културном центру „Брана Црнче
вић“.
С. Џ.

ЕКОЛОГИЈА

200 садница топола
за зеленије Пећинце

Акција уређења Пећинаца, коју
спроводи Савет месне заједнице
овог насеља и пећиначка локална
самоуправа, наставља се и ових
дана. Недавно су у склопу акције
очишћене дивље депоније у близи
ни Спортског центра „Сувача“ и
месног гробља, а током претпро
шлог викенда посађено је 200 сад
ница тополе на вашаришту.
Како је рекао Златко Јовичић,
председник пећиначк ог Савета,
посађене су саднице око простора
где је вашариште и дуж канала где
је направљена нова фазанерија, а у
плану је да се још 1.000 садница
овог препознатљивог равничарског
дрвета посади око Пећинаца, на
прилазима насељу.
- Овим пошумљавањем желимо
пре свега да створимо квалитетан
ветрозаштитни појас, а сами дрво
реди улепшаваће прилазе Пећинци
ма. Такође, желимо да наша деца
расту у лепшој и здравијој околини,
а вођени стихом чика Јове Змаја
„где год нађеш згодно место ти дрво
посади“ наставићемо што више да
озеленимо Пећинце и тиме активно
учествујемо у очувању животне сре
дине – рекао је Јовичић.

ануар нам је донео пролећне
температуре, а и почетак
фебруара је такав. Какво
дивно време за акцију која је код
жена позната под радним називом
велико спремање. За овакву
акцију потребне су дуготрајне
припреме. Физичке, психичке,
сакупљачке (скупити разбијену
вољу), породичне (објаснити да се
то баш сад мора урадити). И увек
иста недоумица како то почети.
Од прозора, завеса, прања врата,
усисавања. Ма, свеједно, само
нек се почне. Већ видим слике
из средине прошлог века, како су
представљане жене у великом
спремању. Везана коса, нека
стара хаљина и прахер. Данас има
толико помагала, а да ли смо и ту
закорачили у тзв. савремено доба?
Усисивач који сам усисава, само му
задате команду у стилу сад лево,
сад десно, испод кревета, а он тих
готово нечујан (зашто мушкарце

Пише:
Драгана Попов

Канта воде, детерџент и крпе. Овај
посао сем што је напоран него је и
понижавајући. Морате да клечите
да би се сва та прашина добро
покупила. Откуд сад то радиш,
пита ме јуниор, где ти је усисивач.
Покидало се црево, одговарам. То
може да се замени, само га одврни,
саветује ме јуниор. Ех, те младе
генерације! Свашта знају. Сад ћу
да одврнем црево, купим ново и
проблем решен. Да не дужим десет
минута сам провела покушавајући
да одврнем, али нисам успела.
Пробаћу касније. Настављам
са подом, још мало па готово.
Колена ми бриде, те размишљам
да набавим штитнике како би ово
могла лакше да обавим. Полако
се под суши и ја на запрепашћење
видим да остају неке гомилице
прашине који ми изгледа баш
пркосе. Мораћу поново, тако ми
треба кад немам савремене роботе
чистаче, пераче, пеглаче и слично.

Зове ме пријатељица и пита шта радим.
Велико спремање је у мојој кући, већ без
елана одговарам јој ја. Докле си стигла, пита
она. До пода, тужним гласом ћу ја. О, па
добра си, наставља она. Ма, тек сам почела,
а отишло ми и црево од усисивача, па сад
клечим и бришем, објашњавам. Срећан рад и
здраво, рече она и оде код маникира
нервира звук усисивача?). Биће то
готово часком. Ма, нећу ни осетити,
а тако велики посао ћу урадити.
Дакле, усисивач палим и крећем.
Мој је мало старији тип, па му
рукама постављам команде. Ма,
шта ми је то усисати пар просторија.
Издајем команде десном руком
и вучем по поду, али прашина и
даље остаје на истом месту. Неки
чудан звук из усисивача и гле чуда.
Стогодишњи усисивач у штрајку, не
баш он него црево. Пукло! Па, где
сад? О техници мало знам мада сам
одрасла уз паролу „техника народу“,
па реших да то некако залепим.
Неком траком. Намотала сам ја
то и ево после петнаест минута
палим поново усисивач. Зуји он,
ал’ црево вероватно изнурено од
дугогодишњег малтретирања, само
је клонуло. Мој покушај снађи се
сам и залепи није уродио плодом.
Мораћу да прибегнем примитивном
начину брисања прашине са пода.

Зове ме пријатељица и пита шта
радим. Велико спремање је у мојој
кући, већ без елана одговарам јој ја.
Докле си стигла, пита она. До пода,
тужним гласом ћу ја. О, па добра си,
наставља она. Ма, тек сам почела, а
отишло ми и црево од усисивача, па
сад клечим и бришем - објашњавам
ја. Срећан рад и здраво, рече она
и оде код маникира. Ја погледам
своје руке које изгледају као
код мануелних радница крајем
осамнаестог века и зароним поново
у канту, крпе, под. У глави ми стално
оно црево од усисивача које не могу
да одврнем и поново покушавам.
Неће, па неће. Имам опцију
позови оног ко можда зна. Јуниор
је то одврнуо за пар секунди. Ја
запрепашћена као да сам открила
неки нови елемент Мендељејевог
система. Вратим се поду по ко зна
који пут и са гнушењем га погледам.
Велико спремање дефинитвно
одлажем.

