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Укључитиштовише
пољопривредника
У  Срем ској Митро ви ци 

је про шлог четврт ка, 
8. фебру а ра, одр жан 

саста нак ком су, поред гра
до на чел ни ка Вла ди ми ра 
Сана де ра, при су ство ва ли 
пред став ни ци Орга ни за
ци је за хра ну и пољо при
вре ду Ује ди ње них наци ја 
(УН ФАО), Европ ске бан ке 
за обно ву и раз вој (ЕБРД), 
и АП Вој во ди не из обла
сти пољо при вре де. Тема 
састан ка билa је навод ња
ва ње у Срби ји, са циљем 
дефи ни са ња потре ба у 
овој обла сти.

Гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер изра зио је 
заин те ре со ва ност локал
не само у пра ве за поду
хват шире ња систе ма 
навод ња ва ња, како би 
што већи број пољо при
вред ни ка био укљу чен. Он 
је наја вио и спрем ност за 
уре ђе ње при мар не канал
ске мре же на три под руч ја 
на тери то ри ји Гра да.

 Са пред став ни ци ма 
ФАО и Европ ске бан ке за 
обно ву и раз вој раз го ва
ра мо о даљем шире њу 
систе ма за навод ња ва ње, 
с обзи ром на то да смо 
као локал на само у пра ва 
заин те ре со ва ни за наста

вак при че у вези са тим 
поду хва том, који је Мини
стар ство пољо при вре де 
покре ну ло са овим орга
ни за ци ја ма. Циљ нам је да 
омо гу ћи мо да што више 
пољо при вред ни ка буде 
при кљу че но на систе ме 
за навод ња ва ње, који би 
тре ба ло да омо гу ће раз
вој пре све га воћар ства и 
повр тар ства. С обзи ром 
на то да су ове инве сти

ци је изу зет но вели ке, про
из вод ња воћа и повр ћа је 
про фи та бил на и може да 
доне се нови при ход, одно
сно вред ност, а самим тим 
и бољи бру то дру штве ни 
про из вод држа ве. Спрем
ни смо за уре ђе ње при
мар не канал ске мре же на 
три под руч ја, а то су Попо
ва бара, канал Јар чи на у 
Јар ку и потес Петров ци – 
рекао је Сана дер.

Пред став ник УН ФАО 
Милош Мило ва но вић 
назна чио је навод ња ва
ње као при о ри тет у овој 
сарад њи, а наја вио је и 
рад на про мо ци ји изво
за пољо при вред но  пре
храм бе них про из во да, 
као и наста вак подр шке 
у поли ти ци ква ли те та тих 
про из во да.

А.Ћосић
Фото:В.Цуцанић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ПроширенпуткаМанђелосу
Ра до ви на ре кон струк ци ји са о бра ћај ни

це у ду жи ни од око осам ки ло ме та ра од 
Ку пер стан дар да у Срем ској Ми тро ви

ци ка Ман ђе ло су за вр ше ни су про шле не де
ље у де сној тра ци. 

За 1,2 ме тра про ши ре на је де сна стра
на са о бра ћај ни це, а ка ко на во ди Ми ро слав 
Ке сер, ди рек тор Пред у зе ћа за одр жа ва ње 
ули ца и пу те ва „Сир ми јум пут“, ура ђе не су и 
бан ки не на пу ту до Ман ђе ло са. 

 „Пу те ви ма Ср би је“ смо да ли су ге сти ју да 
би би ло до бро да се про ши ри са о бра ћај ни
ца ка Ман ђе ло су, јер је че сто до ла зило до 
сле та ња ауто мо би ла са пу та. Са да је ура
ђе на де сна тра ка, а по сто ји обе ћа ње да ће 
се у не ком на ред ном пе ри о ду ра ди ти и ле ва 
стра на пу та. Ови ра до ви су из во ђе ни у окви
ру ре дов ног одр жа ва ња са о бра ћај ни ца, фи
нан си ра ли су их „Пу те ви Ср би је“, а из во ђач 
ра до ва би ло је пред у зе ће „Срем пут“ – из ја
вио је за М но ви не Ми ро слав Ке сер.

Б.С.
ПроширенпуткаМанђелосуМирославКесер

СастанакуГрадскојкући
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УВОДНИК

Вожња у гепе ку

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Митро вач ка Град ска упра ва за 
сао бра ћај, кому нал не и инспек
циј ске посло ве орга ни зо ва ла је 

1. фебру а ра саста нак са реги стро ва
ним так си сти ма. Како се могло чути, 
нај ве ћи про бле ми ових људи су оду
век били, а и сада су нело јал на кон ку
рен ци ја и цена вожње. Град ски сао
бра ћај ни инспек тор је обе ћао да ће са 
покра јин ским инспек то ром за сао бра
ћај поја ча ти кон тро лу дивљих так си
ста са тери то ри је Гра да. Опсе жне 
кон тро ле дивљих так си ста би тре ба ле 
да кре ну за око месец дана. 

Ова вест можда није наро чи то инте
ре сант на они ма који живе у самом 
гра ду, међу тим, уко ли ко живи те у 
било ком селу, так си вам је више него 
нео п хо дан, с обзи ром на то да је јав ни 
пре воз такав какав је. Ско ро па ника
кав. 

Елем, зами сли те ситу а ци ју да живи
те у Лежи ми ру, а ради те у Срем ској 
Митро ви ци. Од Лежи ми ра до Митро
ви це има ско ро 20 кило ме та ра. Рад но 
вре ме је од шест ују тро, ауто бу са у 
тим јутар њим сати ма нема (ауто бу си 
изгле да возе само ђаке, а за рад ни ке, 
сеља ке и поште ну инте ли ген ци ју не 
хају). Ако сва ког јутра пали те сво ја 
кола (под усло вом да их има те) онда 
ради те само за гори во, па је сва ка ко 
боље да оста не те у Лежи ми ру и бата

ли те посао. Оста је вам так си пре воз 
као једи но реше ње. 

И ту дола зим на слу чај Мили це Ј. из 
Лежи ми ра. Када се запо сли ла у јед ној 
митро вач кој фир ми зна ла је да ће је 
пре воз иза ћи при лич но ску по, али шта 
да се ради, кад мора да се ради. Са 
дру ге стра не, кад живиш у Лежи ми ру 
не можеш баш да бираш так си сте. 
Пону да је таква, ско ро као јав ни пре
воз, зна чи оскуд на, да не кажем ника
ква. И тако је Мили ца Ј. кре ну ла у 
так си аван ту ру. И нау чи ла је мно го 
тога, на при мер, да так си сти мораш 
дан пре да се наја виш, мораш да га 
оба ве стиш ако ћеш одсу ство ва ти, 
мораш да му оправ даш сва ки изо ста
нак, јер ако не ура диш тако, онда ћеш 
већ сле де ћег дана завр ши ти у гепе ку. 
Е, сад, вожња у гепе ку од Лежи ми ра 
до Митро ви це није пра ви ло, да се раз
у ме мо. И није то ника ква казна за изо
ста нак, већ јед но став но кад нема 
места за све, они који послед њи дођу 
мора ју у гепек. Нарав но, так си ста је 
добар човек, неће он одмах пут ни ке 
ста ви ти у гепек. Прво се попу ња ва ју 
капа ци те ти у вози лу, што зна чи да сва
ки пут ник има неког ко му седи у кри лу. 
Кад се капа ци тет вози ла попу ни и 
вожња кре не то изгле да ова ко: напред 
седи пут ник и држи неког у кри лу, поза
ди је њих тро је и још тро је у кри ли ма, 

у гепе ку један или два, зави си од дана. 
То је укуп но девет до десет пут ни ка у 
јед ном вози лу. Плус возач, коме хва ла 
богу нико не седи у кри лу. 

Ви можда мисли те да ја нешто пре
те ру јем, да ме је Мили ца Ј. погре шно 
инфор ми са ла? Можда не може те да 
веру је те да се у јед ном пут нич ком ауту 
од Лежи ми ра до Митро ви це може пре
ве сти десет људи, плус возач? Можда 
се пита те како тог так си сту са десет 
пут ника (као да вози ауто бус!) нико 
никад није при ме тио ни зау ста вио? Ни 
поли ци ја, ни инспек ци ја? Не знам. Али 
знам да је ово све жива исти на, пошто 
сам се и сама вози ла тим так си јем и за 
див но чудо избе гла и гепек и дру гог 
пут ни ка у кри лу. Можда сам има ла 
више сре ће него паме ти. 

И да се вра тим на поче так тек ста, 
на кон тро лу коју инспек ци ја 
наја вљу је. Лепа су та обе ћа ња, 

није да нису. Њима ће се радо ва ти 
реги стро ва ни так си сти, али питам се 
шта ће бити када горе о пи са ног 
несрећ ног так си сту јед ног дана 
„нахва та ју“ и искљу че из сао бра ћа ја? 
Ко ће људе вози ти на посао и назад. 
Јер, реги стро ва ни так си ће вам до 
Лежи ми ра узе ти 800900 дина ра, а у 
гепе ку ћете се про во за ти за 200. И то 
је пра ва сли ка беде и нас пут ни ка и 
так си ста. 

Так си сти мораш дан пре да се наја виш, мораш 
да га оба ве стиш ако ћеш одсу ство ва ти, мораш 
да му оправ даш сва ки изо ста нак, јер ако не ура
диш тако, онда ћеш већ сле де ћег дана завр ши
ти у гепе ку. Е, сад, вожња у гепе ку од Лежи ми ра 
до Митро ви це није пра ви ло, да се раз у ме мо. И 
није то ника ква казна за изо ста нак, већ јед но
став но кад нема места за све, они који послед
њи дођу мора ју у гепек 
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Про шло го ди шњи буџет
реа ли зо ван са 85 про це на та

Ово је буџет који
је дупли ран у

одно су на 2014. 
годи ну и то нам 
даје за пра во да 

буде мо задо вољ ни. 
У овој годи ни 

оче ку је мо још више 
јер смо до сада, 

само од тран сфе ра 
са виших нивоа

вла сти, доби ли око 
220 мили о на
дина ра, каже

пред сед ник
Општи не

Сла ђан Ман чић

Изве штај о извр ше њу општин ског 
буџе та за 2017. годи ну усво јен је 
на сед ни ци Општин ског већа 

која је одр жа на 8. фебру а ра. По речи
ма Биља не Дамља но вић, шефи це 
Оде ље ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду при хо ди и при ма ња су 
реа ли зо ва ни са без ма ло 85 про це на
та, одно сно укуп ни при хо ди и при ма
ња са пре не тим неу тро ше ним сред
стви ма изно се 1.758.923.765 дина ра. 

– У струк ту ри оства ре них при хо да 
нај ве ћи су они од поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке са 39,8 
про це на та, сле де тран сфе ри са оста
лих нивоа вла сти са 23,3 одсто док 
при хо ди од поре за на имо ви ну изно се 
16,3 одсто укуп них при хо да. Исто вре
ме но, рас хо ди и изда ци из буџе та у 
мину лој годи ни су били 1.577.864.451 
динар што је 76,2 про цен та од пла ни
ра них рас хо да – иста кла је Биља на 
Дамља но вић. 

Под се ти мо, про шло го ди шњи 
општин ски буџет је про јек то ван на две 
мили јар де и 69 мили о на дина ра.

Сла ђан Ман чић је иста као да је 
задо во љан реа ли за ци јом буџе та, а 
наја вљи ва на је и већа реа ли за ци ја до 
које није дошло због тога што нису 
реа ли зо ва на тран сфер на сред ства по 
покра јин ским кон кур си ма од око 100 
мили о на дина ра, а нису опри хо до ва на 
ни пла ни ра на сред ства од заку па 
држав ног пољо при вред ног земљи шта 
јер је сагла сност Мини стар ства пољо

при вре де за лици та ци ју касни ла и 
доби је на је тек почет ком ове годи не.

 – То су при хо ди који ће ући у ово го
ди шњи буџет, али морам иста ћи да 
сам задо во љан и при ход ном и рас
ход ном стра ном, као и целом про
шлом годи ном. Ово је буџет који је 
дупли ран у одно су на 2014. годи ну и 
то нам даје за пра во да буде мо задо
вољ ни. У овој годи ни оче ку је мо још 
више јер смо до сада, само од тран
сфе ра са виших нивоа вла сти, доби ли 
око 220 мили о на дина ра – про ко мен
та ри сао је пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић.

На овој сед ни ци при хва ће не су 

изме не и допу не Пра вил ни ка о уну
тра шњем уре ђе њу и систе ма ти за ци ји 
рад них места у Општин ској упра ви и 
Општин ском пра во бра ни ла штву. Ове 
изме не су и нај вљи ва не због сма ње
ња бро ја запо сле них за чети ри рад ни
ка, у скла ду са одлу ком о мак си мал
ном бро ју запо сле них у систе му 
локал не само у пра ве.

 – Овим изме на ма гле да мо да посто
је ћи кадров ски капа ци тет буде мак си
мал но иско ри шћен. У Оде ље њу за 
инспек циј ске посло ве сма њу је мо број 
гра ђе вин ских инпек то ра са три на два, 
а уво ди мо ново рад но место над зор 
над инве сти ци о ним радо ви ма. Уво ди

 Ми смо упо зо ри ли јав на пред у зе
ћа, да када купу ју основ на сред ства, 
пове ду рачу на како се заду жу ју, да 
ли је то баш нео п ход но. Када је реч 
о цистер ни за пија ћу воду сва ка ко да 
ће гра ђа ни ма зна чи ти ако буде 
сушна годи на, ако буде искљу че ња 
или неке веће хава ри је. Са поме ну те 
две одлу ке ми смо исто вре ме но, 
осло бо ди ли пла ћа ња општи ну пре
ма нашим јав ним пред у зе ћи ма. 
Желе ли смо да ука же мо да општи
на, одно сно буџет, није њихо ва „злат
на кока“, поред свих оних кори сти и 

моно по ла које већ има ју. Наш је 
инте рес да они раде ква ли тет но и 
добро, али тре ба да пре ки не мо 
прак су да се само тра жи од Општи
не и да сва ко сво јим радом тре ба да 
се дока же и ван буџе та. Већи на 
наших јав них пред у зе ћа се пона ша 
као да им је све зага ран то ва но и 
обез бе ђе но и када дођу у ситу а ци ју 
да им фали новац, само дођу код 
нас. Мора мо да пре ки да мо са том 
прак сом, тре ба сво је место на тржи
шту да избо ри те радом и ква ли те том 
– закљу чио је Сла ђан Ман чић.

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ О ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА:

Буџет није њихо ва „злат на кока“

Сла ђан Ман чић Биљана Дамљановић
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мо и рад но место коор ди на то ра за 
инклу зи ју Рома, поја ча ва мо Оде ље ње 
за локал не јав не при хо де са два рад
на места – поре ски инспек тор за пре
кр шај не поступ ке и кон тро ла напла те 
поре за и у Општин ском пра во бра ни
ла штву уво ди мо рад но место пра во
бра ни лач ког помоћ ни ка – поја снио је 
изме не Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве.

Чла но ви општин ског већа су доне ли 
одлу ку о доде ли сред ста ва из општин
ског буџе та за про гра ме и про јек те из 
обла сти спор та од зна ча ја за рум ску 
општи ну за шта је обез бе ђе но 25 
мили о на дина ра. Елви ра Љуби са
вље вић, пред сед ни ца Коми си је за 
доде лу сред ста ва је инфо р ми са ла да 
су при сти гли зах те ви 57 клу бо ва, а да 
су 53 и доби ли сред ства зави сно од 
ран га так ми че ња, постиг ну тих резул
та та и оста лих усло ва који су тра же ни. 
Рас по де ље но је 24,5 мили о на дина ра, 
док је по дру гом осно ву, за тре нин ге 
дво ран ских клу бо ва рас по ре ђе но 
додат них пет мили о на дина ра.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је под
се тио и да ће се за побољ ша ње спорт
ске инфра стрк ту ре издво ји ти још 15 
мили о на дина ра, што зна чи да ће у 
овој годи ни, за подр шку и раз вој спор
та бити утро ше но укуп но око 50 мили
о на дина ра. 

Када је реч о доде ли сред ста ва из 
буџе та за редов не актив но сти и про
гра ме удру же ња за ову годи ну је обез
бе ђе но 8,5 мили о на дина ра, а за ова 
сред ства је кон ку ри са ло 60 удру же ња. 
Сред ства је доби ло 50, рас по де ље но 
је око 7,3 мили о на дина ра, док је 1,2 
мили о на оста ло нерас по ре ђе но тако 
да посто ји могућ ност да се иза ђе у 
сусрет касни јим потре ба ма удру же ња.

И за кон кур се у обла сти кул ту ре је 
било пред ви ђе но 8,5 мили о на дина ра, 
а сред ства је од 32 зах те ва доби ло 28. 
Како је инфор ми сао Сте ван Кова че
вић за њих је рас по де ље но 7.886.000 
дина ра, а нерас по ре ђе но је оста ло 
600.000 дина ра. Реч је, углав ном, о 
истим кул тур ним орга ни за ци ја ма и 
поје дин ци ма као и про шле годи не, а 
сред ства су обез бе ђе на за све бит ни
је кул тур не мани фе ста ци је.

На овој сед ни ци је дата и сагла
сност ЈП „Водо во ду“ за набав ку 
цистер не за пија ћу воду чија је вред
ност 12 мили о на дина ра. Локал на 
само у пра ва ће обез бе ди ти пет мили о
на дина ра, пред у зе ће 4,5 мили о на, а 
оста ло би ишло путем лизин га или 
кре ди та. Још две одлу ке су се тица ле 
рум ских јав них пред у зе ћа, а реч је о 
осло ба ђа њу локал не само у пра ве за 
пла ћа ње накна де за утро шак воде 
оства рен у објек ту  јав ни тоа лет на 
Град ској пија ци и осло ба ђа њу за пла
ћа ње накна да и дру гих тро шко ва у 
поступ ку при ба вља ња одо бре ња, 
усло ва, сагла сно сти, потвр да, уве ре
ња и дру гих ака та које изда ју јав на 
пред у зе ћа из њихо ве над ле жно сти, а 
чији је осни вач Општи на. 

Сми ља Џаку ла

ЈП „СТАМ БЕ НО“

Рекон струк ци ја 
топло во да

Про грам „Импле мен та ци ја раци
о на ли за ци је систе ма даљин
ског гре ја ња у Срби ји – фаза 4“ 

немач ке раз вој не бан ке КфВ завр шен 
је зајед нич ким састан ком пред став ни
ка бан ке, про јект мена џе ра за Срби ју 
и Црну Гору, чла но ва Кан це ла ри је за 
импле мен та ци ју про гра ма у Срби ји, 
пред став ни ка рум ске општи не и ЈП 
„Стам бе ног“ који је реа ли зо вао про је
кат. 

То је била при ли ка да се ана ли зи ра 
ура ђе но, виде могућ но сти модер ни за
ци је, а потом су се гости и на тере ну 
уве ри ли шта је ура ђе но и иста кли да 
су задо вољ ни оним што су виде ли.

Под се ти мо, рум ска општи на и 
„Стам бе но“ су кроз овај про грам доби
ли 600.000 евра, 80.000 евра од Мини
стар ства за зашти ту живот не сре ди не, 
42.000 евра је из општин ског буџе та 
и око 30.000 евра су соп стве на сред
ства овог јав ног пред у зе ћа што је кори
шће но за рекон струк ци ју котлар ни це 
Спорт ска хала.

Реа ли за ци ја ове фазе про гра ма је 
у рум ској општи ни запо че ла још 2012. 
годи не. 

  Током при ме не је дошло и до изме
не инве сти ци о ног пла на, тако да смо 
уме сто пред ви ђе не рекон струк ци је 
топло во да и све га 17 топлот них под
ста ни ца, успе ли да модер ни зу је мо 
још 17 топлот них под ста ни ца и ура
ди мо део рекон струк ци је котлар ни це 
Спорт ске хале. Топло вод је заме њен и 
догра ђен у јед ном делу, укуп не дужи
не од 600 мета ра. Овим про јек том се 
омо гу ћу је, са ста но ви шта зашти те 

живот не сре ди не, да се у цен трал ном 
делу гра да изба ци мазут као енер гент. 
Оста ће, после рекон струк ци је котлар
ни ца Роб на кућа и Орло ви ће ва ули ца, 
само мазут на котлар ни ца у ЈНА ули ци 
која гре је Пошту и окол ни део згра да 
– каже Живан Михај ло вић, заду жен за 
про је кат у ЈП „Стам бе но“.

Он дода је да је сада нај ак ту ел ни
је реша ва ње про бле ма котлар ни це 
у насе љу „Тивол“ где је због вели ког 
губит ка топло те и ниског про цен та 
иско ри шће но сти енер ге на та пот пу но 
оправ да но гра ди ти нову котлар ни цу, а 
што је био и пред лог Рад не гру пе коју 
је сачи ни ла локал на само у пра ва упра
во у циљу сагле да ва ња про бле ма и 
доно ше ња реше ња веза но за рад ЈП 
„Стам бе но“.

С. Џ.

Саста нак у Град ској кући

Живан Михај ло вић

Овим про јек том се омо гу ћу је, са ста но ви шта зашти те 
живот не сре ди не, да се у цен трал ном делу гра да изба ци 
мазут као енер гент
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Михизова кућа званично
се отвара на пролеће
Кућа позна тог писца 

Бори сла ва Михај ло ви
ћа Михи за у Ири гу је 

пот пу но сани ра на и рекон
стру и са на – прва фаза је 
обу хва та ла гру бе гра ђе вин
ске радо ве , док је у дру гој 
фази, про шле годи не, ком
плет на сана ци ја при ве де на 
кра ју. 

Вред ност радо ва у дру гој 
фази је била 15,6 мили о на 
дина ра, од чега је Упра ва 
за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не обез бе ди ла 11 
мили о на, а оста так ири шка 
општи на.

Како сазна је мо од пред
сед ни ка Општи не Сте ва на 
Кази ми ро ви ћа, Михи зо
ва кћер ка Мила Јан ко вић 
је про шле годи не оби шла 
радо ве на сани ра њу куће и 
била је задо вољ на како су 
они изве де ни.

– Она се оба ве за ла да 
ће опре ми ти јед ну спо мен 
собу са Михи зо вим ства
ри ма, тако да нам је пре о
ста ло то опре ма ње спо мен 
собе. Тако ђе, кон ку ри са ли 
смо за сред ства, реч је о 
око 1,5 мили о на дина ра, за 
опре ма ње оста лих про сто
ри ја које ће бити у функ ци ји. 
Пла ни ра но је да се у оста
лим про сто ри ја ма одр жа ва

ју књи жев не вече ри, поет ске 
вече ри, дакле сва деша ва
ња веза на за кул ту ру. Кућа 
је пове ре на на упра вља ње 
и одр жа ва ње Срп ској чита о
ни ци – исти че Сте ван Кази
ми ро вић.

Он дода је да су пред став
ни ци локал не само у пра ве 
у кон так ту са Михи зо вом 
кћер ком Милом која живи у 
ино стран ству и да посто ји 
дого вор да се кућа зва нич но 
отво ри и пре да на упо тре бу 
на про ле ће.

 – Ми смо се оба ве за ли 
да ћемо до тог вре ме на и 
опре ми ти ком плет но кућу 
и нада мо се, у апри лу или 
мају да ћемо и орга ни зо ва ти 
зва нич но отва ра ње – рекао 
је за наше нови не пред сед
ник ири шке општи не Сте ван 
Кази ми ро вић. 

Дакле, про стор род не 
куће Бори сла ва Михај ло ви
ћа Михи за намен ски ће се 
кори сти ти у циљу еду ка ци је, 
попу ла ри за ци је, про мо ци
је и пре зен та ци ја кул тур них 

садр жа ја ири шке општи не 
али и реги о на. 

Реци мо још, Михи зо ва 
кћер Мила је про шле годи
не, пово дом две деце ни је 
од смр ти Бори сла ва Михај
ло ви ћа Михи за гово ри ла о 
свом оцу на Сај му књи га и 
том при ли ком је изра зи ла 
посеб ну захвал ност њего
вом род ном гра ду Ири гу, 
који у њего во име доде љу је 
награ ду за драм ско ства ра
ла штво.

С. Џ.

Михи зо ва кућа у Ири гу

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

Зоне исте, мања корекција цена
Одлукoм о утвр ђи ва њу про сеч

них це на ква драт ног ме тра 
од го ва ра ју ћих не по крет но сти за 

утвр ђи ва ње по ре за на имо ви ну за 
2018. го ди ну на те ри то ри ји ири шке 
оп шти не ни су ме ња не зо не, ко је су 
оста ле као и у прет ход ној од лу ци. 

Реч је о че ти ри зо не ко је су та ко 
по де ље не за ви сно од ко му нал не опре
мље но сти и опре мље но сти јав ним 
објек ти ма, као и по ве за но сти са цен
трал ним де ло ви ма оп шти не.

 – Да кле, зо не су оста ле исте, са мо 
смо ко ри го ва ли це не у од но су на про
сеч ну це ну ве за но за про мет не по крет
но сти у прет ход ној го ди ни ко ју смо 
до би ли из По ре ске упра ве и то су 
не знат не ко рек ци је – ка же за на ше 
но ви не Оли ве ра Фи ли по вић Про тић, 
на чел ни ца Оп штин ске упра ве у Ири гу.

Ка да је реч о на пла ти по ре за у про

те клој го ди ни она до да је да су за до
вољ ни ре зул та ти ма на пла те. 

– По сте пе но се ус по ста ви ла ди сци
пли на ве за на за ис пу ња ва ње оба ве за 
из ми ре ња по ре за, а до бро је до шао и 
ре про грам. Има ли смо до ста ре про
гра ма ве за но за от пис ка ма те, по за вр
шет ку ис пла те глав ни це, за ви сно од 
то га ка да су љу ди до би ја ли ре ше ња о 
ре про гра му. Мо рам ис та ћи да нам се, 
у окви ру ло кал них из во ра фи нан си ра
ња, по ја чао при ход од на пла те бо ра
ви шне так се. Ту по ку ша ва мо да уве де
мо ве ћу ди сци пли ну код пру жа ла ца 
ту ри стич ких услу га и у 2017. го ди ни 
ни је би ло по тре бе за при нуд ном 
на пла том, ко ле ге су ви ше на те рен 
ишле са ве то дав но, на ро чи то у Ба њи 
Врд ник – ка же Оли ве ра Фи ли по вић 
Про тић.

С. Џ.
Оливера Филиповић Протић
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Општи на Инђи ја интен зив но ради 
на побољ ша њу усло ва живо та 
свих сво јих гра ђа на, како оних 

који живе у гра ду, тако и оних који живе 
у сели ма. Међу про јек ти ма који ће сва
ка ко допри не ти ква ли тет ни јој сва ко
днев ни ци јесте онај који се одно си на 
асфал ти ра ње свих неас фал ти ра них 
ули ца, а њих је више од 70 на тери то
ри ји општи не Инђи ја. Како каже пред
сед ник Општи не Вла ди мир Гак завр
ше но је про јек то ва ње, али је у току 
допу на про је ка та.

 Било је сасвим логич но да се у 
току про јек то ва ња поја ве неки дело ви 
ули ца који нису прво бит но увр ште ни у 
про јек те. У пита њу су, тако ре ћи, кра ко
ви одре ђе них ули ца у који ма има неко
ли ко кућа, али неће мо да их изо ста
ви мо, зато се сада ради допу на 
про је ка та. Отпри ли ке има мо још 
десе так ули ца које ћемо увр
сти ти  иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Гак је додао да ће радо ви 
поче ти чим се завр ше сви адми
ни стра тив ни посло ви.

 Асфал ти ра ње ули ца ради ће 
се од насе ља до насе ља. Уко
ли ко се ство ре повољ ни усло
ви, посто ји могућ ност да радо
ви кре ну исто вре ме но у више 
места. Уко ли ко се све буде одви
ја ло пла ни ра ном дина ми ком све 
ули це ће бити асфал ти ра не до 
окто бра ове годи не  каже Гак и 
дода је: 

 Моја жеља, као неког ко живи 
у Инђи ји јесте да се са асфал ти
ра њем неас фал ти ра них ули ца 
што пре поч не и да наши сугра
ђа ни не хода ју више по бла ту, 
већ да живе као сви нор мал ни 
људи.

У изра ду про је ка та били 
су укљу че ни и пред став ни ци 
месних зајед ни ца чији је зада
так био, како каже Гак, да попи

шу све неас фал ти ра не ули це у свом 
селу. Ово је доказ, каже он, да се кому
ни ка ци ја са пред став ни ци ма месних 
зајед ни ца попра ви ла у одно су на неке 
рани је годи не.  

 У прет ход них десет годи на када 
није било о чему да се пише, у меди
ји ма се гово ри ло како су се пред став
ни ци локал не само у пра ве саста ја ли 
са пред став ни ци ма месних зајед ни ца 
итд. За раз ли ку од тих вре ме на, ми 
сада изу зет но добро сара ђу је мо са 
пред став ни ци ма наших села и поку
ша ва мо да реши мо про бле ме који су 
акту ел ни десет и више годи на уна зад, 
а нема мо потре бу да то кон стант но 
медиј ски про мо ви ше мо  каже Гак и 
дода је: 

 На при мер, пре само неко ли ко 

дана раз го ва рао сам са пред став ни
ци ма МЗ Бешка како бисмо реши ли, 
кон крет но, више де це ниј ски про блем 
ста ту са Дома кул ту ре у том селу. Ми 
сада испра вља мо гре шке из неког 
прет ход ног пери о да  каже први човек 
инђиј ске општи не нагла сив ши још да 
се пред став ни ци инђиј ских села ите ка
ко пита ју током изра де одре ђе них про
је ка та који се одно се на побољ ша ње 
ква ли те та живо та ста нов ни ка у сре ди
на ма у који ма живе.

 Пред став ни ци села били су укљу
че ни и у изра ду про је ка та асфал ти ра
ња неас фал ти ра них ули ца и сва ко од 
њих имао је оба ве зу да ука же на то 
које су то ули це неас фал ти ра не. Уко
ли ко се напра ви про пуст, то је и њихо
ва одго вор ност. 

Добра кому ни ка ци ја са пред
став ни ци ма села корак је и ка 
оства ре њу циља воде ћих људи 
инђиј ске општи не који се одно си 
на оста нак мла дих на селу. 

 Циљ нам је да изјед на чи мо 
усло ве живо та на селу са они
ма који су у Инђи ји, коли ко год 
је то могу ће. То чини мо тако што 
жели мо мла ди ма да омо гу ћи мо 
да нађу посао и тиме обез бе де 
нор мал не усло ве за живот сво
јим поро ди ца ма. Зато оче ку је
мо да ће у наред ном пери о ду 
бити отво ре но пре ко 200 рад них 
места за ста нов ни ке неко ли ко 
инђиј ских села. Тако ђе, омо гу
ћи ли смо нај мла ђи ма бора вак у 
врти ћи ма, доступ но им је основ
но обра зо ва ње у месту у којем 
живе а уско ро кре ће мо и са 
асфал ти ра њем неас фал ти ра
них ули ца. То су начи ни и кора
ци који ће бар за неки про це нат 
пове ћа ти могућ ност да наши 
мла ди не оду из села у град 
 каже за крај Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

КАКО ЗАДР ЖА ТИ МЛА ДЕ НА СЕЛУ

Изјед на чи ти усло ве
живо та у селу и гра ду

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ НЕКАД И САД

Два и по века школ ства у Инђи ји

Основ на шко ла „Петар Кочић“ у 
Инђи ји осно ва на је дав не 1760. 
годи не и нај ста ри ја је у Сре му. 

Први учи тељ у тој обра зов ној уста
но ви, ста рој више од два и по века, 
био је Исак Арсе ни је вић (Ада мо вић). 
Ста ра шко ла нала зи ла се пре ко пута 
сада шње згра де. Била је то мала кућа 
која је има ла две собе. У јед ној је била 
шко ла, а у дру гој учи те љев стан. У то 
вре ме ова обра зов на уста но ва зва ла 
се Срп ска шко ла.

1847. годи не ста ра школ ска згра да 
је пору ше на, и ози да на је нова у којој 
се и  данас нала зи ради о ни ца за прак
су Тех нич ке шко ле. У то вре ме улаз у 

згра ду био је са ули це из оба прав ца, 
са десе так сте пе ни ка. Ула зи ло се у 
пре двор је из које га су на сва ку стра
ну води ла вра та у учи о ни це и ход ник 
се нала зио на сре ди ни. У сва кој учи о
ни ци била су по два раз ре да. У јед ној 
први и дру ги, а у дру гој тре ћи и четвр
ти. Наста ва се изво ди ла пет дана 
недељ но, а четвр так је био нера дан 
дан. Рас пуст је тра јао од 1. јула до 31. 
авгу ста.

Због пове ћа ног бро ја ђака из годи не 
у годи ну, 1926. годи не јави ла се потре
ба за изград њом нове, веће школ ске 
згра де што је и учи ње но на месту 
дана шње шко ле која је поче ла са 

Шко ла „Петар Кочић“ прва 
је и, за сада, једи на основ на 
шко ла на тери то ри ји општи
не Инђи ја која је укљу че на у 
пилот про је кат ресор ног 
мини стар ства   елек трон
ски днев ни ци. Како исти че 
Све тла на Пешут, дирек то
ри ца шко ле цео колек тив је 
про шао одре ђе ну обу ку и 
њихо ве реак ци је су, за сада, 
пози тив не.

Једва чека мо да про је
кат у пот пу но сти зажи ви, 
јер ми тре нут но води мо 
елек трон ски и днев ник у 
папир ној фор ми. Сва ки 
настав ник има свој налог и 
шифру. Раз ред ни ста ре ши
на има увид у ком пле тан 
елек трон ски днев ник а 
пред мет ни настав ник 

искљу чи во у оце не из свог 
пред ме та, тако да не може 
нека оце на из дру гог пред
ме та да ути че на субјек тив
но оце њи ва ње. Педа го шка 
слу жба тако ђе има свој 
налог и они могу посеб но 
да кон тро ли шу изве шта је 
настав нич ког осо бља. 
Морам посеб но иста ћи да 
има мо вели ку подр шку и од 
роди те ља наших ђака, који 
су нерет ко дона то ри, али и 
од Општи не Инђи је  исти че 
Пешут. 

Дирек то ри ца „Петар 
Кочић“ шко ле под се ћа да је 
у овај пилот про је кат укљу
че но укуп но 200 шко ла, 
поред њих и две сред ње 
инђиј ске, Гим на зи ја и СШ 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“.

Елек трон ски днев ни ци

Све тла на Пешут

Згра да ОШ Петар Кочић
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радом 11. јану а ра 1937. годи не. У то 
вре ме носи ла је име Држав на народ на 
шко ла Краљ Петар I.

Сада шња згра да изгра ђе на је 1938. 
годи не када је опет про ме ни ла назив, 
овог пута у Држав на основ на шко ла са 
срп ско хр ват ским настав ним јези ком. 
Изби ја њем Дру гог свет ског рата, шко
ла се сели у ста ре про сто ри је и доби
ја назив Хрват ска пуч ка шко ла, коју 
су поха ђа ли уче ни ци и пра во слав не 
и като лич ке веро и спо ве сти. У новој 
школ ској згра ди почи ње са радом Гра
ђан ска шко ла. После Дру гог свет ског 
рата дола зи до пора ста бро ја ста нов
ни ка у Инђи ји, што је зах те ва ло отва
ра ње две основ не шко ле. У школ ској 
згра ди тада се нала зи ла Прва непот
пу на држав на реал на гим на зи ја и то 
све до 1949. годи не. После тог пери о
да поста је Осмо го ди шња шко ла.

До 1960. годи не није био оби чај 
да се шко ла ма дају име на позна тих 
људи, шко ла се у пери о ду од 1950. 
годи не до 1960. годи не зва ла Основ на 
шко ла број један. Из запи сни ка са сед
ни це Настав нич ког већа одр жа не 18. 
мар та 1960. сазна је мо да шко ла доби
ја сада шње име ОШ „Петар Кочић“, на 
пред лог тада шњег дирек то ра Њего
ван Мило ва на. Тада је одлу че но да 
Дан шко ле буде 22. март, дан када је 
Петар Кочић одр жао говор на Сабо ру 
у Сара је ву где  је јав но исту пио про тив 
аустроугар ске вла сти и стао на стра
ну потла че ног босан ског сеља ка.

Годи не 1965. дози да на је згра да уз 
посто је ћу у прав цу згра де Општи не. 
Убр зо је догра ђен и део у сме ру Миле
ти ће ве ули це. Дана шњи изглед шко ла 
је доби ла 1971/1972. годи не када су 
догра ђе ни сви потреб ни каби не ти и 
сала за физич ко вас пи та ње.

Данас Основ на шко ла „Петар Кочић“ 
бро ји 37 оде ље ња међу који ма су и 
под руч на у згра ди поме ну те обра
зов не уста но ве у насе ље ном месту 
Љуко во. Наста ва се изво ди у две сме
не и шко ла је у пот пу но сти опре мље
на свим нео п ход ним пома га ли ма за 
несме та ну реа ли за ци ју наста ве. 

М. Ђ.

Уче ни ци ОШ „Петар Кочић“ вео ма 
су актив ни у свим сег мен ти ма, па 
поред тога што се успе шно баве 
спор том и беле же запа же не резул та
те, један број њих укљу чен је у рад 
нови нар ске сек ци је коју води учи те
љи ца Све тла на Мило је вић. Мали 
нови на ри вред но раде на тема ма 
које се касни је обја вљу ју у часо пи су 
„Школ ски свет“.  Часо пис је досту пан 
на огла сној табли или у елек трон ској 
фор ми на зва нич ном школ ском сај ту. 
Како је иста кла дирек то ри ца шко ле 
Све тла на Пешут школ ски часо пис је 
недав но дожи вео сво је  изда ње.

Школ ски
часо пис

ИНЂИ ЈА

Тури стич ка сиг на ли за ци ја

Завр ше ни су радо ви на репа ра ци ји 
оште ће не и дотра ја ле тури стич ке 
сиг на ли за ци је на тери то ри ји општи

не Инђи ја. Тури стич ка орга ни за ци ја 
запо че ла је кра јем про шле годи не спро
во ђе ње пла ни ра них актив но сти на обно
ви тури стич ке сиг на ли за ци је у неко ли ко 
насе ља општи не Инђи ја: Ста ри Слан ка
мен, Бешка, Крче дин и Чор та нов ци. Нај
пре су на тере ну еви ден ти ра не потре бе 
репа ра ци је оште ће них и дотра ја лих зна
ко ва и ура ђе на је спе ци фи ка ци ја потреб
них радо ва, да би се затим при сту пи ло и 
радо ви ма на тере ну. Заме на тури стич ке 
сиг на ли за ци је извр ше на је захва љу ју ћи 
про јек ти ма који су под ра зу ме ва ли „осве

жа ва ње“ тури стич ке сиг на ли за ци је у 
поме ну та три инђиј ска села.

У окви ру пред ви ђе них радо ва поста
вље ни су нова тури стич коинфор ма тив
на табла у Бешки испред Дома кул ту ре, 
две тури стич коинфор ма тив не табле на 
кеју у Ста ром Слан ка ме ну, мање инфор
ма тив не табле испред важни јих обје ка
та, као и обно вље ни број ни путо ка зи. 
Како тури стич ка сиг на ли за ци ја пред ста
вља важан еле мент ква ли те та усло ва за 
при хват и бора вак тури ста, Тури стич ка 
орга ни за ци ја пла ни ра да и у наред ном 
пери о ду посве ти пажњу како одр жа ва
њу посто је ћих, тако и поста вља њу нових 
зна ко ва.    М. Ђ.

Обно вље на тури стич ка сиг на ли за ци ја (фото www.indji ja.net)

ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Нови бунар до мар та
На послед њем састан ку Систе

ма 48 у Инђи ји одр жа ном у петак, 
9. фебру а ра пред став ни ци ЈКП 

„Водо вод и кана ли за ци ја“ потвр ди ли су 
да ће почет ком мар та бити завр ше ни 
радо ви на бате ри ји буна ра 24 на инђиј
ском изво ри шту.

Како су иста кли, нови бунар неће ути
ца ти само на ква ли тет, већ и на коли чи
ну воде која је нео п ход на за ста вља ње у 
проб ни рад постро је ња за пре ра ду воде 
у Инђи ји, које није у функ ци ји већ дуже 
вре ме.

 Оче ку је мо да доби је мо још један 
одре ђен број лита ра у секун ди што би 
сва ка ко омо гу ћи ло да конач но пусти мо 

фабри ку воде у рад. Међу тим, чак и када 
нова бате ри ја буде ста вље на у функ ци
ју, за пушта ње фабри ке воде у рад нео
п ход но је реши ти одре ђе не про бле ме. 
Пре све га, про на ћи нову фир му која ће 
изве сти нео п ход не радо ве, јер је прет
ход ни изво ђач радо ва у сте ча ју  иста као 
је након састан ка Вла ди мир Гак, пред
сед ник Општи не Инђи ја.

 То је мно го више про бле ма него што 
је само обез бе ђи ва ње довољ них коли чи
на воде. Ми ћемо учи ни ти све да у што 
кра ћем вре мен ском пери о ду постро је ње 
за пре ра ду воде пусти мо у проб ни рад  
каже пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Саста нак Систе ма 48
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ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА 

Пут на инфра струк ту ра при о ри тет 
општин ског руко вод ства
Цен три у већи ни села на тери то ри ји 

општи не Ста ра Пазо ва уре ђе ни су 
или се ради на њихо вом уре ђи ва њу. 

Након Вој ке, и цен три у Сур ду ку, Крње шев
ци ма и Голу бин ци ма доби ће сасвим нови 
изглед. 

Пред сед ник ове срем ске општи не Ђор
ђе Ради но вић иста као је да је при о ри тет 
општин ског руко вод ства да ова локал на 
само у пра ва буде пре по зна тљи ва по уре
ђе ним цен три ма и пут ној инфра струк ту ри у 
свим насе љи ма.

 У овој годи ни пла ни ра мо да уре ди мо и 
међу ме сне путе ве. Про је кат ће се ради ти 
по прин ци пу јав но  при ват ног парт нер ства, 
па ће тако бити уре ђе ни сле де ћи међу ме
сни прав ци локал ног карак те ра: Крње шев
ци – Ста ра Пазо ва, Вој ка  Ста ри Банов
ци, Сур дук – Нови Банов ци и Голу бин ци 
– Попин ци, а биће уре ђе на и два пут на 
прав ца реги о нал ног карак те ра и то Нова 
Пазо ва – Инђи ја и Ста ри Банов ци – Рума. 

Изград ња путе ва оче ку је се почет ком авгу
ста, а уз поје ди не пут не прав це пла ни ра мо 
и изград њу пешач ко – бици кли стич ких ста
за – закљу чу је Ради но вић.

Кра јем про шле годи не прво су запо че ли 
радо ви у Сур ду ку у окви ру којих се ради на 
уре ђе њу четво ро кра ке рас кр сни це на укр
шта њу Ули це Секе Добрич ки у дужи ни од 
100 мета ра, Цара Лаза ра у дужи ни од 100 
мета ра, Мар ка Каме ња ра у дужи ни од 50 
мета ра и Или је Шаши ћа у дужи ни од 118 
мета ра, као и Дунав ске ули це у дужи ни 
од 50 мета ра. Пла ни ра се уре ђе ње пар
кин га, пешач ких ста за, зеле ни ла и ауто
бу ског ста ја ли шта. Пред ви ђе на је и јав на 
расве та са ЛЕД осве тље њем, моби ли јар и 
хор ти кул тур но уре ђе ње са око 2.500 мета
ра ква драт них зеле них повр ши на, док је 
одвод ња ва ње сао бра ћај них повр ши на 
пред ви ђе но слив ни ци ма. Што се тиче сао
бра ћај не сиг на ли за ци је, посто је ћи коло
воз ће се про ши ри ти и изгра ди ти коло воз 

шири не шест мета ра у ули ца ма Цара Лаза
ра и Секе Добрич ки, а изгра ди ће се и коло
воз исте шири не у Ули ци Или је Шаши ћа.

Након радо ва у Сур ду ку, при сту пи ло се 
и уре ђе њу нај ма њег села у ста ро па зо вач
кој општи ни. Бли зу 40 мили о на дина ра 
опре де ље но је за уре ђе ње цен тра у Крње
шев ци ма. Радо ви који су запо че ли кра јем 
про шле годи не изво ди ново сад ска фир ма 
„Вој во ди на пут“. Пред сед ник Саве та МЗ 
Крње шев ци Срђан Савић иста као је да се 
из годи не у годи ну ради на уре ђе њу уни
ште них тро то а ра који током кишних пери
о да ства ра ју вели ки про блем мешта ни ма.

 Током про те клих годи ну и по дана 
асфал ти ра но је свих пет ули ца у Крње шев
ци ма, а Месна зајед ни ца чини у сарад њи 
са општин ским руко вод ством све да обно
ви уни ште не тро то а ре. Веру је мо да ћемо у 
наред ном пери о ду 90 посто тро то а ра сре
ди ти, па ће тако, поред уре ђе ња цен тра 
којем се раду је мо, усло ви живо та у нашем 

Ђор ђе Ради но вић Срђан Савић Мир ко Јова но вић

Крње шев ци Сур дук
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селу бити на вишем нивоу него до сада 
– закљу чу је Савић и обја шња ва да ће се 
уско ро кре ну ти са изград њом капе ле узи
ма ју ћи у обзир да је ово срем ско село једи
но у општи ни Ста ра Пазо ва у којој повор
ке при ли ком сахра њи ва ња иду кроз само 
насе ље.

У окви ру уре ђе ња цен тра, рекон стру и
са ће се тро кра ка рас кр сни ца на укр шта њу 
Војач ке ули це у дужи ни од 130 мета ра, Пар
ти зан ске ули це у дужи ни од 150 мета ра и 
Угри но вач ке у дужи ни од око 100 мета ра. 
Посто је ћи коло воз ће се про ши ри ти, то јест 
изгра ди ће се коло воз шири не шест мета
ра са раз дел ним остр вом и тра ком за лева 
скре та ња из сме ра Ста ре Пазо ве ка Угри
нов ци ма. У Угри но вач кој ули ци пре ко пута 
шко ле биће изгра ђен пар кинг про стор што 
зах те ва и про ши ре ње пешач ке зоне, а у 
Војач кој ули ци уре ди ће се ауто бу ско ста
ја ли ште. Што се тиче јав ног осве тље ња, 
пред ви ђе на је обно ва све тиљ ки ЛЕД расве
том, па ће тако сту бо ви јав не расве те бити 
поста вље ни јед но стра но дуж сао бра ћај
ни ца и цен трал но у остр ви ма уну тар саме 
рас кр сни це. Уре ди ће се и одвод ња ва ње, 
а озе ле ни ће се повр ши на од ско ро 4.000 
мета ра ква драт них. Завр ше так радо ва оче
ку је се поло ви ном годи не. 

У овој годи ни у општин ском буџе ту издво
јен је и новац у изно су од 36 мили о на дина
ра и за уре ђе ње цен тра у Голу бин ци ма, а за 
изра ду про јект не – тех нич ке доку мен та ци је 
без које је немо гу ће кре ну ти са изво ђе њем 
радо ва обез бе ђе но је бли зу 2,5 мили о на 
дина ра. Поред тога, план је да се у зави сно
сти од ста ња на тере ну асфал ти ра ју поје ди
не ули це у овом срем ском селу за шта ће се 
утро ши ти пет мили о на дина ра.

 У окви ру асфал ти ра ња ули ца у Голу бин
ци ма уре ди ће се ули це Зоре Ава ку мо вић 
пре ма игра ли шту, Нико ле Тесле и Пала нач
ка у којој је пут на инфра струк ту ра у вео ма 
лошем ста њу, тако да ће про блем мешта на 
поме ну тих ули ца бити решен, а општин
ско руко вод ство је за те наме не у буџет ској 
каси издво ји ло пет мили о на дина ра   исти
че пред сед ник Саве та МЗ овог села Мир ко 
Јова но вић.

План општин ског руко вод ства је и да се 
у овој годи ни изра ди про јект но – тех нич ка 
доку мен та ци ја која ће омо гу ћи ти рекон
струк ци ју посто је ће ста ре фискул тур не 
сале чиме ће се доби ти Дом кул ту ре.

С. Стан ко вић

СТА РА ПАЗО ВА

Очи шће на дивља 
депо ни ја 

Дивља депо ни ја на пут ном прав цу од 
Ста ре Пазо ве ка Ста рим Банов ци ма укло
ње на је захва љу ју ћи ста ро па зо вач ком ЈКП 
„Чисто ћа“. Обим ове дивље депо ни је која је 
само јед на од седам де се так коли ко их је 
напра вље но током зиме зах те ва ла је хит ну 
реак ци ју над ле жног пред у зе ћа, тако да се 
није могло чека ти са редов ном акци јом 
про лећ ног чишће ња дивљих депо ни ја. 
Над ле жни апе лу је на неса ве сне гра ђа не, 
као и послов не субјек те, да не угро жа ва ју 
живот ну сре ди ну и аде кват но одла жу свој 
отпад. Под се ћа мо, редов не акци је чишће
ња дивљих депо ни је врше се у про ле ће и 
јесен.

Уре ђе ње рас кр сни це 
Јед на од нај ве ћих капи тал них инве сти

ци ја у Ста рој Пазо ви пла ни ра на за ову 
годи ну је рекон струк ци ја дело ва пут ног 
прав ца Нови Сад  Бео град који се про сти
ре на делу Ста ре Пазо ве. У пита њу су сао
бра ћај ни це око рас кр сни це где се укр шта ју 
Ули ца Кра ља Петра Првог Кара ђор ђе ви ћа 
и ули це Фру шко гор ска, Вино град ска и 
Маса ри ко ва у овом насе љу. Радо ви под ра
зу ме ва ју заме ну асфалт них сло је ва на 
делу пута из сме ра Нове Пазо ве ка кру
жном току, док ће се на делу пута од кру
жног тока до Новог Сада укло ни ти асфалт
ни сло је ви. Због радо ва који су обу хва та ли 
изград њу ове кру жне рас кр сни це пред ви
ђе на је и нова кон струк ци ја коло во за, а 
пред ви ђен је и пре ла зни коло воз у окви ру 
рас кр сни це. Укуп на вред ност ове инве сти
ци је је 43,5 мили о на дина ра од којих је у 
општин ској каси ове срем ске општи не 
издво је но бли зу 24,5 мили о на дина ра, док 
је оста так обез бе ђен из дру гих изво ра

Јав на расве та
Ове годи не биће изгра ђе на тра са јав не 

расве те у кори до ру део ни це пута Ста ра 
Пазо ва – Ста ри Банов ци, одно сно у ули ца
ма Вука Кара џи ћа, Бано вач ке и петље за 
ауто – пут Е75 око кру жног тока. Општи на 
Ста ра Пазо ва је поло ви ном јану а ра закљу
чи ла уго вор са Пред у зе ћем за про јек то ва
ње и изво ђе ње елек тро – енер гет ских радо
ва из Уба које ће оба ви ти гра ђе вин ске и 
елек тро мон та жне радо ве вред не пре ко 
шест мили о на дина ра. Након завр шет ка 
радо ва, сва ки уче сник у сао бра ћа ју моћи 
ће на вре ме и са сигур но шћу јасно да уочи 
тра су пута, ивич њак и евен ту ал не пре пре
ке. Јав но осве тље ње обу хва та савре ме не 
све тиљ ке које задо во ља ва ју ком фор урба
ног насе ља, а сту бо ви са све тиљ ка ма дуги 
10 мета ра ће бити поста вље ни на сва ких 
40 мета ра по сре ди ни кори до ра ове сао
бра ћај ни це и по обо ду кру жних токо ва сао
бра ћа ја.

Неза по сле ност 
мања за 30 одсто

Сто па неза по сле но сти на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва сма ње на је за 30 
посто у одно су на исти пери од про шле годи
не пока зу ју пода ци Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње. У срем ско ми тро вач кој 
Фили ја ли наво де да је у овој срем ској 
општи ни без посла 1.929 лица, а у јану а ру 
про шле годи не тај број је био 2.760 што 
пока зу је да је дра стич но сма њен број неза
по сле них. Укуп но 98 лица са тери то ри је 
општи не Ста ра Пазо ва нашло је запо сле ње 
у јану а ру ове годи не што је и нај ве ћи број 
запо сле них у овом пери о ду у одно су на 
запо шља ва ње у дру гим срем ским општи на
ма. У Сре му је без посла 18.854 лица од 
којих чак 52 посто чине жене. С. С.

ИНФРА СТРУК ТУ РА

Уре ђе ње
међу ме сних путе ва

У овој годи ни пла ни ра се уре ђе ње међу
ме сних путе ва на тери то ри ји општи не Ста
ра Пазо ва. Про је кат ће се ради ти по прин
ци пу јав но  при ват ног парт нер ства, па ће 
тако бити уре ђе ни сле де ћи међу ме сни 
прав ци локал ног карак те ра: Крње шев ци – 
Ста ра Пазо ва, Вој ка  Ста ри Банов ци, Сур
дук – Нови Банов ци и Голу бин ци – Попин
ци, а биће уре ђе на и два пут на прав ца 
реги о нал ног карак те ра и то Нова Пазо ва – 
Инђи ја и Ста ри Банов ци – Рума. Изград ња 
путе ва оче ку је се почет ком авгу ста, изја вио 
је за РТВ Ста ра Пазо ва пред сед ник Општи
не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић и додао 
да се уз поје ди не пут не прав це пла ни ра и 
изград ња пешач ко – бици кли стич ких ста за. 
Про је кат ће тра ја ти годи ну дана, а све са 
циљем да ова срем ска општи на буде пре
по зна тљи ва по уре ђе ном пут ном инфра
струк ту ром у свим насе љи ма. С. С.

ГОЛУ БИН ЦИ

Град ња ста но ва
за избе гли це

У току су радо ви на изград њи ста но ва за 
избе гли це из Босне и Хер це го ви не и Хрват
ске у Голу бин ци ма у окви ру пот про јек та 4 
Реги о нал ног стам бе ног про јек та. Радо ви 
који су запо че ли у окто бру про шле годи не 
теку по пла ну. Под се ти мо, у овом селу ста
ро па зо вач ке општи не у самом цен тру гра ди 
се 20 стам бе них једи ни ца у окви ру про јек та 
који се спро во ди уз подр шку ОЕБСа, 
УНХЦРа и Бан ке за раз вој Саве та Евро пе, 
а финан си ран је сред стви ма Европ ске уни
је. Ста ра Пазо ва је јед на од 13 општи на у 
Срби ји у окви ру овог про јек та у који ма се 
гра ди 261 стам бе на једи ни ца. 

С. С.
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МАТИ ЦА СЛО ВАЧ КА

Усво јен изве штај
о раду 

Чла но ви Управ ног одбо ра Месног одбо
ра Мати це сло вач ке у Ста рој Пазо ви су 
усво ји ли изве штај о раду као и финан сиј ски 
изве штај за прет ход ну и план рада за ову 
годи ну. Целе годи не се беле же мно ге актив
но сти, од пре да ва ња о зна ме ни тим исто
риј ским лич но сти ма, уче шћу на Сло вач ким 
народ ним све ча но сти ма, на фести ва лу у 
Сло вач кој до орга ни за ци је фести ва ла Рас
пе ва ни Срем и може мо бити задо вољ ни са 
реа ли зо ва ним пла ном, рекла је пред сед ни
ца пазо вач ког МОМСа Ана Балаж. За ову 
годи ну су поред оста лог пла ни ра на пре да
ва ња посве ће на сто го ди шњи ци од завр
шет ка Првог свет ског рата са про мо ци јом 
публи ка ци је Јаро сла ва Микло ви ца и изда
ва ња хро ни ке о Људ ми ли Хур ба но вој, коју 
спре ма Ката ри на Вереш. Кра јем фебру а ра 
ће у Ста рој Пазо ви бити одр жа на Годи шња 
скуп шти на Мати це сло вач ке у Срби ји.

З. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Више обо ле лих
од гри па

Про те клих дана у слу жба ма за општу 
меди ци ну и здрав стве ну зашти ту деце при 
ста ро па зо вач ком Дому здра вља при мље но 
је 340 паци је на та са респи ра тор ним инфек
ци ја ма као што су пре хла да или грип што је 
у одно су на про шлу годи ну дупло већи број. 
Над ле жни исти чу да и поред сма ње ног 
бро ја лека ра, слу жбе функ ци о ни шу и апе
лу ју на паци јен те да буду стр пљи ви. Што се 
тиче обо ле ва ња од мор би ла, у одно су на 
послед њи пода так од шесто ро обо ле лих у 
општи ни Ста ра Пазо ва, број паци је на та се 
није пове ћа вао.  С. С.

СКУД „ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Ради о ни ца
ста рих зана та 

Ста рим зана ти ма ка новим могућ но сти
ма – назив је десе то днев не ради о ни це, коју 
орга ни зу је Удру же ње жена при СКУД „Јан
ко Чме лик“ у сарад њи са Наци о нал ном 
асо ци ја ци јом „Ста ри зана ти – дома ћа ради
ност – Наше руке“. У пита њу су обу ке за 

чети ри раз ли чи та типа обра де тек сти ла као 
што су вез, гоблен ски вез, хекла ње – пле те
ње и тка ње, које може бити на хори зон тал
ним и вер ти кал ним раз бо ји ма. Ста ро па зов
чан ке тка ју крпа ре, ради се и доста одев них 
пред ме та, чара пе за јогу, под ме та чи, тапи
се ри је, инте ре со ва ње је тако ђе за накит, 
тех ни ком вез на дрве ту. Све што се напра
ви је уни кат но и самим тим има већу вред
ност и тре ба ло би да буде изло же но на 
зајед нич кој изло жби у мар ту у Бео гра ду у 
Музе ју занат ства. З. К.

РАДИО СТА РА ПАЗО ВА

Хиља ди та еми си ја 
„Про зо ри душе“

На тала си ма Радио Ста ре Пазо ве је еми
то ва на хиља ди та еми си ја „Про зо ри душе“, 
аутор ке и води тељ ке Јели це Деспот. Иако 
су поче ци били тешки и неиз ве сни, еми си ја 
је већ након првог еми то ва ња има ла сво је 
слу ша о це и покре ну ла нешто ново у локал
ној сре ди ни. Отво ре не су теме о који ма се 
није мно го при ча ло и поста ла је про зор у 
свет за осо бе са инва ли ди те том, афир ми
шу ћи их а ујед но и реша ва ју ћи њихо ве про
бле ме. Иде ју је подр жа ла тада шња уред ни
ца Весна Миле тић, а за пре по зна тљи ву 
шпи цу се поста рао певач Беки Бекић. У 
току ових 25 годи на кроз еми си ју је про шло 
око 7.000 гости ју, од којих је сва ко оста вио 
део себе и сво је душе, што вео ма раду је 
Јели цу Деспот. И након ове јуби лар не, еми
си ја „Про зо ри душе“ слу ша ће се и нада ље 
у редов ном тер ми ну, поне дељ ком од 18 
часо ва. Она иде зајед но уз име ове медиј
ске куће, слу ша о ци зна ју да ће након увод
не шпи це чути глас тет ка Јели це, и зато 
тре ба да се еми ту је докле год буде РТВ 
Ста ра Пазо ва, сма тра дирек тор Милош 
Лазић. З. К.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Изло жба Рас ти сла ва 
Шку ле ца

На фебру ар ској изло жби у Гале ри ји Цен
тра за кул ту ру Ста ра Пазо ва пред ста вља 
се Рас ти слав Шку лец, ака дем ски сли кар 
родом из Сре ма, који живи и ства ра у Беге
чу. Носи лац је неко ли ко при зна ња, међу 
који ма је и награ да „Сава Шума но вић“ у 

прет ход ној годи ни. На сво јој првој само
стал ној изло жби у Ста рој Пазо ви изла же 
гра фи ке из циклу са „24 часа“, којим при ка
зу је про ток вре ме на, кори сте ћи све де не 
фор ме без мно го боја. 

 Моје сли кар ске актив но сти су оста ле 
првен стве но духов не вежбе са јасно изра
же ним естет ским ста во ви ма о карак те ру и 
при ро ди сли кар ства данас  рекао је аутор 
изло жбе, коју је отво рио његов коле га Јан 
Агар ски. З. К. 

ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

„Помет ња у књи зи“

 „Помет ња у књи зи“ нова је пред ста ва 
Основ не шко ле „Херој Јан ко Чме лик“ из 
Ста ре Пазо ве у копро дук ци ји са исто и ме
ним СКУДом. Режи ју пот пи су ју чети ри про
фе со ра – Лиди ја Геде љов ски, Мари на 
Хавран, Иван Јеч мен и Ањич ка Балаж, која 
је пра ви ла и кости ме. У пита њу је аутор ски 
текст реди тељ ске четвор ке, рађен у дого
во ру са уче ни ци ма о томе, које су им бај ке 
оми ље не, те је тако наста ла ова пред ста ва 
чији заплет наста је када деца шара ју ћи по 
лико ви ма из бај ки, про ме не њихов изглед а 
самим тим и карак тер. Пору ка коју овај два
де сето чла ни добро уигран ансамбл шаље, 
јесте да не тре ба уни шта ва ти књи ге и да се 
пре ма писа ној речи тре ба одно си ти са 
пошто ва њем.

ГОЛУ БИН ЦИ

Мач ка ре

Тра ди ци о нал не Мач ка ре су одр жа не у 
Голу бин ци ма. У субо ту је одр жан маскен
бал, где је иза бра на нај леп ша маска, а 
прво место је осво ји ла Маја Самја нов, која 
је има ла маску пау на. Поред маскен ба ла 
одр жан је и цело ве чер њи кул тур но умет
нич ки про грам, који су упот пу ни ли гости из 
Хрват ске, пле сни клуб „Феникс“. У неде љу 
је одр жан кар не вал, а дога ђај су уве ли ча ли 
уче ни ци основ них шко ла из Ста ре Пазо ве, 
Вој ке, Инђи је и Голу би на ца, који су сво јим 
маска ма при ву кли вели ку пажњу гле да ла
ца, који су и ове годи не у вели ком бро ју 
испра ти ли Мач ка ре.
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Пећи нач ки Дом здра вља „Др Дра ган 
Фун дук“ међу први ма је у Сре му увео 
систем изда ва ња елек трон ских реце

па та. Паци јен ти који има ју про пи са не тера
пи је од стра не спе ци ја ли сте неће мора ти 
сва ког месе ца да иду по тера пи ју, а пре ма 
речи ма Дубрав ке Цвет ко вић Мићић, дирек
то ри це Дома здра вља овим систе мом знат
но је олак шан посао и лека ри ма и фар ма
це у ти ма.

 У пита њу су обно вљи ви елек трон ски 
рецеп ти од јед ног до шест месе ци. То зна
чи да лекар про пи су је паци јен ту рецепт на 
осно ву тера пи је коју му је одре дио лекар 
спе ци ја ли ста, одно сно у зави сно сти од 
тога када му је зака за на сле де ћа кон тро ла. 
Мак си мум је шест месе ци, а на ода бра ном 
лека ру је да про це ни да ли рецепт пише на 
два, три, чети ри или шест месе ци. Паци јент 
доби ја папир на ти рецепт са којим одла зи 
у апо те ку која при ма елек трон ске рецеп
те, где може да подиг не сво је леко ве. Сва
ког сле де ћег месе ца, у зави сно сти од тога 
на коли ко му је про пи сан рецепт, паци јент 
леко ве поди же у апо те ка ма само уз здрав

стве ну књи жи цу. Овим систе мом сма њу ју се 
гужве у орди на ци ја ма, паци јен ти не мора
ју сва ког месе ца да дола зе по рецеп те за 
тера пи ју, а лека ри могу више да се посве
те хит ним слу ча је ви ма  рекла је Цвет ко вић 
Мићић.

Дирек то ри ца пећи нач ког Дома здра вља 
посеб но се освр ну ла на рок тра ја ња елек
трон ских реце па та.

 Пред ност овог систе ма је и што паци
јен ти не мора ју стрикт но да се држе дату
ма када су про шлог месе ца поди гли рецепт. 
Рецеп ти за хро нич ну тера пи ју важе 15 дана 
од дату ма када је први пут про пи са но, а сва
ког сле де ћег месе ца за који је лек про пи сан, 
паци јен ти леко ве могу да подиг ну у вре мен
ском пери о ду од седам дана пре до седам 
дана после дату ма када су леко ви про пи
са ни – иста кла је дирек то ри ца Цвет ко вић 
Мићић, и дода ла да је важно да паци јен ти 
зна ју да уко ли ко им је про ме ње на тера пи
ја, са новим спе ци ја ли стич ким изве шта
јем одла зе код свог иза бра ног лека ра, који 
стор ни ра прет ход ну тера пи ју, без обзи ра на 
коли ко је месе ци про пи са на, и напи ше нову.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Елек трон ски реце п ти 

ЈКП „САВА“ 

Поклон из Београда
Возни парк Јав ног кому нал ног пред у

зе ћа „Сава“ је бога ти ји за још јед но 
вози ло. Овај пут у пита њу је терет

но вози ло за укла ња ње сне га са коло во
за, који ће овом Јав ном пред у зе ћу знат но 
олак ша ти зим ско одр жа ва ње путе ва. 

Пред сед ник Општи не Пећин ци Жељ
ко Трбо вић и дирек тор Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Сава“ Жељ ко Мили ће вић су у 
четвр так, 8. фебру а ра пре у зе ли кљу че ве 
вози ла, које је дона ци ја Јав ног кому нал ног 

пред у зе ћа „Град ска чисто ћа“ Бео град.
Како нам је рекао пред сед ник Трбо вић, 

вози ло је наме ње но за укла ња ње сне га са 
коло во за уских ули ца, пар кинг про сто ра, 
рас кр сни ца и пешач ких пре ла за, шета ли
шта, као и дела путе ва који су у над ле жно
сти општи не Пећин ци, а вози ло посе ду је и 
опре му за поси па ње соли и ризле.

 Нама је при о ри тет да све ули це буду 
под јед на ко чисте и про ход не, како би сва
ки гра ђа нин наше општи не био у при ли

ци да током сне жних пада ви на 
нор мал но оба вља сва ко днев
не актив но сти. Тако ђе, за јед
ну локал ну зајед ни цу вео ма је 
важно и да све кому нал не слу
жбе функ ци о ни шу без про бле
ма, а про ход ност путе ва током 
зим ског пери о да од изу зет ног 
је зна ча ја. ЈКП „Сава“ посе ду је 
један ста ри ками он са којим по 
потре би при ска чу у помоћ Срем 
путу у вре ме сне жних пада
ви на – рекао је Трбо вић, који 
се захва лио Град ској чисто ћи 
на дона ци ји и нагла сио добру 
сарад њу општи не Пећин ци са 
овим пред у зе ћем, које је про шле 
годи не дони ра ло ЈКП „Сава“ 
цистер ну за воду.

Сти гао ками он за укла ња ње сне га

ЦРВЕ НИ КРСТ 

Хума ност
Огар ча на на делу

У про сто ри је пећи нач ког Црве ног крста 
6. фебру а ра је при сти гла нова коли чи на 
полов не гар де ро бе, коју су при ку пи ли 
чла но ви Саве та месне зајед ни це Огар. 
Једа на ест кути ја пре те жно деч је гар де
ро бе, уред но сло же не и испе гла не, 
спрем не су за кори шће ње, а пре ма речи
ма Мила на Алек си ћа, чла на огар ског 
Саве та месне зајед ни це, акци ја при ку
пља ња оде ће и обу ће се наста вља.

 У про сто ри је нашег Саве та сва ко
днев но при сти жу одре ђе не коли чи не 
кори шће не оде ће и обу ће. Недав но смо 
пре да ли Црве ном крсту Пећин ци вели ку 
коли чи ну кори шће не гар де ро бе за одра
сле, а овај пут смо при ку пи ли пре те жно 
деч ју гар де ро бу, као и одре ђе ну коли чи
ну игра ча ка  – рекао је Алек сић.

Како су нам рекли у пећи нач ком Црве
ном крсту тре нут но је нај по треб ни ја обу
ћа, посеб но деч ја, с обзи ром да се потра
жња за полов ном гар де ро бом пове ћа ва 
током зим ског пери о да.

АКЦИ ЈА „ЧЕП ЗА ХЕН ДИ КЕП“ 

Испо ру че но 400 
кило гра ма чепо ва

У Пећин ци ма је у неде љу, 11. фебру
а ра испо ру че на нова коли чи на чепо ва 
од пла стич не амба ла же, која је при ку
пље на у окви ру акци је „Чеп за хен ди
кеп“, у којој пећи нач ка локал на само у
пра ва, као и број на пред у зе ћа, јав не и 
обра зов не уста но ве, удру же ња гра ђа на 
са тери то ри је општи не Пећин ци, уче
ству ју већ тре ћу годи ну заре дом.

Сада је пре да то 400 кило гра ма пла
стич них чепо ва, а Зоран Мар ти нов, 
пред сед ник овог удру же ња рекао је да 
је вео ма задо во љан акци јом која се 
спро во ди у општи ни Пећин ци.

 Заи ста сам пре за до во љан јер сте ви 
јед на од рет ких општи на која редов но 
испо ру чу је вели ке коли чи не чепо ва. 
Саку пи те више него наш град Зре ња
нин и сва ка част на хума но сти и пожр
тво ва но сти свих гра ђа на али и локал ној 
само у пра ви која не оду ста је од ове 
акци је и која сва ки пут пре да све већу 
коли чи ну чепо ва – рекао је Мар ти нов, и 
додао да сва физич ка лица који ма су 
потреб на орто пед ска пома га ла могу да 
се јаве удру же њу „Чеп за хен ди кеп“ 
путем сај та удру же ња www.cep za hen di
kep.org , где се, тако ђе, може пре у зе ти 
фор му лар за доде лу орто пед ских пома
га ла.
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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“ 

М 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 

M NOVINE :
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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. 

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 

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. 

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  

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.

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. 

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 

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 

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 

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 

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
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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 СССРу, 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 

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/

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. 

ДР ЖЕЉКО ФАЈФРИЋ:

Немањићи су били
изузетно властољубиви
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ПРО БЛЕ МИ СА СТРУ ЈОМ МЕ ШТА НА СРЕМ СКЕ РА ЧЕ

У 21. ве ку жи вот под све ћом

Ме шта ни Срем ске Ра че ку бу ре са из не над ним не стан ци ма стру је, ко ји тра ју по не ко
ли ко са ти. Услед струј них уда ра стра да  ју им кућ ни апа ра ти, а да зло бу де ве ће, са 
не стан ком стру је од мах оста ну и без во де

Ме шта ни ма Срем ске 
Ра че жи вот уоп ште 
ни је лак. За сво је 

се ло ка жу да је ен кла ва, јер 
да би сте сти гли до Срем ске 
Ра че, мо ра те да про ђе те 
др жав ну гра ни цу и ца ри ну. 
Оне ко ји има ју ту (не)сре ћу 
да жи ве у овом ми тро вач ком 
се лу му че и не на ја вље ни 
не стан ци стру је и во де. 

За оне ко ји ни су упо зна ти 
са исто ри јом овог се ла, 
Срем ска Ра ча је за вре ме 
Дру гог свет ског ра та ком
плет но спа ље на, од 220 ку ћа 
са мо три ни су из го ре ле. Од 
1958. до 1960. се ло је до би
ло ни ско на пон ску мре жу, а 

1975. је из гра ђен ло кал ни 
во до вод.

Пре не ко ли ко го ди на из во
ди ли су се ра до ви на да ле
ко во ду, па су Ра ча ни не де љу 
да на би ли без стру је по цео 
дан. Та да су им из Елек тро
вој во ди не ре кли да се стр пе, 
јер на кон што се за вр ши ула
га ње у ни ско на пон ску мре жу 
у се лу, про бле ма са стру јом 
ви ше би ти не ће. Ме ђу тим, 
од ра до ва је про шло не ко ли
ко го ди на, али ме шта ни 
Срем ске Ра че и да ље ку бу ре 
са из не над ним не стан ци ма 
стру је, ко ји тра ју по не ко ли ко 
са ти. Да зло бу де ве ће, ка ко 
има ју се о ски во до вод, са 

не стан ком стру је од мах 
оста ну и без во де. Ка жу, без 
стру је не ка ко и пре жи ве, 
ма да им ни је ја сно да у 21. 
ве ку мо гу би ти то ли ко че сти 
ква ро ви на мре жи, али без 
во де је те шко, по го то во оним 
до ма ћин стви ма ко ја др же 
сто ку. 

Дра ган Ми цић, Дра ган 
Се ку лић и Ми ро слав Ва си
ље вић за М но ви не при ча ју 
да се због не стан ка стру је, 
услед крат ко трај них струј них 
уда ра, ме шта ни ма ква ре 
кућ ни уре ђа ји. Нај че шће 
стра да ју те ле ви зо ри, фри жи
де ри, за мр зи ва чи, бој ле ри. 

– Пре је би ло чим поч не 

ки ша зна мо не ста ће стру ја, 
али са да не ма пра ви ла, и по 
ле пом вре ме ну се де си да 
не ста не стру је. По сто ји тра
фо у Бо су ту ко ји на па ја 
Ви шњи ће во, Бо сут и Срем
ску Ра чу стру јом и обич но се 
ту не што де ша ва. Пре ки ди 
ни су крат ко трај ни, по не ко
ли ко са ти не бу де стру је, 
не на ја вље но. Нај о па сни је су 
оне ва ри јан те ка да до ђе тре
ну так да тре ба да укљу че 
стру ју, он да сев не па не ста
не и та ко де се так пу та, док 
се не уста ли си стем. Он да 
сва ки апа рат ко ји оста не 
укљу чен мо ра да стра да. 
Ме ни је пре не ко ли ко го ди на 

Дра ган Ми цић Дра ган Се ку лић Ми ро слав Ва си ље вић Ђор ђе Фа ор

Ме шта ни Срем ске Ра че че сто су без стру је
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Про шле го ди не по че ла је 
елек три фи ка ци ја срем ских 
по ља, са гра ђе не су две 
тра фо ста ни це на про сто ру 
Фру шке го ре за по тре бе 
на вод ња ва ња воћ ња ка и 
ви но гра да. Тра фо ста ни ца 
на Шу ља мач кој гла ви ци 
пу ште на је у рад 29. но вем
бра про шле го ди не, ра до ве 
је фи нан си рао ЕПС, а укуп
на вред ност ин ве сти ци је је 
36 ми ли о на ди на ра. 

Ђор ђе Фа ор, ди рек тор 
ел е к  т р о  д и  с т р и  б у  ц и  ј е 
Срем ска Ми тро ви ца том 
при ли ком је из ја вио да та 

тра фо ста ни ца отва ра 
мо гућ ност да се сви љу ди 
ко ји ту има ју пар це ле при
кљу че на елек трич ну енер
ги ју ка ко би по кре ну ли пум
пе за на вод ња ва ње. Уште
де су ве ли ке за то што је 
елек трич на енер ги ја још 
увек до ста јеф ти ни ја од 
дру гих из во ра за по кре та
ње пум пи – ис та као је 
Фа ор.

Ову тра фо ста ни цу ће 
мо ћи да ко ри сти око 20 
во ћа ра и ви но гра да ра са 
укуп ном по вр ши ном од 170 
хек та ра.

При ват ни тра фои
на Фру шкој го ри

стра дао те ле ви зор та ко. 
На кон сил них до пи са ко је 
сам по слао Елек тро вој во ди
ни, ус пео сам да из деј ству
јем да ми пла те по прав ку 
те ле ви зо ра – ка же ме шта
нин Срем ске Ра че Дра ган 
Ми цић.

Дра га ну Се ку ли ћу су услед 
струј них уда ра стра да ла два 
за мр зи ва ча, ме ђу тим ка ко 
ни је био упу ћен да мо же да 
се жа ли Елек тро вој во ди ни, 
ни је на пла тио ште ту.

Чим не ста не стру је, 
ме шта ни оста ју и без во де.

 Др жим сви ње, имам 
то ви ли ште у ко јем су си саљ
ке, мо је сви ње пи ју во ду ко ју 
и ја пи јем, и ка да не ма во де 
имам про блем. Имам бу нар 
у дво ри шту, па им по ли вам 
сви њац, да ба рем ма ло 
ли зну во ду – ка же Ми цић, а 
на ње го ву при чу се на до ве
зу је ње гов име њак Дра ган 
Се ку лић:

– Сва ки пе ти пут бу де мо 
оба ве ште ни о ис кљу че њу 
стру је, а они то прав да ју ква
ром. За ми сли те се о ско 
до ма ћин ство ко је оста не без 
во де цео дан. У се лу има мо 
га зда са 30 би ко ва, а без 
во де су. Ра чу ни ре дов но сти
жу, ми их пла ћа мо, а они 
ни су у ста њу да нам обез бе
де ква ли тет ну стру ју. 

Да не на ја вље ни не ста нак 
стру је и во де мо же би ти ве о
ма не при ја тан, по твр ђу је и 
Ми ро слав Ва си ље вић:

 Ка да нам до ђу го сти из 
ино стран ства не мо гу да 
схва те да не ма мо стру је, да 
не ма све тла, те ле фо на, ком
пју те ра. Зи мус је био не ки 
квар, баш за на шу сла ву, 26. 
но вем бра. Ку ћа пу на го сти ју, 
а не ста ло стру је на пет са ти. 

Го сти су је ли под све ћа ма, а 
нај ве ћи про блем нам је био 
то а лет. 

Ме шта ни ис ти чу да са да 
има ју цен трал но гре ја ње, а 
оно не мо же да функ ци о ни
ше ка да не ма стру је, јер пум
пе не мо гу да ра де. До бар 
део до ма ћин ста ва има 
ин тер нет, ком пју те ре, а све 
то не мо же да ра ди без стру
је.

Ђор ђе Фа ор, ди рек тор 
огран ка Елек тро ди стри бу ци
је Срем ска Ми тро ви ца за М 
но ви не на во ди да су оце не 
ме шта на да им че сто не ста је 
стру је про из вољ не. 

 Ми смо пре не ко ли ко 
го ди на уло жи ли у се ло 20 
ми ли о на ди на ра ка ко би 
снаб де ва ње стру јом би ло 
ква ли тет ни је. И од та да се 
си ту а ци ја у се лу по пра ви ла. 
Пре два, три ме се ца смо у 
Срем ској Ра чи ра ди ли за ме
ну бро ји ла, од но сно из ме
шта на су бро ји ла на бан де
ре, па док су тра ја ли ти 
ра до ви, по је ди не ули це или 
це ло се ло су би ле без стру је. 
По след њи пут ка да је не ста
ло стру је због ква ра би ло је 
пре по ла го ди не, ка да се 
де сио озбиљ ни ји квар услед 
гр мља ви не и ло шег вре ме на 
– из ја вио је Фа ор. 

Е сад ко ме ве ро ва ти, про
це ни те са ми. Ме шта ни 
Срем ске Ра че под се ћа ју 
ди рек то ра Фа о ра да су му 
пре не ко ли ко го ди на пред ла
га ли да се ње го во до ма ћин
ство при кљу чи на стру ју 
Срем ске Ра че, ка ко би бо ље 
мо гао да раз у ме му ке ме шта
на ка да оста ну без стру је и 
во де по не ко ли ко са ти.  

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА 

Мини ја тур не књи ге

Про шлог пет ка, 9. фебру а
ра у митро вач кој Библи
о те ци „Гли го ри је Воза

ро вић“ све ча но је отво ре на 
изло жба мини ја тур них књи га 
ауто ра др Деја на Вуки ће ви ћа 
под нази вом „Мини ја ту ра на 
зрну гра шка“.

Током наред не две неде ље 
сви посе ти о ци библи о те ке биће 
у при ли ци да се срет ну са вели
ким бро јем књи га раз ли чи тих 
мини ја тур них димен зи ја које су 
део Збир ке мини ја тур не књи ге 

Народ не библи о те ке Срби је.
Пре ма речи ма ауто ра, тра ди

ци ја изра де мини ја тур них књи га 
тра је још од 1468. годи не, а за 
нај ма њу књи гу на све ту сма
тра се „Азбу ка у сли ка ма“ Его на 
Првог Маје ра димен зи ја 3х2,5 
мили ме та ра из 1971. годи не. 

Изме ђу оста лих рет ких мини
ја тур них књи га које су при ка
за не на изло жби, посеб но се 
издва ја ју немач ке ултрамикро
мини књи ге димен зи ја 6х6 
мили ме та ра. Н. М.

Посе ти о ци на изло жби

Удру же ње Вор ки тим Рума 
у сарад њи са БалканKулт 
Фон да ци јом орга ни зо ва

ло је, од 8. до 10. фебру а ра, по 
први пут  циклус јапан ског фил
ма. 

Реч је о циклу су јапан ског 
ани ме фил ма – то је стил црта
не ани ма ци је поре клом из Јапа
на, са карак те ри стич ном сти ли
за ци јом лико ва и поза ди не, која 
га визу ел но одва ја од дру гих 
видо ва ани ма ци је.

Рум ска публи ка је има ла при
ли ке да види сле де ће фил мо

ве: „5 цен ти ме та ра у секун ди“ – 
том брзи ном лати це тре шњи ног 
цве та пада ју са дрве та на тло, 
акци о ни три лер „Нин џа Скрол“ 
и филм „Мон струм“ који се, по 
деша ва њи ма, одви ја у сред њој 
Евро пи.

Када је реч о актив но сти ма 
Вор ки тима, да дода мо да је у 
току при ја вљи ва ње за 5. Међу
на род ни фести вал јед но ми нут
ног фил ма који ће се од 1. до 3. 
јуна одр жа ти у Руми. При ја вљи
ва ње ауто ра за овај фести вал 
тра је до кра ја апри ла. С. Џ.

ВОР КИ ТИМ РУМА

Jапански филм 
пред публи ком

САЈАМ ТУРИ ЗМА У НОВОМ САДУ

Срем ци зајед но
на штан ду
На 40. Међу на род ном сај

му тури зма у Бео гра ду од 
22. до 25. фебру а ра, осам 

срем ских тури стич ких орга ни за
ци ја пред ста ви ће се зајед нич ки 
по четвр ти пут на штан ду Тури
стич ке орга ни за ци је Вој во ди не. 
Након низа саста на ка пред
став ни ци срем ских тури стич ких 
орга ни за ци ја доне ли су одлу ку 
да ово го ди шња тема буде „Лето 
у Вој во ди ни“.

 Ми смо се при ла го ди ли ово
го ди шњој теми и ради мо нови 
про па ганд ни мате ри јал на тему 

„Лето у Сре му“. Лето се везу је 
за ужи ва ње у при ро ди, борава к 
поред воде, у чар да ма и на 
сала ши ма, па ће то бити део 
оно га што ћемо пред ста ви ти 
на пред сто је ћем Сај му  иста
кла је Маја Бошњак, дирек то
ри ца Тури стич ке орга ни за ци је 
Општи не Инђи ја.

 И овај пут ћемо у сарад њи 
са оста лим срем ским тури стич
ким орга ни за ци ја ма при ре ди ти 
зани мљи ву наград ну игру за 
посе ти о це  иста кла је Бошњак.

М. Ђ.
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ЗОРИ ЦА МИЛИН КО ВИЋ: ФРИ ЗЕ Р ЗА ПСЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Нер во зна не дола зим на посао

Можда ми се два 
пута деси ло да 

нисам успе ла да 
сре дим неког 

пса који је био 
баш агре си ван. 
За овај посао је 

нео п ход на 
љубав, јер 

не може да се 
ради само да се 
отаља. Пси све 

осе те, и нер во зу 
и љут њу, каже 

Зори ца

Често чује мо да је нај и
скре ни ја љубав она 
коју кућ ни љубим ци 

осе ћа ју пре ма сво јим вла
сни ци ма, и то је заи ста јед
на вели ка исти на. Може се 
рећи да су кућ ни љубим ци 
лек за стре сну сва ко дне ви
цу која нас пра ти у сто пу. 
Љубав, сре ћа и радост коју 
несе бич но та пито ма ство
ре ња пру жа ју сво јим вла
сни ци ма је у нај ма њу руку 
непро це њи ва. Са дру ге 
стра не пси су ти који ту 
љубав награ ђу ју и сво је 
вла сни ке посма тра ју на 
такав начин да су им они 
цен тар сва ког деша ва ња. 
Воде ћи се тиме Митров чан
ка Зори ца Милин ко вић је 
дошла на иде ју да отво ри 
фри зер ски салон за псе у 
Срем ској Митро ви ци под 
нази вом „Шапи ца“. Иако је 
тај посао тежак и може се 
сло бод но рећи лук суз, то 
њој није пред ста вља ло про
блем јер је љубав пре ма 
пси ма побе ди ла све пре
пре ке које су биле на путу 
да она оства ри свој сан.

 Девет годи на сам саку
пља ла новац како бих отво
ри ла салон – каже фри зер 
за псе Зори ца Милин ко вић.  

Зори ци про фит сва ка ко 
није био глав ни раз лог за 
покре та ње овог посла.

 Када сам доби ла свог 
пса из финан сиј ских раз ло
га нисам могла да га водим 
код фри зе ра те сам поче ла  
сама да га шишам. Оду век 
сам има ла жељу да радим 
нешто са пси ма. Опре ма за 
њих је била јако ску па те 
сам про да ла мотор и купи ла 
прву маши ни цу и онда је 
све поче ло. Прво сам кре ну
ла по кућа ма, ишла сам по 
пози ву. Има ла сам јед ну 
про сто ри ју у којој сам ради
ла јед но годи ну дана, а онда 
сам реши ла да отво рим 
салон и већ две годи не 
радим овај посао. Све је 
више оних који се одлу чу ју 
да имају псе.  Људи су се 
раз о ча ра ли у при ја те ље, 
парт не ре, јер је лудо вре ме 
дошло, а пас је тај који ти, 
када га пома зиш, хра ниш и 
чуваш даје цео свој живот. 

То што пас може да јед ним 
погле дом каже мислим да 
то не може нико – каже 
Зори ца. 

Мно ги можда и не мисле 
да је овај посао зах те ван и 
често не схва та ју коли ку 
одго вор ност фри зе ри за псе 
има ју сва ког дана. 

 Ово је тежак посао. Кон
цен тра ци ја мора бити мак
си мал на, само један покрет 
је дово љан да не дај Боже 
дође до расе ко ти не. Када су 
пси немир ни и када не желе 
да се купа ју посто је одре ђе
не цаке, маже ње на одре ђе
ним мести ма и без наглих 
покре та. Можда ми се два 
пута деси ло да нисам успе
ла да сре дим неког пса када 
је био баш агре си ван. За 
овај посао је нео п ход на 
љубав, јер не може да се 
ради само да се отаља. Пси 
све осе те, и нер во зу и љут
њу. Ја не смем да дођем на 
посао кад сам нер во зна, а 
исто тако ни вла сник кад 
дово ди пса не сме да буде 
нер во зан – исти че наша 
саго вор ни ца. 

Она дода је и то да се у 
њеном сало ну не фри зи ра ју 
само кучи ћи већ и дру ге 
живо ти ње.

  Маце су позна те по томе 
што не воле да се купа ју, па 
се често јурим са њима по 
кади, али на кра ју све буде 
како тре ба. Дово ди ли су ми 
и зеке некад и гуште ре. Чак 
ми је друг јед ном при ли ком 
довео игу а ну да јој исе чем 
кан џе. Што се тиче паса 
нека да је толи ко опу шта ју ће 
када ми дове ду неку куцу 
која је баш мир на међу тим 
деша ва ло се и то да куце 
буду пре ви ше хипе рак тив
не. Нека да се деси да се 
пси пре ви ше упла ше и да их 
све те маши не које ја кори
стим, фен за косу, мака зе и 
оста ло пре стра ве. Због тога 
нај че шће када се куце први 
пут шиша ју инси сти рам на 
томе да вла сни ци буду при
сут ни током сре ђи ва ња – 
каже Зори ца.

Све сни смо чиње ни це да 
посто ји добар део вла сни ка 
паса који те исте запо ста
вља и не спро во ди аде кват
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ну негу која је потреб на 
њихо вом псу. Зори ца 
Милин ко вић исти че да се 
сусре та ла са разно ра зним 
слу ча је ви ма. 

 На овом под не бљу је још 
увек пас тај који је за ланац 
и дво ри ште. Често чујем да 
људи кажу како нека деца 
нема ју ни хле ба да једу, док 
пси иду код фри зе ра. Бит но 
је да се про ме ни та свест 
код људи, јер није тако јед
но став но имати пса, не 
може се пас кором хле ба 
задо во љи ти и под ми ри ти. 
Прво хра на, хиги је на па све 
оста ло, јер за лепог пса 
потреб на је одго ва ра ју ћа 
нега  каже Зори ца  Милин
ко вић. 

С обзи ром на то да је овај 
посао како сама вла сни ца 
каже лук суз, поста вља се 
пита ње да ли фри зе ри има
ју посла буду ћи да купа ње и 
шиша ње паса сва ки вла сник 
може да оба ви сам. 

 Леп пас кошта и мора да 
кошта. За сва ког пса посто ји 
одре ђе на фри зу ра, неки пси 
се не шиша ју, неки се три
му ју, а све то зави си од дла
ке. Ја сам неко ко је само ук. 
Поче ла сам са сво јим псом 
и док нисам нау чи ла на 
њему нисам се лати ла дру
гих паса. Нау чи ла сам овај 
посао и путем интер не та 
али и уз помоћ одга ји ва ча 
који се баве сво јим пси ма и 
који зна ју свој посао. Све се 
може нау чи ти али само када 
посто ји жеља и воља за тим 
– исти че Зори ца. 

На пита ње да ли се често 
веже за псе који јој дођу у 
фри зер ски салон Зори ца 
Милин ко вић одго ва ра 
потврд но.

 Везу јем се за псе, али 
пре све га за карак тер паса. 
Ја се увек заљу бим у сва ког 
пса који дође код мене  
каже Зори ца Милин ко вић. 

Андреа Димић

Леп пас кошта и мора да кошта. За 
сва ког пса посто ји одре ђе на фри зу
ра, неки пси се не шиша ју, неки се 
три му ју, а све то зави си од дла ке. 
Ја сам неко ко је само ук. Поче ла 
сам са сво јим псом и док нисам 
нау чи ла на њему нисам се лати ла
дру гих паса

Школ ски одбор Основ не шко ле „Све ти Сава” из Срем ске 
Митро ви це, након сед ни це одр жа не дана 31. јану а ра 
2018. годи не, изда је сле де ће,

САОП ШТЕ ЊЕ
Пово дом тек сто ва обја вље них у недељ ним нови на ма 
„М Нови не” дана 31.01.2018. годи не, писа них под 
насло ви ма: „ОШ „СВЕ ТИ САВА” Шко ла сигур на кућа 
за мало лет не делин квен те !?“ и „Шко ла као сигур на 
кућа за (не)саве сне дирек тор ке?“, Школ ски одбор 
Основ не шко ле „Све ти Сава”, ради исти ни тог и пот пу
ног инфор ми са ња оба ве шта ва јав ност о сле де ћем:

Школ ски одбор Основ не шко ле „Све ти Сава”, наво ди 
да одмах након што се Јосип Кoлаути пожа лио у шко
ли да њего во дете има про блем са децом из поро ди це 
С., која поха ђа ју супрот ну школ ску сме ну од њего вог 
дете та, при чему је навео да његов мало лет ни син П. 
К. трпи наси ље ван шко ле и ван наста ве, углав ном 
викен дом и у сло бод но вре ме, али да се при бо ја ва да 
ли је његов син без бе дан на путу од куће до шко ле и 
обр ну то, Основ на шко ла “Све ти Сава”је у доброј вољи 
у циљу инсти ту ци о нал ног реша ва ња про бле ма, ини
ци ра ла и сазва ла Кон фе рен ци ју слу ча ја на којоj би се 
поку шао реши ти наста ли про блем изме ђу ове две 
поро ди це на миран и досто јан ствен начин. Кон фе рен
ци је слу ча ја су одр жа не дана 06.10.2017. годи не, дана 
20.10.2017. годи не и дана 17.11.2017. годи не, уз при
су ство пред став ни ка струч ног тима шко ле, пред став
ни ка овла шће не струч не слу жбе Цен тра за соци јал ни 
рад „Сава” Срем ска Митро ви ца, као и пред став ни ка 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва Репу бли ке Срби
је, Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро ви ци. Истим 
кон фе рен ци ја ма при су ство ва ли су и роди те љи и то 
отац мало лет ног П. К. и мај ка деце мало лет них Г. С. и 
К. С..

Након одр жа них Кон фе рен ци ја, Цен тар за соци јал ни 
рад „Сава” Срем ска Митро ви ца, донео је одлу ку о уво
ђе њу мере корек тив ног над зо ра над мај ком деце К.С. 
и Г.С..Тако ђе, тај Цен тар је поса ве то вао роди те ље из 
ове две поро ди це да сво ју децу допра те до шко ле и из 
шко ле, док је тако ђе, Основ на шко ла„Све ти Сава”оба
ве за на да редов но оба ве шта ва Цен тар о сарад њи са 
мај ком деце К.С. и Г.С. и пона ша њу уче ни ка шестог 
раз ре да Г. С. у шко ли, а што шко ла редов но чини.

Ујед но оба ве шта ва мо јав ност да је шко ла, у скла ду са 
одред ба ма чла на 84.Зако на о осно ва ма систе ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, посла ла писме ни позив оцу 
мало лет ног П. К., Кола у ти Јоси пу да оправ да изо стан
ке сво га дете та са редов не наста ве, из раз ло га што је 
истим чла ном Зако на про пи са но, да је роди тељ одго
во ран за редов но поха ђа ње наста ве за дете, обзи ром 
да је сам роди тељ у више навра та доно сио одлу ке да 
њего во дете пре ста не да поха ђа наста ву, од које одлу
ке је оду ста јао након раз го во ра са запо сле ни ма у шко
ли.
Има ју ћи у виду све напред наве де но, а наро чи то 
чиње ни цу да је Основ на шко ла „Све ти Сава“ Срем ска 
Митро ви ца пред у зи ма ла и да ће и убу ду ће пред у зи
ма ти све кора ке пред ви ђе не Зако ном ради зашти те 
без бед но сти и инте ре са мало лет не деце,  као и ради 
зашти те угле да шко ле као вас пит нообра зов не уста
но ве, пози ва мо Вас да ово саоп ште ње Школ ског одбо
ра, у скла ду са одред ба ма Зако на о јав ном инфор ми
са њу и меди ји ма, обја ви те у цело сти.

Председник Школског одбора
ОШ „Свети Сава“ Сремска Митровица

Немања Панић
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СРЕМ СКИ СВИ ЊО КОЉ И КОБА СИ ЦИ ЈА ДА У ШИДУ 

Забо ра ви те на хре нов ке, 
једи те коба си це

У Шиду је током викен да 10. и 11. 
фебру а ра одр жа на по 21. пут  
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 

„Срем ски сви њо кољ и коба си ци ја да“. 
Шиђа ни су нави кли да дру гог викен да 
фебру а ра издво је неко ли ко сати и при
су ству ју овом зани мљи вом дога ђа ју. 

Гастро ном ско  тури стич ка мани фе
ста ци ја првог дана се одви ја ла на пла
тоу испред Спорт ског цен тра, где је већ 
у раним јутар њим часо ви ма била ужур

ба на атмос фе ра. Поста вља ли су се 
штан до ви, зау зи ма ла што боља места, 
аран жи ра ла роба. Пре ма про гра му прва 
так ми чар ска дисци пли на била је брза 
обра да меса. Због разно ра зних окол но
сти за ово так ми че ње при ја ви ле су се 
три еки пе и то из Србо бра на, Бије љи
не и Шида. Пре него што је дат знак за 
поче так так ми че ња у овој дисци пли ни 
пред сед ник Удру же ња „Срем ски сви њо
кољ и коба си ци ја да“ Ста ни слав Ђиер

Мани фе ста ци ја у част коба си це

Нај бо љу фер мен ти са ну коба си цу напра вио Пре драг Лема јић 

На штан до ви ма
је импо зант но

изгле да ла пону да
про из во да од

чва ра ка, куле на,
пече ни ца и дру гих 

при ма мљи вих
про из во да, али

цен трал но место
оста вље но је за 

заштит ни знак овог 
дела Сре ма  њено 

вели чан ство коба си ца
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КЊИ ЖЕВ НО ВЕЧЕ ЂОР ЂА РАН ДЕ ЉА

Патри јах Павле све тац
којег смо позна ва ли
У срем ској ми тро вач кој библи о те ци 

„Гли го ри је Воза ро вић“ 6. фебру а
ра одр жа но је књи жев но вече Ђор

ђа Ран де ља на којем је позна ти нови нар 
и књи жев ник пред ста вио сво је ново дело 
„Патри јах Павле Све тац којег смо позна
ва ли“. Поред ауто ра ове књи ге у про гра
му је уче ство ва ла и песни ки ња Мир ја на 
Шуљ ма нац Шеће ров. 

Књи га „Патри јарх Павле Све тац којег 
смо позна ва ли“ наи шла је на вели ке сим

па ти је код чита о ца а ујед но и иза зва ла 
нај ве ће инте ре со ва ње због дрског али 
исти ни тог насло ва књи ге како сам аутор 
исти че. Ово је при ча  о јед ном све цу који је 
доно сио мир где год би се поја вио. Сво јим 
ведрим духом и лаким кора ком је ширио 
љубав коју је осе ћао пре ма свом наро ду.

 Патри јах Павле нам је вра тио веру у 
неке основ не врли не, поште ње, мар љи
вост и искре ност као и веру у Бога, људе 
и будућ ност. Ведри на коју је он посе до вао 
је била упа дљи ва чак и са 96. годи на. 
Док је послед њих годи на због боле сти 
лежао на Вој но меди цин ској ака де ми ји, 
сва ког јутра је имао што со ве и вице ве. 
Један слој људи га је пот пу но раз у мео, 
пошто вао и обо жа вао а и онај слој који 
га није раз у мео га је волео јер је њему 
на лицу писа ла добро та и човеч ност коју 
је за живо та посе до вао. Њега су толи ко 
воле ли и истра жи ва ли да сам ја морао да 
про бе рем неке нај за ни мљи ви је анег до те 
од сил ног мате ри ја ла који је посто јао – 
рекао је аутор књи ге Ђор ђе Ран дељ 

Поред овог дела аутор је пред ста вио 
још јед ну сво ју књи гу под нази вом „Откри
ће библи је“, за коју каже да је њего во 
живот но дело. Ова књи га пред ста вља 
јед но став но и пит ко тума че ње све та које 
је аутор јасно опи сао. А. Димић

Ђор ђе Ран де љ

чан је све ча но отво рио мани фе ста ци ју.   
 Срем ски сви њо кољ наста вља да 

чува тра ди ци ју пра вље ња коба си ца, 
како деца не би забо ра ви ла да их једу. 
Забо ра ви те на хре нов ке, једи те коба си
це  пору чио је идеј ни тво рац ове мани
фе ста ци је .  

Уз ову пору ку, број не посе ти о це и 
госте из Репу бли ке Срп ске, Хрват ске, 
Сло ве ни је, Мађар ске и Сло вач ке, так
ми че ња су могла да поч ну.

У кате го ри ји брзе обра де меса прво 
место у вре ме ну од пет мину та и три
де сет и осам секун ди осво ји ла је дома
ћа еки па „Митин млин“, коју су чини ли 
Жељ ко Деве так, Саша Хор њак и Пре
драг Обра до вић. Дру го место осво ји
ла је еки па из Бије љи не, а тре ће еки
па Србо бра на. Божи дар Кова че вић из 
Бије љи не појео је кило грам коба си ца за 
два мину та и пет на ест секун ди, те осво
јио ласка ву титу лу у кате го ри ји брзог 
једе ња коба си ца. У пра вље њу сиро ве 
коба си це прво место осво ји ла је еки па 
из Само бо ра из Хрват ске, дру го место 
при па ло је еки пи Бла ги пад из Шида, а 
тре ће место зау зе ла је еки па ЈКП „Стан
дард“ тако ђе из Шида.

Посе ти о ци су могли на овој мани фе
ста ци ји да дегу сти ра ју разно ли ке про из
во де који карак те ри шу ова кве дога ђа је. 
Нарав но, цен трал но место зау зи ма ла 
је чуве на срем ска коба си ца у све жем, 
суше ном или пече ном обли ку и спрем на 
одмах за кон зу ма ци ју. На штан до ви ма је 
импо зант но изгле да ла пону да про из во
да од чва ра ка, куле на, пече ни ца и дру
гих при ма мљи вих про из во да, али цен
трал но место оста вље но је за заштит ни 
знак овог дела Сре ма  њено вели чан
ство коба си ца.

Пону да шаро ли ка, али су зато цене 
биле ујед на че не. За срем ску коба си
цу тре ба ло је да издво ји те 700 дина ра 
за кило грам, пече ни ца се про да ва ла 
по цени од 1.000 дина ра, пан че та 900, 
чвар ци 800, кулен 900, а чај на коба си
ца по 700 дина ра за кило грам. Купа ца, 
дегу ста то ра и зна ти жељ них про ла зни ка 
је било, а како су про дав ци финан сиј ски 
про шли то само они зна ју. 

Дру ги дан „Срем ског сви њо ко ља и 
коба си ци ја де“ обе ле жио је при јем узо
ра ка суве коба си це. И тог дана цен тар 
деша ва ња биле су про сто ри је Сло вач
ког народ ног дома. Узор ци су при ма ни 
током пре по дне ва, а струч на коми си ја 
одлу чи ва ла је ко ће ове годи не осво ји
ти пре сти жне награ де. Побед ни ци су 
про гла ше ни на све ча ној сви њо кољ ској 
вече ри, а пре ма одлу ци коми си је ове 
годи не гото во по тра ди ци ји награ да за 
нај бо љу фер мен ти са ну коба си цу оти
шла је у руке Пре дра га Лема ји ћа. Наи
ме, позна ти мај стор за коба си це је при
ја вио седам узо ра ка, а неки су се води ли 
под име ном њего вих уну ка. Поред тога 
Лема јић је осво јио и треће место. 

До сле де ће мани фе ста ци је оста је да 
се „поку пе“ неке цаке и поку ша поно во 
осво ји ти што више пое на код коми си је и 
онда се хва ли ти „нијед на коба си ца није 
као моја“.

Дра га на Попов

РАДО ВИ НА ЖИТ НОМ ТРГУ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

За сада све по пла ну

Начел ник Град ске упра ве за кул ту
ру, спорт и омла ди ну Или ја Недић 
и дирек тор Заво да за зашти ту 

спо ме ни ка кул ту ре Срем ска Митро ви ца 
Љуби ша Шула ја оби шли су у понедељак 
12. фебруара радо ве на рекон струк ци ји 
Жит ног трга.

Или ја Недић оче ку је да ће радо ви бити 
гото ви у пред ви ђе ном року и под се тио је 
на вред ност инве сти ци је.

– Радо ви на Жит ном тргу иду по пла
ну, завр ше так је пред ви ђен за 31. мај, 
што и оче ку јем да ће бити реа ли зо ва но. 
Вред ност радо ва је 32,5 мили о на дина

ра, од чега је Град на кон кур су добио 
24 мили о на од Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња, а уло жио је три мили о на 
за рекон струк ци ју, као и пет и по мили о на 
за деко ра тив ну расве ту која ће се упо ре
до ради ти – рекао је Недић.

Пре ма речи ма струч ног кон зер ва
тор ског над зор ни ка на радо ви ма Ива
на Фили по ви ћа, завр ше ни су земља ни 
радо ви, а у току су радови на темељима 
за гле да ли ште. Он је додао да су у ради
о ни ци већ завр ше ни еле мен ти гле да ли
шта.

 А. Ћ. 

Обилазак радова
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АКТИВ НО СТА РЕ ЊЕ И СОЦИ ЈАЛ НА УКЉУ ЧЕ НОСТ

Како ста ре Митров ча ни?
Послед њих неко ли ко 

годи на све је јасни ја 
чиње ни ца да Евро

па као „Ста ри кон ти нент“ то 
поста је и у буквал ном сми
слу. Европ ско ста нов ни штво 
кон стант но ста ри. Број ста
рих сва ке годи не све је већи, 
a наша земља  се може 
свр ста ти међу  нај ста ри је 
земље у Евро пи са  про сеч
ном ста ро шћу ста нов ни штва 
од ско ро 43 годи не.

Упра во због тога што је 
ста рост пери од живо та који 
се сви ма нама брже или 
спо ри је бли жи, нео п ход
но је обра ти ти пажњу на то 
какав ква ли тет живо та нас 
у њој оче ку је. Сход но томе, 
у земља ма Европ ске уни је 
све више се ради на раз во ју 
кон цеп та актив ног ста ре ња, 
који под ра зу ме ва актив но 
соци јал но укљу чи ва ње ста
рих у дру штве ни живот, рад 
на упра жња ва њу здра вих 
сти ло ва живо та и могућ но
сти ма про ду же ња рад ног 
века, као и обез бе ђи ва ње 
усло ва за оба вља ње актив
но сти у који ма би ста ри и 
даље били рав но прав ни 
чла но ви јед ног дру штва.

Узев ши у обзир да у Срем
ској Митро ви ци живи 16,3 
одсто људи ста ри јих од 65 
годи на, пре ко је потреб но 
обра ти ти пажњу на ква ли тет 
живо та тог дела попу ла ци
је, који, како вре ме одми че, 
поста је све већи. 

О томе како ства ри по 
пита њу актив ног ста ре ња и 
дру штве не укљу че но сти на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це сто је, Мир ја на Тре ска
ни ца, пред сед ни ца Град ског 
удру же ња пен зи о не ра, дала 
је изја ву за М нови не.  Пре
ма њеним речи ма, удру же
ње, које у гра ду посто ји већ 
72 годи не,  је добро упо зна
то са кон цеп том и стра те
ги ја ма веза ним за актив но 
ста ре ње и кон стант но ради 
на побољ ша њу ква ли те та 
живо та ста ри је попу ла ци је. 
Основ не актив но сти удру
же ња веза не су, пре све га, 
за рад на сма ње њу соци јал
них раз ли ка међу ста ри ма, а 
потом и за акти ван под сти
цај ста рих на уче ње, физич
ку актив ност и здрав начин 
живо та. 

 Због бољег ква ли те та 
живо та пен зи о не ра врши ли 

смо испла те јед но крат них 
нов ча них помо ћи које могу 
мно го да зна че ста ри ма, а 
сво јим чла но ви ма пру жа мо 
и помоћ око купо ви не огре
ва. Затим, има мо бес плат не 
одла ске у бање за све оне 
који има ју мањи износ пен
зи је од про сеч ног, уз подр
шку Репу блич ког пен зи о ног 
фон да, а тако ђе орга ни зу
је мо и одла ске на раз ли чи
те кул тур не мани фе ста ци
је широм Срби је – рекла је 
Тре ска ни ца.

Поред тога, наве ла је како 
удру же ње има свој хор, 
где ста ри могу да раз ви ја ју 
умет нич ку црту сво је лич но
сти и са којим тако ђе могу 
да путу ју по раз ли чи тим 
кул тур ним мани фе ста ци ја
ма и так ми че њи ма.  Удру же
ње тако ђе има врло раз ви
је ну сарад њу са уста но ва ма 
из обла сти кул ту ре, као што 
су музе ји, а ради се и на 
кон цеп ту међу ге не ра циј ске 
соли да р но сти у сарад њи са 
Меди цин ском шко лом „Дра
ги ња Ник шић“. Ста ри, тако
ђе, посред ством удру же ња, 
могу дру штве но актив но 
да про во де сво је сло бод но 
вре ме у њего вим про сто
ри ја ма, а актив но се баве и 
кугла њем и пика дом.

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

Мир ја на Тре ска ни цаВоји слав Мир нић
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Са дру ге стра не, о томе 
коли ко и на који начин се 
води рачу на о ста ри ма у 
обла сти здрав стве не и соци
јал не зашти те, раз го ва ра ли 
смо са начел ни ком Град ске 
упра ве за здрав ство и соци
јал ну зашти ту Воји сла вом 
Мир ни ћем.

 Бри га о ста рим лици
ма у Срем ској Митро ви ци 
је један од при о ри те та у 
обла сти соци јал не зашти те, 
што дока зу ју сред ства која 
се издва ја ју и број рад ни ка 
на овим посло ви ма. Услу
гу „Помоћ у кући“ реа ли зу
је Цен тар за соци јал ни рад 
са 17 рад ни ка а финан си ра 
је Град ска упра ва за здрав
ство и соци јал ну зашти ту 
са изно сом од 7.400.000 
дина ра, коли ко је пред ви ђе
но у буџе ту за 2018. годи ну. 
Герон то до ма ћи це оби ла зе и 
пру жа ју помоћ бро ју од 120 
кори сни ка који живе у сео
ским и град ским насе љи ма 
нај ма ње два пута недељ но, 
а нај че шће су оне једи не 
које овим осо ба ма отво ре 
вра та. Вели ки број кори сни
ка је задо во љан овом услу
гом, посеб но због тога што 
им она поред помо ћи пру жа 
и могућ ност за раз го вор и 
дру же ње – исти че начел ник.

Мир нић је тако ђе навео 
како се одре ђе на сред ства 
издва ја ју и за лека ре у сео
ским амбу лан та ма, чиме би 
ста ра лица има ла при мар
ну здрав стве ну зашти ту у 
сво јим сели ма, чиме би им 
се уште де ли новац, вре ме 
и енер ги ја. Поред тога, у 
пла ну капи тал них ула га ња 
гра да је и изград ња дома 
за ста ра лица, чији капа ци
тет ће бити про це њен спрам 
потре ба, с обзи ром на то да 
у гра ду раде још два при
ват на дома, као и домо ви 
за ста ра лица у сусед ним 
мести ма. 

Узев ши ове инфор ма ци је 
у обзир, могу ће је закљу чи
ти да ста ри на тери то ри ји 
Срем ске Митр о ви це, уко ли
ко то желе, има ју могућ ност 
ужи ва ња у све му оно ме што 
кон цепт актив ног ста ре ња 
под ра зу ме ва. На побољ
ша њу систе ма соци јал не 
сигур но сти се сва ка ко ради, 
јер се дру га чи је и не може с 
обзи ром на то да је ста рих 
све више, а сви они који ма 
су дру же ње, еду ка ци ја, кул
тур но узди за ње и рекре а ци
ја потреб ни могу себи то да 
обез бе де, нарав но, уко ли ко 
им здра вље то дозво ља ва. 

Нема ња Мило ше вић

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Бор ко 

Мило ва но вић и Мари на Павло
вић, Радо ван Квр гић и Маја 
Бре бан.

ДОБИ ЛИ СИНА: Сте ви ца 
Сто ја но вић и Бран ки ца Шија ко
вић Сто ја но вић  Бешка, Бра ни
мир и Мили ца Јано шко  Срем
ска Митро ви ца, Зоран и Суни та 
Мацу ра  Лаћа рак, Милош и 
Дра га на Девр ња  Огар, Сло бо
дан и Дра га на Дани ло вић  
Аша ња, Ђор ђе Ћет ко вић и 
Мари ја на Нова ко вић Ћет ко вић 
 Гргу рев ци, Петар и Ната ша 
Љубин ко вић  Мачван ска 
Митро ви ца, Нико лај и Љуби ца 
Мати је вић  Инђи ја, Дали бор и 
Дра га на Судар  Рума, Милош и 
Бори сла ва Гли гић  Шид.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Горан и 
Иси до ра Попо вић  Шид, Ради
вој и Сања Вал тер  Кузмин, 
Сте ви ца и Нади ца Тео до ро вић 
 Огар, Милан и Биља на Кре со
је вић  Инђи ја, Дејан и Ана ма
ри ја Дам ња но вић  Пла ти че во, 
Сре та и Дра га на Шијач ки  
Инђи ја, Иван и Сне жа Чавић  
Обреж, Милан и Божа на Јели
чић  Шима нов ци, Срђан и 
Тама ра Дин чић  Срем ска 
Митро ви ца.

УМР ЛИ: Прек па љај Пре на, 
рођ.1959; Ђури чић Стај ка, рођ. 
1946; Весе ли но вић Сло бо дан
ка, рођ. 1944; Берић Цви је та, 
рођ. 1952; Капроц ки Јаро слав, 
рођ. 1944; Костић Мил ка, рођ. 
1932; Вуко вић Раде, рођ. 1941; 
Брза ков Сми ља, рођ. 1933; 
Дра гој ло вић  Илић Све тла на, 
рођ. 1965; Мар ти но вић Ковиљ
ка, рођ. 1936; Мило ва но вић 
Луци ја, рођ. 1947; Бед нар Слав
ка, рођ. 1950; Кне же вић Милан, 
рођ. 1930; Елхаг Аде ла, рођ. 
1978; Илић Дра ги ња, рођ. 1928; 
Рауш Анђел ка, рођ. 1955; Дра
ги че вић Ката, рођ. 1948; Пршић 
Сто јан ка, рођ. 1927; Ами џић 
Добри ла, рођ. 1933; Нова ко вић 
Сто ја, рођ. 1944; Кур ци нак 
Андраш, рођ. 1950; Сто јић 
Мили ца, рођ. 1965; Анђе лић 
Јела, рођ. 1931; Грис Госпа ва, 
рођ. 1939; Нико лић Жив ко, рођ. 
1942; Абр лић Милан, рођ. 1937.

RUMA
УМР ЛИ: Вељ ко Ву ка ши но вић, 

рођ. 1940; Мо мир Ми ло ше вић, 
рођ. 1928; Љи ља на Бог да но вић, 
рођ. 1943; Ја вор ка Ми ли во је вић, 
рођ. 1952; Дра гу тин Сол до, рођ. 
1932; Иван Ла кај, рођ. 1954; 
Бо шко Да мја но вић, рођ. 1934; 
Бра ни сла ва До бро са вље вић, 
рођ. 1955; Ма ра То по лић, рођ. 
1933; Ми ло ван До бро је вић, рођ. 
1953; Љу би ца Ве се ли но вић, 
рођ. 1928; Ми ли ца Ми шко вић, 
рођ. 1930; Је ли ца Мар ти но вић, 
рођ. 1931; Пе тар Ни кић, рођ. 
1925. 

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час
14. 2. Уби ство све тог Јеле на
17 – 18. 2. Оли че ње зла 

Ухап ше ни 
због изну де

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва ухап си ли 
су Д. М. (1968) из Срем ске 
Митро ви це и Н. К. (1988) из 
Сом бо ра, због посто ја ња осно
ва сум ње да су извр ши ли кри
вич но дело изну да на ште ту 
педе сет сед мо го ди шњег Бео
гра ђа ни на, од којег су уз прет
ње њему и њего вој поро ди ци 
тра жи ли 500.000 евра. Сум ња 
се да је Д. М. анга жо вао Н. К. 
коме је рани је уз нов ча ну 
накна ду више пута навод но 
ски дао црну маги ју, да запла
ши оште ће ног мушкар ца који 
је у Д. М. имао вели ко пове ре
ње. Након што му је дао 
инструк ци је, упу тио га је да 
купи нове бро је ве за мобил не 
теле фо не и апа ра те, навео 
име на деце и супру ге и напи
сао му СМС пору ку коју ће 
посла ти оште ће ном како би га 
наго во рио да дође до јед ног 
мана сти ра. Потом је Н. К. ту 
пору ку, по дого во ру са Д. М. 
послао Бео гра ђа ни ну, пред
ста вља ју ћи се као монах који 
је боле стан и не може да при
ча. Када је оште ће ни уочи 
Нове годи не дошао на дого во
ре но место, Н. К. му је при шао, 
ома мио га елек тро шо ке ром и 
уз прет њу пишто љем зах те вао 
испла ту 500.000 евра како не 
би нау дио њему и њего вој 
поро ди ци.

Поли ци ја је при ли ком пре
тре са ста на Н. К. про на шла 
оба пред ме та, па ће про тив 
њега под не ти кри вич ну при ја
ву и за нео вла шће ну про из
вод њу, држа ње, ноше ње и 
про мет оруж ја и екс пло зив них 
мате ри ја.

Акци ја хап ше ња изве де на је 
у коор ди на ци ји и сарад њи са 
вишим јав ним тужи ла штви ма 
у Бео гра ду, Срем ској Митро ви
ци и Сом бо ру.

По нало гу над ле жног тужи о
ца, осум њи че ни ма је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће, уз кри вич ну при
ја ву бити дове де ни на саслу
ша ње у Више јав но тужи ла
штво у Срем ској Митро ви ци. 

Запле ње ни
пишто љи 

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Срем
ској Митро ви ци су, при ли ком 
пре тре са куће у око ли ни гра да 
про на шли и оду зе ли два 
пишто ља са окви ри ма и 18 
мета ка, у неле гал ном посе ду.

Због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич но 
дело недо зво ље на про из вод
ња, држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри
ја, про тив 75годи шњег вла сни
ка куће биће под не та кри вич на 

при ја ва, над ле жном тужи ла
штву. 

Расветљене 
крађе

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Срем
ској Митро ви ци, интен зив ним 
радом расве тли ли су више 
тешких кра ђа извр ше них у прет
ход ном пери о ду на под руч ју  
Срем ске Митро ви це и ухап си ли 
Ђ. И. (20) и Ђ. В. (20), који се 
сум њи че за ова кри вич на дела. 

Сум ња се да су њих дво ји ца 
ноћу про ва љи ва ли у апо те ке, 
пошту, шко лу, пен зи о нер ски 
дом  и при ват не куће и кра ли 
днев ни пазар и тех нич ку робу. 
Поли ци ја је про на шла део укра
де ног нов ца и робе који ће бити 
вра ће ни оште ће ни ма. 

По нало гу над ле жног тужи о
ца, осум њи че ни ма је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће уз кри вич ну при ја
ву бити дове де ни на саслу ша
ње у Основ но јав но тужи ла штво 
у Срем ској Митро ви ци.

 

Mалтретирао
роди те ље

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Инђи ји 
су ухап си ли и по нало гу над ле
жног тужи о ца одре ди ли задр
жа ва ње до 48 часо ва В. Г. (50), 
због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кри вич но дело 
наси ље у поро ди ци.

Сум ња се да је мал тре ти рао 
роди те ље у њихо вој поро дич ној 
кући. 

Он ће у закон ском року, уз 
кри вич ну при ја ву бити дове ден 
на саслу ша ње у Основ но јав но 
тужи ла штво у Ста рој Пазо ви.

Осум њи че ном су изре че не и 
обе хит не мере, о при вре ме ном 
уда ље њу из ста на и забра ни 
при ла ска оште ће ни ма. 

Ауто мо би лом
уда рио жену

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Инђи ји 
су ухап си ли С.К. (36), због 
посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело тешка 
дела про тив без бед но сти јав ног 
сао бра ћа ја.

Он се тере ти да је ауто мо би
лом уда рио 62годи шњу жену 
док је пре ла зи ла ули цу на обе
ле же ном пешач ком пре ла зу. Од 
задо би је них повре да, жена је 
пре ми ну ла на лицу места.

По нало гу над ле жно тужи о
ца, за С.К. је одре ђе но задр жа
ва ње до 48 часо ва, након чега 
ће, уз кри вич ну при ја ву бити 
дове ден на саслу ша ње у 
Основ но јав но тужи ла штво у 
Ста рој Пазо ви.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПРО МО ЦИ ЈА ВОЈ НИХ ШКО ЛА У РУМИ И СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 

Све више заин те ре со ва них за вој ску
Про мо ци ја кон кур са за 

вој не шко ле  Сред
ња струч на вој на шко

ла, Вој на гим на зи ја, Вој не 
ака де ми је и Меди цин ски 
факул тет ВМА за школ ску 
2018/2019. годи ну одр жа на 
је у уто рак, 6. фебру а ра у 
Руми и Срем ској Митро ви
ци. 

У срем ско ми тро вач кој 
Град ској кући при сут не је 
поздра вио начел ник Цен
тра Мини стар ства одбра не 
Срем ска Митро ви ца пот
пу ков ник Зоран Лемал, а 
про мо ци ју, мату ран ти ма 
основ них и сред њих шко ла, 
одр жао је пот пу ков ник Уни
вер зи те та одбра не Милош 
Витас.

Како је Витас рекао, из 
годи не у годи ну расте инте
ре со ва ње мла дих за вој ни 
позив и вој не шко ле. 

 Инте ре со ва ње за сред
ње вој но уса вр ша ва ње у 
трен ду је пора ста. Вели ки 
је број ђака који са висо ким 
оце на ма и успе хом кон ку ри
шу за при јем у наше шко ле и 
оче ку јем да број при ја вље
них кан ди да та буде барем 
исти ако не и већи у одно су 
на про шлу годи ну. Има мо 
све више заин те ре со ва них 
жен ских кан ди да та, тако 
да оче ку јем заи ста вели ки 
одзив на ово го ди шњи кон
курс. Вој ни позив и позив 
офи ци ра је изу зет но одго
во ран и частан – рекао је 
Милош Витас.

Витас дода је и да су сви 
сту диј ски про гра ми акре
ди то ва ни и при зна ти по 
болоњ ском систе му обра
зо ва ња, а да нај ве ће инте
ре со ва ње вла да за вој но  
елек трон ско инже њер ство и 
инфор ма ци о не систе ме, као 
и менаџ мент у одбра ни.

Међу при сут ни ма у Руми 
био је и кадет Лазар Голић, 
уче ник четвр те годи не Вој не 
ака де ми је, смер про тив ва
зду хо плов не одбра не, који 
се за вој ни позив одлу чио 
одмах након основ не шко ле, 
јер је завр шио и Вој ну гим
на зи ју и каже да није погре
шио.

 Пре по ру чио бих сви
ма Вој ну ака де ми ју јер има 

мно го пред но сти, зага ран то
ван је посао, стек ну се лепа 
иску ства, добри дру га ри, 
али Вој на ака де ми ја носи 
и одре ђе не оба ве зе и није 
све како гле да мо у сери ја
ма на ТВ. Уста је се сва ко 
јутро у 6, нема изла ска у 
град кад ко поже ли, мла ди 
људи мора ју бити све сни 
тога. Мора ју се испо љи ти 
врли не, рад не нави ке, уло
жи ти труд и то ће се на кра ју 
испла ти ти. Буквал но, после 
неко ли ко дана од завршетка 
школовања доби ја се посао, 
што је нај ве ћа пред ност – 
каже Лазар Голић.

Кон курс за Вој ну гим на зи
ју обја вљен је 1. фебру а ра 
и тра је до 15. мар та, док ће 

кон курс за Сред њу струч ну 
вој ну шко лу, Вој ну ака де
ми ју и Меди цин ски факул
тет ВМА бити обја вљен 15. 
фебру а ра, а тра ја ће до 31. 
мар та.  А. Ћ. и С. Џ.

Пред ста вља ње вој них шко ла Митров ча ни ма

Кадет Лазар Голић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ТУРИ СТИЧ КИХ ВОДИ ЧА

Бес плат но раз гле да ње града
У сре ду 21. фебру а ра у Срем ској 

Митро ви ци биће обе ле жен Међу на
род ни дан тури стич ких води ча. Овај 

датум уста но вљен је 1990. годи не, а мани
фе ста ци ја се обе ле жа ва у више од 50 зема
ља широм све та.

Тим пово дом, Тури стич ка аген ци ја „Уно 
тра вел“ орга ни зо ва ће за све заин те ре со ва
не бес плат но тури стич ко раз гле да ње гра
да, уз при су ство мла дих кусто са, струч них 
сарад ни ка и запо сле них у град ским уста но
ва ма кул ту ре. Поред њих, на мани фе ста
ци ји ће бити при сут но и 11 лицен ци ра них 
тури стич ких води ча. 

Раз гле да ње гра да биће орга ни зо ва но у 
две гру пе, чији пола сци су зака за ни за 13 
и за 15 часо ва. За при ја ве и инфор ма ци
је потреб но је обра ти ти се у аген ци ји „Уно 
тра вел“ или путем теле фо на: 022/626354 и 
022/612339. Н. М.
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На вели кој скуп шти ни у Кра гу јев
цу, 15. фебру а ра 1835. годи не, 
донет је први устав модер не 

срп ске држа ве, Устав Кња жев ства 
Срби је, познат као Сре тењ ски, а тре
ћи доне шен у срп ској исто ри ји. Иако 
никад фор мал но при знат, а уки нут већ 
сле де ћег месе ца, овај прав ни акт је, у 
то вре ме, био први на Бал ка ну и међу 
први ма у Евро пи и све ту. Напра вљен 
је нај ви ше по узо ру на фран цу ски, али 
и по узо ру на бел гиј ски нај ви ши прав
ни акт, садр жи ном осло њен на мно
штво сло бо дар ских иде ја, које нису 
одго ва ра ле кне зу Мило шу Обре но ви
ћу. 

Милош, који се уз помоћ Тура ка 
домо гао ста ту са „баш кне за“, тј. врхов
ног кне за, вла да ви ном изра же ном 

кроз апсо лу ти зам, запра во је испро во
ци рао број не буне, које су наста ле као 
тежње да се огра ни чи њего ва само во
ља. Дошла је на ред и Миле ти на буна 
1835. годи не, која је била непо сре дан 
повод за доно ше ње Сре тењ ског уста
ва. 

Доно ше њу овог уста ва про ти ви ли су 
се Осман ско цар ство, Руси ја и Аустри
ја. Пор та није подр жа ла чин њего вог 
доно ше ња, јер је у то вре ме Срби ја 
била вазал на кне же ви на Осман ског 
цар ства; Аустри ја ни сама није има ла 
устав у то вре ме; Руси су овај чин про
ко мен та ри са ли као „фран цу ски расад 
у тур ској шуми“. 

Сре тењ ским уста вом, чији је аутор 
Дими три је Дави до вић, уче ни Србин из 
Аустри је, кне жев секре тар, изра же не 

су потре бе срп ског дру штва за наци
о нал ном еман ци па ци јом и уки да њем 
феу дал них уста но ва и апсо лу ти зма.

Овај прав ни акт, који је и један од 
првих демо крат ских уста ва у Евро
пи, прак тич но пред ста вља послед њи 
потез у про це су осло ба ђа ња Срби је 
од тур ске вла сти. Њего во доно ше
ње сма тра се кра јем епо хе позна те и 
као Срп ска рево лу ци ја (1804  1835), 
која обу хва та пери од Првог срп ског 
устан ка, Хаџи Про да но ве буне, Дру гог 
срп ског устан ка и пери о да вла да ви
не кне за Мило ша Обре но ви ћа све до 
тре нут ка настан ка нај ви шег прав ног 
акта Кне же ви не Срби је. У Срби ји , на 
Ђур ђев дан 1835. годи не пре ста ле су 
све феу дал не оба ве зе и наме ти. 

Алек сан дар Ћосић

СРЕ ТЕЊ СКИ УСТАВ: ПРВИ УСТАВ МОДЕР НЕ СРП СКЕ ДРЖА ВЕ

Послед њи потез тро де це ниј ске 
Срп ске рево лу ци је

Кнез Милош Обре но вић Дими три је Дави до вић 

Про мо ци ја деч је књи ге 
„Весе ла вешти ца Ника“ 
аутор ке Леле Сто ја но вић 

одр жа на је 7.фебру а ра у срем
ско ми тро вач кој библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“. Ова 
књи га је зани мљи ва и раз и гра
на при ча о Весе лој вешти ци 
Ники која је после смр ти сво је 
пра пра пра пра ба бе вешти це 
Весе ле Добри це доби ла у 
наслед ство замак у гра ди ћу 
Шме ку и писмо у којем је ста ја
ло да мора да испу ни зада так 
од чега зави си будућ ност свих 
добрих вешти ца на овој пла не
ти. Ово је весе ла и узбу дљи ва 
при ча која кроз сме шне дожи
вља је вешти це Нике наво ди 

чита о це да схва те како се нај
ве ћа маги ја кри је у задо вољ
ству које нам пру жа чиње ње 
добрих дела.

Лела Сто ја но вић је рође на и 
живи у Нишкој бањи. Члан је 
Удру же ња драм ских писа ца 
Срби је. Обја ви ла је књи ге песа
ма за децу Зеле ни облак (1999) 
, Нај леп ши осмех (2008), Оаза 
сре ће (песме на тему еко ло ги је 
2009), Кон стан тин вели ки (сли
ков ни ца 2013). Поред тога што 
се бави писа њем књи га Лела 
Сто ја но вић је аутор ка мно го
број них позо ри шних тек сто ва 
за деч ју сце ну који су игра ни у 
земљи и реги о ну. 

 А. Д.

БИБЛИ О ТЕ КА ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ

Про мо ци ја књи ге за децу

Аутор ка Лела Сто ја но вић на про мо ци ји
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ФЕЉ ТОН: СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (6) ЈЕ ЛЕ НА АН ЖУЈ СКА, СУ ПРУ ГА КРА ЉА СТЕ ФА НА УРО ША I

До пре сто ла кроз
до ли ну јо р го ва на

Пише: др Сне жа на Булат

По ре кло Је ле не Ан жуј ске, 
су пру ге Уро ша I, до да на 
да на шњег иза зи ва ве ли

ке не до у ми це. Не по сто ји ни је
дан исто риј ски из вор ко ји нам 
мо же по да ри ти ја сне по дат ке. 
Ар хи е пи скоп Да ни ло ве ли да је 
би ла „од пле ме на фру шког 
(фран цу ског), кћи слав них 
ро ди те ља, ко ји су би ли у ве ли
ком бо гат ству и сла ви“. Ји ре чек 
ка же да кра љи цу Је ле ну Ка рл I 
Ан жу јанц, краљ Си ци ли је и 
На пу ља, у сво јој по ве љи, на зи
ва ро ђа ком. „Но ви је ком би на
ци је ко је су по ку ша ва ле да 
до ве ду кра љи цу у ве зу са 
фран цу ским кра ље ви ма, или 
са ку ћом Ку рт не, ла тин ских 
ца ре ва у Ца ри гра ду, не ма ју 
до ку мен тар ну под ло гу. Мо гло 
би се по ми шља ти на ра зну 
фран цу ску вла да ју ћу го спо ду у 
Грч кој, ко ја бе ше по ре клом нај
ви ше из Шам па ње и Бу р гун ди
је“. 

На срп ском дво ру Де же ва, 
крај Ра са, око 1250. го ди не 
скло пљен је брак из ме ђу Је ле
не Ан жуј ске и Уро ша I. Кра љи
ца Је ле на ро ди ла је Уро шу I 
два си на, Дра гу ти на и Ми лу ти
на, а ка ко ка же Ила ри он Ру ва
рац „по Тро но шцу и ви ше кће
ри“.

Ни је те шко за па зи ти да се 
кра љи ца Је ле на по мно го че му 
из два ја од оста лих срп ских 
вла дар ки. Пре вас ход но, она је 
пр ва же на, ко јој је у срп ској 

књи жев но сти по све ће но жи ти
је. 

Њен би о граф, ар хи е пи скоп 
Данилo у Жи ти ју кра љи це 
Је ле не са пре гршт див них ре чи 
осли ка ва кра љи чи ну из у зет ну 
лич ност и де ло. Кра љи ца је, 
ка ко на во ди Да ни ло, би ла 
„оштра реч ју, а бла га по при ро
ди, не по роч на жи во том, у за по
ве да њу крот ка, да обра ти 
до бро ра зум ним ре чи ма, да 
те ши не ли це мер но и без бол но, 
а ко ли ка је све ср дач на ње зи на 
сме лост к Бо гу, про сто ка за ти 
би ла је укра ше на сва ком вр ли
ном. Опе ва ну и все хвал ну бла
го дат има ђа ше, ко ју је при ми ла 
про све ће њем све тог ду ха, 
по зна ва ју ћи све књи ге, би ла је 
го то ва да од го во ри сва ко ме ко 
је пи та“.

Кра љи ца Је ле на, би ла је 
јед на од нај про све ће ни јих и 
нај у че ни јих осо ба свог вре ме
на. По зна то је Је ле ни но књи го
хра ни ли ште. Го во ри ла је 
ви ше стра них је зи ка, до пи си
ва ла се с ду хов ним оци ма, а 
на ње ном дво ру су се са ста
вља ле књи ге бо жан стве не. 
По ред то га, кра љи ца је не пре
ста но по ма га ла хра мо ве. „Све 
што је на по тре бу све тим 
цр ква ма и ма на сти ри ма, 
не ште ди це је да ва ла, са ста
вља ју ћи бо жан стве не књи ге у 
сво ме до му и од лич но пи шу ћи, 
а исто та ко и све ште не са су де, 
злат не и сре бр не, укра ше не 

дра го це ним би се ром и ску по
це ним ка ме њем“.

Као што ис ти че Све тла на 
То мин, ова обра зо ва на ка тол
ки ња, за пам ће на је као ве ли ка, 
да ре жљи ва до бро твор ка и кти
тор ка ма на сти ра и цр ка ва. 
Пр ва је срп ска вла дар ка ко ја је, 
по угле ду на му шке вла да ре, у 
сво је име по ди за ла ма на сти ре. 
„Ето ви дим сво јим очи ма 
бо жан стве не цр кве и све те 
ма на сти ре, што по ди го ше хри
сто љу би ви му же ви од осно ва 
ра ди сла во сло ва Бож је га, а 
се би на ве чан по мен. За то тре
ба и ја да се бри нем, да и ја уз 
по моћ Бож ју по диг нем храм у 
име пре све те Бо го ма те ре, не 
би ли ми Она би ла мо ли тве на 
за ступ ни ца“.

Ње на нај зна чај ни ја за ду жби
на је ма на стир Гра дац, по диг
нут око 1270. го ди не, на обо ду 
шу мо ви тих па ди на Го ли је. 
Ар хи е пи скоп Да ни ло ка же да је 
Гра дац осно ван као ве лик и 
бо гат ма на стир, у име пре све те 
Бо го ро ди це, о ко ме се кра љи ца 
по себ но ста ра ла. Иза бра ла је 
мо на хе да у ње му пре би ва ју, 
утвр ди ла цр кве ни устав и 
по кло ни ла ма на сти ру се ла и 
има ња. Гра дац је осно ван као 
му шки ма на стир и та кав је и 
остао, док ни је за пу стео. О 
то ме све до че над гроб не пло че 
са нат пи си ма и име ни ма ка лу
ђе ра из пе ри о да из ме ђу XI II и 
XIV ве ка. Су бо тић на во ди да је 

Ни је те шко 
за па зи ти да се 

кра љи ца Је ле на 
по мно го че му 

из два ја од
оста лих
срп ских

вла дар ки.
Пре вас ход но, 

она је пр ва 
же на ко јој је

у срп ској
књи жев но сти 

по све ће но
жи ти је

Је ле на Ан жуј ска
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у Ба ру и Ко то ру 1288. го ди не 
по ди гла фра ње вач ки ма на стир 
са цр квом, у Ска дру исте го ди
не храм и ма на стир Све те 
Ма ри је, а у Ул ци њу фра ње вач
ки ма на стир. Пре ма пре да њу је 
по ди гла око три де сет ма на сти
ра и цр ка ва. По себ но се по ми
ње Све ти Ни ко ла у Ба ру и 
ма на стир Ма ле бра ће у Ко то ру. 
Кра љи ци Је ле ни су, ка ко пра во
слав ци, та ко и ка то ли ци ис ка зи
ва ли ве ли ко по што ва ње. По сто
је, пак, исто ри ча ри ко ји од ри чу 
кра љи ци до бро на мер ност. Пре
ма ми шље њу исто ри ча ра 
Ћо ро ви ћа, Је ле на је би ла јед на 
од без број ка то лич ких ми си о на
ра, ко ји би тре ба ло да пре о бра
ти ши зма тич ке Ср бе у је ди ну 
спа са ва ју ћу ка то лич ку ве ру.

Ипак, по у зда но се мо же 
твр ди ти да је стран ки ња 
Јелeна, до ла ском у 

Ср би ју, до не ла са свим дру га чи
ју кул ту ру и до при не ла да се у 
пот пу но сти про ме ни од нос пре
ма обра зо ва њу, по го то ву обра
зо ва њу мла дих же на. На и ме, 
кра љи ца је по ма га ла си ро ма
шни ма и удо ви ца ма, а на свом 
дво ру у Брњ ци ма има ла је шко
лу за де вој ке. Оку пља ла је 
кћер ке си ро ма шних ро ди те ља, 
учи ла их по бо жно сти, пи сме но
сти и руч ном ра ду, уз ми раз их 
је уда ва ла, а по том на њи хо во 
ме сто при ма ла дру ге си ро ма
шне де вој ке. „За по ве ди у це лој 
сво јој обла сти са би ра ти кће ри 
си ро тих ро ди те ља, и њих хра
не ћи у сво ме до му, об у ча ва ше 
сва ком до бром ре ду и руч ном 
ра ду, ко ји при ли чи за жен ски 
пол. А ка да су од ра сле, уда ва
ше их за му же ве да иду у сво је 
ку ће, об да ру ју ћи их сва ким 
бо гат ством, а на ме сто њих 
узи ма ла је дру ге де вој ке као и 
пр ве“. 

Утвр ђе но je да je Је ле на, 
по сле зба ци ва ња ње но га му жа 
Уро ша I са пре сто ла, за др жа ла 
под сво јом вла шћу Зе ту, Тре би
ње као и не ке ма ње по се де у 
уну тра шњо сти Ср би је – Плав, 
из во ри ште Ибра са ма на сти
ром Град цом и двор цем у 
Бр ња ци ма. Ди нић ка же да је 
основ ни део ње них по се да 
чи ни ло При мор је. За то је ње на 

се стра Ма ри ја, ко јој је усту пи ла 
Ул цињ и на зи ва у јед ној ис пра
ви из 1281. го ди не  ex cel len tis si
ma do mi na re gi na Se r vie et to ti
us ma ri ti me re gi o nis. У јед ном 
по слов ном ак ту (реч је о по твр
ди при је ма не ка квог нов ца) 

ни је би ло по треб но то ли ко 
ис ти ца ти пу ну вла дар ску ти ту
лу, ко ли ко на гла си ти по ред 
оп ште ти ту ле – re gi na Se r vie – 
шта је Је ле на др жа ла. Обла сти 
ко ји ма је кра љи ца упра вља ла, 
на род је на кон ње не смр ти 

на звао Зе мље кра љи це ма те
ре. Ди нић на гла ша ва да је пред 
крај жи во та, 1309. го ди не усту
пи ла Ми лу ти но вом си ну При
мор је, док je она бо ра ви ла у 
уну тра шњо сти.  

За мо на ши ла се 1280. го ди не 
у цр кви Све тог Ни ко ле у Ска
дру. „Ова хри сто љу би ва Је ле
на па де у љу ту бо лест и по че 
бо ло ва ти на пра сном бо ле шћу. 
И би ла је у ве ли ком стра ху и 
ужа су, и се тив ши се у сво ме 
уму, па де ни чи це на зе мљу и 
ле жа ше као мр тва, умр ла је у 
ду бо кој ста ро сти, 1314. го ди не 
у свом двор цу Бр ња ци, на го р
њем Ибру“. Је ле на је са хра ње
на у сво јој за ду жби ни, ма на сти
ру Гра дац на Ибру.

„По сле ово га ка да је про шло 
три го ди не по сле пре ста вље ња 
ове бла же не, Бог ја вља сво ју 
бр зу бла го дат, ко ју је сам за ве
штао иза бра ни ма сво јим. 
Не ким при ви ђе њем у сну, ја ви 
се јед но ме од иза бра них мо на
ха“. Пре ма ре чи ма Је ле ни ног 
би о гра фа, на кон све ноћ ног 
бде ња уз при су ство ра шког 
епи ско па Па вла, отво рен је 
њен гроб. „И та ко отво рив ши 
ра ку, где бе ше по гре бе но ње зи
но те ло у зе мљи, и на ђо ше га 
не по вре ђе но, где ле жи као у 
ро си“.

Та ко је Је ле на исте го ди не, 
1317. увр ште на у ка лен
дар Све тих. Све ту кра љи

цу Је ле ну, срп ска пра во слав на 
цр ква сла ви 30. ок то бра по 
цр кве ном ка лен да ру, од но сно 
12. но вем бра по но вом ка лен
да ру.

Пре ма на род ном пре да њу, 
краљ Урош I је у част сво је 
бу ду ће же не Је ле не, при ре дио 
див но из не на ђе ње. На дан 
њи хо вог вен ча ња, у же љи да је 
до че ка на што све ча ни ји на чин, 
срп ски краљ је у до ли ни ре ке 
Ибра за са дио јо р го ва не. Сво
јом ху ма но шћу и про све ти тељ
ском ми си јом Је ле на Ан жуј ска 
је до и ста за ду жи ла срп ски 
на род. Ми ри сни јо р го ва ни и 
да нас цве та ју, а се ћа ње на 
Је ле ну Ан жуј ску и да ље жи ви.

(У сле де ћем бро ју:
Каталина, супруга краља 

Стефана Драгутина)

Пре ма на род ном пре да њу, краљ Урош I је у част сво
је бу ду ће же не Је ле не, при ре дио див но из не на ђе ње. 
На дан њи хо вог вен ча ња, у же љи да је до че ка на што 
све ча ни ји на чин, срп ски краљ је у до ли ни ре ке Ибра 
за са дио јо р го ва не. Сво јом ху ма но шћу и про све ти тељ
ском ми си јом Је ле на Ан жуј ска је до и ста за ду жи ла 
срп ски на род. Ми ри сни јо р го ва ни и да нас цве та ју, а 
се ћа ње на Је ле ну Ан жуј ску и да ље жи ви

Стран ки ња Јелeна је до ла ском у 
Ср би ју до не ла са свим дру га чи ју 
кул ту ру и до при не ла да се у пот пу
но сти про ме ни од нос пре ма обра
зо ва њу, по го то ву обра зо ва њу мла
дих же на. На и ме, кра љи ца је по ма
га ла си ро ма шни ма и удо ви ца ма, а 
на свом дво ру у Брњ ци ма има ла је 
шко лу за де вој ке. Оку пља ла је кћер
ке си ро ма шних ро ди те ља, учи ла их 
по бо жно сти, пи сме но сти и руч ном 
ра ду, уз ми раз их је уда ва ла, а 
по том на њи хо во ме сто при ма ла 
дру ге си ро ма шне де вој ке

Краљ Сте фан Урош Пр ви

За ду жби на Је ле не Ан жуј ске: Ма на стир Гра дац
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Aматерска актив ност у пуном јеку
Сло вач ко позо ри ште 

„ВХВ“ у Ста рој Пазо ви 
обе ле жи ло је 2. 

фебру а ра 115. годи шњи цу 
од прве пред ста ве а већ дан 
касни је деч ји фол клор ни 
ансам бли СКУДа „Херој 
Јан ко Чме лик“  одр жа ли 
годи шњи кон церт.

После доде ле нај ве ћег 
општин ског при зна ња у кул
ту ри пла ке те „Све тлост“ 
послед њег јану ар ског дана, 
када су доде ље на при зна
ња за про шлу и 2016. годи
ну и када је титу лу – нај бо
љег  поје дин ца у про шлој  
годи ни поне ла реци та тор ка 
Ема Кочиш, а за 2016. годи
ну глу мац Јан ко Шар ке зи 
док је нај бо љи колек тив СП 
„ВХВ“, поче так фебру а ра у 
СКУД „Херој Јан ко Чме лик“ 
био је у зна ку 115. годи шњи
це позо ри шта и годи шњег 
кон цер та деч јих фол клор
них ансам ба ла. 

Годи шњи ца позо ри шта 
обе ле же на је 2. фебру а ра, 
упра во на дан када је пре 
115 годи на изве де на прва 
позо ри шна пред ста ва. Про
грам су при пре ми ли зајед но 
позо ри ште, лите рар на сек
ци ја и удру же ње жена. При
сут не глум це и љуби те ље 
лепе речи поздра ви ла је 
Либу шка Лака тош, пред сед
ни ца дру штва а затим су се 
пред ста ви ли реци та то ри 
који су про шле и 2016. годи
не успе шно насту пи ли на 

репу блич кој и покра јин ској 
смо три  реци та то ра: Андреј 
Симен дић, Јана Руман, 
Вален ти на Хуђец и Јеле на 
Арда ла. О поро ди ци Хур бан 
која је има нај ве ће заслу ге 
за поче так позо ри шног 
живо та, гово ри ла је Ката ри
на Вереш, која се већ 20 
годи на бави архи ви ра њем 
позо ри шне гра ђе. Ове годи
не је Вере шо ва про чи та ла 
писмо Људ ми ле Хур бан која 
је игра ла у првој пред ста ви 
и о сво јим ути сци ма после 
пре ми је ре писа ла бра ту 
Вла ди ми ру Хур ба ну. На овај  
дан поче ло је и обе ле жа ва
ње 140 годи шњи це од рође
ња Људ ми ле Хур бан. Како 

је позо ри шна пред ста ва 
субли ма ци ја неко ли ко умет
но сти, Ана Хор ват је пре зен
то ва ла сло вач ке народ не 
песме. На кра ју овог сво је
вр сног дру же ња про јек то ва
на је пред ста ва „Несрећ на 
Кафи на“ коју је ово позо ри
ште при пре ма ло 1985. годи
не.

Иако је годи шњи кон церт 
деч јих фол клор них ансам
ба ла пла ни ран за крај про
шле годи не, због број них 
кул тур них дога ђа ња у овом 
дру штву и у самом месту 
поме рен  је за поче так ове 
годи не. Кон церт  је изве ден 
3. фебру а ра и био је у зна ку 
60  годи шњи це ама тер ског 

рада коре о гра фа Руже не 
Чер вен ски и њеног 80. 
рођен да на. Ина че био је то 
први кон церт чети ри деч ја 
ансам бла када су фол клор
не гру пе изве ле само коре о
гра фи је, међу који ма су 
неке биле пре ми јер но изве
де не. Гово ри нам то о бога
тој ризни ци народ них ига ра 
које од забо ра ва чува  Руже
на Чер вен ски. Пово дом 
јуби ле ја, а за дуго го ди шњи 
рад са децом Чер вен ској се 
захва ли ла Либу шка Лака
тош, пред сед ни ца дру штва 
и Дра го слав Бон ђи у име 
месне зајед ни це Ста ра 
Пазо ва. 

Aна Симо но вић

Ochotnícka akti vi ta v plnom prúde
S lo venské di va dlo VHV v Sta rej 

Pa zo ve za zna me na lo 2. februára 
115. výro čie od prvého pred sta ve

nia a už deň ne skor šie detské ta nečné 
súbory SKUS hr di nu Jan ka Čmelíka 
us po ri a da li výročný kon cert. Po 
udelení najvyšši e ho obecného uz na nia 
v kultúre  pla kety Sve tlo sť po sledného 
januároveho dňa, kedy sú ude lené uz na
nia za mi nulý a rok 2016. a kedy sa ti tu
lom naj lep ši e ho jed no tliv ca v mi nu lom 
ro ku oven či la recitátorka Ema Kočišová a 
za rok 2016. he rec Jan ko Šarkézy, kým 
za najlepší kolektív vyhlásené SD VHV, 
za či a tok februára v SKUSu hr di nu Jan ka 
Čmelíka bol v znamení 115. výro čia 
divadelníctva a výročného kon cer ta 
detských ta nečných súbo rov.

Výro čie di va dla za zna me nané bo lo 2. 
februára, práve v deň kedy je pred ve dené 
prvé di va delné pred sta ve nie. Pro gram 
pri pra vi li spo loč ne divadelníci, literárna 
spo loč no sť a zdru že nie žien. Prítomných 
po zdra vi la Li bu ška Lakatošová, 
predsedníčka spol ku a po tom sa pred sta

vi li recitátori, ktorý v mi nu lom a v ro ku 
2016. úspe šne vstúpi li na re pu bli ko vej a 
po kra jin skej súťaži recitátorov: An drej 
Si men dić, Ja na Rumanová, Valentína 
Hudecová a Je le na Ardalová. O ro di ne 
Hur ba no vej ktorá má najväčšie zásluhy 
pre za či a tok di va delného ži vo ta, ho vo ri la 
Katarína Verešová, ktorá sa archivovaním 
di va delných dejín zaoberá už dvad sť 
ro kov. Tentokrát Verešová prečítala list 
Ĺud mily Hur ba no vej, ktorá hra la v pr vom 
predstavení a ktorá o svo jich doj moch po 
pre miére písala bra to vi Vladimírovi Hur
ba no vi. Tak to si vlast ne aj zaspomínali na 
140 výro čie od na ro de nia Ĺud mily Hur ba
no vej. Ke dže je di va dlo zlo žené z ni e ko ľ
ko umení, An na Horvátová za spi e va la 
slo venskú ľudovú pi e seň. Na záver toh to 
svojrázného kamarátenia sa pre mi e tané 
bo lo pred sta ve nie Nešťastná Ka fi na, 
ktoré to to di va dlo ma lo v reperoári v ro ku 
1985.

Ho ci je výročný kon cert detských 
ta nečných skupín plánovaný ešte na kon
ci mi nu le ho ro ka, kvôli po četným uda lo sti

am ako v tom to spol ku tak aj v sa mom 
me ste, od ro čený je na za či a tok toh to 
ro ku. Kon cert po me no vany Vo víretanca 
od znel 3. februára a bol v znamení 60. 
výro čia ochotníckej čin no sti a 
osemdesiatín cho re o grafky Ru ženy Čer
ven skej. 

Inak, bol to prvý kon cert štyroch 
detskych súbo rov, v ktorých je zo 100 čle
no va pred sta vi li sa iba cho re o gra fi a mi, 
bez spevákov. Po četné ob ecenstv om a
lomožnosťpozrieťsiinovinky z ic hču lej čin
no sti, tiežaktuálnechoreografiemalých a 
týchtrochuväčšíchtanečníkov.Hovorí nám 
to o bo ha tej kle not ni ci tan cov, ktoré 
оdzabudnutia zachováva Ru že na 
Červenská.K vzácnemujubileu Čer ven
skej za gra tu lo va li a zároveňsajejpoďakov
alizajejveľkýpríspevok v obla sti kultúry v 
omtoprostredí Li bu ška Lakatošová, 
predsedníčkaspolku, a Dra go slav Bon đi v 
me ne sta ro pa zovského MS. V 
záverečnejčastikoncertuvystúpi liv
šetkydetské sku piny s pi e sň ou Po 
nábreží.
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ „ИСТО РИ ЈА СР БА 1903 – 1914“ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

При ча о злат ном до бу
срп ске кул ту ре и на у ке
У окви ру обе ле жа ва ња 152. ро ђен

да на Би бли о те ке „Гли го ри је Во за
ро вић“ про шлог че тврт ка, 8. фе

бру а ра у Срем ској Ми тро ви ци одр жа на 
је про мо ци ја књи ге „Исто ри ја Ср ба 1903 
 1914 – Исто ри ја иде је“, ко ју је при ре
дио исто ри чар Ми лош Ко вић. О књи зи је, 
по ред уре ђи ва ча, го во рио и исто ри чар 
Вељ ко Ста нић, је дан од ауто ра есе ја.

По вод за пи са ње ове књи ге, био је да 
срп ски струч ња ци из раз ли чи тих на уч
них обла сти из да на шње пер спек ти ве 
раз ми сле о ни зу пи та ња ко ја по ста вља 
исто ри ја Ср ба и Евро пе у суд бо но сној 
1914. го ди ни, с об зи ром на то да су у 
рас пра ва ма о узро ци ма и по во ди ма Пр
вог свет ског ра та, ста ре те зе о кри ви ци 
Ср би је за ово свет ско кр во про ли ће све 
при сут ни је у свет ској ака дем ској јав но
сти. Ова књи га је на ста ла као по ку шај да 
се од го во ри на мно га но ва пи та ња, ре
као је уред ник књи ге исто ри чар Ми лош 
Ко вић. 

Ка ко се мо гло чу ти на про мо ци ји, исто
ри ја Ср ба од 1903. до 1914. го ди не пред
ста вље на је на сло је вит, ни јан си ран на
чин. Вре ме од кра ја 19. ве ка до по чет ка 
Пр вог свет ског ра та би ло је вре ме ми ра, 
про спе ри те та, рав но те же, хар мо ни је и 
ве ли ког про цва та на у ке, умет но сти и 
кул ту ре у свим европ ским дру штви ма, 
па ни Ср би ја ни је би ла из у зе так. Срп ска 
на у ка је вре ме од 1903. до 1914. одав но 
на зва ла „злат ним до бом“ срп ске кул ту ре 
и по ли ти ке. Та оце на од но си се ка ко на 
Ср би ју, та ко и на Ср бе ко ји су та да жи ве

ли на те ри то ри ја ма Цр не Го ре, Хаб сбур
шке Мо нар хи је, Осман ског цар ства, па 
чак и на оне у ра се ја њу, у да ле ким САД. 
То је вре ме ка да се ра ђа ју пр ви пра ви 
про фе си о нал ни ча со пи си, та да је осно
ван и Срп ски књи жев ни гла сник. 

 Угао ко ји је ова књи га узе ла у раз ма
тра ње је исто ри ја иде ја, а од но си се на 
исто ри ју на уч не, фи ло зоф ске, те о ло шке 
ви зи је и исто ри ју по ли тич ке иде је. При
ка за ни су ре пре зен та тив ни ли ко ви оно га 
што је би ла срп ска ин те лек ту ал на ели та 
пре 1914. го ди не. Ин те лек ту ал на ели та, 
о ко јој је реч у овом књи зи, је не го ва ла 
мо дел ли бе рал не пар ла мен тар не мо
нар хи је, европ ских по ли тич ких вред но

сти, на ци о нал не не за ви сно сти – ка зао је 
на про мо ци ји Вељ ко Ста нић.

У књи зи су об ја вље ни есе ји 22 ауто ра, 
во де ћих срп ских исто ри ча ра, исто ри ча
ра књи жев но сти, исто ри ча ра умет но сти, 
фи ло зо фа, со ци о ло га, ан тро по ло га, ар
хе о ло га, му зи ко ло га. При ка за ни су пор
тре ти срп ских ин те лек ту а ла ца, као што 
су Ве се лин Чај ка но вић, Јо ван Цви јић, 
Ни ко ла Те сла, Љу бо мир  Сто ја но вић, 
Ко ста Сто ја но вић, Ста но је Ста но је вић, 
Јо ван Скер лић, Ми хај ло Пу пин, Ми ха
и ло Пе тро вић Алас, Сто јан Но ва ко вић, 
Ми лу тин Ми лан ко вић, Сло бо дан Јо ва
но вић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић.

Б. С.

Про мо ци ја у ми тро вач кој би бли о те ци

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА: Пое зи ја Мирослава Нинковића

„А где је излаз госпо до“
У при јат ној и опу ште ној атмос фе ри 

пред ста вље на је прва књи га пое зи
је нови на ра Миро сла ва Нин ко ви ћа 

под насло вом „И где је излаз госпо до“ и 
то пред број ном публи ком која је испу ни
ла вели ки хол рум ског Кул тур ног цен тра 6. 
фебру а ра.

Миро слав Нин ко вић дуги низ годи

на пише пое зи ју, а њего ве прве песме су 
обја вље не у зајед нич кој зби р ци мла дих 
рум ских песни ка „Нема нам дру ге него да 
се воли мо“ још дале ке 1990. годи не, да би 
тек 2018. годи не, у свом зре лом добу, обја
вио сво ју прву књи гу чији је изда вач Град
ска библи о те ка „Ата на си је Стој ко вић“.

Миро слав Нин ко вић каже да је пое зи ја 

сред ство којим поку ша ва да изра зи сво ја 
емо тив на ста ња, неки свој свет. 

 Ја песме пишем кад осе тим потре бу, 
ника да нисам писао да би се поја ви ла 
нека књи га, било је ситу а ци ја да не напи
шем ништа месе ци ма, а онда се поја ве 
неке сли ке које су довољ но јаке да их 
пре то чим у песму. Ових педе се так песа ма 
ће, надам се, бити зани мљи ве чита о ци ма 
и да ће про на ћи бар јед ну сли ку или стих 
који ће им се допа сти, мени ће то бити 
довољ но – каже Нин ко вић.

О првој књи зи песа ма Бате Нин ко ви ћа 
гово ри ли су, вео ма похвал но, дирек тор 
Град ске библи о те ке Жељ ко Сто ја но вић, 
као и рецен зен ти, песни ци Тодор Бјел кић 
и Јани ка Печи. Бјел кић је ука зао да је заи
ста ште та што се толи ко чека ло на поја ву 
ове књи ге, као и да ће се дру га поја ви ти 
знат но рани је.

Осим у сти хо ви ма, публи ка је могла да 
чује и ужи ва и у неко ли ко позна тих песа ма 
Ђор ђа Бала ше ви ћа и „Азре“ у изво ђе њу 
самог ауто ра и њего вих при ја те ља.

С. Џ.
Пред ста вља ње књи ге
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ОВАН: Поку ша ва те 
да оства ри те сво је 
послов не циље ве, 
али посто је изне над

ни про бле ми који вас успо ра ва ју. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
под сти че на ривал ство или на 
послов но – финан сиј ски ризик. 
Осе ћа те нела год ност зато што 
не успе ва те да уго ди те дру ги ма. 
Парт нер нема довољ но слу ха за 
ваша обја шње ња и изго во ре а 
вама недо ста је стр пље ње. 

БИК: Делу је те одлуч
но и амби ци о зно. 
Ваши послов ни пла
но ви могу да се 

оства ре на лак начин и на зајед
нич ко задо вољ ство. Нала зи те се 
у при ли ци да тести ра те сво је 
спо соб но сти или шарм који посе
ду је те. У зави сно сти од свог емо
тив ног ста ту са, пла ни ра те нови 
сусрет или узбу дљи ву заба ву у 
дво је. Усме ри те сво је мисли у 
пози тив ном сме ру. 

БЛИ ЗАН ЦИ: У сусре
ту са сарад ни ци ма 
повре ме но вам недо
ста је стр пље ње и 

сми сао за дипло мат ским мани
ри ма. Убр за ва те неке послов не 
ситу а ци је, али све има сво ју 
добру или лошу стра ну. Потреб
но је да при хва ти те нечи ју пону
ду и да кори гу је те сво је пона ша
ње, парт нер оче ку је да испу ни те 
сво ја обе ћа ња. Пре дах ни те и 
успо ри те свој убр за ни ритам. 

РАК: Избе га вај те 
непо зна те ситу а ци је 
које уно се додат ну 
нер во зу или поре ме

ћај у основ не сарад нич ке одно
се. Уз добру орга ни за ци ју, већи
ну оба ве за може те да завр ши те 
у пла ни ра ном року и на рутин
ски начин. Уко ли ко сте изне на
ђе ни парт не ро вом реак ци јом, 
учи ни те све што је потреб но да 
сми ри те зајед нич ке и уза вре ле 
стра сти. 

ЛАВ: Ако вас неко 
кри ти ку је то пред ста
вља додат ну тему за 
раз ми шља ње, али не 

и повод за нови сукоб у одно су 
са сарад ни ци ма. У одлу чу ју ћем 
момен ту, сло бод но рачу нај те на 
нечи ју искре ну подр шку. Нема те 
довољ но стр пље ња да раз ре ши
те раз ли чи те неспо ра зу ме. Ири
ти ра вас сазна ње о пла но ви ма 
које има бли ска осо ба. 

ДЕВИ ЦА: Мисли те 
да има те пре ви ше 
послов них или при
ват них оба ве за, а да 

неко дру ги про ла зи без бри жни је 
и да кори сти вашу добру вољу. 
Уко ли ко вам сме та нечи је лагод
но пона ша ње, потру ди те се да 
заве де те ефи ка сни ји прин цип 
ува жа ва ња и рав но прав но сти. 
Осе ћа те латент ну узне ми ре ност. 
Потре бан вам је неко ко заи ста 
може да улеп ша ваше емо тив но 
рас по ло же ње. 

ВАГА: Неко вас под
се ћа на ружне из про
шло сти или на неке 
неиз ми ре не рачу не, 

које бисте радо желе ли да забо
ра ви ти. Поне кад се све сво ди на 
прин цип узи ма ња или дава ња, 
оно што доби ја те има висо ку 
цену и зах те ва додат но зала га
ње. Неко вас дово ди пред ново 
емо тив но иску ше ње. Сми шља те 
нови одго вор или начин на који 
тре ба да посту пи те пре ма бли
ској осо би. 

ШКОР ПИ ЈА: Нови 
неспо ра зу ми могу да 
пре ра сту у непри јат ну 
ситу а ци ју, важно је да 

зашти ти те сво је послов но – 
финан сиј ске инте ре се. Уко ли ко 
вам недо ста је нечи ја подр шка, 
позо ви те осо бу за коју вас везу ју 
пози тив но иску ство и зајед нич ки 
инте ре си. Парт нер тести ра ваше 
стр пље ње али ви још увек нисте 
спрем ни да одго во ри те на нов 
иза зов. 

СТРЕ ЛАЦ: Све се 
нала зи у вашим рука
ма, али под усло вом 
да реа гу је те у пра вом 

тре нут ку и у скла ду са зајед нич
ким пра ви ли ма о успе шном 
посло ва њу. Добро про це ни те 
сво је послов не наме ре и реал не 
могућ но сти. Нема потре бе да 
пре но си те сво ју нер во зу на 
воље ну осо бу, учи ни те нешто у 
при лог бољем рас по ло же њу и 
уза јам ном раз у ме ва њу. 

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
у неза хвал ној 
послов ној пози ци ји 
са огра ни че ним 

могућ но сти ма на акци ју. Глав ни 
дога ђај се одви ја мимо ваше 
воље. Немој те дозво ли ти да 
про ла зи те као пора же на стра на, 
али немој те ни пре у ве ли ча ва ти 
сво је спо соб но сти. Потреб на 
вам је нечи ја емо тив на накло
ност и пажња. Ипак, има те ути
сак да што више тра жи те мање 
доби ја те. 

ВОДО ЛИ ЈА: Пола зи
те од погре шних 
инфор ма ци ја или од 
лажне сли ке коју има

те о јед ној осо би, тако да доно си
те погре шан закљу чак. Послов ни 
успех пред ста вља логи чан след 
дога ђа ја и окон ча ње неких 
непри јат них ситу а ци ја. Боље је 
да се бави те сво јим емо тив ним 
диле ма ма, него што се упли ће те 
у туђе пла но ве. 

РИБЕ: Има те довољ
но сме ло сти да каже
те оно што мисли те 
пред сво јом око ли

ном, али то се лоше одра жа ва на 
ваш послов ни или дру штве ни 
ста тус. Поне кад је тешко поми
ри ти раз ли чи та послов на уве ре
ња и инте ре се. Уко ли ко вам је 
ста ло да ути че те на свог парт не
ра, упо тре би те неко мало и кори
сно лукав ство. 

VREMEPLOV
14. фе бру ар

1804. Збор углед них Ср ба 
до нео је у Ора шцу код Аран ђе
лов ца од лу ку о ди за њу устан ка 
про тив Ту ра ка и за во жда иза
брао Ђор ђа Пе тро ви ћа, на зва
ног Ка ра ђор ђе. 
1971. Ри чард Ник сон ин ста ли
рао је си стем за при слу шки ва
ње у Бе лој ку ћи. 

15. фе бру ар
399. Со крат, грч ки фи ло зоф о 
ком је ди не по дат ке има мо 
за хва љу ју ћи са чу ва ним Пла то
но вим спи си ма, осу ђен је на 
смрт. Пре су да је гла си ла: „Крив 
је Со крат што не ве ру је у бо го ве 
у ко је ве ру је др жа ва, не го уво ди 
дру га но ва бо жан ства, а крив је 
и за то што ква ри омла ди ну.“  
1835. До не сен је ли бе рал ни 
Сре тењ ски устав Ср би је, ко ји је 
по узо ру на фран цу ски и бел гиј
ски устав из ра дио Ди ми три је 
Да ви до вић.  

16. фе бру ар
1871. Ро ђен је срп ски пи сац 
Ра до је До ма но вић, нај ве ћи срп
ски са ти ри чар, ко ји је сар ка
стич но и ду хо ви то сли као власт 
огре злу у ко руп ци ју и на си ље, 
ла жно ро до љу бље и до сер вил
но сти по слу шно гра ђан ство. 
1959. Фи дел Ка стро про гла сио 
је се бе пре ми је ром Ку бе. 

17. фе бру ар
1867. Кроз Су ец ки ка нал про
шао је пр ви брод. 
1871. Ро ђен је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
чи је је ства ра ла штво из у зет не 
вер си фи ка ци је уда ри ло пе чат 
срп ској по е зи ји у пр вој по ло ви
ни 20. ве ка. 

18. фе бру ар
1885. Об ја вље не су „Аван ту ре 
Хаклбе ри Фи на“ Мар ка Тве на.
1967. „Отац атом ске бом бе“, 
Ро берт Опен хај мер, пре ми нуо 
је у 63. го ди ни. 

19. фе бру ар
1473. Ро ђен је Ни ко ла Ко пер
ник, слав ни ре фор ма тор астро
но ми је ко ји је, уме сто до та да
шњег ге о цен трич ног (Пто ло ме
је вог), ус по ста вио хе ли о цен
трич ни си стем све та. 1878. Сан
сте фан ским уго во ром окон чан 
је срп скотур ски рат. Уго вор 
ко јим је Ру си ја по ку ша ла да 
ство ри Ве ли ку Бу гар ску на 
ра чун Ср би је по ни штен је на 
зах тев оста лих европ ских си ла 
на Бер лин ском кон гре су у ју лу 
1878.

20. фе бру ар
1908. Умро је срп ски пи сац 
Си мо Ма та вуљ, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
срп ског ре а ли зма. Пи сао је 
бо га тим и соч ним је зи ком при
по вет ке из цр но гор ског, дал ма
тин ског и бе о град ског жи во та, 
ро ма не и дра ме. 
1935. Ка ро ли на Ми кел сон 
по ста ла је пр ва же на ко ја је 
до спе ла на Ан тарк тик. 

HOROSKOP

Сре да, 14. (1) фебру ар 
Све ти муче ник Три фун (Прет пр. 
Сре те ња)

Четвр так, 15. (2) фебру ар 
Сре те ње Господ ње

Петак, 16. (3) фебру ар 
Све ти Симе он и Ана; Све ти 
Јаков Архи е пи скоп срп ски

Субо та, 17. (4) фебру ар 
Пре по доб ни Иси дор Пелу си от; 
пре по доб ни Нико лај

Неде ља, 18. (5) фебру ар 
Св. муч. Ага ти ја; Св. Поли евкт 
(Ода ни је Сре те ња) (Беле Покла
де) 

Поне де љак, 19. (6) фебру ар 
Св. Фоти је Цари град ски; Св. 
Вукол Смирн ски (Поче так 
поста)

Уто рак, 20. (7) фебру ар 
Све ти Пар те ни је Ламп са киј ски

Crkveni
kalendar

• Несре ћа је кад ти сре ћа 
куца на вра та а ти ниси 
код куће!
• Невер ство је када две 
погре шне осо бе раде 
пра ву ствар. 
• Нико није бес ко ри стан. 
Сва ко може послу жи ти 
као лош при мер. 

До ма ће твикс 
чо ко ла ди це

Са стој ци: 230 г пу те ра, 100 г 
ше ће ра у пра ху, ја је, ка ши ка екс
трак та ва ни ле, 280 г бра шна, 1/4 
ка ши чи це со ли, пр сто хват пра шка 
за пе ци во, 3 ке си це ка ра ме ла, 30 
г пу те ра, 3 ка ши ке слат ке па вла ке, 
300 г чо ко ла де.

По сту пак: Тем пи рај те чо ко ла
ду, за тим пре ма жи те ка лу пе њом 
и оста ви те да се охла де. У шер пи 
ото пи те ка ра ме ле са слат ком 
па вла ком и пу те ром. Оста ви те да 
се охла ди а за то вре ме на пра ви
те би сквит та ко што ће те по ме ша
ти бра шно, пу тер, ја је, ва ни лу, 
ше ћер и пра шак за пе ци во. На пра
вље но те сто умо тај те у пла стич ну 
фо ли ју, а за тим оста ви те у фри жи
дер на сат вре ме на. На кон то га 
ис пе ци те те сто ко је сте прет ход но 
из ва ља ли на де бљи ну ка лу па. 
Охла ђен би сквит исе ци те по ме ри 
ка лу па. Ста ви те у ка лу пе са охла
ђе ном чо ко ла дом би сквит, за тим 
пре лиј те ка ра ме лом, а чо ко ла дом 
на кра ју. 
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ЏУДО КЛУБ „СЛО ВЕН“ РУМА

Два држав на прва ка
на првен ству за каде те
На Првен ству Срби је за 

каде те џуди сти рум ског 
„Сло ве на“ су осво ји ли 

две злат не и јед ну сре бр ну 
меда љу. На так ми че њу које је 
одр жа но 3. фебру а ра у Бео
гра ду уче ство ва ло је четво ро 
каде та „Сло ве на“ – Вла ди
мир Ушље бр ка и Ана Бје лић 
су осво ји ли зла то, Бра ни сла
ва Бје лић сре бро, док је 
Мили ца Трип ко вић била пета. 

Вла ди мир има 17 годи на и 
иде у Тех нич ку шко лу „Милен
ко Брзак Уча“ у Руми, смер 
машин ски тех ни чар за ком
пју тер ско кон стру и са ње. Он 
се так ми чио у кате го ри ји до 
81 кило гра ма и имао је три 
бор бе – све је побе дио ипо
ни ма.

– Тре ни рам девет годи на 
џудо, а од како сам у „Сло ве
ну“ тре нер ми је Бра ни слав 
Бје лић. За ово так ми че ње 
сам тре ни рао недељ но пет 
до шест пута, по сат и по вре
ме на. Сти жем да ускла дим и 
тре нин ге и шко лу, тако да сам 
врло добар ђак. Задо во љан 
сам усло ви ма за тре нин ге у 
нашој Спорт ској хали. Пла ни
рам да упи шем факул тет, али 
ћу се и даље бави ти овим 
спор том, тако да ћу наста ви
ти са тре нин зи ма, веро ват но 
у Новом Саду. Пла ни рам да 
се и даље озбиљ но бавим 
спо р том, јер сам сад и у 
кадет ској репре зен та ци ји 
Срби је – рекао је за наше 
нови не Вла ди мир Ушље бр ка.

Ана Бје лић је осво ји ла 

титу лу прва ки ње држа ве, али 
је забе ле жи ла одлич не 
резул та те и про шле годи не, а 
и ове је чека ју вели ки иза зо ви 
и так ми че ња. Ана има 16 
годи на, а тре ни ра пуних 
девет годи на. Каже да три 
пута недељ но има ју тре нин ге 
у Руми, а оста ло путу ју у 
Нови Сад и Бео чин.

За Првен ство је Ана има ла 
поја ча не тре нин ге – два пута 
днев но и то сва ки дан, а била 
је и две неде ље на при пре
ма ма на Јахо ри ни.

– У Бео гра ду је било супер. 
Путу јем за неко ли ко дана на 
Евро куп у Ита ли ју. Ја сам три 
годи не заре дом кадет ски 
првак држа ве, имам два тре
ћа места са про шло го ди
шњег Евро ку па, на Свет ском 
првен ству сам била сед ма и 
на Европ ском дру га – при ча 
нам Ана.

Ана је уче ни ца дру гог раз
ре да Пољо при вред не шко ле 
„Сте ван Петро вић Бри ле“, 
смер пољо при вред ни тех ни
чар. 

– Одлич на сам уче ни ца, 
када се хоће има се вре ме на 
и за спо рт, уче ње и дру же ње 
– исти че Ана Бје лић.

Бра ни сла ва Бје лић у окто
бру пуни 17 годи на и пре ла зи 
у јуни ор ску кате го ри ју.

– Осво ји ла сам дру го 
место, мислим да нисам 
била довољ но спрем на за 
ово так ми че ње, али биће 
боље на сле де ћим так ми че
њи ма. Ја сам дру га годи на 
рум ске Гим на зи је и врло 
добар сам ђак. Нарав но, у 
пла ну је и факул тет, али 
наста вљам и са спо р том и 
тре нин зи ма – рекла је Бра
ни сла ва.

Већ из раз го во ра са овим 
мла дим и успе шним спор ти
сти ма се види коли ко актив
но бавље ње спо р том пози
тив но ути че не само на раз
вој тела, већ и на одре ђе ну 
лич ну дисци пли ну и вољу 
која пома же да се постиг ну и 
добри резул та ти у спо р ту, 
као и у шко ли, али не на 
уштрб дру же ња са вршња ци
ма.

Бра ни слав Бје лић тре ни ра 
не само ове мла де људе које 
смо поме ну ли у овом тек сту, 
кон крет но веза но за Првен
ство Срби је за каде те, него 
још седам де се так џуди ста 
раз ли чи тих узра ста од којих 
су мно ги држав ни прва ци и 
чла но ви репре зен та ци ја.

– Сви нај бо љи каде ти из 
Срби је били су на овом 
првен ству у Бео гра ду и сви 

Џуди сти рум ског Сло ве наЏуди сти рум ског Сло ве на

Бра ни сла ва Бје лић, Вла ди мир Ушље бр ка и Ана Бје лић



3714. FEBRUAR 2018.  M NOVINE

дошли са циљем да осво је 
меда ље. Оче ки вао сам и три 
злат не меда ље, али и јед но 
сре бро не ума њу је успех јер 
су сво тро је ушли у ужи круг 
репре зен та ти ва ца и даље их 
оче ку ју европ ски купо ви. Ана 
иде у Ита ли ју на Европ ски 
куп, њу је Олим пиј ски коми
тет ста вио за кан ди да та за 
Олим пи ја ду мла дих која се 
ове годи не у авгу сту одр жа ва 
у Арген ти ни, зато ће мора ти 
да има и мно го више европ
ских купо ва да би избо ри ла 
нор му – потом сле ди Шпа ни
ја, па Загреб где ће насту па
ти и Бра ни сла ва и Вла ди
мир. Оче ку ју нас и так ми че
ња у Чешкој, Руму ни ји, 
првен ство Бал ка на и то при
чам сада само о каде ти ма – 
каже Бра ни слав.

Џудо клуб „Сло вен“ има и 
одлич ног јуни о ра Уро ша 
Маџа ре ви ћа од кога се оче
ку ју и бољи резул та ти, Сте
фа на Зубо ви ћа који је про
шле годи не био дру ги на 
Првен ству Бал ка на за ста ри
је пио ни ре, Сте фа на Сими ћа 
који две годи не уна зад беле
жи добре резул та те у свом 
узра сту, Нема њу и Уро ша 
Бје лић који су мла ђи пио ни ри 
и од њих се оче ку ју добри 
резул та ти и ула зак у ужи круг 
репре зен та ти ва ца. Неве на 
Цин дрић је про шле годи не 
била прва ки ња Срби је, која 
је од ове годи не ста ри ји пио
нир. 

– Оче ку јем да ћемо доћи 
до седам – осам држав них 
репре зен та ти ва ца што се 
мора и финан сиј ски подр жа
ти. Није нам лако, све то 
кошта, али веру јем да ћемо 
успе ти да обез бе ди мо све 
што је потреб но за ову нашу 
децу – исти че Бра ни слав Бје
лић.

ЏК „Сло вен“ посто ји од 
1966. годи не и кон ти ну и ра но 
ради. Про шла годи на је по 
резул та ти ма била нај у спе
шни ја за овај клуб, а Бра ни
слав каже да се нада да би и 
ова могла бити тако успе шна.

Ради се у три гру пе – деча
ци и девој чи це од пет до 
седам годи на којих има три
де се так, дру га гру па има два
де се так чла но ва и нај ста ри ја 
гру па  каде ти и јуни о ри са 
тако ђе, два де се так спор ти ста 
– дакле тре ни ра укуп но око 
70 деце три пута недељ но у 
Спорт ској хали.

Бра ни слав  наја вљу је и 
Тур нир гра да Руме 18. фебру
а ра који орга ни зу је ЏК „Сло
вен“ у Спорт ској хали, а оче
ку је се уче шће око 500 так ми
ча ра из земље и окру же ња.

Сми ља Џаку ла

ОДБОЈ КА

Визу ра изгу би ла од Руски ња

У 4. колу Лиге шам пи о на одбој ка ши це 
Визу ра Рума нису успе ле да иско ри сте 
пред ност дома ћег тере на и подр шку 

публи ке тако да су одбој ка ши це сјај не руске 
еки пе Дина мо из Каза ња побе ди ле мак си мал
ним резул та том 0:3.

Утак ми ца је оди гра на 6. фебру а ра у пре пу
ној Спорт ској хали, уз јаку подр шку број не 
публи ке. 

 Про тив ник је изу зет но добро при мао сер

вис, чак не бих рекао да смо лоше сер ви ра ли, 
напро тив  рекао је након меча тре нер срп ског 
шам пи о на Дејан Десни ца. Он је похва лио сво
је одбој ка ши це, које су се јунач ки бори ле јер 
није лако игра ти про тив еки пе каква је Дина мо 
која је јед на од нај бо љих еки па у Евро пи. 

Тре нер Десни ца се захва лио рум ској публи
ци на подр шци и пору чио да ће „ајку ли це“ бити 
спрем не за нови меч у Лиги шам пи о на про тив 
Мари це из бугар ског гра да Плов ди ва. С. Џ.

Утак ми ца Визу ра  Дина мо

Сло бо дан Јова но вић, мла ди так ми чар 
Теквон до клу ба „Змај“ из Врд ни ка осво
јио је брон за ну меда љу на „Европ ском 

пре зи дент купу“ за мла ђе кате го ри је – пио ни ре 
и каде те.

Овај Куп је одр жан 3. и 4. фебру а ра у немач
ком гра ду Зин дел фин ге ну. Кон ку рен ци ја је 
била изу зет но јака буду ћи да је уче ство ва ло 
1.184 так ми ча ра из 59 зема ља.

Осим Сло бо да на Јова но ви ћа на овом так
ми че њу су се, из ири шке општи не бори ли и 
Ања Бугар ски, која се пла си ра ла међу осам 
фина ли ста у фор ма ма, као и Иси до ра Шави ја 
и Урош Шави ја.

 Њихов тре нер је Горан Жива но вић.  Клуб  
из Врд ни ка делу је као јед на од седам сек ци ја 
ТК „Змај“.

ТК „ЗМАЈ“ ВРД НИК

Сло бо дан тре ћи
у Немач кој

Горан Жива но вић и Сло бо дан Јова но вић

АТЛЕ ТИ КА

Успе шни Срем ци
Андреј Јок си мо вић из Атлет ског клу ба 

„Срем“ осва јач је брон за не меда ље на 
Првен ству Срби је у дво ра ни за ста ри је 

пио ни ре у трци на 2.000 мета ра. Трчао је сјај
но, хра бро и сме ло, чак за 34 секун де брже 
од свог доса да шњег нај бо љег резул та та. 
Његов нови лич ни рекорд изно си 6:24,02.

Ната ли ја Крстић је у дисци пли ни баца ње 
кугле (3кг) била четвр то пла си ра на резул та
том 10,67м.

Дан касни је, у неде љу 11. фебру а ра одр
жан је тра ди ци о нал ни 51. по реду „Бели 
крос“ на ком је Алек сан дра Коста ди но вић 
осво ји ла прво место у трци вој ске и поли ци
је, док је Мир ко Мау на био пети. Андреј Јок
си мо вић умо ран од прет ход ног дана и након 
пада на стар ту сти гао је до пете пози ци је, 
док је Душан Петро вић у трци јуни о ра био 
осам на е сти.

Д. М.
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РУМА

Ради о ни ца
за роди те ље

Фон да ци ја Тија на Јурић ће у Руми 
одр жа ти ради о ни цу за роди те ље на 
тему „Шта све децу вре ба на интер
не ту“. У ову акци ју су се укљу чи ле и 
рум ске шко ле, тако да ће инфор ма
тич ке сек ци је основ них и сред њих 
шко ла напра ви ти спот на ову тему, а 
за три нај бо ља спо та Фон да ци ја 
Тија на Јурић ће обез бе ди ти награ
де.

Ради о ни ца за роди те ље ће бити 
одр жа на 20. фебру а ра у 17 часо ва у 
Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че
вић“. С. Џ.

ЕКО ЛО ГИ ЈА

200 сад ни ца топо ла 
за зеле ни је Пећин це

Акци ја уре ђе ња Пећи на ца, коју 
спро во ди Савет месне зајед ни це 
овог насе ља и пећи нач ка локал на 
само у пра ва, наста вља се и ових 
дана. Недав но су у скло пу акци је 
очи шће не дивље депо ни је у бли зи
ни Спорт ског цен тра „Сува ча“ и 
месног гро бља, а током прет про
шлог викен да поса ђе но је 200 сад
ни ца топо ле на ваша ри шту.

Како је рекао Злат ко Јови чић, 
пред сед ник пећи нач ког Саве та, 
поса ђе не су сад ни це око про сто ра 
где је ваша ри ште и дуж кана ла где 
је напра вље на нова фаза не ри ја, а у 
пла ну је да се још 1.000 сад ни ца 
овог пре по зна тљи вог рав ни чар ског 
дрве та поса ди око Пећи на ца, на 
при ла зи ма насе љу.

 Овим пошу мља ва њем жели мо 
пре све га да ство ри мо ква ли те тан 
ветро за штит ни појас, а сами дрво
ре ди улеп ша ва ће при ла зе Пећин ци
ма. Тако ђе, жели мо да наша деца 
расту у леп шој и здра ви јој око ли ни, 
а вође ни сти хом чика Јове Зма ја 
„где год нађеш згод но место ти дрво 
поса ди“ наста ви ће мо што више да 
озе ле ни мо Пећин це и тиме актив но 
уче ству је мо у очу ва њу живот не сре
ди не – рекао је Јови чић.

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Велико
спремање Пише:

Дра га на Попов

Јануар 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 

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. 

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 
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.

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


