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

Потписивање купопродајног уговора (Фото: В. Цуцанић)

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ИНДУСТРИЈЕ МЕСА СРЕМ ШИД У
СТЕЧАЈУ

Нови власници Срем Шида
У
сали Скупштине Општине Шид,
26. априла потписан је уговор о
купопродаји некадашњег гиган
та месне индустрије Индустрије меса
Срем Шид у стечају. Уговор су пот
писали стечајна управница Данијела
Видаковић, власник кланице меса
Агропапук Кукујевци Братислав Бога
тић и власник кланице Ђурђевић из
Пећинаца Миленко Ђурђевић, који
су сада нови власници Срем Шида.
Свечаном потписивању уговора при
суствовали су министар пољопри
вреде, водопривреде и шумарства
Бранислав Недимовић и председник
Општине Шид Предраг Вуковић са
својим сарадницима. Потписивањем
овог уговора, Срем Шид је након 17
година од престанка рада и неколико
покушаја преузимања, добила конач
но свог новог власника. Иначе у нека
дашњем погону Срем Шида, некада
је било запослено око 2.000 радника.
Нови власници најавили су инвести
цију вредну 3,5 милиона евра, а наја
вљено је да ће у погону запослење
наћи више од стотину радника.
Обраћајући се присутнима мини
стар Недимовић је истакао да се
иницијатива за бесцарински извоз
говеђег меса и сунцокретовог уља
развила пре више од годину дана
приликом разговора председника
Александра Вучића са председником
Турске Ердоганом. Споразум са Тур
ском предвиђа извоз од 5.000 тона
меса, а покретање говеђе линије у
Срем Шиду помоћи ће да се испуне
ти капацитети за извоз.
– Ако постоји место у Србији за које

је важан тај трговински споразум, то
је Шид. Како због кланице меса Срем
Шид, тако и због извоза уља на про
стор Турске, бесцаринског извоза.
Ово је велика ствар за Шид јер има
мо једну велику инвестицију после
дуго година која ће бити реализована
у месној индустрији у Шиду. Да није
било овог споразума са Турском, да
немамо бесцаринског извоза говеђег
меса, тешко да би се ова два чове

Ако постоји место
у Србији за које
је важан
трговински
споразум са
Турском, то је Шид,
изјавио је министар
пољопривреде
Бранислав
Недимовић
ка одлучила на ову инвестицију. То
је само доказ да тржиште покреће
све. Нема боље ствари у економији
када знате коме продајете своју робу
и када је продајете без царине. Ја се
надам да ћемо у наредним месецима
присуствовати почецима производ
ње у Срем Шиду, који је некада био
гигант месне индустрије на просто
ру бивше Југославије. Оно што бих
желео да нагласим јесте да ћемо ове

године повећати субвенције за узгој
јунади, како би произвођачима дали
додатну подршку – изјавио је Неди
мовић.
Представници локалне самоуправу
истакли су значај продаје Срем Шида.
– После 17 година од престанка
рада, надамо се да ће Срем Шид кре
нути поново путевима старе славе.
Генерације наших грађана су радиле
у њему а познавајући ове људе, сада
његове нове власнике, који се озбиљ
но баве својим послом, сигуран сам
ће кланица успешно да ради и да ће
запослење наћи велики број наших
грађана – рекао је Предраг Вуковић.
Према речима нових власника,
планирана је обрада 400 грла говеда
дневно и њихов извоз у Турску.
– Ја као будући власник и мој коле
га позивамо све будуће али и бивше
сточаре који су некада товили јунади,
да се поново врате на тај систем това.
Споразум између Србије и Турске
предвиђа извоз од 5.000 тона говеђег
меса, а за идућу годину је најављено
да ће тај број бити удвостручен. Зато
сматрам да наши сточари треба да се
базирају на узгој јунади како би сви
заједно кренули напред – изјавио је
Миленко Ђурђевић.
Како су истакли нови власници,
долазе боља времена за Шид.
– Кланица Срем Шид ће добити
нови сјај и убрзо ће бити отворена
нова радна места. Велико ми је задо
вољство и велика ми је част да вра
тимо поново тај стари сјај Срем Шида
и покренемо производњу – рекао је
Братислав Богатић. 
М. Н.

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
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А фукара може и ребара...

Г

лава глави, плећка комесару, а
фукара може и ребара... Тако
иду стихови из оне народске
ојкаче у живописној сцени филма
рађеног по мотивима књиге Бранка
Ћопића Глуви барут. Фукара је
одомаћени израз за оно што су Турци
мекше звали рајом, а о главама и
комесарима се ваљда већ довољно
зна. Оно што се у овим крајевима
називало (с правом или не?)
фукаром, у Титово време је
„покрштено“ у „раднике,
(колективизиране) сељаке и
релативно јефтину поштену
интелигенцију“. Та групација је у
најширем класном смислу припадала
радничкој класи, која се на посебан
начин радовала 1. мају,
међународном празнику рада, пре
свега због тога што је тај првомајски
пикник славила уз печено прасе и
вреле пароле. Први мај је био не
само празник бившег соја који је у
преткомунистичко време припадао
фукари, већ и њиховој социјалистичкој пратећој
менажерији, у коју су се лако смештали и чиновници.
Било је ту довољно ребара за комитетске бирократе и
за официрски кор, који је примицање првомајском ручку
одрађивао увек неком згодном војничком парадом и
осталим слетским вежбама.
Лепо је функционисала та помало смрдљива бајка док
је лаж трајала. Колика је то све била лаж, показало се
деведесетих, када су се дојучерашњи радници
самоуправљачи почели радовати плаћеном одсуству и
илузији да би то могло да потраје. Србија је била једина
земља у којој су синдикати радницима који седе код куће,
делили кромпир и полутке, док ти исти радници бацају
цвеће на тенкове који аутопутем „братства и јединства“
раздрагано журе у правцу Вуковара и осталих места.
Радничка класа је, уместо класне димензије, изабрала
царство небеско и светосавску мантијашку културу
живљења, чиме је саму себе негирала. И док се свет
радовао рушењу Берлинског зида, ми смо се радовали
Језди, Дафини, ситном шверцу румунских гаћа и осталим
стварима са периферије живота и ума. Синдикати су
постали само рестлови класног фолклора, а „радничкој
класи“ још увек није јасно зашто су у њеној рођеној земљи
пожељнији западњачки инвеститори, док су они – радници
– тек неопходан транзициони багаж. Није ни остали
пратећи сој радничке државе из првомајских тулума неки

дугорочнији добитник, али официри пропале ЈНА, који су
нас одушевљавали својим парадерским представама,
сигурно су боље прошли од фукаре, односно радничке
раје. Официри који су изгубили државу одлично су
наплатили своју вишедеценијску бескорисну лежарину. По
систему „ја теби сердаре, ти мени војводо“, кукавичка
килостерска братија, уместо да заврши пред стрељачким
стројем, данас ужива у генералским пензијама, које су
веће од министарских плата, као да је добила све битке
овог света. Част изузецима. Генерали који су преспавали
рат, који су у годинама када могу коњу реп да ишчупају,
досађују се у шестособним становима и смишљају чиме
још да помогну држави коју нису успели да дотуку.
еки од њих додатно ухлебље су потражили у
медијској сфери, где нешто што је некад на нешто
личило, све више врви од прототипова доброг
војника Швејка, курира Јовице и партизанке Маре...
Вероватно због тога има проблема са усвајањем медијске
стратегије, коју такви мапетовци виде као ново правило
службе Радашинове Је-Не-А.
Све у свему, никад више онакве поклоњене државе
какву су створили Јосип Броз и камаради. За разлику од
времена које је било лажно, имало лажну радничку класу,
лажне синдикате и лажну државу, ово време које је
сурово, сада је огољено и ближе истини о животу.
Док је ребара, биће и фукаре.

Н
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Покрајина улаже у водоснабдевање
и изградњу канализације

Представници војвођанских локалних самоуп
 рава у Покрајинској влади

П

отпредседник Покрајин
ске владе Ђорђе Мили
ћевић и покрајински
секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
мр Вук Радојевић, уручили су
у четвртак 26. априла у згра
ди Покрајинске владе уговоре
вредне 500 милион
 а динара
за суфинансирање изградње,
санације и реконструкције вод
них објеката у јавној својини
и канализације на територи
ји Војводине у 2018. години,
представницима 28 локалних
самоуправа међу којима и
општини Пећинци која је оства
рила право на суфинансирање
два пројекта.
Потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић је
изјавио да је доделом уговора
за пројекте чија вредност пре
машује пола милијарде динара
покренут један озбиљан инве
стициони циклус.
У изградњу, санацију или
реконструкцију водних објека
та у јавној својини инвестирано
је укупно 360 милиона динара,
од чега је Покрајина обезбеди
ла 250 милиона динара бес
повратних средства. Подржа
на су 33 пројекта, а новац ће,
између осталог, бити усмерен
за бушење и опремање буна
ра, водоводне мреже, фабрике
воде, пумпне станице. Вред
ност инвестиције у изградњу,
санацију или реконструкцију
објеката за одвођење отпад
них – фекалних вода износи
140 милиона динара, од чега
је су улагања из покрајине 50
милиона динара.

Уговоре је испред општи
не Пећинци потписао Зоран
Војкић заменик председника
општине, који је том приликом
истакао значај ова два пројек
та за мештане Доњег Товарни
ка и Обрежа.
За пројекат изградња кана
лизационе мреже отпадних
вода у Доњем Товарнику, дру
га фаза, општини Пећинци су
одобрена средства у износу од
33,7 милиона динара, од чега
покрајина обезбеђује десет
милиона динара, а општина
23,7 милиона динара, док су
за пројекат санација хидро
техничке и електроопреме на
изворишту Обреж одобрена
средства у износу од 3,8 мили
она динара од чега 2,6 милио
на динара обезбеђује покраји
на а локална самоуправа 1,1
милион динара.

– Изворишта у свих 15 насе
ља затечена су у катастро
фалном стању када их је наше
Јавно комунално предузеће
Водовод и канализација пре
узело од месних заједница.
Годинама у њих није улагано
што је недопустиво. Ми смо
тог тренутка себи задали циљ
да свим мештанима у општи
ни обезбедимо квалитетно и
безбедно
водоснабдевање,
те смо започели са пројекти
ма санације и реконструкци
је изворишта, а кренули смо
од најзапуштенијих. Заме
на хидротехничке опреме на
изворишту у Шимановцима
је завршена, а поред Обре
жа ускоро почињу санације
на извориштима у Купинову
и Ашањи, што ће мештани
ма ових насеља обезбедити
сигурније
водоснабдевање,

У име општине Пећинци уговор је потписао Зоран Војкић

истакао је Војкић и додао да
ће пећиначка локална самоу
права наставити да конкурише
за средства док сва изворишта
не буду обновљена.
Општини Инђија одобрено је
20 милион
 а динара за изград
њу повезног цевовода Бешка.
Иришка општина је добила
средства за два пројекта. Први
је санација хидротехничке и
електро опреме црпне станице
Борковац за Ириг и Врдник за
шта је Покрајина обезбедила
5.235.000 динара, а учешће
иришке општине је 2.243.000
динара плус ПДВ, док је други
пројекат изградње, опремања
и повезивања бунара у Нера
дину. За овај пројек ат од
Покрајин е
је
добијен о
3.475.000 динара, док локална
самоуправа додаје 1.489.000
динара, такође плус пдв. Уго
воре је потписао Стеван Кази
мировић, председник иришке
општине.
Румска општина је овог пута
добила средства за пројекат
Пумпна станица за повишење
притиска са повезаним цево
водом за потребе побољшања
водос набд ев ањ а
насељ а
Мали Радинци, о чијем значају
смо писали и у оквиру изве
штаја са 53. седнице Општин
ског већа Рума.
Укупна вредност пројекта је
3.129.567 динара. Покрајина је
обезбедила 2.179.567 динара,
док је учешће локалне самоу
праве 950.000 динара. Уговор
је потписао Драган Косановић,
шеф Одељења за локални
економски развој.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Усвојен план за уређење Јалије

У

Градској кући у Сремској Митрови
ци, у петак 27. априла, одржана је
седница Скупштине града. На сед
ници је усвојено више тачака дневног
реда, међу којима су предлог одлуке о
доношењу плана детаљне регулације
блока између улица Прве јалијске и
Филипа Вишњића (блок „Бара јалија –
запад“), предлог одлуке о изменама
одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у организационим
облицима који чине систем јавног секто
ра града, статути Завода за заштиту спо
меника културе, Музеја Срема, ПУ „Пче
лица“, као и одлуке о изменама и допу
нама статута Историјског архива Срем и
библиотеке „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици.
Поред тога, усвојен је програм посло
вања ЈКП Регионална депонија СремМачва, измене програма рада Завода за
заштиту споменик а културе за 2018.
годину, споразум о продужењу рока
важења посебног колективног-територи
јалног уговора за јавна предузећа и при
вредна друштва у комуналној делатно
сти чији је оснивач град Сремска Митро
вица, споразум о продужењу рока важе
ња колективног уговора код послодавца
ЈП Срем-гас, извештаји о раду Градског
правобранилаштва и о пословању Град
ског Становања за 2017. годину, као и
одлука о расподели добити Градског ста
новања за 2017. годину.
Што се тиче плана детаљне регулаци
је блока између улица Прве јалијске и
Филипа Вишњића, градоначелник Вла
димир Санадер изјавио је да је у плану
претварање тог дела града у грађевин
ско земљиште.

Владимир Санадер

– С обзиром на то да нам је грађевин
ско земљиште дефицитарно, ми овим
планом бару која постоји у насељу Јали
ја претварамо у градско грађевинско
земљиште. Очекујем да ће град добити
око три хектара грађевинског земљишта.
Наравно, ту је потребно направити
инфраструктуру која је неопходна, као
што смо то урадили затрпавањем баре у
Трећој јалијској улици, тако да ће ту бити
омогућена градња кућа за породично
становање и других стамбених објеката
– изјавио је Санадер и додао да се поче
так реализације овог плана очекује у
наредне две до три године, када се испу
не сви неопходни услови, и да Град од те

Радови у Улици Вука
Караџића теку по плану

Градоначелник Владимир Санадер је
приликом обраћања медијима изјавио
да радови у улици Вука Караџића теку
без већих проблема.
– Постоје одређени проблеми на које
се наилази, као и на сваком градили
шту, али они се углавном решавају у
ходу. Инжењери тренутно утврђују какво

је стање постојеће постељице колово
за, а паралелно са тим ради се нова
водоводна мрежа, стављаће се нови
стубови јавне расвете, и наравно пар
кинг места и зеленило – рекао је Сана
дер и додао да се сви проблеми реша
вају без проблема, и како каже, радови
ће највероватније бити завршени у року.

Милош Ковач

реализације очекује задовољавајуће
финансијске приходе.
Када је реч о ЈКП Регион
 ална депонија
Срем-Мачва, Санадер је изјавио да је
њен програм пословања усклађен са
одлукама које је донела шабачка локал
на самоуправа, а за вршиоц
 а дужности
директора депоније је разрешен Небој
ша Поповић због смрти и именован
дипломирани правник Ђорђе Гршић,
који је претходно разрешен дужности
председник а Комисије за статутарна
питања и прописе Скупштине града
Сремска Митровица.
Такође, на седници је донето још неко
лико одлука о разрешењима и именова
њима лица на различитим функцијама.
Ради се о разрешењу са дужности чла
нова Управног одбора Апотеке Сремска
Митровица Ђурђице Владисављевић и
Слађане Берић, и о именовању Иване
Ћосовић Перовић и Дијане Страценски
на њихова места. Поред тога, дужности
члана школског одбора ОШ „Слободан
Бајић Паја“ разрешена је Јелена Вујић и
за вршиоц
 а те дужности именован је
Ђорђе Миљковић. Вршилац дужности
директора Центра за социјални рад
„Сава“ Бранислав Вукмир разрешен је и
поново именован на поменуту функцију.
Након седнице, медијима се обратио и
Милош Ковач, директор Градског стано
вања чији финансијски извештај и изве
штај о раду је усвојен на седници.
– Ми смо ново, мало предузеће, и
сконцентрисани смо пре свега на пружа
ње услуга стамбеним заједницама.
Сходно томе, наша добит није велика и
износи 89.000 динара, али не послујемо
у минусу и мислим да је то доста пози
тивно – рекао је Ковач и додао да Град
ско Становање ускоро треба да крене са
реновирањем равних кровова на терито
рији града, а тренутно је расписана јавна
набавка за кречење заједничких просто
рија стамбених заједница.
Немања Милошевић
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Општина нема шта да крије
Признање смо
добили у септембру
као најтранспарентнија
Општинска управа на
територији Србије.
Најажурнији смо када
су захтеви за приступ
информацијама од
јавног значаја у
питању, подаци које
објављујемо о броју
запослених, њиховим
зарадама и слично,
рекао је Војислав
Миоковић
Седница Општинског већа Рума

Ч

ланови
Општинског
већа Рума су на својој
седници, одржаној 25.
априла, усвојили извештај о
раду Општинске управе за
протеклу годину.
Говорећи о поменутом
извештају Војислав Миоко
вић, шеф Кабинета пред
седника Општине је подсе
тио да је Општинска управа
лане проглашена најбољом
када је реч о транспарент
ности у раду и то од Пове
реника за информације од
јавног значаја и заштиту
података о личности.
– Признање смо добили у
септембру као најтранспа
рентнија Општинска управа
на територији Србије. Наја
журнији смо када су захтеви
за приступ информацијама
од јавног значаја у питању,
подаци које објављујемо
о броју запослених, њихо
вим зарадама и слично.
Када је реч о рационали
зацији Општинске управе,
сада имамо 123 запослена
на неодређено време. То
је најмањи број запосле
них до сада, с обзиром да
је 2013. години било запо
слено 154 лица. Прошле
године смо имали улагања
у уређење зграде Општин
ске управе у Главној улици,
а ове планирамо и неке уну

трашње радове. У поступку
смо добијања стандарда за
заштиту животне средине
ИСО 14 001 – рекао је Воји
слав Миоковић.
Он је образложио, буду
ћи да због обавеза Душан
Љубишић,
начелник
Општинске управе није
присуствовао седници, и
измене и допуне правилни
ка о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних
места у Општинској управи,
рекавши да се укида место
помоћника шефа одеље
ња за финансије, привреду
и пољопривреду, јер на том
месту и нема запосленог,
док се један запослен преу
зима у Општинску управу из
Туристичке организације.
Чланови
Општинског
већа су усвојили и програм
мера подршке за спровође
ње пољопривредне поли
тике и политике руралног
развоја у румској општини.
Овде је реч о две мере, које
су реализоване и лане у
истом обиму. По пет мили
она динара је опредељено
суфинансирање камата за
пољопривредне кредите и
за суфинансирање осигура
ња пољопривредне произ
водње у циљу да се пољо
привредници подстакну да
осигурањем смање ризике

своје производње. Нарав
но, основни услов је да је
реч о регистрованим пољо
привредним газдинствима.
Лане је, по оба основа, било
око 320 корисника ових
мера.
Донета је и одлука о реа
лизацији пројекта пумпна
станица за повишење при
тиска са повезаним цевово
дом за потребе побољшања
водоснабдевања у Малим
Радинцима, а иза овог ком
пликованог назива је реч о
изградњи пумпне станице
која би, повећањем прити
ска, довела до бољег снаб
девања житеља водом, као
што је то био случај у Стеја
новцима.
Ова одлука се делом,
мењала, будући да је укуп
на вредност инвестиције
3,2 милиона динара, а да
се учешће општине, према
одлуци надлежног секрета
ријата, повећава са 20 на 30
процената, па ће сопствена
средства општине за овај
пројекат бити 950.000 дина
ра.
– Надам се да ћемо до
лета добити новац и завр
шити радове како би добили
веће количине воде у најкри
тичнијим улицама у Малим
Радинцима, нпр. у Новој
улици, која сваког лета има

Војислав Миоковић

проблема са водоснабдева
њем. Ми смо и у Стејановци
ма изградили такву подста
ницу и сада мештани имају
довољне количине воде чак
и у највишим улицама. Има
мо још таквих проблема у
неким нашим местима и
не можемо решити све те
проблеме одједном, али ми
сваке године решавамо про
блем бар једног насељеног
места – истакао је директор
ЈП „Водовод“ Рума Слобо
дан Станић.
Чланови Општинског већа
су прихватили и извештај
о раду Завичајног музе
ја Рума, а одобрили су и
100.000 динара помоћи за
Академију
Видовданских
витезова Србских и 30.000
динара за ЖРК „Словен“.
С. Џ.
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Повољно пословно окружење

Г

одишња
Скупштина
Националне алијансе
за локални економски
развој, НАЛЕД, одржана је
24. априла у Београду, а том
приликом је румској општи
ни званично уручен серти
фикат БФЦ СЕЕ. То значи да
румска општина спада у ред
оних са повољним послов
ним окружењем у Југоисточ
ној Европи.
Ово је трећи пут да рум
ска општина успешно про
ђе кроз процес НАЛЕД-ове
ресертификације, а серти
фикат је први пут добила
пре пет година.
На годишњој скупштини
је уручено укупно 17 серти
фиката за општине по мери
привреде у Хрватској, БиХ,
Македонији и Србији.
У Србији су овај сертифи
кат, који значи да се нуде
услови за инвестирање по
највишим
међународним
стандардима, добили само
Рума, Нови Сад, Сомбор
и Лесковац. Сертифика
ција општина с повољним

Слађан Манчић прима сертификат

пословним окружењем у
Југоисточној Европи је од
велике важности за привла
чење потенцијалних инве
ститора, али и за побољша
ње рада локалних управа.
НАЛЕД је констатовао да
је Општина Рума локална
самоуправа са доста енту

зијазма, што је изузетно
важно, јер је људски фактор
и енергија која се улаже у тај
процес од пресудног знача
ја за примену стандарда у
пракси.
Сертификат је примио
председник Слађан Ман
чић, а подсетимо да је то, у

Предате 23 противградне ракете

Заштита
усева

Р

умска општина је за
куповину 23 противград
не ракете обезбедила
900.000 динара, а реч је о висо
кодометним ракетама „Трајал
Д8“. Те ракете је 25. априла
члан Општинског већа Миленко
Секулић уручио Министарству
унутрашњих послова. Примо
предаја је обављена у Радар
ском центру „Фрушка гора“. Њих
ће МУП накнадно дистрибуира
ти противградним станицама на
територији румске општине.
– Овим настављамо нашу
праксу куповине противградних
ракета. Извршили смо примо
предају 23 ракете и верујемо
да ће то бити довољно за ову
Миленко Секулић са купљеним
противградним ракетама
сезону, јер нису потрошене ни
све ракете које смо купили про
шле године. У Радарском центру су приликом Миленко Секулић.
похвалили обученост наших про
У румској општини је тренутно у
тивградних стрелаца, стога сматра функцији 12 противградних станица,
мо да ће, уколико за то буде потре а сваке године из буџета се издвајају
бе, стрелци и ове године реаговати и додатна новчана средства за сти
правовремено и да неће бити штете мулацију противградних стрелаца.
проуз роковане градом – рекао је том
С. Џ.

периоду од неколико дана,
друго значајно признање,
будући да је румска општина
недавно добила и призна
ње од покрајинске владе и
НАЛЕД-а да је лидер у обла
сти инвестиција у Војводини.
То признање су добили још
Сомбор и Нови Сад. С. Џ.

ТО РУМА

Дан планете Земље
Дан планете Земље, 22. април, Тури
стичка организација Руме је обележила
радном акцијом 23. априла која је подра
зумевала уређење Заштићеног стани
шта Бара Трсковача у близини Платиче
ва.
Поред запослених у Туристичкој орга
низацији, акцији су се придружиле и
колеге из Покрајинског завода за зашти
ту природе из Новог Сада, ђаци плати
чевачке ОШ „Миливој Петковић Фећко“,
чланови Покрета извиђача „Стевица
Попов“ и Ловачко друштво Платичева
који су, удруженим снагама, уређивали
ово заштићено станиште.
Подсетимо, Бара Трсковача је зашти
ћено станиште сврстано у трећу катего
рију заштићених природних добара и
обухвата површину од око 168 хектара ,
док режим заштите другог степена обу
хвата површину од око 43 хектара.
Стављена је под заштиту ради очува
ња природних мрестилишта ретких
аутохтоних врста риба, лињака и злат
ног караша, али и као станиште барскомочварних екосистема и мочварне веге
тације.
Бара Трсковача је дата на управљање
Туристичкој организацији Рума која се о
њој стара, уређује, промовише и има је
у својој туристичкој понуди као једно од
места у румској општини које ваља
посетити.
С. Џ.
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СРПСКА ЧИТАОНИЦА ИРИГ

Планиране бројне
активности у овој години
С
рпска читаоница – најстарије чита
лиште у Срба, средиште је култур
них дешавања у Иригу, а тако ће
бити и ове године.
– Направили смо богат план и програм
и надам се да ћемо успети све да реали
зујемо, јер то не зависи само од нас. За
реализацију оног што смо планирали
потребна су и нека већа средства, тако
да смо ми већ конкурисали на неколико
конкурса. Од министарства културе
добијено је милион динара за опремање
комплетно уређене Михизове куће, у
оквиру пројекта „Градови у фокусу“. Кон
курисали смо и код покрајинског секрета
ријата за културу, потом од министарства
за опремање дечијег одељења. Ми тај
простор имамо, али немамо опрему,
полице, столове, столице. Дакле, треба
мало да га модернизујемо, јер нам сада
деца долазе у део за одрасле, али
мислим да би боље било да имају кутак
прилагођен њима, истиче Вера Новко
вић, директорка Српске читаонице.
На јесен се планира 55. Сабор библи
отекара Срема, а 17. октобра је додела
Михизове награде.
– Велики подухват који смо завршили
је адаптација Михизове родне куће, која
би требало да буде један мини културни
центар, јер нам у Читаоници понестаје
простора – ту смо највише имали помоћ
Покрајинске владе и уз поменутих мили

Вера Новковић, директорка Српске читаонице

он динара, мада смо конкурисали за
више, очекујем да би у мају или јуну
могли да отворимо тај простор и имамо
већ припремљене програме које ћемо ту
реализовати – истиче директорка Новко
вић.
Иришка општина и Српска читаон
 ица
су укључени у рад фондације „Нови Сад
Европска престоница културе“ и ту ће се

Обележен Светски дан књиге

Малишани у Српској читаон
 ици
Светски дан књиге и ауторских права
обележава се 23. априла , а одлука о обе
лежавању овог датума донета је на Гене
ралној конференцији УНЕСКО-а у Паризу
1995. године. Обележавању овог дана
прикључила се и Српска читаоница у Ири
гу која је 23. априла, у огранку библиотеке
у Врднику, приредила пријем за ученике
првих разреда врдничке основне школе
„Милица Стојадиновић Српкиња“. За уче

нике нижих разреда ОШ „Доситеј Обрадо
вић“ у Иригу, Читаоница је 24. априла
приредила гостовање драмске секције
ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“ који
су у сали Читаонице извели представу
Побуна у библиотеци за своје иришке
вршњаке. У програму је учествовала и
Анастасија Стојић из Врдник а која је
одсвирала неколико композиција на кла
виру.

конкурисати са програмом Публика у
фокусу, то се првенствено односи на
програме који ће се одвијати у Михизовој
кући.
Игор Мировић је приликом боравка у
Иригу најавио већа улагања у ову општи
ну.
– Надам се да ће ту бити и већа сред
ства за културу јер су, због претходних
значајних улагања, и добили награду
Луча, не мала средства су издвојена за
развој културе у Иригу. Једна од најлеп
ших зграда у Срему је управо обновље
на средствима Покрајине, то је зграда
Касине у Врднику у којој ми имамо две
лепе просторије за наш огранак библио
теке „Милица Стојадиновић Српкиња“.
Она је поново почела са радом почетком
априла, после две године паузе, због
радова на реновирању. Тамо имамо око
14.000 књига, а ради само један човек.
Имамо укупно око 50.000 књига, у Иригу
око 35.000 – каже Вера Новковић и дода
је да би Ирижани могли да буду и мало
ревноснији читаоци.
– Зато имамо и програме у жељи да
доведемо најмлађе читаоце, када њих
приволимо и уверимо колико је лепо и
значајно читати, ми смо стекли читаоце
за цео живот. Зато нам је посебно важно
да се дружимо са предшколцима и чита
оцима млађег узраста. Сналазимо се за
набавку нових књига, углавном су то
средства од чланарине, али су то скром
на средства. Помаже нам наш оснивач
– иришка општина, конкуришемо и код
покрајинског секретаријата за културу
који опредељује одређена средства за
библиотеке и купујемо од откупа књига
министарства културе, а није занемар
љиво и да нам људи поклањају књиге –
рекла је за наше новине директорка Нов
ковић.
С. Џ.
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Агенција за рурални развој Ирига

Донација за пчеларе

Федор Пушић и Никола Бошковић

Д

иректор Агенције за рурални развој
Ирига Федор Пушић предао је Николи
Бошковићу, председнику Друштва пче
лара Ирига донацију, реч је о лековима за
пчеле, која је добијена од Покрајинског
секретаријата за науку.
– Ради се о пчеларским препаратима
„Варотом“ и „Форсатом“ фирме „Евротом“
који се користе у пчеларству, а друштво ће
га дистрибуир
 ати својим члановима. Нама
је циљ да развијамо пчеларство, а један од
основних разлога је тај што је ово воћарски
крај. Знамо да пчеле помажу при оплодњи
воћа и битно нам је да пчеларско удружење
функционише и имамо доста пчелара –
рекао је Федор Пушић.
Никола Бошковић, председник Друштва
пчелара Ириг је истакао да им ова донација
доста значи, поготово после три заиста
тешке године за пчеларе.
– То су лекови које ми користимо за лече
ње пчела и није проблем купити их за неко
лико кошница, али ко има 50 и више кошни
ца, то онда доста кошта. Имали смо три
веома лоше године када је пчеларство у
питању. У иришкој општини имамо тридесе
так пчелара који су чланови нашег друштва,
али их има знатно више на нашој територи

ји. Долазе и са стране пчелари и доносе
кошнице и зато се трудимо да имамо више
чланова, из целог Срема, како би могли
обезбедити квалитетне предаваче. Не
можемо довести добре предаваче за петна
естак пчелара – каже Бошковић.
Недавно је одржано прво предавање за
цео регион, а у плану је још.
– Тада смо имали преко 150 пчелара из
целог Срема, долазили су и из Сремских
Карловаца и Новог Сада. И помоћ општине
нам је значајна у томе да активностима
привучемо младе пчеларе, јер нам долази
све више младих пчелара који чак намера
вају да дођу у нашу општину и овде живе.
Пчеларство много значи за овај наш воћар
ски крај јер се приноси, зависно од врсте
воћа, од 30 до 70 одсто увећају дејством
пчела. Она је незамењиви опрашивач. Пче
ларство нам тако свима значи, од туристич
ке организације, општине, воћара и вино
градара до пчелара и оно треба да се раз
вија. Са „Евротомом“ имамо добру сарад
њу, он је био спонзор тог нашег последњег
предавања и ја се надам да ће се та сарад
ња наставити – рекао нам је Никола Бошко
вић, председник Друштва пчелара Ирига.
С. Џ.

ИНЂИЈА

Стручна пракса
Општина Инђија расписала је Јавни позив
за реализацију програма стручне праксе, у
складу са овогодишњим Акционим планом
запошљавања, а који је део Стратегије одр
живог развоја до 2020. године. Овим програ
мом млади незапослени треба да стекну
практична знања како би лакше добили
стално запослење. Лица са средњим обра
зовањем стручну праксу обављају шест
месеци са накнадом од 18.000 динара, са
вишом школом девет месеци и накнадом од
20.000, док са високим четворогодишњим
образовањем пракса траје 12 месеци и за

то је предвиђена накнада од 22.000 динара.
Укупна планирана средства у износу од
2.600.000 динара обезбеђена су у буџету
Општине.
На основу ове и других мера општине
Инђија, тренд смањења броја незапослених
на евиденцији Националне службе за запо
шљавање настављен је и у 2018. години,
тако да је у марту износио 1.949 незапосле
них, при чему је запослено 623 лица, 456 на
одређено и 167 на неодр
 еђено време, при
чему је 127 лица било на евиденцији Наци
оналне службе.
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ

Анализа воде
Према подацима објавље
ним на званичном веб сајту
Завода за јавно здравље у
Сремској Митровици 23. апри
ла, вода која се дистрибуира
грађ ан им а
је
хигијенс ки
исправна и здравствено без
бедна на основу податак а
добијених бактериолошким и
физичко-хемијским испитива
њима извршеним у јануару,
фебруару и марту ове године.
Како се наводи у саопштењу,
контрола квалитета воде за
пиће обавља се редовно, на
основу уговора између ЈКП
Водовод и Завода за јавно
здравље, а у складу са закон
ском регулативом.
Поред тога, на сајту завода
објављен је и извештај о
исправности воде на арте
шким чесмама у граду за први
квартал ове године, и према
тим подацима на чесмама код
МЗ Слободан Бајић Паја, у
улици Милоша Обилића, у
улици Стари Шор код СДК, код
железничке станице, као и на
углу Кузминске улице и Палан
ке, вода није за пиће. Вода са
осталих артешких чесми је
исправна. 
Н. М.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Позив
сезонцима
Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица
објавила је позив за сва лица
заинтересована за обављање
сезонских послова у пољопри
вреди, са или без искуства, да
се јаве на телефон агенције
022/610-573 свак ог радног
дана од 8 до 12 часова, у
периоду од 3. до 17. маја. Циљ
позива је пружање подршке у
проналажењу сезонског посла
у области пољопривреде.
У петак, 18. маја, на Сајму
запошљавања у ПСЦ „Пинки“
биће одржано повезивање
свих заинтересованих лица са
послодавцима, на штанду
Сезонски послови у пољопри
вреди, у периоду од 11 до 13
часова. Том приликом, сви
заинтересовани за сезонске
послове имаће прилику да
директн о разговар ају са
потенцијалним послодавци
ма.
Ова акција спроводи се у
склопу пројекта Повећање
прилик а за запошљавање
сезонских радника, који Наци
онална алијанса за локални
економски развој (НАЛЕД)
спроводи уз подршку Немачке
развојне сарадње.
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СЕДНИЦА СО ИНЂИЈА

Асфалтирају се 74 улице

В

ећина одборника Скуп
штине општине Инђија
позитивно се изјасни
ла по питању предлога одлу
ке челних људи тог сремског
града да се локална самоу
права кредитно задужи како
би се у најкраћем могућем
периоду кренуло са реали
зацијом историјског пројекта
који се односи на асфлати
рање 74 улице на терито
рији општине Инђија. Таква
одлука донета је на 22. сед
ници одржаној у среду, 25.
априла. Како каже Влади
мир Гак, председник Општи
не Инђија кредитно задуже
ње показало се као боље и
брже решење у односу на
претходну одлуку, а која је
подразумевала реализацију
пројекта кроз јавно-приват
но партнерство.
– Сматрамо да је кредит
но задужење боље решење
јер ћемо већ за месец дана
моћи да кренемо са првим
радовима и до септембра
можемо већ асфалтира
ти један број улица. Сада
чекамо само још сагласност
Министарства финансија,
јер је таква законска проце
дура – каже Гак и додаје да
ће Општина Инђија доби
ти добре услове, мислећи
на грејс период у трајању
од две године и пет година
отплате динарског кредита.
– Поносни смо на ову
одлуку јер смо је донели на
бази прорачуна. Много је
јефтиније и једноставније
на овај начин доћи до нео
пходних средстава, а наши
суграђани то на својој кожи
неће осетити. Овакву одлу
ку смо донели и захваљују
ћи потписаним уговорима
за седам нових инвестиција
чији ће ефекти бити најсна
жнији управо у току наредне
две године – каже председ
ник Општине Инђија.
– Уз већ постојећи прилив
у буџет, поменуте инвести
ције почеће да дају озбиљ
на средства која ће пунити
буџет општине Инђија, од
пореза на имовину, пореза
на зараде... а у периоду од
две године имаћемо их још
и уз оздрављење буџета, ми
апсолутно никакве пробле
ме нећемо имати да серви
сирамо ту врсту кредита –
каже Гак.

Новац за
спортисте
Ребал анс ом
буџет а
отворена је нова позиција
која се односи на сред
ства за стипендирање нај
успешнијих спортиста са
територије општине Инђи
ја. Реч је о средствима од
два милиона динара који
ма ће бити награђени
успеси спортиста а већ
следеће године, како је
потврд ио први човек
општине Инђија, та сред
ства биће и већа.

Владимир Гак, председник Општине Инђија

Смањен дуг
Руководс тво
општин е
Инђија у претходних годину
и по дана успело је да сма
њи наслеђена дуговања те
локалне самоуправе за око
700 милиона динара. То је
потврд ио
предс едн ик
Општине истичући да су
само за дугове инђијског
Дома здравља у претходној
години издвојили 175 мили
она динара.
– Ове године смо предви
дели још 125 милиона

динара како би Дом здра
вља довели на нулу. Очеку
јемо да ћемо у наредних
годину дана успети да ста
билизујемо локални буџет
и да у њега нећемо више
морати да пројект ујемо
дугове. Одговорним и
домаћинским понашањем
постигли смо много тога и
врло смо поносни на све
што смо урадили у ове
непуне две године – рекао
је Гак.

Председник
Општине
Инђија потврдио је да се
ради о средствима у износу
од 468 милиона динара која
ће бити и више него довољ
на да се реализује историј
ски пројекат.
– Толика је процење
на вредност пројекта али
мислим да када се крене са
конкретним радовима утро

шена средства биће и мања.
То не можемо знати док не
крену радови на терену, али
свакако морамо обезбедити
онолико на колико је проце
њена вредност пројекта –
каже Гак.
Одборници СО Инђија
већином гласова усвојили
су и Одлуку о ребалансу
буџета општине Инђија за

текућу годину који је у
локалну касу уврстио додат
них 348 милион
 а динара.
Како је и раније истак ао
председник Општине Инђи
ја Владимир Гак разлог за
ребал анс
јесу,
махом,
инфраструктурни пројекти
којих нису хтели да се
одрекну. То су реконструк
ција три улице: Голубиначке
у Инђији, 1. новембра у
Љукову и Краља Петра у
Бешки, а затим и рекон
струкција пута од Виле
Станковић до Дунава у Чор
тановцима.
– Средствима која смо
уврстили у буџет финанси
раћемо и реконструкцију
главних улица у Новим Кар
ловцима и Новом Сланка
мену, и ту крећемо ускоро
са радовима – истакао је
Гак и додао да ће бити
реконструис ан и паркић код
Гимназије, у центру града.
Поред неколико инфра
структ урн их
пројек ат а,
након ребаланса, у локал
ном буџету биће обезбеђе
на средства и за набавку
новог паук возила које ће
користи ЈП „Инђија пут“.
– Анализом смо утврдили
да је паук возило неопх одно
како би ЈП „Инђија пут“ уна
предило квалитет свог рада
а уједно и направило ред на
инђијским улицама. Набав
ка паук возила извршена је
путем лизинга и, према
нашој рачуници, већ у првој
години ћемо исплатити 50
одсто његове вредности
захваљујући доброј наплати
паркинга – истакао је Гак.
М.Ђ.
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ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ИСТРИ

Инђија партнер фестивала

О

пштина Инђија била је овогоди
шњи партнер десетог јубилар
ног фестивала Дани српске кул
туре у Истри који организује Клуб Срба
Истарске жупаније, Вијеће српске
националне мањине Истарске жупа
није, Српски културни центар у Истри
и Координација Срба Истре уз подр
шку града Пуле и Истарске жупаније.
Председник Општине Инђија, Влади
мир Гак отворио је програм фестива
ла у Српском културном центру у Пули
истакавши да је Истра регион који
је пример неговања различитости и
толеранције националних заједница.
– Управо овакав фестивал пока
зује да је разумевање и толеранција
између различитих култура у Истри
на највишем нивоу а прилика да сво
јим активностима и подршком допри
несе развоју добрих односа Србије и
Истре представља велику част и задо
вољство за Општину Инђија – рекао је
Гак током посете Пули где се састао и
са градоначелником Борисом Миле
тићем. Одржани су и билатерални
састанци са замеником градоначелни
ка Лабина Зораном Рајковићем и заме
ницом општине Фажана Адом Дамја
нац о учвршћивању сарадње између

Гак отворио фестивал Дани српске културе у Пули (слика са сајта www.indjija.net)

тих општина. Разговори су вођени и са
српским конзулима као и представни
цима српских политичких странака у
Хрватској.
Осим политичке делегације, у Истри
је боравило и Културно-уметничко
друштво „Соко“ које је наступало са
народним играма и песмама из Сре
ма, рок бенд „Старе куке“ који је одр

жао концерт у кафеу „Rock“ у Пули и
градски тамбурашки оркестар под вођ
ством маестра Љубинка Лазића, умет
ници и песници.
До краја године очекује се повратна
посета представника Истре у Инђију,
који су и прошле године боравили у
овом сремском граду.
М.Ђ.

550 ГОДИНА ЦРКВЕ СВЕТОГ НИКОЛЕ У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ

Богат програм у част светитеља
Православна општина Ста
ри Сланкамен, месна заједни
ца, Специјална болница „Др
Боривоје Гњатић“ и Туристичка
организација општине Инђија
од 19. до 22. маја организова
ће богат програм у склопу обе
лежавања 550 година постоја
ња православне цркве Свети
Никола.
За суботу, 19. мај, плани
рана је манифестација „Злат
ни котлић“ која ће почети у 14
часова на простору око цркве.
Организатор обезбеђује рибу,
а котизација за учешће износи
1.000 динара по екипи.
Како потврђују у инђијској
Туристичкој
организацији,
истог дана, у 19 часова почиње
духовно вече у којем учествују
ученици ОШ „Ђорђе Натоше
вић“ Нови Сланкамен, певач
ка група КУД-а „Соко“, ученици
основних школа, аутори нај
бољих литерарних и ликовних
радова на тему „Мирна лука
Змај Огњеног Вука“, Позори
ште младих аматера Пећинци
„Света мајка Ангелина“ и исто
ричари уметности Јован Колун
џија и Јелена Ћеранић.
Другог дана очекује се дола

О цркви
Црква Светог Николе у Ста
ром Сланкамену подигнута је
1468. године и представља
споменик културе од изузет
ног значаја. Према предању,
подигао ју је Вук Гргуревић, у
народу познат као Змај Огње
ни Вук. Најстарији писани
помен о цркви из 1501. године
потиче са записа попа Ђорђа
на четворојеванђељу пивског
манастира. Свој данашњи
изглед добила је у 18. веку,
после многобројних обнова.

зак Његовог Преос вештенства
Епископа Сремског Господина
Василија и дочек моштију Све
тог Арсенија Сремца, након
чега ће бити одржана и света
литургија. Почетак централне
манифестације предвиђен је у
подне на кеју у Старом Слан

камену. Учествују: КУД „ДР
Ђорђе Натошевић“ Нови Слан
камен, Етно група музичке шко
ле „С.С. Мокрањац“ Београд и
диригент Бранко Тадић, Влади
ка Јован (О Благородној лози
Бранковића), Дивна Љубојевић
интерпретатор
православне

духовне музике, Срђан Ивано
вић глумац у улози Змај Огње
ног Вука, Љуба Манастијевић
српски етно појац, композитор и
текстописац, Ивана Жигон глу
мица, Љубивоје Тадић глумац,
Марко Шћепановић гуслар,
Недељко Билкић, народни
певач и водитељка програма
Зорана Кршош Николић.
Последњег, трећег дана
обележавања јубилеја у 9
сати биће организована света
литургија у цркви Светог Нико
ле.
М.Ђ.
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БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Едукација најмлађих

Н

а тргу Доктора Зорана Ђинђића
приказана је показна вежба о
безбедности у саобраћају на
путевима ученицима основних школа у
Старој Пазови. Показна вежба се спро
вела у оквиру недеље посвећене без
бедности на путевима коју су организо
вали општински Савет за безбедност
саобраћаја, припадници полицијске
станице у Старој Пазови и Црвени крст.
Ученици су имали прилику да виде
поступак збрињавања повређених при
ликом саобраћајне незгоде, а помену
тим организацијама у том чину су
помогли и припадници ватрогасне ста
нице као и лекарско особље Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“.
Циљ је био да се подигне свест како
млађих тако и одраслих о значају
поштовања саобраћајних прописа,
како би сви више водили рачуна о без
бедности, као и смањење броја сао
браћајних незгода. Савет за безбед
ност у саобраћају општине Стара
Пазова у сарадњи са припадницима
Министарства унутрашњих послова и
организацијом Црвени Крст целу неде
љу посвећују едукацији грађана о без
бедности у саобраћају на путевима, па
је тако прва у низу активности је одр
жана у ПУ „Радост“ у насељу Бановци
Дунав у виду показне вежбе малиша

НОВИ БАНОВЦИ

Ухапшени деликвенти
Оперативним радом припадника Поли
цијске станице у Старој Пазови приведени
су малолетници који су на Ускрс каменица
ма разбили декоративну подну расвету
постављену у оквиру решења центра у
Новим Бановцима. Против њих ће бити
поднета пријава надлежном тужилаштву
због кривичног дела уништавање јавне
имовине на штету државе. Подсећамо, про
цењена вредност причињене штете је око
500 евра, а уколико се томе дода замена
подних инсталације штета би могла да буде
далеко већа.

С. С.

нима који су се упознали са правилима
у саобраћају, поштовању саобраћајних
знакова и сигнализације. И за ученике
Школе за основно и средње образова
ње „Антон Скала“ одржано је предава
ње о познавању саобраћајних правила
у сарадњи са Техничком школом у Ста
рој Пазови.
Када и како прећи пешачки прелаз и
шта мора да зна бициклиста који уче
ствује у саобраћају само су нека од

питања на која су ученици ове школе
добили одговоре. Активност су реали
зовали професори и ученици Техничке
школе са смера техничар друмског
саобраћаја који су демонстрира сао
браћајна правила. Сви ученици поме
нуте школе добили су пешачке дозво
ле као потврду да су положили пешач
ки испит и савладали овај део саобра
ћајних правила.

Ј. Д.

Шахиста Вукашин Грчић почетком апри
ла наступио је у Новом Саду на Кадетском
првенство у шаху за узраст до 16 година.
Вукашин је низом сјајних партија од 16 уче
сника освојио друго место и још једном
показао да је међу најбољим шахистима
свог узраста у Србији. Друго место му је
донело сребрну медаљу и пехар. Вукашин
је сјајан шахиста и одличан ученик Гимна
зије у Старој Пазови, пример како је могуће
ускладити обавезе у школи и имати врхун
ске спортске резултате.
С. С.

односи на превенцију вршњачког насиља у
школама. Центар за социјални рад уз подр
шку општине спроводи пројекат који има за
циљ да спречи насиље које се дешава у
школама. Хоће ли се идентификовати коли
чина насиља међу децом и саме жртве и
оснажити да пријаве исто питање је на које
ћемо одговор добити по завршетку пројекта
у којем, поред ученик а старопазовачке
Основне школе „Бошко Палковљевић Пин
ки“, учествују и представници Основног јав
ног тужилаштва, Полицијске станице, локал
не телевизије и познате личности.
С. С.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

За школе без насиља

ПРВЕНСТВО У ШАХУ

Сребро за Вукашина

Да школе у општини Стара Пазова буду
школе без насиља порука је стручних рад
ника старопазовачког Центра за социјални
рад који су одржали прву од укупно три еду
кативне радионице са ученицима 5. и 6.
разреда једне од најбројнијих основних шко
ла у Старој Пазови у оквиру пројекта који се

ПАЗОВИЗИЈА

Победа Пангеа бојс-а
Победници првог музичког фестивала
„Пазовизија 2018“ су чланови музичке групе
под називом „Пангеа бојс“ из Нове Пазове.
Састав чине вокални солиста Михајло Мија
иловић, бас гитариста Бошко Драганић, буб
њар Иван Миловановић, клавијатуриста
Ђорђе Марјановић и гитариста Игор Хрка
ловић. Поменута петорка представљаће ову
сремску општину на манифестацији „Дани
Старе Пазове у Братислави“ који се одржа
вају од 11. до 13. маја у Републици Словач
кој, а публика у Старој Пазови моћи ће да их
чује и у оквиру Културног лета у Старој
Пазови. Организатор прве „Пазовизије“ је
Општина Стара Пазова и Центар за културу
и према њиховим најавама овај фестивал
биће одржан у две категорије „Фолк Пазови
зија“ и „Поп – рок Пазовизија“.
С. С.

Пројекат „Стара Пазова: Град под лупом“ суфинансирала Општина Стара Пазова.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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Купинци на Сабору ватрогасаца

У

суботу 21. априла је
Новом Саду одржан
први Сабор председни
ка, секретара и командира
добровољн их ватрогас них
друштава у организацији
Ватрогасног савеза Војводи
не, којем су присуствовали и
представници Добровољног
ватрогасног друштва „Деспот
Ђурађ Бранковић“ из Купино
ва и Зоран Војкић заменик
председника Општине Пећин
ци. Учеснике Сабора угостио
је и председник Покрајинске
владе Игор Мировић, који се
том приликом осврнуо на уло
гу ватрогасних друштава, која
су, како је рекао од изузетног
значаја за сваку средину,
посебно у кризним ситуација
ма и у мањим срединама. Он
је уједно најавио и подршку у
унапређењу рада ових дру
штава.
– Трудићемо се да заједно
са сектором за ванредне ситу
ације на националном нивоу
са свим нашим ресусрима
унапредимо ваш положај и
рад. Обећавам да ћемо бити
солидарнији, и да ћемо на
бази препознавања вашег
значаја у друштву извршити
све обавезе које имамо – изја
вио је председник Мировић.
Након јавне расправе о
предлогу Закона о добровољ
ним друштвима у јануар
 у ове
године одлучено је да ће се
више улагати у она друштва

Игор Мировић са ватрогасцима из Купинова

која имају формиране једини
це за гашење пожара, као и
да ће све извршне јединице
бити регистроване у Мини
старству унутрашњих послова
како би се добровољци раз
двојили од организација слич
ног имена која не гасе пожаре,
те је тим поводом председни
ца Ватрогасног савеза Војво
дине Љубица Крњаић истакла
значај подршке Покрајинске
владе и уручила председнику
Мировићу плакету у знак
захвалности за подршку.
На раније током дана одр

жаном Сабору, који је подра
зумевао стручну обуку пред
седника, командира и секре
тара добровољних ватрога
сних друштава, којем су при
суствовали Жељко Јевтић
командир и Жарко Лукач
председник купинског ДВД,
предавачи из Професионал
но ватрогасне јединице из
Новог Сада и Добровољног
ватрогасног друшва из Сло
веније представили су при
сутнима користан симулатор
за обуку командира.
– Веома нам је значило ово

предавање јер је прик азан
потпуно нови приступ обуци
нових кадров
 а а самим тим и
правац у којем наше добро
вољно ватрогасно друштво
треба да се развија. Иако смо
ми младо друштво које је,
захваљујући пре свега подр
шци пећиначк е локалне
самоуправе, за непуне чети
ри године успело да формира
и опреми функционалну
ватрогасну јединицу пре нама
је још дуг пут развоја и оса
времењивања – истакао је
Јевтић.

Регресирање превоза студената

У

Новом Саду 24 . априла су уручени
уговори и решења о додели новча
них средстава Покрајинског секре
таријата за високо образовање и научно
истраживачку делатност за регресирање
превоза студената у међуградском сао
браћају на територији АП Војводине за
2018. годину. Покрајински секретаријат за

Додела уговора у Покрајинској влади

регресирање превоза обезбедио је 20
милиона динара, а средства су додеље
на локалним самоуправама које су оства
риле право на основу јавног конкурса,
међу којима је и општина Пећинци.
Покрајински секретар проф. др Зоран
Милошевић уручио је уговоре представ
ницима локалних самоуправа, а испред

Општине Пећинци уговор је примио
Зоран Војкић заменик председник а
Општине, који је том приликом истакао
значај подршке Покрајинске владе и ова
квих конкурса.
– По овом конкурсу Општини Пећинци
је укупно додељено 837.985,00 динара за
115 буџетских студената са територије
пећиначке општине, што ће значајно рас
теретити наша издвајања из општинског
буџета за ову намену. Поред ове мере,
Општина Пећинци стипендира 45 студе
ната. Трудимо се колико год можемо да
младима из наше општине олакшамо
стицање високог образовања јер у ком
панијама које послују на територији наше
општине постоји потреба за високообра
зованим кадровима, којих у овом тренут
ку практично нема на евиденцији Нацио
налне службе за запошљавање у општи
ни – рекао је Војкић.
Средства за регресирање превоза по
овом конкурсу намењена су за буџетске
студенте, за студенте који нису корисни
ци услуга смештаја и исхране у студент
ском центру и који не користе стипендије
и кредите.
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПОСЕТА БУГАРСКОЈ

Бугараска дигитална
пољопривреда

У склопу студијског путовања Митровчани су имали прилику да посете
неколико пољопривредних газдинстава, велике и мале пољопривредне
системе, у околини Софије и Пловдива, који примењују дигиталне ино
вације

А

генција за рурални
развој Града Сремска
Митровица организо
вала је студијско путовање у
Бугарску на тему дигиталне
пољопривреде. На путова
ње су уз представнике Аген
ције ишли и пољопривред
ници и субјекти сеоског
туризма из Сремске Митро
вице, који су са овог путова
ња донели позитивно иску
ство. У склопу студијског
путовања Митровчани су
имали прилику да посете
неколико пољопривредних
газдинстава, велике и мале
пољопривредне системе, у
околини Софије и Пловди
ва, који примењују одређене
дигиталне иновације, као и
да учествују у радионицама
где су презентована реше
ња и дигиталне платформе
које се примењују у земља
ма ЕУ.
– Дигитализација пољо
привреде јесте новина за
нас, али је применљива и у
нашим условима, и треба је
посматрати као изазов са
којим се наши пољопри
вредници морају суочити,
јер морамо узети у обзир да
се ми суочавамо и са једним
много већим изазовом, а то
је да неискоришћеног пољо
привредног земљишта ско
ро да више нема, а постоје
ће агротехничке мере нису
довољн е
да
обезбед е
потребан раст. Примена
дигиталних иновација у
биљној производњи омогу
ћава праћење стања и про
мена на парцелама у свакој
фази производње, а посеб
но су значајне јер обезбеђу
ју
пољоп рив редн иц им а
информацију како да се нај
боље припреме за наредну
сезону. У сточарској произ
водњи информатичке техно
логије омогућавају да се
прати здравствено стање
животиња, али и количина
млека, меса и осталих про

На дигиталним њивама

извода који се од тих живо
тиња добијају. Информатич
ке платформе и апликације
омогућавају пољопривред
ницима да на својим мобил
ним уређајима прате коли
чину падавина на парцели,
воде књигу поља, праве
анализу трошкова, као и
прихода на нивоу целог
газдинства – изјавио је
Петар Самарџић, директор
Агенције за рурални развој.
– Посетили смо фарму у
околини Пловдива која посе
дује 5.000 крава музара, где
је свака животиња чипова
на. Микрочип на огрлици
прати млечност краве, док
чип на нози прати њено кре
тање, самим тим и здрав
ствено стање. Дигитална
технологија у овом случају
обезбеђује и информацију о
телесној температури живо
тиње, дневној количини
млека за сваку краву и оста
ле значајне информације.
Фарма поседује и сопствену
биогасну станицу и савре
мен систем за изђубравање

штала – каже Бранислав
Јовановић, пољопривред
ник из Лаћарка.
Ана Јовановић, млада
митровачк а пољопривред
ница изјавила је да дигитал
не технологије омогућавају
пољоп рив редн иц им а
да
прате стање на својим посе
дима у сваком моменту, да
разумеју зашто су приноси
мањи или већи у неким
деловима парцеле у односу
на остатак парцеле на којој
су примењене исте агротех
ничке мере. Такође, према
њеним речима, високотехно
лошке иновације су примен
љиве и код непољопривред
них активности, на пример
код руралн ог туриз ма,
посебно у домену маркетин
га, али и за приближавање
марг ин ал изован им
дру
штвеним групама.
Митровчани су увидели и
како се дигиталне иновације
примењују у наводњавању
код производње кромпира.
Захваљујући сензорима за
влажност земљишта одре

ђују се прави моменат за
наводњавање и потребна
количина воде, како земљи
ште не би добило превише
или премало воде. За то су
значајне топографске мапе
и сателитски снимци који
дају информацију о нивоу
земљишта. Такође, приказа
на је и модерна механизаци
ја за атомизирање, као и
примена бежичне комуника
ције и размене информација
у реалном времену између
трактора који раде на истој
парцели, и у дневним и ноћ
ним условима, или по лошем
времену.
У Србији је недавно отво
рена прва дигитална фарма
у Криваји код Бачке Тополе,
где ће пољопривредници
током целе сезоне, на отво
реним данима дигиталне
фарме, у свакој фази пољо
привредних радова, моћи
да се увере како нове тех
нол огије чине пољопри
вредну производњу ефика
снијом и доводе до повећа
ња приноса.
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ПРЕДСТАВНИЦИ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ОПШТИНИ ШИД

Станови за избеглице
на 25 година
У
просторијама Црвеног
крста у Шиду, 24. априла
одржан је састанак пред
ставник а Комесаријата за
избеглице Републике Србије
са члановима избегличких
породица које су конкурисале
за решавање стамбеног пита
ња. Споразумом о гранту
закљученим између Банке за
развој Савета Европе и Репу
блике Србије у вези са Регио
налним стамбеним програ
мом, обезбеђена су средства
за куповину кућа или станова
како би се решио проблем
стамбеног збрињавања избе
глица.
Састанку су присуствовали
представници седам избеглич
ких породица са територије
шидске општине, које на прет
ходном конкурсу нису ушле у
ужи избор за стамбену зграду
која треба да се гради у насе
љу „Исток“ у Шиду. Њима су
том приликом презентовани
ближи услови конкурса. Њихов
стамбени проблем требао би
бити решен по истим правили
ма али куповином станова у
шидској општини у јавну своји
ну државе Србије.
– Ово је проширење регио
налног пројекта које је започе
ло 2013. године када су прику
пљена донаторска средства
за решавање проблема избе
глица. Пре три године на овим
просторима смо изабрали
кориснике за заграду која тре
ба да се изгради. Било је при
јављено више кандидата него
што има станова. У преговори
ма са донаторима договорено

Са састанка у шидском
Црвеном крсту
је да се породицама које нису
ушле у ужи избор понуди
решење куповином станова у
овој општини. Ово је једин
ствена прилика да они реше
стамбено питање без понов
ног подношења документације
за конкурс – истакао је Радми
ло Дедовић представник
Комесаријата за избеглице.
Избегличким породицама
нуди се могућност да након
шест месеци закупа у понуђе
ном стану, исти и откупе по 50
одсто нижој вредности од
тржишне, на период од 25
година.
– На овај начин ће се уз
помоћ Комесаријата за избе
глице и донатора решити
стамбени проблем избеглич
ких породица. Надамо се да
ће изградњом стамбене згра
де која треба да почне да се

Тешко до посла
Током разговора са пред
ставницима Комесаријата за
избеглице, избегличке поро
дице изложиле су своје про
блеме, које се поред нереше
ног стамбеног питања, односе
и на проналазак запослења.
– Ја не радим нигде и немам
никаква примања. Повремено
зарађујем у сезонским посло
вима и живим у једној згради у
Јамени, где нема ни струје ни
воде. Заинтересован сам за
овај конкурс, али не знам како
ћу све то да плаћам, јер
немам редовна примања.
Имам и здравствених пробле
ма, оштећена ми је кичма и
лева нога и због тога не могу

пронаћи стално запослење,
каже – Радован Трлајић из
Јамене.

гради ове године, свих десет
породица и ових седам додат
них, решити свој проблем,
Важно је да се ови људи у што
краћем року определе, да ли

им ови услови конкурса одго
варају – истак ао је Ивица
Јовић помоћник председника
Општине Шид задужен за
социјална питања.

Радован Трлајић

ГИМНАЗИЈА РУМА

Одобрено ИТ одељење

О

д нове школске годи
не, уколико буде
довољно заинтере
сованих ученика, румска
Гимназија „Стеван Пузић“
имаће ново, пето одељење
и то за ученике са посебним
способностима за информа
тику и рачунарство, односно
ИТ одељење.
Поред румске, ово одеље
ње ће, када је Срем у пита
њу, бити отворено и у шид
ској Гимназији, а већ постоји
у Сремској Митровици.

Од 21. априла, сваке субо
те, у румској Гимназији се
одржавају бесплатни при
премни часови за полагање
пријемног испита за упис у
ово одељење, а како сазна
јемо од директорке Софије
Благојевић, има двадесе
так заинтересованих. Сви
који би желели да се упишу,
информације о томе, као и
распоред бесплатних при
премних часова могу наћи
на сајту румске Гимназије.
Пријемни за све заинте

ресоване ученике, свршене
осмаке, из Јужнобачког и
Сремског округа, биће одр
жан 3. јуна у Гимназији „Змај
Јова Јовановић“ у Новом
Саду. Полаже се математи
ка а реч је о задацима сред
њег и напредног нивоа.
– Они који су заинтересо
вани за полагање овог при
јемног пријављују се код
нас и пријаве могу у румску
Гимназију донети у периоду
од 11. до 14. маја у време
ну од 9 до 14 часова – каже

Софија Благојевић

Софија Благојевић и дода
је да ће ИТ одељење бити
формирано уколико пријем
ни положи и за учење у Гим
назији у Руми се определи
од 15 до 20 ученика. С. Џ.
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Изградња вртића и обнова школе

О

ве године у Путинцима ће се
изводити радови од великог
значаја како за млађу децу,
тако и основце, али свакако и њихо
ве родитеље. Наиме, већ дуго постоји
потреба, а потписивана је и петици
ја, за изградњу вртића у овом селу.
Крајем марта расписан је тендер за
извођача радова на изградњи вртића
површине 155 квадратних метара, док
је вредност ове инвестиције 8,3 мили
она динара.
– Када буде завршен у вртићу ће се
оформити два одељења, а у сваком
ће бити по 25 деце, као и сви пратећи
садржаји да би вртић нормално функ
ционисао. Вртић ће се радити у делу
наше основне школе где је раније био
технички кабинет и стан, будући да се
тај простор више не користи. Плани
рали смо да у вртић иду деца из Пути
наца, Жарковца и Доњих Петроваца,
а очекује се да капацитет буде попу
њен, поготово што је локална само
управа за сву децу обезбедила бес
платан вртић – каже за наше новине
Бранко Мандић, председник Савета
МЗ Путинци.
Према плану, радови би требало да
почну половином јуна, а рок за њихов
завршетак је два месеца. Зато је реал
но очекивати да би малишани могли
да крену у вртић 1. септембра, када
стартује и нова школска година.
Од Канцеларије за управљање јав
ним улагањима добијена су и сред
ства за комплетно опремање путинач
ке ОШ „Доситеј Обрадовић“. Пројекат
је готов а за очекивати је да се, најка
сније почетком маја, распише тендер.

ОШ Доситеј Обрадовић у Путинцима

– Вредност ових радова је око 70
милиона динара. Ради се комплетно
енергетска ефикасност школе, мења
се кров, прозори, врата, грејање које
ће бити на пелет, мокри чворови,
фискултурна сала, што се каже оста
ће само стари зидови – каже Бранко
Мандић.
Школа „Доситеј Обрадовић“ има
и подручна одељења у Жарковцу и
Доњим Петровцима са укупно 264 уче
ника.
– После реконструкције услови
ће бити заиста знатно бољи. Имамо
среће што је ово велика школа јер је
пројектована за 700 ђака, тако да се
може радити спрат по спрат и да увек
буде довољно простора за несмета
ну наставу. Тако и ако радови захва

Бранко Мандић

те наредну школску годину деца неће
изостајати са наставе – истиче Бран
ко Мандић, председник Савета МЗ
Путинци.
С. Џ.

ЦЕНТАР ЗА ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА МИТРОВАЧКЕ БОЛНИЦЕ

Заустави, заштити, помози
М
итровачка Општа болница део је
пројекта „Заустави, заштити, помо
зи“ и један од седам центара у Вој
водини, чији је основни задатак пружање
помоћи и подршке у оснаживању женама
и девојкама, жртвама сексуалног наси
ља, где оне добијају медицинске услуге,
услуге психо-социјалне и саветодавнетерапијске природе, као и услуге правног
саветовања.
Према речима прим. др Предрага Рогу
лића, спец. гинекологије и акушерства
и координатора митровачке болнице у
овом пројекту, у Центру се обављају нео
пходни прегледи уз консултације лекара
специјалиста из других одељења, а за
жртве сексуалног насиља Центар пружа
и једну од услуга која није била уобича
јена и доступна свим жртвама овог вида
насиља. Реч је о психосоцијалној подр
шци током целог процеса, од почетног
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Борба против дијабетеса

У

четвртак, 26. апри
ла, на Тргу Ћире
Милекића у Сремској
Митровици
организована
је акција мерења шећера
у крви, поводом обележа
вања месеца борбе против
дијабетеса.
Организатор
ове акције било је Друштво
за борбу против шећерне
болести Сремска Митро
вица, уз подршку Градске
управе за здравствену и
социјалну заштиту.
Тим поводом, начелник
Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту
Војислав Мирнић обратио
се медијима.
– Друштво за борбу про
тив шећерне болести је ове
године, као и претходних,
конкурисало код Градске
управе за здравствену и
социјалну заштиту са про
јектом „Заједно у борби про
тив дијабетеса“. Град Срем
ска Митровица ће и ове
године, као и претходних,
подржати њихове пројекте
који имају за циљ подизање
колективне свести станов
ништва о здравом начину
живота и борби против дија
бетеса. Све њихове презен
тације, предавања, инфор
мисање грађана, као и акци
је које управо спроводе
заједно са Домом здравља

и Заводом за јавно здра
вље, биће подржане од
стране града – рекао је
Мирнић.
Дијабетес је једна од
водећих болести у свету,
поред кардиоваскуларних.
Оно што је застрашујуће је
да болест поприма панде
мијски карактер. У Сремској
Митровици од дијабетеса
болује око 5.000 људи, а
исто толико људи има и пре

прегледа до њеног изласка из насиља
На недавно одржаном састанку рад
не групе овог центра, било је речи о
досадашњим резултатима рада и броју
жена, односно девојака које су потражи
ле помоћ у Центру за жртве сексуалног
насиља који се налази у митровачкој бол
ници, при одељењу гинекологије. Савет
нице центра Бранислава Голић и Ива
на Рогуља, дипл. психолози, изнеле су
информацију да је у досадашњем раду, у
периоду од октобра месеца прошле годи
не до данас, пријављено седам случаје
ва сексуалног насиља и углавном су то
малолетне особе или адолесценткиње,
што је свакако поражавајући податак.
У протеклих годину дана одржа
ни бројни семинари у циљу ефикасног
спровођења активности на превенцији и
раном откривању родно- заснованог, сек
суалног и насиља у породици и процесу
организовања заштите жена и девојака
које су преживеле насиље. Покрајински
секретаријат за здравство је носилац
дела спроведених активности на обуци
здравствених радника који учествују у
овом пројекту и заједно са Медицинским

дијабетесно стање, и код
њих је битна превентива да
не би дошло до испољава
ња болести – рекли су у
Удружењу за борбу против
шећерне болести из Срем
ске Митровице. Овакве
акције се спроводе сваке
године по месним заједни
цама и на тај начин се про
верава здравствено стање
суграђана.
Н. Милошевић

факултетом у Новом Саду, организова
на су предавања у свих седам центара
у Војводини. Услуге центра доступне су
24 сата, а пружа се женама и девојка
ма, које су изложене или су у процесу
изласка из ситуације сексуалног насиља,
али и женама које су некада преживеле
сексуално насиље и имају потребу за
психолошком, правном и другом врстом
подршке и помоћи. Центри имају значај
ну улогу у оснаживању жена да пријаве
насиље, јер се у многим срединама у
нашој земљи ретко и нерадо говори о сек
суалном насиљу. Обуку је завршило око
1.850 пружаоца услуга из здравственог
и других система заштите, а митровач
ка болница, као један од седам Центара
у Војводини, активно учествује у спро
вођењу овог пројекта, кроз обуку лекара
и медицинских сестара/техничара, као
и обезбеђивање адекватног простора и
опреме за његову успешну реализацију.
Координатор за нашу болницу прим. др
Предраг Рогулић, сачинио је процедуре
за поступање у таквим ситуац
 ијама, са
којом су упознати сви запослени у митро
вачкој болници.

Војислав Мирнић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ругло у Улици
16. дивизије

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица
упућује апел суграђанима поводом кон
стантног појављивања дивље депоније у
Улици 16. Дивизије. И поред постављања
довољног броја контејнера и редовног
пражњења, несавесни грађани бацају
велике количине смећа поред поставље
них судова.
Овим поступцима угрожава се безбед
ност и здравље станара овог насеља!
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ПРВОМАЈСКИ ИНТЕРВЈУ СА РАМБОМ АМАДЕУСОМ:

Највећи ентузијасти на власти
правили су највећу штету

П

ажња пажња! Даје се на знање!
Рамбо Амадеус спектакл у Дому
синдиката! Првомајски празници
само у вашем граду...
Овако, с музиком Интернационале у
позадини, почиње аудио реклама
мултимедијалног уметника Антонија
Пушића алиас Рамба Амадеуса, алиас
„краља естрадне мисли“. Али, то је
само интро у промо лудило у
најбољем смислу те речи које траје
више од 10 минута и које се може чути
на интернету. Уметник, између осталог,
поручује – Благо оцу, благо мајци –
мајка је у хиљаду година родила
певача Рамба и пет врхунских
школованих музичара.
За разлику од већине која
празнује, ви ћете Први мај
прославити радно. Шта вама значи
овај дан и да ли сте га можда
изабрали за термин концерта због
обележавања 30 година ваше
каријере?
– Нема везе са мојом личном
историјом. Хтио сам потпуно да
избјегнем ту врсту реферисања
будући да ме подсјећа колико сам
стар. Ипак ми је безболнија ова општа
историја од личне. У амбијенту
либералног капитализма, у који смо
стампедом ујахали, наш однос према
Првом мају постао је апсурдан. Док на
развијеном Западу радничка класа
демонстрира, а полиција на њу баца
сузавац, ми поносно задржавамо тај
свечарски однос према Првом мају као
некад у социјализму – иде се на излет,

пеку се прасићи и роштиља се, иако су
радници у много лошијем,
подређенијем и обесправљенијем
положају него у тим развијенијим
земљама гдје се демонстрира против
власти. Пошто волим апсурде, чинила
ми се неодољивом прилика да
наступим у тек реновираном Дому
синдиката. Имао сам понуду да то
буде 30. априла, у недјељу, а испред
носа ми је ту био Први мај као
међународни празник, те нисам могао
а да се не поиграм првомајском
иконографијом. У крајњој линији,
можемо рећи да је то искоришћено и у
маркетиншке сврхе, мада бих ја прије
рекао да је то антимаркетинг и да
Први мај данас у амбијенту првобитне
акумулације капитала нема никакав
маркетиншки потенцијал. То је још
један апсурд, а рекох да волим да се
играм са апсурдима.
Ви ћете и у симболичком смислу
наступити у трансформисаном Дому
синдиката будући да се ово здање
више неће тако звати.
– И то је апсурд. Ето, Дом синдиката
који је намијењен културном уздизању
радног народа потписује спонзорски
уговор са банком која је најудаљенија,
најдијагоналнија тачка од идеје
радничког синдиката. То још више
појачава читав апсурд. Зато сам
напосљетку, поред Маркса, Енгелса,
Лењина, Стаљина и Мао Це Тунга, у
визуалу који најављује концерт, ставио
и фигуру Доналда Трампа, на једном
идејном рјешењу. На другом сам ја,

главом, брадом и фризуром
зачешљаном уназад. Зашто, не знам
ни сам.
Реклама за ваш концерт је такође
својеврсни микс апсурда. Траје 11
минута и четири секунде и чини
мешавину промоције концерта,
обновљеног здања Дома синдиката
и, рецимо, звучи као позив на
рециклирање секундарних
сировина.
– Слажем се с вама. Учим од
најбољих. Радници који данас
несумњиво раде и несумњиво су
вриједни и корисни за друштво су
заправо читаве породице које се возе
на тим импровизованим возилима, иду
по граду и скупљају секундарне
сировине – отпадни метал. Они
свакако имају дјелотворан маркетинг
јер га иначе не би ни користили. Ти
рециклери на необичним возилима се
понашају функционално, код њих нема
простора за снобизам и гламур, који
можемо видјети у рекламама на ТВ-у.
Њихова је реклама стопостотно
истинита. Хтио сам да и моја звучи
тако истинито – до апсурда.
Кад смо код учења, у песми „Били
ми казала“ питате „од кога си
настала, од бога или од мајмуна?“,
као и „од кога си учила, од пророка
или од биолога“. Од кога сте ви
учили, ко је утицао на вас?
– Моји родитељи су били просвјетни
радници, па је свашта стизало до мене
у дневној соби, али није ме баш све
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што сам чуо дотицало. Нешто што ми
је скренуло пажњу је свакако Марсел
Дишан и прије свега та његова игра са
контекстима. То ми је пријало и чинио
ми се веома блиским. За мене је било
важно и упознавање са радом Џона
Кејџа, такође концептуалисте, али не
ликовног, него музичког, ипак, што се
тиче чисто музичког композиторског
стила, на мене је највише утицаја
имао Скот Бредли, холивудски
композитор који је писао музику за
цртане филмове „Том и Џери“. Тај
цртани је толико добар, међутим, када
га лишите музике, тек тада видите
колико је заправо музика у њему
важна и невероватна.
Да ли је на вас утицао редитељ
Душан Макавејев? Певали сте песму
посвећену њему коју је написао
Раша Попов, а ви сте чак дописали и
њену последњу строфу. Да ли је
дружење с Макавејевим утицало на
вас?
– Свакако да не могу да будем
толико нескроман и кажем да смо се
дружили. Макавејев је ипак за мене
неприкосновени ауторитет и припадник
генерације којој се дивим. Немогуће је
да наш однос прогласим дружењем јер
дружење подразумијева равноправност,
а Макавејев је великан, осјећам се као
мали миш у односу на њега. Чуди ме
да није члан САНУ. Ипак, судећи по
оном што видим на њиховом
официјелном сајту, филм не третирају
још као уметност, баш као да живимо у
епохи прије рођења браће Лимијер.
Очигледно је да актуелност, бар кад је
умјетност у питању, ако је краћа од два
вијека, сматрају помодарством. Као
студенту ми је пријало да одлазим у
Студентски културни центар, да гледам
Макове филмове и да слушам
дискусије на којима је говорио прије
или послије пројекције. Увијек је било
дупке пуно, понекад бих устајао из
публике да постављам нека глупа
питања само да бих био у
центру пажње бар на
тренутак.
Како је Макавејев
реаговао на то?
– Ах, како. Макавејев је
самурај, кад он потегне свој
мач дијалога, то је
убиствено. Тај се дочекује
на ноге увијек. Наравно да
ми је пријало кад је 20
година послије нашао да
нешто снимам за његове
потребе. Нисам имао
никаквих потпитања. Само
сам терао кера, уживајући у
његовом апсолутном
разумијевању космоса и
локалним феноменима у
истом.
Лепо сте отпевали
песму, а заиста је
занимљиво што сте и
дописали једну њену
строфу.

Док на развијеном
Западу радничка
класа демонстрира,
а полиција на њу
баца сузавац, ми
поносно задржавамо
тај свечарски однос
према Првом мају као
некад у социјализму
– иде се на излет, пеку
се прасићи и роштиља
се, иако су радници у
много лошијем,
подређенијем и
обесправљенијем
положају него у тим
развијенијим земљама
гдје се демонстрира
против власти
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– Питао сам Рашу Попова могу ли
зато што ми је недостајала последња
строфа која најављује још рунди
Макавејева. Пјесма ми је без те
строфе деловала као резиме, без
обећања новог. Тако да то јесте
куриозитет – да ја Раши дописујем
строфу. Он је иначе онолико пута
долазио у Херцег Нови, дружио се с
мојим родитељима, па је и с те стране
то, ето, дупли куриозитет.
Да ли сте од родитеља који су
били просветни радници научили
да будете пробисвет?
– Од просвјетних радника постадох
пробисвјетни радник.
Може и тако ако хоћете.
– То вам је исто као кад живите с
вегетаријанцима, па послије тога
једете само месо јер вам је досадио
вегетаријански мени. Можда је то по
среди, мада заиста нисам знао да ме
људи доживљавају као пробисвијета.
Можда ме то сазнање најзад охрабри
у наредним потезима… глупо је чувати
свој непостојећи углед. Ипак, кад мало
боље размислим, сваки пристојан
човјек неминовно постаје пробисвијет
кад остане без дома, у мом случају то
није ни кућа ни стан, него држава.
Сигуран сам да нисам једини који се,
након нестанка државе у којој је
одрастао и у коју је вјеровао, осјећа
као пробисвијет и да другима дјелује
управо тако. Дакле, хвала на
комплименту.
Допао ми се ваш предлог шта
Путин да одговори Трампу кад се
овај похвали да има лепе, паметне и
прецизне ракете. Ваша идеја је била
да му Путин одговори да Руси имају
само глупе ракете…
– „Глупе, старе и ружне, и да
промашују по две-три хиљаде
километара“. Доста сам вешт у том
надмудривању преко Твитера иако га
не користим, али сам
сигуран да бих могао да
будем одличан савјетник
било коме од њих двојице у
брзим репликама у
вербалном рату.
Када би се дозом хумора
олабавила комуникација
међу важним
политичарима, можда би
свима било боље.
– Они се и баве
политиком јер немају
смисла за хумор. Суштина
смисла за хумор је у томе
да себе, свој живот и свој
посао не схваташ баш као
најважнију појаву на свијету,
а кад си председник државе,
то је засад немогуће.
Шта очекујете од овог
концерта. Кога бисте
најрадије волели да
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видите од званица – радни народ,
поштену интелигенцију или
напредну омладину?
– Волио бих да видим све те три
маргиналне друштвене групе у
цијелости на мојим концертима.
Пошто сте дипломирани
туризмолог, како оцењујете стање
овог привредног сектора у Црној
Гори, а како у Београду?
– (Смех) Па, то дипломирани
туризмолог звучи као неки оксиморон,
зар не? Шта уопште то значи?
Туризмолог? И с лингвистичке и с
лексичке стране ми дјелује као
неисправна конструкција. Туризмолог
– звучи као излетолог, журколог,
свадболог, свињокољог. Квазинаучник
који покушава од неке услужне,
терцијалне дјелатности да прави
науку. То је ваљда школа која треба
да нуди некакву врсту експертског
знања из области туризма. Али то се
опет не може назвати науком. Бар је
тако било док сам се ја као студент
правио да учим, само да бих имао
алиби да боравим у Београду. Зато о
туризму могу да вам причам само као
потпуни лаик и као туриста, али,
молим вас, то што сам дипломирани
туризмолог ме не чини експертом те
области, а још мање научником.
Добро, хајде онда као туриста –
која су ваша запажања у вези са
туризмом у Црној Гори? Како би
тамо ова привредна грана могла да
се унапреди?
– Ми се тренутно налазимо у фази
преласка из друштвеног власништва у
приватно. Нама је иначе јако тешко
да разумијемо да ће сва Јадранска
обала у слиједећих 30-40 година бити
потпуно приватна и да нећете моћи
да јој приђете уколико не платите
улаз, што је било незамисливо у
социјализму. Исто тако је у
капитализму, у Енглеској је на примјер
незамисливо да ви можете да приђете
било гдје на обалу, а да за то не
питате никога, платите пролаз. Све је
власништво краљице, или
изнајмљено неком на 100 или 1.000
година. Тако да ми сад свједочимо
феномену – приватизације обала,
како морских, тако ријечних и
језерских. У том преласку имовине из
друштвене у приватну, најбољи начин
да осигурате да вам држава то не
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узме назад чим се консолидује јесте
да ту нешто изградите што
гломазније, да га је немогуће
помјерит, не разумијевајући да је
најексклузивније од свега што ту има
природни амбијент и аутохтона
култура и архитектура. Број квадрата
и лежајева гомилају само изванредно
наивни, које задовољава данашњи
салдо, потпуно заборављајући салдо
њихових рођених праунука.
Да ли вам то тешко пада што се,
како и певате, све „приватизова“?
– Тешко ми много пада. Лакше би
ми можда било да и ја приватизујем,
да и ја постанем власник неког дијела
обале. Али ја бих свој дио оставио
такав какав је, природан потпуно,
знам да би на крају сви долазили
најрадије код мене. Бјежећи од својих
бетонских конгломерата. Овако ми је
тешко не само с тог филозофског
становишта, него и практичног. И ја
сам од крви и меса. Закон би заиста
те ганглије морао да спречава.
Погледајте Њујорк. Не видим да се
неко осмјелио да начне Централ парк,
његове ивице су оштре као жилет.
Погледајте наше националне паркове.
Свуда шалунзи, свак улази бар по
три-четири метра грађевином „у
своје“. Читава та доктрина туризма је
базирана на личним афинитетима и
укусу оних који одлучују, а та
доктрина подразумијева ексклузиву,
луксуз, вип шанкове на којима се пију
коктели, дискотеке с много месинга,
мермера, огледала и свјетлосних
ефеката. Бетон.
Фешн ТВ сензибилитет. Мада на
Фешн ТВ-у се углавном види добра
млада п….а у природи. Нема нигдје
новоградње осим можда уграђених
силикона код најамбициознијих
примерака. Али наша млада п….а не
воли природу, плаши се пчела, оса,
обада, комараца, змија, блата, крава,
превише је природа подсјећа на
вукојебину из које је дошла, па онда
све мора да се бетонира, да би се
навабила. Обрни окрени, поред тог
силног луксуза, који видимо по
туристичким центрима, нашим радним
људима је свеједно за кога раде као
возачи и магационери, жене као
собарице и праље, само што је много
теже гледат богаташе и радит него
радни народ који је дошао на одмор и
радит.
Напосљетку, наши туристички

Нови модел мобилног
без биоразградиве кесе
На питање како види положај
науке овде, наш саговорник, између
осталог, каже да не зна о томе
колики се проценат из нашег буџета
издваја за науку, али да је уверен да
је он много мањи него у Швајцарској,
рецимо.

– С друге стране, примјећујем да је
у развијеном свијету наука постала
слуга бизниса. Данас, свака три дана
имате нови модел мобилног
телефона, али немате најлон кесу у
самопослузи која је биоразградива –
констатује Рамбо Амадеус.
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неимари су људи који су у свом
личном закашњењу одушевљени
архитектуром свјетских метропола из
седамдесетих година прошлог вијека
– стакленим зградама, ђакузијима и
осталим превазиђеним статусним
симболима. Мени се то не допада, а
моторне јахте чак и искрено мрзим.
Зашто?
– Троше много горива, праве буку,
бесмислено су скупе и загађују
околину. Ја волим једрилице.
Подсјетићу вас, прије појаве парне
машине читав свијет је трговао…
Пловили су једрењаци, у Боки
Которској је било везано 500
једрењака. Читав поморски саобраћај
се одвијао бешумно и без загађења, а
данас бизнисмени неолибералног
капитализма нису у стању да се
проводе без разметања пред
сиротињом. Чак сам причао са
дизајнером моторних јахти и питао га
зашто оне огромне од 30-40 метара
производе тако да праве огромне
таласе док плове, када то може да се
хидродинамички ријеши, а он ми каже
да је то жеља купца – воли да се, кад
он иде, сви остали љуљају, да се
ломе таласи о обалу јер му се тако
повећава осјећај моћи. Јахта се прави
тако да при малим брзинама, када
плови уз обалу прави огроман отпор
воде, троши пет пута више горива
него што би морала, али, веома
успјешно прави валове.
А као Београђанину, како вам се
чине ове нове туристичке замисли
власти? Имаћемо сад много више
споменика, њихово подизање је
доживело експанзију.
– Па сензибилитет је сличан,
далеко од доктрине одрживог развоја.
То и јесте апсурд. Споменичка
култура је некрофилска, она заправо
његује заборав. Кад подигнете неком
споменик, бисту, самим тим скрећете
пажњу с његових дјела на његову
бисту. Нисам присталица те школе.
Важније ми је да се сјећам дјела и
идеја, макар се не сјећао људи који
су их створили, а не да гледам у
њихове бисте немајући појма шта је
њихова заоставштина. Исто ко што
бих радије гледао у велико раскошно
дрво него у фонтану. И то је ваљда
питање укуса. „Лабудови, лавови,
гипсани радови.“ Један пјесник је
рекао одавно своје у вези са тим.
Нажалост, није ни Доналд Трамп са
његовим укусом друкчији.
Шта мислите, зашто је то тако?
– То је због тога што је данашња
демократија попримила облик нечег
потпуно супротног од свог узора,
оригиналне демократије Старе Грчке.
Данас је демократија у ствари
диктатура популуса. Популус има
посљедњу ријеч. На изборима
побјеђује онај који има највеће
билборде, ко је најслаткорјечивији у
кампањи и ко има највећу минутажу
на телевизији, ко се највјештије
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приближи популусу. А онај ко се
највјештије приближи популусу, ипак
је популус, тај празилук из дупета не
да се једнократно у сврхе маркетинга
симулирати.
Поред свега осталог, добри сте у
маркетиншкој комуникацији, па бих
вас вратила корак уназад и
замолила да прокоментаришете
слогане с последњих избора,
рецимо, „Зато што волимо
Београд“.
– Знате шта, мени кад неки
обожаватељ каже да ме јако воли, ја
постанем мало опрезнији, пошто, ја
кад неког јако волим гледам са њом
да одем и у кревет, ако ме разумијете.
У овом, малопређашњем, контексту
који сте навели, мислим да је вољети
штетно. Уопште, емоционални
ентузијазам је штетан по развој
друштва. Подсјетићу вас, највећи
ентузијасти кроз историју, кад би
долазили на власт, правили су
највећу штету. Кад видим политичара
који показује емоције у јавности, мене
то узнемирава. На том радном мјесту
мора бити неко ко је хладне главе и
челичних живаца, који изразе „волим“
и „не волим“ оставља за приватни
живот. Кад водиш државу, ваљда је
једино право питање да ли је нешто
одрживо или није одрживо, да ли се
нешто може, не може, не смије или
мора.
Прикладнија вам је, хоћете да
кажете, рационалност у политици?
– Па да. Знате, кад оду енглески
научници у Африку или Амазонију и
праве извјештај о племену до којег
није долазила цивилизација, они
имају наводе типа – знате, па, они се
понашају веома емотивно, што је
дипломатски израз за нерационално
понашање. За поглавицу, који се
размеће са коском која му пролази
кроз нос обично кажу – поглавица им
је веома поносан. Ја лично бјежим од
емотивних људи главом без обзира.
Они су у име сопствених емоција у
стању да буду изванредно
непредвидиви, непристојни, чак, кад
стекну утисак да су њихове емоције
повријеђене, нису безбједни ни за
себе ни за околину. Радије бирам да
сам у близини људи који више воле
да разматрају да ли је нешто логично
или не, па у односу на то доносе
одлуке. А и од оних људи који осјећају
неки понос због нечега систематски
бјежим. Радије сам у друштву оних
који знају шта је достојанство.
У својој одличној реклами за
концерт Првог маја сте најавили
спектакл, још свашта нешто, као и
црвени тепих. Хоћете ли испунити,
рецимо, ово последње обећање?
– Па, мора да буде црвени тепих.
Много више људи ће, мислим, доћи
због тог црвеног тепиха него због
мене.
Пише: Александар Ћук
Текст преузет из листа Данас
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Сваке године све
мање излетника

Н

екада омиљено излетиште у општини Инђија, по свему судећи, и ове
године биће полупразно. Тако тврде
они који воде рачуна о Чортановачкој шуми
која је пре само неколико година за 1. мај
врвела од излетника. Они нешто старији,
који су скоро свакодневно у шуми, кажу да
су се млади улењили или их с друге стране не занима боравак у природи, припрема
роштиља када већ све могу да добију „на
тацни“ у неком од оближњих ресторана.
Ипак, запослени у Националном парку
Фрушка гора припремили су све за долазак излетника. У претходних неколико дана
извршено је третирање комараца и крпеља
како би боравак у природи био што пријатнији за оне који се, ипак, одлуче да 1. мај
проведу на овом месту. Такође, напомињу
да се због радова на изградњи брзе пруге
у непосредној близини препоручује долазак
путем поред Виле Станковић.
Такође, због високог водостаја Дунава
још увек нису успели да заврше редов-

но, годишње уређење плаже. Донето је
125 кубика песка који ће бити распоређен
када се ниво воде смањи тј. када се створе
погодни услови за те радове. Подсетимо да
је њено комплетно уређење завршено пре
неколико година и да поседује свлачионице, сунцобране, парк за најмлађе и остале неопходне угодности. Поглед са плаже
пружа се ка Ковиљско-петроварадинском
риту и чортановачкој ади. Кружном стазом
могу се обићи оближњи извори и историјски
локалитети, којих има у изобиљу. Иначе, на
чортановачкој плажи је чувена Врба љубави, локација на којој су снимане сцене за
филм Варљиво лето 68, па и то може бити
занимљиво онима који до сада нису имали прилику да бораве у овом делу инђијске
општине.
У претходном периоду у Чортановачкој
шуми направљен је и нови извор у близини
рампе, тако да излетници могу да узимају
потпуно исправну воду током празника, али
и после њих.
М.Ђ.

АНКЕТА:

Како ћемо провести 1. мај

Дамир Иванишевић, Сања Ђурић и Драгана Шоргић
Дамир Иванишевић, пчелар из Инђије:
Сваки 1. мај проводим радно на пчелињаку и сматрам да је у питању дан као и
сваки други. Подржавам боравак у природи и уживању са друштвом, али мислим
да то не мора да буде стриктно везано за
неки датум.
Сања Ђурић, студенткиња из Инђије:
За три недеље је испитни рок на факултету који похађам тако да ћу овај 1. мај

провести кући, уз књигу. У сваком случају
боравак у природи је пожељан али када си
студент најмање времена имаш за одмор.
Драгана Шоргић, новинарка из Инђије:
Први мај обележавам традиционално у
кругу породице. Не идемо у природу, већ
роштиљамо у дворишту, онако за своју
душу. Тај дан је резервисан за дружење и
некако највише волим да останем у „празној“ Инђији за празник рада.
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ПРВОМАЈСКИ УГАРЦИ

Заштитници рада
и радничке класе

Тито међу радницима

Првомајски празник је у новом добу означавао снажан положај радничке кла
се, за време социјализма међу Југословенима, док се данас „слави“ као да
има због чега. Веома је интересантно да је у Титово доба, док Црква није има
ла моћ какву има данас, односно док је све везано за ту институцију предста
вљало антипод поретку, у црквену годину као благдан уведен Свети Јосип
Радник 1955. године

Д

ок су међу првим и основним асо
цијацијама кад је у питању Први
мај – протест радника у Чикагу и
социјалистички пролетерски рај старе
Југославије – овај датум, тј. део годи
не, као празник, славио се много пре
ере у којој нам је постао познат.
То и није нешто необично, кад узме
мо у обзир да је пролећна сетва већ
завршена, а од вајкада је морала бити
у исто време, јер завршетак ове пољо
привредне делатности прослављао се
управо током априлске и завршавао
почетком мајске календе. Ови пра
знични дани, у оквиру прослављања
солстицијалних празника још за време
Старих Словена, били су познати као
„дани плодности“, а повезивали су
неколико моћних божанстава међу
нашим прецима.
Првомајски празник је у новом добу
означавао снажан положај радничке
класе, за време социјализма међу
Југословенима, док се данас „слави“
као да има због чега. Изгубљенима у

транзицији, од празника рада, остао је
још вероватно само роштиљ и стара
вештина паљења логорске ватре, која
се ваљда не губи када се једном
савлада.
Веома је интересантно да је у Тито
во доба, док Црква није имала моћ
какву има данас, односно док је све
везано за ту институцију представља
ло антипод поретку, у црквену годину
као благдан уведен Свети Јосип Рад
ник 1955. године, што је одредио Папа
Пио XII. Он је одлучио да дан заштит
ника рада и радника, Светог Јосипа,
буде 1. мај, који је свет изабрао за свој
празник још 1889. године.
Занимљиво заиста, толико да су од
злих језика истог тренутка кренуле
приче из домена теорије завере. Ова
теорија се ослања на чињеницу да је
Јосип Броз Тито био толико моћан, да
је без обзира на званичну политику
коју је водио, познату целом свету, био
у могућности да утиче на то да се
макар одређеним асоцијацијама при

ближи величини свеца. „Јосип“, „рад
ник“, „светац“, зашто не би асоцирале
на Тита, који је уздигао радничку класу
и међу њеним припадницима постао
прави светац, симбол рада, труда и
напретка. Теорија завере, свакако, на
томе је и остало, али такви теоретича
ри би се увек бранили следећим аргу
ментом: „Не ради се о теорији завере,
већ о завери у пракси. Теорија завере
је само појам који је формулисала
ЦИА да обесмисли здрав разум, а не
да разоткрије параноју“.
Било како било, радничка класа је
давно разнета на начин на који ветар
сруши лепу, али нестабилну кулу од
карата. Тито је у своје време доказао
како се на прави начин воде држава и
народ, унутрашња и спољна политика
и како махер уме да игра на танкој
жици испод које не постоји заштитна
мрежа. Није маршал имао потребу да
се „облачи“ у свеца, његова дела и
даље одзвањају кроз речи сете обез
глављених радник а изгубљених у
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Свети Јосип
Радник

Свети Јосип Радник и Исус Христ

Увођењем благдана Светог Јосипа
Радника, Црква је желела да искаже
нарочито поштовање према раду као
једној од највећих хришћанских врлина
и начину на који се остварује Реч Божја.
Јосип је био столар, отац Исуса Хри
ста и изабраник Блажене Девице Мари
је. Папа Пио XII, назвао је Јосипа „нај
чистијим, најсветијим и најузвишенијим
од свих Божјих створова“. Овај столар,
према предању, одувек је умео пријат
но да изненади своје савременике
мудрошћу, која је са њега прешла на
Исуса, па су се по Христовом повратку
у Назарет људи стали чудити: „Одакле
овом толика мудрост и чудесна моћ?
Зар он није само тесаров син?“
Свети Јосип радник заштитник је
рада и занатлија, а његова чистота
душе прожима раднике на тај начин
што свој посао или занат обављају на
најбољи могући начин. Овом свецу
посвећене су многе жупе, цркве, капе
ле и установе у свету, а нарочито
широм Хрватске, земље рођења Јоси
па Броза Тита.

транзицији и у транслацији. Већина
људи који су припадали југословенској
радничкој класи заштићенијој од белих
медведа, одбациће са гађењем све
приче о данашњим лидерима и рећи
да се од снова не живи, као што се
некад живело на јави, у југословен
ском радничком рају, за који су увере
ни да је био недостижан сан друштава
који су завидели југословенском.
Не зна се са сигурношћу ко би данас
и због чега позавидео друштвима ква
зи-држава бивше Југославије, јер Тита
одавно више нема, али сећање на
Јосипа не јењава ни данас. Зато, неће
нико погрешити уколико приликом
првомајског уранка некоме пожели и
срећан благдан, дан Светог Јосипа
Радника.
Александар Ћосић
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ПРВИ МАЈ И ВИТОМИР КОРАЋ

Шиђани и Први мај
Н
ије обележавање Првог маја увек
било тако лако и једноставно.
Данас о овом датуму који је убе
лежен у календару као државни празник
и подразумева нерадне дане, одлазак у
природу, дружење и пиће, размишљамо
као о нечему што нам је тек тако сервира
но на тацни, а наше је само да то искори
стимо, уствари мало и знамо. Што млађи
нараштај то веће незнање. Верујем да и
многи Шиђани имају оскудна знања када
је у питању историјат и покушај обележа
вања Првог маја у нашој средини.
А све је почело од Витомира Кораћа. Ко
је Витомир Кораћ? Човек рођен у Шиду
1877. године, школовао се у родном гра
ду, Шапцу. Био трговачки помоћник и
адвокатски писар. После се преселио у
Загреб и постао члан Главног одбора и
секретар Социјалдемократске странке
Хрватске и Славоније, а потом и главни
уредник њеног гласила „Слобода”. А како
је све почело? Под неким чудним околно
стима дошао је у додир са књигама Васе
Пелагића и био опчињен његовим идеја
ма. Крајем деветнаестог века растурао је
Пелагићеве књиге по Шиду. Покушавао
је да придобије што више присталица за
те идеје. Није баш био задовољан и онда
се одлучио на нешто крупније и конкрет
није. Наравно, била је то прослава Првог
маја. Сматрао је да та прослава треба
да буде ограничена на један заједнички
ручак (ништа без јела, па ни 1895. годи
не) изван Шида. У жељи да то и оствари
позвао је 28. априла те године пријатеље
како би се договорили о прослави. На
његово изненађење сем његових прија
теља појавио се и велики број мештана.
Изабран је одбор за прославу и постигнут
договор да неће радити Првог маја већ
ићи у шуму на прославу.
Међутим, првог маја 1895. годи
не Кораћ је ухапшен и стрпан у затвор.
Током састанка који је требао да буде
полазна тачка у обележавању Првог маја
направљен је и списак оних који су се
пријавили да ће славити Први мај. Фор
миран је и одбор за прославу у којем су
били Никола Јајкић, Лазар Фаришковић,
Сава Нинковић и други, и сви су дали

извесну своту новца како би се набавиле
заставе, плакати и грбови. Намера да то
не буде само обична прослава већ и јав
на манифестација на којој ће моћи јавно
изнети социјалистичке идеје види се и по
томе што се Кораћ интересује да ли ће се
смети носити црвени бајрак са радничким
грбом и да ли ће смети да одржи говор.
Тог априла 1895. године проширила се
вест да социјалисти имају намеру да про
славе Први мај, али и да ће том прили
ком кренути да одузимају имања богатих
и делити их сиромашнима. Атмосфера је
у Шиду тада била изузетно напета. Да ли
се власт уплашила? Има неког ко друга
чије мисли. Неочекивани изазов је пред
онима који су тада чинили власт. Вито
мир Кораћ је завршио у затвору, а његови
следбеници наредних дана окупљали су
се у Шиду, а долазили су људи и са стра
не. Кораћеви истомишљеници су кори
стили сва могућа средства да би приву
кли што више људи, сељака понајвише.
Говорили су да ће у Шид доћи и сам цар
који наводно одобрава што пише њихов
лист „Слобода”. Ускоро почиње суђење
Кораћу у Сремској Митровици. Витомир
Кораћ је у затвору провео осам месеци,
враћа се у Шид и ту остаје до зиме 1896.
Године.
Следеће године почињу његове актив
ности у Главном одбору Социјалдемо
кратске странке у Загребу. Богата је и
занимљива политичка биографија Вито
мира Кораћа, посланик у хрватском
Сабору, у Шиду основано Земљораднич
ки савез и штампарију и до 1912. годи
не издавао и уређивао часопис „Право
народа”. Они који понешто знају о њему
сигурно знају и за његов покушај да се
прослави Први мај крајем деветнаестог
века. На првом конгресу Друге интерна
ционале, одржаном 1889. године одлуче
но је да је Први мај заједнички празник
свих земаља на којима радничка класа
треба да манифестује јединство својих
захтева и своју класну солидарност. Сад,
кад све то знамо, још само да се догово
римо где ћемо за први мај, колико хране,
пића понети. Живео Први мај!
Драгана Попов

Витомир Кораћ (са брадом) са истомишљеницима
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ЧОРТАНОВЦИ: ОД ЂУРЂЕВДАНКА ДО ПРВОМАЈСКОГ УРАНКА

Дочекивали зору уз тамбураше
и китили сеоске прозоре...

Славило се уз музику

– На уранке су долазили гости из целог Срема, углавном возом који је на тај дан
ишао од Земуна само до Чортановаца. На Козарици се играло, певало, пекли јагањ
ци, свирали тамбураши, постављали шатори, рингишпили и лицидери. После уранка
рано ујутру се враћало кући и заједно са гостима одлазило у село на славу, прича
Живан Пашић

П

рвомајски уранци се некада нису
славили, поготово у Војводини
која је била аграрна средина за
време Аустро - угарске. У Срему и Фру
шкогорју одлазило се у шуму и на изле
тишта на Ђурђевданске уранке који се
обележавају 5. на 6 мај. Палиле су се
логорске ватре и уз музику и храну
проводила цела ноћ у природи. Ујутру
су се умивали на изворима и одлазили
кући да прославе Ђурђевдан. Најчуве
нији уранци су организовани у Чорта
новцима на Козарици, у Сремским Кар
ловцима на Стражилову, у Лежимиру и
на другим излетиштима Фрушке горе.
После 1945. године забрањивана су
верска окупљања па су се Сремци
досетили и Ђурђевданске уранке пре
бацили на првомајске уранке.
– До Другог светског рата и за време
Аустро - угарске у нашем селу је била
чувена традиција Ђурђевданског уран
ка на извору Козарица у шуми. После
дочекивања зоре одлазило су кући и
дочекивали гости, а славила се сеоска
слава. Момци су девојк ама китили
прозоре селеном уз пратњу тамбура
ша, а домаћини су их дочекивали отво

реним капијама, почиње причу Живан
Пашић, локални хроничар и историчар
и каже да се у Срему на свечаре не
зове већ се отвара капија и свако је
радо виђен гост.
Ђурђевданска слава се стотинама
година поштовала, а обележава се и
данас. Црквена слава летњи Св. Нико
ла 22. мај је обележавана само у цркви
литургијом уз звоњаву звона, музику,
вечеру и весеље у црквеној порти.
Тада се бирао и црквени кум.
– На уранке су долазили гости из
целог Срема, углавном возом који је на
тај дан ишао од Земуна само до Чорта
новаца. На Козарици се играло, пева
ло, пекли јагањци, свирали тамбура
ши, постављали шатори, рингишпили
и лицидери. После уранка рано ујутру
се враћало кући и заједно са гостима
одлазило у село на славу, каже позна
ти чортановачки хроничар.
И дан данас Козарица је симбол
првомајског уранка у Чортановцима.
Сваке године велики број излетника
долази да ужива у прелепој природи.
Гепеци аутомобила су пуни столова,
столица на расклапање, ћебади, судо

Извор некада
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Чувено излетиште у Чортановцима
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Живан Пашић, хроничар

Свети Сава је био на овом извору почетком 13. века, када је измирио свог брата
Стефана са мађарским краљем. У 15. веку Козарицу је често походио и одмарао се
деспот Вук Бранковић. За време Сланкаменачке битке, 1691. године, овде је своју
војску одмарао војвода Јован Монастерлија са 12.000 коњаника која се на страни
Аустрије борила против Турака и чијом су заслугом и јунаштвом Турци побеђени. У
непосредној близини на крају шуме налази се долина Костурница, место где су поко
пани изгинули у Сланкаменачкој бици, наводи Пашић
ва, пластичних чаша, роштиља, ћуму
ра и меса. Велики број кампера поста
вља шаторе неколико дана пре уранка,
а Козарица постаје центар излетника
из Срема, место гласне музике и так
мичења у прављењу најбољег рошти
ља.
Село Чортановци је познато по број
ним знаменитостима, а на далеко

чувено по овом излетишту које се
налази на десној обали Дунава са 220
хектара липове шуме. Део је нацио
налног парка „Фрушка гора“ и спада у
излетиште прве категорије.
– Према историјским подацима
извор Козарица је био стециште вели
ких српских личности. Свети Сава је
био на овом извору почетком 13. века,

Извор на Козарици након обнављања

када је измирио свог брата Стефана са
мађарским краљем. У 15. веку Козари
цу је често походио и одмарао се
деспот Вук Бранковић када је из Купи
нова ишао за Сланкамен. За време
Сланкаменачке битке, 1691. године,
овде је своју војску одмарао војвода
Јован Монастерлија са 12.000 коњани
ка која се на страни Аустрије борила
против Турака и чијом су заслугом и
јунаштвом Турци побеђени. У непо
средној близини на крају шуме налази
се долина Костурница, место где су
покопани изгинули у Сланкаменачкој
бици, наводи Пашић.
Прво обележје на Козарици је дрве
ни крст, који је постављен и освећен
1848. године на Ивандан. После
изградње железничке пруге за време
пароха Николе Констатиновића 1890.
године уређује се извор и поставља
нов дрвени крст. Извор је зидан циглом
и каменим блоковима, истим који су
коришћени у изградњи железничког
тунела. Године 2002. зидани део се
срушио заједно са иконом Светог Ђор
ђа, остао је само валов за воду.
– У пролеће 2006. године Завичајно
друштво „Козарица“ је прикупило нов
чана средства и грађевински матери
јал, а обнова је почела по пројекту
Националног парка „Фрушка гора“ који
је и уредио околину извора. Извор је
освећен 11. новембра 2006. године од
стране владике сремског Василија и
дат српском народу на част и спомен
каже на крају разговора Живан Пашић.
М. С.
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ПРОЛЕЋНО ШИШАЊЕ ОВАЦА У ЛЕЖИМИРУ

Док је оваца биће и вуне

Бранимир и Радиша Чарубрић

Браћа Чарубрић која су овај стари занат изучила уз деду и од оца, ина
че држе преко сто оваца и неретко бар 150 јагањаца. Овчарством су се у
њиховој породици бавили генерацијама уназад, тако да су Бранимир и
Радиша савладали већ све могуће вештине и покупили сва знања у овом
домену

У

з пољопривредне послове који
су у јеку овог сунчаног априла,
након сетве, дошло је време и за
шишање оваца, нарочито у фрушко
горским селима у Срему која су погод
на за сточарство. Иако се овај посао
обавља све до маја, а некад и до јуна,
браћа Бранимир и Радиша Чарубрић
из Манђелоса, већ су се разлетели на
све стране за послом, односно на
позиве сточара из свог и оближњих
села. Тако су стигли и код Драгана
Јанковића, Лежимирца који је почет
ник у сточарству, те је успешно оши
шано двадесетак оваца и десетак јага
њаца.
Браћа Чарубрић која су овај стари
занат изучила уз деду и од оца, иначе
држе преко сто оваца и неретко бар
150 јагањаца. Овчарством су се у

њиховој породици бавили генерација
ма уназад, тако да су Бранимир и
Радиша савладали већ све могуће
вештине и покупили сва знања у овом
домену. Старији брат Бранимир скре
ће пажњу на озбиљност и напор када
је у питању посао.
– Наш деда је држао овце и уз њега
и оца смо научили све што сада знамо
о овчарству. Од малих ногу се бавим
овим послом и нема шта нисам видео
до сада, па могу да кажем да овчар
ство захтева много времена, труда и
љубави, као и одрицања наравно.
Овца тражи слугу а не газду, па зато не
постоје неповољни климатски услови
или друге обавезе, ако се одлучите за
ово. Ове животиње захтевају много
пажње, а уз стригање вуне, потребно
је умети дати овци инјекцију против

шуге и све остало – каже Бранимир.
Радиша потврђује братовљеве речи,
посао је заиста веома захтеван и није
за свакога, јер овчарство се не своди
само на одлазак на ливаду са стадом.
Он каже да су њихове услуге најјефти
није у селу, јер иако је стари занат у
питању, не обављају га само њих дво
јица, па чак ни у свом селу.
– Посао наравно да није лак, али
иде добро, радимо стално. Има нас
неколико који шишамо овце само у
Манђелосу, а наравно, има још људи
који се тиме баве у осталим селима
где има оваца. Јесте стари занат, али
док је оваца биће и вуне, па су људи с
маказама ту најбоље решење. Цена
услуга се креће од 200 – 300 динара по
овци, а након посла вуна остаје дома
ћину. Ми ово обављамо за 200 динара,
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схватили смо да имамо рачуна да тако
формирамо цену и захваљујући томе
имамо много посла. За једну овцу да
би је ошишали, потребно нам је дваде
сетак минута – говори Радиша.
Како каже домаћин Драган Јанко
вић, некада је цена вуне била одлич
на, а сада не вреди ни да се разми
шља о томе као исплативој ствари,
најпре кад је у питању малопродаја.
– Некада када би вуна била продата,
четворица би могла да седе у кафани
и пију и једу по целу ноћ, а да не потр
оше те зарађене новце. Сада та вуна
ништа не вреди, јер шта значи 40
динара по килограму, ако овца има у
просеку две до три киле вуне, а ја
имам 20 оваца. Производња на мало
може да прехрани, али продаја на
мало нема никаквог смисла – каже
Драган.
Са овим се слажу и браћа Чарубрић,
а Бранимир каже да повољније време
за овај посао можда никад неће ни
доћи.
– Нема ништа од продаје на мало,
држао 20 или 120 оваца, то је само
малопродаја и никад се неће исплати
ти. Крупни произвођачи могу да осете
да им се исплати и да им пара иде на
пару и увећава капитал, док нама могу
да се увећају само трошкови. Сточар
ство је до краја осамдесетих добро
функционисало, а онда се све сруши
ло и распало. Влада расуло. Шта рећи
кад је цена вуне прошле сезоне била
између 80 и 120 динара, а сада је 40
динара по килограму – тврди Брани
мир.
Радиша Чарубрић, млађи брат, каже
да није више проблем ни у томе што
нема нарочито исплативог посла, него
га „жуља“ чињеница да у тако лепим
селима попут Манђелоса и Лежимира
нема више девојака, ни лепих, ни
обичних, што се каже.
– Ма добро, знамо ми да је све то
тешко, али радимо, шта друго. Не
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„Најјачи само о(п)стају“
Данијел Љубишић, петнаес тогоди
шњак је који се већ ослободио пред
расуда везаних за живот у селу и
одлучио да у њему остане и не ком
пликује себи живот у средини у којој
можда никада неће имати бољи и
лепши посао. Он је завршио основну
школу и одлучио је да се бави сточар
ством, живи здраво и мирно.
– Одлучио сам да останем у Лежи
миру и ту се бавим сточарством. Не
намеравам да наставим школу, јер
ово овде на селу ће ми увек бити
потребније, па бих да у то уложим
време. Имам за почетак два јагњета,
учим о овчарству од Драгана и других
људи и надам се да ћу бити успешан
сточар и пољопривредник – рекао
нам је млади одлучни Данијел.

Радиша Чарубрић,
млађи брат, каже да
није више проблем
ни у томе што нема
нарочито исплативог
посла, него га „жуља“
чињеница да у тако
лепим селима
попут Манђелоса и
Лежимира нема више
девојака, ни лепих, ни
обичних, што се каже

Данијел Љубишић

може се нико од овога обогатити, али
радимо па зарадимо. Већи је проблем
недостатак жена у селу – уз шеретски
осмех говори Радиша и наставља:
– Да их је мало више, посао би био
много лакши, не би морали толико да
бринемо, већ би мало и уживали, јер
није живот само посао.
Ни један брат се није оженио, а ста
рији Бранимир користи Радишину при
чу као ситуацију у којој би сад брата
подсетио ко треба први да се жени.
– Радиша је и млађи и лепши и
боље је да се он ожени први, време му
је, а уз то, превазишао ме је у послу и
сад је спреман коначно на све – у
полушали говори Бранимир.
А Радиша ипак има мало другачији
став.
– Да, мој брат се није женио први
иако је старији, па би сада хтео то и да
прескочи, да се ја оженим а он да се
извуче. Ко каже да морамо да се жени
мо, само нека дође мало више жена
на село, не знам шта виде у тим
малим градовима што ми овде нема
мо. Чист ваздух, здраву храну, јаке и
здраве момке – јасан је Радиша.
Атмосфера радна сеоска, тор са
овцама и јагањцима, пулин Цига који је
више од овчара, то је прави акробата
који везан на ланцу скаче метар увис.
Срећне овце, срећан пулин, а срећни
су уз њих и људи. Конкретно Драган,
Бранимир, Радиша и млади Данијел
који им помаже, ни да желе не могу да
сакрију колико припадају селу, колико
ствари знају, односно шта су све дужни
да знају и умеју а да им ни на тренутак
није бесмислено.
Доћи ће дан када ће и маказе за
овчју вуну бити непотребне, када ће
овце шишати супериорније машине
него и оне које данас постоје за то, те
ће људи коначно бити непотребни и за
овај посао. Стари занати изумиру већ
јако дуго, али стригање вуне ће остати
бар још неко време посао који мануел
но обавља немали број сточара, наро
чито оних који су мали произвођачи.
Александар Ћосић
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Основци почели са
припремама за пријемни

Ученици на припремној настави

О

но што је актуелно ових дана јесу
припремне наставе за основце
које се организују у митровач
ким школама. Матуранти се увелико
спремају за завршни испит који ће бити
у јуну. Неки од њих су већ одабрали
који ће смер уписати, док су неки још
увек неопредељени. Чињеница је да је
прелазак из основне школе у средњу
школу озбиљна прекретница кроз коју
смо сви ми прошли или тек требамо да
прођемо. Овим поводом смо разгова
рали са професорима и ђацима који у
митровачкој Гимназији викендом поха
ђају наставу и припремају се за фина
ле које их чека у јуну. Професор мате
матике Ђорђе Домазет је за М новине
објаснио како припремна настава ових
дана функционише.
– Данас смо организовали припре
ме за ученике који желе да упишу оде
љење ученика Гимназије са посебним
способностима за информатику. До
сада нам је долазило тридесет пет уче
ника. Припремна настава је почела пре
месец дана и трајаће до 3. јуна. При
према је бесплатна и одржава се најче
шће суботом од 10 сати. За те ученике
ће бити организован пријемни испит у
недељу 3. јуна у 10 часова. Овај при
јемни ће се организовати пре редовног
пријемног испита. Пријемни испит који
ученици полажу за овај смер носи две
ста четрдесет бодова. Тај број освоје
них бодова се додаје на бодове које
су остварили из основне школе. После
завршног испита у основној школи и
овог испита који је везан за овај смер
ученици ће моћи да остваре укупно

триста четрдесет бодова. Поред ово
га ми организујемо припремну наста
ву за шестаке за упис у седми разред
при Гимназији и за посебна одељења
која имају посебан пријемни испит као
што је билингвални смер и рачунар
ски смер. Највеће интересовање ове
године по свему судећи ће бити за
рачунарски смер. Њих је скоро четр
десет на припремама сада а двадесет
се уписује у разред. Ангажовано је око
троје, четворо, професора који раде са

ученицима у школи и који им предају
енглески и математику – каже профе
сор Ђорђе Домазет.
Како се могло чути од ученика који
похађају припремну наставу сви су
задовољни истом и надају се да ће
учење уродити плодом и да ће уписати
жељени смер.
Ученица осмог разреда митровач
ке Гимназије Александра Теодоровић
која се припрема за рачунарски смер
истиче да јој ови часови пуно значе

Популаран билингвални смер
Професор енглеског језика Ната
ша Сладић која спрема ученике за
билингвални смер.
– Доста ученика желе да се упишу
у билингвални смер где се настава
одвија тако да градиво слушају и на
енглеском и на српском језику.
Настава математике, географије,
енглеској језика, логике и филозо
фије се држи и на енглеском и на
српском језику. Због тога се и енгле
ски полаже за пријемни испит. Про
фесори који предају другу врсту
предмета су прошли обуку за преда
вање на енглеском језику да би пре
давали те предмете на оба језика.
Ова припремна настава доста значи
ученицима. Различите су школе и
програми који се обрађују у њима,
чак се и уџбеници мало разликују
према томе и те како је важно поха
ђати припремну наставу за овај смер
јер се овде акценат пре свега баца

Наташа Сладић

на конверзацију док се у редовном
образ ов ањ у
више
обрађује
граматика – каже Наташа Сладић.
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Потписивање
донорских картица

Ђорђе Домазет

као и да јој рад са професорима и те
како помаже учењу.
– Настава ми значи зато што вежба
мо додатне задатке који су мало тежи
од уобичајеног градива. Углавном успе
вам да савладам задато градиво, а за
оно што ми није јасно увек питам про
фесора да бих што боље научила за
предстојећи пријемни испит. Мислим
да ће ми ове припреме помоћи јер ћу
се боље снаћи са задацима који су
тежи, а које нисмо обрађивали у школи
– каже Александра Теодоровић
Ученик Основне школе „Јован Попо
вић“ Огњен Чавић који се такође при
према за рачунарски смер је истакао
да му припремни часови олакшавају
добар део задатог градива за завршни
испит.
– Много ми значи ова припремна
настава јер се овде ради напредни
ниво математике. Рад на овим часо
вима ће ми помоћи да се још боље
спремим за пријемни у школи и за
Рачунарски смер ако будем желео да
га упишем. Градиво је веома тешко,
али уз помоћ професора који нам јако
добро објашњава успевам да савла
дам задато – каже Огњен Чавић
Ученица Основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки“ Нела Витас која
се припрема за билингвални смер
истиче да је припремна настава јако
битна јер се доста тога што је већ нау
чено на припремној може допунити и
надоградити.
– На овој припремној настави могу
да видим шта не знам, шта треба да
научим као и то како да се припремим
за полагање испита. Градиво је углав
ном исто као и оно што смо обрађива
ли у основној школи, има неких ства
ри које нисмо радили али веома је
слично. Успевам да савладам градиво
и мислим да ће ми доста помоћи ова
припрема – рекла је Нела.
И док се основци увелико спрема
ју за одлучујући моменат који ће бити
прекретница у њиховом животу остаје
нам да им пожелимо срећу на испити
ма који им следе.
Андреа Димић

Војислав Мирнић и Владимир Санадер потписују донорску картицу

У

четвртак 26. априла у Градској здравља и трансплантационих центара
кући организовано је потписивање и објаснила када ће нови закон о дони
донорских картица које организу рању почети да се примењује.
је Удружење бубрежних болесника Вој
– Нови закон ће почети да се примењу
водине. Међу првима је донорску кар је од јануара 2019. године где ћемо сви
тицу потписао градоначелник Сремске бити донори сем оних који потпишу или
Митровице Владимир Санадер и на тај се усмено изјасне да не желе да донира
начин пружио подршку акцији Продужи ју своје органе. Подржавам ову акцију и
живот
сматрам да увек треба помоћи ономе ко
– Данас смо се овде окупили да дамо је у невољи – каже докторка Нада Мла
подршку онима којима је она неопх одна. деновић
Ту су сва наша удружења која се баве
У Србији тренутно према званичним
социјалном и здравственом заштитом. подацима око 1.000 људи је на листа
Ми као званичници града желимо да ма чекања за ново срце. Између 30 и 40
промовишемо акцију донорских карти чека на јетру, а између 40 и 50 чека на
ца. Самим чином потписивања оваквих трансплантацију бубрега. Листа чека
картица ми поред тога што се прибли ња се из дана у дан продужава јер нема
жавамо Европи развијамо и своју свест. довољно донора.
С обзиром да данас јесмо сутра нисмо,
Испред Удружења бубрежних болесни
неко увек остаје иза нас и некоме увек ка Сремске Митровице у име свих члано
можемо помоћи и продужити живот. ва говорио је Лазар Чолић. Он је 2001.
Мислим да сви грађани треба да потпи године имао трансплантацију бубрега
шу ову картицу и апсолутно подржавам али је орган трајао само 11 година. С
ову акцију – рекао је градоначелник Вла обзиром на ово поново је на дијализи и
димир Санадер
чека шансу за продужетак живота.
Поред њега донорску картицу је пот
– Ми хоћемо да се људи упознају са
писао начелник Градске
овим програмом и да
управе за социјалну и
створимо код њих свест
здравствену
заштиту
да је донирање нешто
Војислав Мирнић. Про
сасвим нормално у дана
грам потписивања донор
шње време. Ово је поче
ских картица је у Србији
так и за сада је добар
активан од 2013. године
одзив пошто је кампања
а истина је та да је вели
кренула сада у сарад
ком броју пацијената
њи са општином нада
трансплантација једина
мо се да ће бити све
шанса да продуже себи
више и више оних који
живот.
Специјалиста
ће се укључити – рекао је
медицине рада и заме
Лазар Чолић
ница директора Управе
Након завршене три
за биомедицину доктор
бине Митровчани који
ка Нада Младеновић је
су желели да потпишу
истакла да је Управа за
донорску картицу су то и
биомедицину координа
урадили уз помоћ доктор
ционо тело које посреду
ке Наде Младеновић.
Др Нада Младеновић
је између Министарства
Андреа Димић
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (4)

Мотиви грожђа,
бербе, вина и жита
П
о принципу снажне асоцијативне
симболичке споне са хришћан
ском традицијом, мотиви гро
жђа, бербе, вина и жита , чини се, тим
контекстом превазилазе примарне
емоцион
 алне симболичке планове
(симболика хлеба и вина „брже“ стиже
до хришћанског кôда, него до егзи
стенцијаличке семиотике). Овим се
отвара велика тема, како у појединач
ним стваралаштвима двојице уметни
ка, тако и у простору међу њиховим
уметностима.
Однос према хришћанству, Богу,
религији уопште, остварен непосредно
или посредно у уметностима наших
уметника није исти. Растко Петровић у
свом песничком делу технички отворе
но оспорава идеологију хришћанства,
као део опште авангардне деструкције
постојећег („ Уместо врба, удове и цре
ва простирати на Цвете“, „Збрисаћу
све мутне речи између себе и бога“ Пустолов у кавезу; „Где је блистави
што га је створио?/ Није ли Господ
сам?“- Споменик путевима, „Најпре,
шта ме се тиче што ја у површном

свом животу, или у животу обрнутом
на другу страну, не осећам бога!“, „
Боже мој, како си ти то начинио човека
од блата!“ – Пробуђена свест, Јуда).
Ипак, не може се рећи да Растко
негира постојање Христа, пре ће бити
да он хришћанство на својеврсан
начин дезинтегрише чувајући целу
његову поставку, али другачије распо
ређених елемената1, синтетизованих
са елементима нове, личне песникове
идеологије. Према томе, Петровић
није атеиста; он је хришћанин који сво
јим поетским делањем модификује
религију у надграђену варијанту, у којој
она не губи своје првобитне идеоло
шке инструменте. И песнички субјект
је „комад бога бачен у свет“ (Пустолов
у кавезу). Сматрајући да је хришћан
ство, као нова велика колективна иде
ологија, надградило претходеће му
паганство, Петровић види у њему нови
развијени потенцијал народне маште2.
Формирани модели колективне свести
запоседају ментални простор резерви
сан за архетипове – хришћанство је
свеприсутан, али ненаметљив поетски

Пише:
Милијана Симоновић

корпус Петровићевог дела. У поезији
се та дубоко утемељена понорница
показује видљивом у неколиким пое
тичким слојевима – најпре наслов зби
рке Откровење, цео ансамбл мотив
ских асоцијације на хришћанство
(храст, крин, врбе, грожђе, жито, васкр
сење, апокалипса, Нови завет, амин
итд.), често апострофирање Господа/
Бога („Чудо Господе, велико чудо“ –
Ово о једном песнику; „Ах, Боже мој“
– Путник). Збирку Откровење чини
дванаест песама: Једини сан, Пусто
лов у кавезу, Путник, Фабрички дим
њак у пејзажу и канибалац чекајући
новорођеног, Тајна рођења, Сви су
чанци празни, Ноћ Париза, Зверства,
Двадесет неприкосновених стихова,
Преиначења, Зимски репертоар, Ово
о једном песнику и тринаести је поет
ски текст Пробуђена свест, Јуда.
Библија је установила истину о двана
есторици Христових ученика који су
одабрани да шире његову веру на
земљи и то су: „Први Симон, који се
зове Петар, и Андреј брат његов, Јаков
Зеведејев и Јован брат његов, Филип

1
О отвореном сукобу са Српском православном црквом поводом песничког текста Споменик путевима и спорних стихова о Христу, говорили смо у погла
вљу о Петровићевом животу.
2
О томе видети у есеју Народна реч и геније хришћанства, Есеји и чланци, МСУ, Београд, 1995.
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и Вартоломеј, Тома и Матеј цариник,
Јаков Алфејев и Левеј прозвани Тадеј,
Симон Кинанит и Јуда Искариотски,,
који га издаде“ (Јеванђеље по Матеју:
10, 2-4). Након Јудине издаје изабран
је, као његова замена, Матија. Тако
Јуда остаје тринаес ти апостол, иако је
у хришћанској традицији и Матија
називан тринаестим. Број апостола
представља број синова Јаковљевих и
племена израиљских. Будући да је
песникова нова религија компатибил
на са новом реалношћу његове
песничке творевине и да би могла
бити окарактерисана као буђење ,
посебну пажњу ваља усмерити на три
наести поетски текст збирке Открове
ње. Да ли се његовим поднасловом –
Јуда – имплицира издајство хришћан
ства? У краћој уводној песми је субли
мирана идеја целог текста, чиме се
твори још један структуралистичкоидејни круг и објашњење самог
Откровења. „Једи овај крух јер је то
моје тело! И ја постах рад њега људо
ждер. И пиј ово вино, јер је моја крв! И
ја рад њега постах крвопија!“ (Петро
вић, 2012: 61) На овај екстреман, нату
ралистичан и гротескан начин Петро
вић директно повезује Христа и свету
тајну причешћа (евхаристију) са сво
јом новоствореном религијом тела.
„Када сам се руковао са пријатељском
руком, али чврсто и тако да спона
између палца и кажипрста моје десни
це опре се о такву спону његове, извр
шили смо најочитији чин Новог завета
и Покајања“ (Петровић, 2012: 62).

Инсистирајући на истинитом и искон
ском односу са собом, где проналази
једини пут до спознаје и одуховљења,
Растко изједначава Бога који је logos
са телом које је animus: “Као да твој
однос са богом постаје мање важан и
диван ако иде кроз мудрост секса и
апетит његов, а не преко срца само
твог и мисли. И ако је у вери неопх од
но откровење, зар није и то једно откр
овење! И као да за бога није најпри
родније да, јављајући се појединцу,
јави му се преко силе његовог рођења
и силе могућног рођења његовог сина,
чиме је овај без престанка опомињан
на закон подјармљености “ (Петровић,
2012: 65).
До краја тринаестог дела збирке
Откровење поново се синтетишу и
интегришу сви дезинтегрисани делови
онога што човек наследи као логично
и једино поимање животне истине, а
што песник премешта у нови поредак
духовне и физичке стварности, и наја
вангарднија песничка збирк а српске
књижевности се ишчитава као зато
мљени дијал ог са хришћанским
богом3.
Као снажни симболички мотиви,
који се експресивно појављују у Про
буђеној свести као иницијални кон
такт са хришћанством, а преко свете
тајне причешћа , у целокупном песни
штву Растка Петровића издвајају се
хлеб (жито) и вино (грожђе). Ови сим
боли имају своје место и у словенској
митологији и веровањима, опет сна
жно ослоњеним на хришћанство:
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„Вино је опојно пиће од грожђа, које у
обредима симболизује крв, здравље и
живот. У божанској литургији, тајном
евхаристије се претвара у крв Христо
ву; заједно с хлебом, компонента je
светог Причешћа. Народни култ вина
раширен je првенствено код Јуж. Сло
вена у областима у којима постоји дав
нашња традиција виноградарства. Код
Словена постоји представа о томе да
je црно вино - крв. Срби из Косова
Поља се на Чисти понедељак ујутро
умивају вином и дају деци вино из
љуске јајета, «да би исто толико крви
добила у години», а Хрвати у Лици
сматрају да ће, колико попију вина на
Велики петак, толико добити чисте
крви. Срби у Гружи су веровали да се
у Богојављенској ноћи отварају небе
са, да се реке и потоци заустављају, а
вода се претвара у вино док ветар пре
стаје да дува. Вино je обавезна компо
нента готово свих породичних обреда.
У свадбеном обреду, вино je имало
веома важну симболичку улогу, уз то
што je било неодвојива компонента
свадбене гозбе. Код Капанаца (сев.
ист. Бугарска), момци и девојке пред
венчање перу руке вином испод оџака
у купи. Водом са вином умивали су се
и младенци, да би се оградили од
враџбина и злих жеља“ (СМ, 2001: 82).
У песништву Растка Петровића вино
град, винова лоза, грожђе и вино веза
ни су за митску представу смрти и, у
контексту јединства песничке космого
није, истовремено са поновним рође
њем:
„Чеп мајке, с главом наниже као у
живот,
Отчепљена боца крваво вино точи
у зоре
Тајанства, и распутаност, гле
мирише на јод.“ (Преиначења)
Присуство жита/хлеба је такође зна
чајно за разумевање песникове слике
света, ослоњене на мистериозне и
митолошке основе старословенских
веровања, а представљају поље кому
ник ације овоземањског са сфером
небеског. „Жито је стециште вегетатив
не снаге, симбол плодности, настанка
живота, бесмртности, вечитог обна
вљања, здравља; има продуктивну и
заштитну симболику, у низу других
ситних сипкавих предмета, јавља се
као симбол мноштва и богатства.
Ради обезбеђивања плодности и бла
гостања, богатства у кући, уочи Божи
ћа и Нове године на трпезу су износи
ли жито свих култура. Веровали су да
ће то повољно утицати на будућу
летину, јер су житу приписивали
заштитну и продуктивну функцију.
Давали су га у храни животињама и
живини, да буду здрави и плодни“ (CM,
2001: 180).

„Издајнички“ текст отвара у једном слоју метафоричног значења и песников став да Јуда (метаф. апостол пробуђене свести) не издаје Христа и двана
есторицу својих пријатеља (поетички принцип, значење и нава религија тела дванаест песама Откровења) ради сребрњака већ ради спасења вере и
испуњења записаног.
3
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У стиховима Откровења налазимо
неколике песничке слике у којима је
мотив хлеба доминантан:
„Замесићу колач у чанку празну...“
(Сви су чанци празни)
„ Сам такође волим страсно облик,
мирис, укус, и лепоту хлеба. Хтео
бих да цео овај спис буде као хлеб
или као вода. То је једно од темељ
них уживања...“ (Пробуђена свест,
Јуда)
„ Али ко пева о хлебу, о рубини и о
хлебу!“ (Фабрички димњак...)
„ Ево ја жваћем врућ хлеб у дру
штву смелих створења“ (Десет
неприкосновених стихова)
Прочитани у кључу песникове идео
лошке, религиозне и просторне орга
низације света, наведени мотиви
изражајно допуњују симболику о којој
је реч и недвосмислено упућују на још
једну веома значајну мотивску и идеј
ну спону између овог песништа и сли
карства Саве Шумановића.
Породица Шумановић, поред много
плодне земље, је имала и велике
засаде винограда и бавила се пра
вљењем и продајом вина, подруми
њихове простране куће били су целе
зиме пуни грожђа, на столу се увек
могла наћи флаша вина. Природно
окружење је несумљиво визуелно
инспирисало сликара (као што су га
током последње деценије живота и
рада у Шиду инспирисала и дечја
лица ђака оближње шидске школе
или жанр сцене са улице коју је видео
са прозора свог атељеа у породичној
кући4), али је и унутрашња фасцина
ција, свесна или подсвесна, тим
божанским воћем и исто толико
божанским пићем које се од њега
добија као у некаквом алхемичарском
поступку, изазвала потребу за слика
њем великог броја слика на којима се
налази овај мотив. Хронолошка коор
дината слика осведочује трајност и
континуитет уметникове фасцинаци
је, али се запажа да се приказивање
мотив интензивира последњих година
Савиног живота. Уметникова физичка
упућеност на шидски пејзаж, поља,
ливаде, винограде и изузетна сликар
ска продуктивност доводе до прона
ласка јединствене
колористичке и
светлосне игре у Шумановићевом
стилу, постављене још приликом
првог повратка у Шид из Париза. Тада
се сликар вратио бескрајној благо
сти Срема и његовом светлу, „спаја
јући у себи најинтензивнију чулност
са најетеричнијом душевношћу“
(Манојловић, 2007: 117).
Мноштво насталих слика којима је

ФЕЉТОН
заједнички именилац мотив о којем је
реч можемо поделити у две групе – у
једној је централна тема виноград,
берба (радови у винограду), у другој
је то грожђе односно вино као његов
производ:
-	 Берба 1920, Берачице 1925, Из
винограда 1938, Из винограда,
1939, Евенке, 1939, Враћање са
посла, 1939, Пролеће у мом вино
граду, 1940, Пролеће у винограду,
1940, Виноград са расцветалом
трешњом, 1940, Виноград у про
леће, 1940, Берба грожђа 1941,
Прскање винограда, 1941, Берба
грожђа, 1941 (више сликке истог
назива и из исте године) , Вино
град, 1941, Триптих Берачице
1941;
-	 Два акта, 1926, Турско купатило,
1926, Доручак на трави, 1927,
Пијана лађа, 1927, Јабуке и гро
жђе 1927.
Хришћанска симболик а се најек
сплицитнје може ишчитати из послед
њег Савиног дела, Триптиха Берачи
це5. Ово дело остало је, тек завршено
и још неосушено, на штафелају када
је сликар на Велику Госпојину 1942.
одведен на стрељање. Једна страшна
интуитивна и трагична порука је оста
ла написана на овим трима сликама
– дванаест снажних жена, изражених
етнографских карактеристика и босих
ногу, носе корпе пуне црног грожђа;
њихова лица (као и лица осталих жен
ских ликова сличне иконографије које
сликар слика већ неко време, а која
немају сличности са лицима путених
муза) изражавају озбиљност,немир и
страх, главе су подигнуте ка небеси
ма, док две фигуре клече као у моли
тви. Композиција је препуна симболи
ке и чита се као отворена књига пред
очима посматрача. Година настанка
тј. чињеница да је Други светски рат у
току, да су страдања сасвим извесна и
близу, даје овој јединстевној тродел
ној слици тешку и злослутну ноту.
Разарање постојећег света, свих
хуманих и моралних вредности, стра
дање народа и појединца (па и слика
ра самог) наговештено је у неколиким
слојевима – одступајући од реали
стичког приказивања бербе, како је то
урадио на многим сликама до сада,
Шумановић заправо приповеда о
цивилизацијском нестанку познате
нам стварности. „У стварној берби
грожђа учествују жене и мушкарци. У
стварној берби мушкарци носе носе
корпе грожђа, жене га беру. У септем
бру, када се одвија берба, нико више
не иде бос. На слици су жито и грожђе
зрели истовремено, што се у природи
не дешава“ (Буројевић, 2014: 104).
Шумановић је изабрао да на овај
начин остави поруку свету који за њим
остаје.
Дванаест жена представља двана
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ест апостола, „само једна се издвоји
ла, седи у левом углу окренутих леђа,
што подсећа на речи ‘Један од вас ће
ме издати’ (Матеј 26, 25)“ (Буројевић,
2014: 105).Симболика вина(грожђа) и
хлеба(жита) је препознатљива у хри
шћанској светој тајни причешћа, „сама
берба грожђа је симбол Страшног
суда на крају времена“ (Бидерман,
204: 428), а Божји виноград је слика
поново дарованог раја за праведнике.
Шумановићев ликовни опус обилује
и сликама са мотивом жита, плодног
поља, њиве и воћњака. Низ слика са
мотивом жита: Житно поље, 1933,
Житно поље са дрветом, 1935,
Жетва на Вождовцу, 1938, Житно
поље увече, 1938, Равница са зрелим
житом, 1939, Предео са пољем жита,
1939, Житно и кукурузно поље, 1940,
Жетва, 1940 (више слика истог нази
ва), Житно поље обасјано сунцем,
1940, Поља, 1940, Пут у пољу, 1941 и
још сличних слика, индицирају хроно
лошку повезаност овог мотива са гео
графским окружењем уметник а. У
паралелизму са мотивом жита у
песништву Растка Петровића, а све у
контексту хришћанске симболике у
којој се укрштају дела двојице уметни
ка, представе жита у ликовној визији
света сликарства Саве Шумановића
имају своје значајно место.
Растко Петровић и Сава Шумановић
су имали другачије манифестације
погледа на религију и хришћанство.
Песник је, по природи свог темпера
мента и свом авангардном уметнич
ком опредељењу имао екплицитнији,
радикалнији однос и тако је иступао
својим делом. Шумановић никада није
отворено и гласно полемисао са тра
дицијом и наслеђем тог типа, икона
Богородице и данас стоји на зиду
изнад кревета у једној соби Спомен
куће Саве Шумановића у Шиду. Ипак,
присуство и дубина хришћанског пои
мања света, било да јој се прилази са
једне или друге стране, неоспорни су
у њиховим стваралаштвима, а мотиви
грожђа, винограда, вина, жита и хлеба
и њихова симболика то недвосмисле
но доказују.
Непобитна чињеница коју су вери
фиковале све релевантне историје
српске књижевности и сликарства о
уметничкој величини и значају дела
Растка Петровића и Саве Шуманови
ћа чини се није умањила потребу да
се истраже и могуће, наговештене или
јасно видљиве поетичке везе међу
тим уметностима. Напротив, уколико и
најмањи допринос отвори бар једна
врата ка бољем разумевању њихове
уметности, он има смисла. Тежња ка
потпуном разоткривању тајни умет
ничког дела, ма колико то немогуће и
супротно божанској природи уметно
сти било, вечито постоји.
Крај фељтона

Тако је настао необичан циклус дечјих портрета и цео низ слика са сценама улице и сезонских дешавања на њој (нпр. Сеоска улица, 1939, Вејавица, 1939).
Значајно је, у овом хришћанском симболистичком плану сетити и првог Шуманвићевог циклуса Пасија (1919) , којим се отвара круг затворен Берачицама
(1942).
4
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Срећне бебе расту
уз сигурне родитеље

Отварање Роса школе родитељства

У

румској општини годишње се
роди преко 450 беба, а тренутно
има 280 трудница, тако да је за
будуће, али и нове маме и тате, веома
значајно отварање Роса школе роди
тељства.
Школа је 27. априла отворена у Дому
здравља Рума, а званичном отварању
су присуствовали представници Мини
старства здравља, Роса компаније,
румске општине и Дома здравља.
Др Весна Књегинић, помоћница
министра здравља истакла је вели
ки значај и улогу ових школа, што се
потврдило у досадашњој пракси буду
ћи да је у протекле две године отворе
но десет оваквих школа, а ове је наја
вљено још толико.
– Министарство здравља је посве
ћено примарној здравственој заштити.
Ово је један од начина да тај превен
тивни рад унапредимо и да родите
љи имају подршку у једном стручном,
саветодавном раду. Стручни тимови
се састоје од гинеколога, педијатра,
патронажних сестара и других специ
јалности, по потреби. Захваљујем се
Роса води као једној друштвено одго
ворној компанији која је препознала
значај ове услуге и њеном унапређе
њу, али и тиму румског Дома здравља.
Надам се да ће школа дати свој допри
нос у унапређењу здравља новоро
ђеним бебама, али и отклонити све
недоумице и питања њихових родите
ља који се у току трудноће, порођаја
или после порођаја јављају. Да им тај

период остане у једном лепом сећа
њу – истакла је др Весна Књегинић и
пожелела тиму успешан рад.
– Жеља нам је била да онима који
чекају бебу понудимо простор у којем
ће се осећати сигурно и где ће здрав
ствени радници својим саветима
помоћи трудницама и будућим родите
љима. Школа родитељства ће унапре
дити патронажну службу нашег Дома
здравља и кроз радионице и предава
ња родитељи ће се упознати са људи
ма који ће бринути о здрављу њихове
деце. Наш тим је задовољан што смо
ушли у круг 20 градова који су доби
ли ову Школу родитељства и захва
љујем Министарству здравља и Роса
води што су препознали значај бриге о
бебама и породици – истакла је прили
ком отварања Школе родитељства др
Јелена Стојанац Мрачевић, директор
ка Дома здравља Рума.
О томе колико локална самоупра
ва брине о трудницама, мајкама и
бебама говорио је Стеван Ковачевић,
председник СО Рума који је подсетио
да румска општина издваја средства
за вантелесну оплодњу, даје месеч
ну помоћ незапосленим породиљама,
новчану помоћ за бебе, родитељски
додатак али сада и бесплатан вртић
за сву децу.
– Добро је што ћемо нашим родите
љима моћи да помогнемо у тим првим
корацима у суочавању са тим великим
изазовом који се зове родитељство,
али и што ће сазнања шта је добро за

њихову децу добијати од стручних и
едукованих људи, а не да савете доби
јају од естрадних звезда или магова,
дакле оних којима то није струка. Зато
свима у овом пројекту желим успеха, а
ми ћемо им, као локална самоуправа,
помоћи у раду – рекао је Стеван Кова
чевић.
Нада Филиповић, представница
Роса воде истиче да им је жеља да
помогну родитељима да у миру и спо
коју одгајају своју децу.
– Захвални смо Министарству здра
вља које је препознало нашу жељу и
труд да помогнемо у најважнијој сфе
ри нашег друштва, породици. Наши
грађани су били ти који су куповином
нашег производа издвајали средства
за ове Школе родитељства. До сада их
је отворено десет, а преко 3.000 роди
теља и њихових беба је тако добило
непроцењиву подршку. Срећне бебе
расту уз сигурне и спокојне родитеље,
зато и ове године отварамо још десет
Школа родитељства – поручила је
Нада Филиповић.
еђу трудницама и младим мај
кама које су присуствовале
отварању ове школе је и Ивана
Орловић Зличић и њен син Јован.
– Верујем да ће ми доктори и сестре
помоћи у овој мојој новој улози и одга
јању детета. Мени је Јован прво дете и
свакако ћу посећивати све радион
 ице
како би га што боље одгајала – иста
кла је млада мама Ивана.
С. Џ.

М

34

M NOVINE

РЕПОРТАЖА

2. MAJ 2018.

ДИВОШ

Село на две стране

С

ело Дивош није увек било на
истом месту. Наиме најстарији
запис о Дивошу се појављује
1736. године али пре те године посто
јало је насеље Стари Дивош, још јед
но насеље Вађинци. То су били мали
засеоци који су се налазили по шуми
а онда су се из тих насеља спуштали
на ово место где је сада село смеште
но. Постоји велика и мала страна
села коју дели канал Јарош а насе
љавање Дивоша је почело са мале
стране. Ово село је више пута насе
љавано и расељавано због разних
утицаја, болести, наилажења војске,
али од 1736. године Дивош постаје
право насеље.
Дивош има око 1.300 становника.
Недалеко од села на југозападном
делу Фрушке горе налази се и мана
стир Кувеждин смештен у долини и
окружен шумом. Поред тога мештани
села Дивош се могу похвалити и изле
тиштем Рохаљ Базе које је назив
добило по подземним базама тачније
скровиштима локалног становништва
где су се у току Другог светског рата
повлачили људи из Дивоша, Лежими
ра и околних села. Склоништа су тада
била смештена на поседу дивошке
породице Рохаљ па отуда потиче у
први део назива. Како се могло чути
ово излетиште је најпосећеније у лет
њим периодима посебно у току прво
мајског уранка. У самом центру села
налази се Основна школа „Свети
Сава“, здравствена амбуланта, црква

Младен Малешевић

„Свети Георгије“, Месна заједница,
Дом културе и продавница.
Председник Савета месне заједни
це Младен Малешевић је објаснио
шта све село Дивош поседује, и додао
како је током свог мандата успео да
учествује у обнављању Дома култу
ре за потребе мештана.
– У селу имамо Удружење жена,
Удружење спортских рибол оваца,
ловце, карате клуб, и фудбалски клуб
са којим би могли да се похвалимо.
Из године у годину чланови фудбал
ског клуба све више напредују. Фуд
балски клуб „Хајдук“ је тренутно огле
дало нашег села али то не би било
тако да није било Стојана Кљајића
старог мештанина Дивоша који је уло
жио огроман новац у фудбалски клуб
тако да сав успех дугујемо њему.
Поред овога у току претходних годи
на, као млад човек ставио сам акце
нат на реновирање Дома културе који
је био у јако лошем стању. Направили
смо једну салу попут свечане која је

Душко Радичић

за 150 особа и која служи за одржава
ње прослава, венчања, веридбе –
каже председник Младен Малеше
вић.
Што се тиче туристичке перспекти
ве село може да се похвали са чак
три манастира у околини. Манастир
Петковица који је граница између
Дивоша и Шишатовца ,Ђипша који се
налази између Визића и Дивоша и
већ поменути манастир Кувеждин
једини манстир у Србији који је посве
ћен Светом Сави. Nајвише туриста
обилази управо манастир Кувеждин,
а неки чак дођу да би захватили воду
са извора који се налази у дворишту
манастира. По неким старим причама
вода са овог извора је лековита и пру
жа благодети ономе ко је попије.
Винар Душко Радичић мештанин
села је један од ретких који и дан
данас одржава виноград за своје
потребе али он додаје да то све теже
иде с обзиром на године које га сусти
жу.
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– Посадио сам виноград за своје
потребе пре тачно 30. година. И ево
први пут се десило ове године да до
јуче нисам могао да га порежем на
време. Мислим да ћу ове године бар
половину повадити јер не могу више
да стигнем да обрађујем. Иначе сам
велики љубитељ вина и уживао сам
да правим за себе и своје најближе.
Вино никад нисам продавао, само
сам поклањао мојим пријатељима –
каже Душко Радичић. Међутим он
додаје да време чини своје и да му је
жеља да одржи виноград и вино док
му се унук први пут не напије.
Према речима винара Душка Ради
чића ово село било најпознатије и по
производњи парадајза. Од 70 тих па
све до 90 година, док се није распала
бивша Југославија Дивош је био нај
већи прозивођач парадајза у тада
шњој Југославији. Око 500 хектара
парадајза се сејало годишње. Дневно
је из Дивоша излазило око 30 ак ками
она натоварених парадајзом.
И ово село се поред предивних пре

Све мање деце

Недостаје апотека

Др Јовица Станојевић

Као што смо већ споменули село
Дивош има сеоску амбуланту у којој је
тренутно троје запослених. Доктор,
медицински техничар и сестра. Абу
ланта ради сваког дана од седам до
два. Медицинска сестра Наташа
Мићић истиче како у амбуланту дола
зи велики број пацијената и каже да је
све већи проблем недостатак лекара
у селима јер већина њих дође да ради
у селу на краћи временски период, а

онда добија премештај у неко друго
место. Доктор Јовица Станојевић
истиче да је главни проблем у селу
недостатак апотеке. Мештани Дивоша
лекове још увек морају да узимају у
Чалми које има апотеку. Он наводи да
то представља проблем и људима јер
велики број пацијената чине старији
мештани села који су приморани да
превозом путују до оближње апотеке
да би подигли терапију.

дела које поседује може похвалити и
познатим Дивошанима који су за
живота оставили траг а потекли баш
из овог места. Један од познатих
Дивошана који су насељавали ово
село је био и епископ Стефан Ласта
вица, затим епископ Андреј Фрушић
као и новинар Димитрије Фрушић.
Како се могло чути од председника
Савета месне заједнице, наставника

у школи, и осталих мештана села
млади људи који оду ван села се рет
ко враћају. Добар део становништва
углавном чине старији људи, док мла
ди одлазе због школовања или посла,
али Дивошани се надају да ће се и то
променити.

Немања Панић

Организатор наставе у Основној
школи „Свети Сава“ и наставник срп
ског језика Немања Панић каже да
тренутно школу похађа 81 ђак, али
тај број се са годинама смањује.
– Поред наших ђака овде нам
долазе и ђаци из Старе Бингуле тако
да тренутно имамо петоро њих који
похађају наставу заједно са нашим
основцима. У школи има 20 учитеља
и наставника и имамо осам одеље
ња. Међутим сваке године има све
мање и мање ђака. Оно што је битно
у последње време то је да су деца
петог до осмог разреда на такмиче
њу које организују наставници енгле
ског језика у Србији освојили прво
место са видеом „Сачувајмо воду,
сачувајмо живот“. Били су први на
територији целе Србије – каже Нема
ња Панић и додаје да су ученици
поред тога што су мотивисани за уче
шће на разним такмичењима пре
свега изузетно вредни и послушни.
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Центар села

Андреа Димић
Фото: Владимир Цуцанић
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Кућа Удицки на Житном тргу (прва с десне стране)

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа са два лика
Д

анас је тешко претпоставити на
основу спољашњег изгледа да се
једна од најстаријих кућа на Жит
ном тргу, стара више од два века скри
ва иза модерне фасаде, коју је кроз
своју познату историју, као кућа кожар
ских трговаца, аутобуска станица и
продавница конфекције добила током
тридесетих година прошлог века. При
ликом обнове изгубила је ранији „нир
нбершки забат“, један од четири на
тргу, као сведочанства немачког утица
ја, који се посредно преко аустроугар
ске архитектуре проширио на све
делове тадашњег царства. Као после
дица указа царице Марије Терезије из
1765. године, којим је дозвољено досе
љавање трговаца, углавном Срба из
Турске, Цинцара, Грка и Немаца, који
су подизали овде своје куће и радње
формирао се нови трг, а трговачки цен
тар града померио са трга Светог Сте
фана на овај плато.
Кућа већ читав век припада породи
ци Удицки, као једне од оних која се
најдуже одржала на тргу. Милан Удиц
ки се доселио из Кикинде 1884. године,
пошто се упознао и венчао са Јеленом
Грујић, ћерком просветног радника из
Јарка. По предању венчао их је сам
темишварски епископ у митровачком

Саборном храму 1879.године. Овај
податак може се објаснити чињеницом
да су бројни Удицки живели у Теми
швару, где су стицали познанства са
тамошњим живљем, са којим су се и
сами сродили, те није необично да су
уговорили присуство самог темишвар
ског епископа на венчању. Верује се да
је Милан, кикинђански чизмар по дола
ску у Митровицу прво отворио своју
чизмарску радњу, а касније продавни
цу за трговину кожом управо у овој
кући на Житном тргу, да би касније
откупио целу кућу. Готово сви Удицки, а
било их је у Кикинди, Зрењанину и око
лини, Меленцима и Српској Црњи су се
бавили чизмарским занатом. Милан је
имао десеторо деце, која су сва рође
на у Митровици осим најстаријег Јова
на, митровачког учитеља и школског
надзорника и за оно време прилично
познатог дечијег песника. По Јовану је
једна улица у граду добила име, упра
во она наспрам куће према насељу
„Матије Хуђи“ у којој су живели по
доласку у град и у којој је Јован бора
вио до своје смрти. У овој кући у Фру
шкогорској, касније Железничкој улици
за коју се верује да ју је Јелена насле
дила од оца, породица Удицки је живе
ла све до 1913. године, када су од

Пише:
Марија Вукајловић

Николе Поповића купили кућу на Жит
ном тргу.
У кући на Житном тргу налазиле су
се две радње, једна за трговину кожом
и друга прво Мијатовићева, а затим
Стајићева књиговезачка радња, које су
узимане у закуп. У продајном делу
кожаре „Милан Удицки“ по зидовима су
висили боксови танких кожа, а на три
сталаже дебеле коже за ђон. Бошко
Удицки није делио исту љубав према
кожарском занату попут оца, трговао је
кожом до очеве смрти, а потом је купио
земљу, саградио салаш и почео земљо
раднички живот. Трговачка радња за
кожу дата је у закуп. То ће бити и њени
последњи дани. Милан је умро пред
рат, а Бошко бива стрељан на митро
вачком гробљу 1942. године.
ошко и Љубица су имали четири
сина, али је само најмлађи Пре
драг остао у животу. Два брата
умрла су још као деца, а брат Лазар,
гимназијалац одведен је заједно са
оцем и пострадао је у логору. Љубица
потиче из породице Декански, која је
поседовала простране плацеве на
месту данашњег насеља „Деканске
баште“, или како га Митровчани у жар
гону зову „Деканац“, који управо овој
породици дугује своје име.
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Кућа Удицки данас

П

осле очеве смрти Бошко Удицки
1938. године предузима опсежну
реконструкцију фасадног дела
куће у којој је са породицом живео. Том
приликом је уклоњен карактеристични
заобљени „нирнбершки забат“ и поста
вљена за оно време изузетно модерна
фасада, која је прекрила стару спратну
кућу. Овом интервенцијом изгубио се
сваки спољашњи траг старије грађеви
не у фасадном делу и само унутра
шњост сведочи њену изузетну старину.
Приликом овог грађевинског подухвата
избијени су већи отвори и постављени
нови дрворезбарени излози, који су
сачувани до данас, а фасада је једним
делом проширена. Тридесете године су
биле време, када је направљен заокрет
према модерној архитектури и када се
напушта дотадашња градитељска
пракса. Чисте фасаде без украса,
карактеристични равни фронтони, који
се у бочном делу грађевине степенасто
спуштају на доле, где су једини украс
широке хоризонталне спојнице и једно
ставни оквири без моделације око про
зора сведоче дух модерне архитектуре.
После рата Љубици је одузета кућа и
сва земља, а у приземном делу отворе
на аутобуска станица. Испред куће се
налазила станица за градски превоз, а
у бившем кожарском локалу чекаоница
са клупама и шалтером на месту нека
дашњег магацинског простора. Удови
ца Љубица, је остала сама са сином,
без средстава за живот и само један
непредвиђен догађај или нека виша,
небеска правда су преокренули њену
судбину. Када је ударио гром у теле
фонске водове аутобуске станице, она
је хитно морала бити измештена.
После седмогодишње борбе, Љубица

је уз помоћ адвоката Лазара Татића,
успела да поврати кућу у власништво.
Да би ишколовала сина, продаје лока
ле, а син јој је био све, једина нада и
утеха, после свих мука кроз које је про
лазила.
Локали су купљени од стране два
шнајдера: Мањко Михајло, чији потом
ци су га сачували у власништву до
данас и Ходоба Стеван, чија радња је
четири пута мењала власнике. Иако се
у њој највише трговало конфекцијском
робом, од „Слободине“, преко Врапче
ве до комисионе радње Михајловић
Зорке, данас се у њој налази продавни
ца дечије обуће „Павле“. У другом
локалу, који је једно време био у закупу
Брунине златарско-кујунџијске радње,
поново се налази кројачк а радња,
Петра Мањко, који је наставио очеву
занатску делатност. Све куће на Жит
ном тргу леже на сводовима, чији теме
љи се ослањају на зидине древног
античког града Сирмијум. У подрум
ском делу могу се видети остаци два
камена зида, а колико сећање служи
садашње становнике подрум никад
није био под водом, иако се кућа нала
зи недалеко од реке Саве.
Зидана од цигле и набоја, са каракте
ристичним тремом са бочне стране
грађевине како у приземном, тако и у
спратном делу старинских лучно засве
дених отвора, знатном дебљином зидо
ва и нижим стропом, него у каснијој
градњи представља једно од драгоце
них сведочанстава живота трговачког
слоја градског становништва, пре више
од два века. Више пута је покушавано
да се овој старој грађевини врати прво
битан изглед, али тај прилично скуп
подухват до данас није реализован.

Предраг Удицки је после завршеног
Правног факултета 1961. године цео
радни век провео у тужилаштву, прво
као општински јавни тужилац, а затим
као заменик окружног јавног тужиоца
до пензион
 исања. Као и његов стриц
Јован бави се писањем, аутор је једа
наест књига поезије и прозе. Поред
тога слика аматерски, напомињући да
је све своје слике наслик ао после
шездесете, када је отишао у пензију.
Почео је са сувим пастелом и то у знак
поштовања према своме учитељу ака
демском сликару и професору Брани
Јолеру. Супруга Анкица је први правник
запослен у Заводу за заштиту спомени
ка културе у коме је од 1972. године
радила правне послове на заштити
споменичког наслеђа. Док ми с љуба
вљу показује мастионице, упијаче и
ручно рађене печате, све поклони
захвалности учитељица, којима је
Јован Удицки био надзорник, примећу
јем колико се ова рођена Београђанка
сродила са митровачком историјом
породице Удицки.
покушају да разрешим још по
неку загонетку ове породице
затичем Предрага у прављењу
списака за прославу 63 године матуре,
генерације 1955/56. митровачке гимна
зије. Иако је одрастао, како сам каже
под оптерећењем „црних марама”, док
говори увек има неки благи осмејак на
лицу. Овај средовечни брачни пар
представља, још увек без конкуренције
најстарије и најверније посетиоц
 е свих
културних манифестација у граду. Неу
морно следе своја, давно зацртана
правила.
У следећем броју:
Волерова кућа

У
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2. мај
1892. Рођен немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
Црвени Барон, најславнији
немачки авијатичар у Првом
светском рату. Током рата обо
рио више од 80 авиона. Поги
нуо у ваздушној бици у априлу
1918.
3. мај
1469. Рођен италијански држав
ник и историчар Николо Макија
вели, аутор дела “Владалац”, у
којем је изнео схватање да вла
дар не треба да бира средства
да би постигао циљ, из чега
касније изведен појам макијаве
лизам.
1898. У Кијеву рођена израел
ска државница Голда Мабович
Мејрсон, Голда Меир, прва
жена-премијер Израела, од
1969. до 1974.
4. мај
1980. Умро председник СФРЈ
Јосип Броз Тито, вођа југосло
венских партизана у Другом
светском рату и лидер Комуни
стичке партије Југославије. Био
вођа Покрета несврстаних
земаља.
5. мај
1818. Рођен немачки филозоф
Карл Хајнрих Маркс, теорети
чар модерног социјализма и
комунизма.
1821. Умро француски цар
Наполеон И Бонапарта, један
од највећих војсковођа у исто
рији, чији су освајачки походи
изменили Европу. Умро на
острву Света Јелена као бри
тански затвореник.
6. мај
1237. У манастиру Милешева
сахрањене су мошти Растк а
Немањића – Светог Саве.
1856. Рођен је аустријски пси
хијатар Зигмунд Фројд, оснивач
психоанализе.
7. мај
1945. Немачка потписала доку
мент о безусловној капитулаци
ји у Другом светском рату. Доку
мент у Ремсу потписали фелд
маршал Јодл у име Вермахта и
генерал-пуковник Бедел Смит у
име америчких и британских
снага. Француски и руски офи
цири били сведоци. Документ о
окончању рата потписан 9. маја
у Берлину.
8. мај
1794. У Паризу је, по налогу
Револуцион
 арног суда, гиљоти
ном погубљен француски хеми
чар Антоан Лавоазије, оснивач
модерне хемије. Формулисао је
закон о неуништивости матери
је и открио процес оксидације.
1815. На брду Љубић, код Чач
ка, Срби су у Другом српском
устанку потукли троструко јачу
турску војску
1900. Српски физичар Михаило
Пупин патентирао је у Њујорку
апарат за телефонске и теле
графске преносе на велике уда
љености.

2. MAJ 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Верујете у
своје пословне визи
је, али понек ад је
тешко
покрен ут и
почетно интересовање и ства
ралачки ритам међу сарадници
ма. Имате утисак да се све сво
ди на принцип узимања и дава
ња али не и на ваше задовољ
ство. Чини вам се како се нала
зите у фази носталгичног распо
ложења, могуће је да вам недо
стају нечије присуство емотивна
пажња.
БИК: Уместо да дру
гима велик одушно
нудите своју помоћ,
обратите пажњу на
своје проблеме и затражите
нечију подршку. Важно је да
измирите неке финансијске
рачуне или обавезе које имате
према блиским сарадницима.
Ваше речи на звуче довољно
искрено пред вољеном особом.
БЛИЗАНЦИ: Потреб
на амбициозност или
нескромност у про
цени личних могућ
ности узрокује различите неспо
разуме у кругу сарадника. Непо
требно се запетљавате у неке
нове пословне ситуације које
вас додатно везују пред сарад
ницима. Делујете узнемирено
не успевате да остварите своје
емотивне планове на начин на
који сте то замислили.
РАК: Могуће је да
нове обавезе дожи
вљавате, као велики
терет или извесну
неправду коју вам намеће бли
жа околина. Комплетну ситуац
 и
ју на пословној сцени треба да
анализирате са одређене дис
танце. Осетљивији сте него
обично и теже разликујете исти
ну или своје субјективне жеље у
односу на реалне могућности.
ЛАВ:
Пословн офинансијски добитак
који очекујете изне
нада одлази у нечије
руке, без обзира на ту ситуацији
сачувајте присебност духа.
Уместо да тугујете за пропуште
ном приликом потражите своју
добитничку комбинацију, али на
некој другој страни. Прикрива
ње истине пред вољеном осо
бом подстичете своју несигур
ност.
ДЕВИЦА: Одлажете
своје обавезе у нади
да чините значајан
уступак. Ипак одре
ђена услуга коју чините не пред
ставља добро решење. Схвати
ћете да вам неко намеће теже
критеријуме од оних које доби
јају ваши сарадници. Налазите
се у стању емотивног искуше
ња, због присутне несигурности
и мино своје воље пристајете на
компромисно решење које пред
лаже блиска особа.

ВАГА: Делујете сна
лажљиво пред сарад
ницима, али имате
лош предосећај. Не
желите да вас неко доводе у
непријатну ситуацију и не прича
те превише о својим намерама.
Предност дајете практичним
аспектима у пословању. Парт
нер тренутно нема превише раз
умевања за ваша изговоре.
Избегавајте конфликтне ситуа
ције и неку јавну расправу.
ШКОРПИЈА: Имате
добру вољу и преузи
мате одговорност за
крајњ и
исход
у
пословним преговорима. Без
обзира ма вашу сналажљивост
не можете да контролишете низ
догађаја на пословној сцени и
своје сараднике. Прихватите
мишљење већине. Нема разло
га да се понашате надмено у
друштву блиске особе. Избега
вајте стресне ситуације.
СТРЕЛАЦ: Налазите
се у помало необич
ној пословној ситуа
цији. Имате утисак да
неко од сарадника контролише
ваш начин рада, али из вама
непознатих разлога. Многа пита
ња која имате, за сада остају без
задов ољ ав ајућ ег
одгов ор а.
Немојте дозволити да у вама
превлада сумња према вољеној
особи. Обратите пажњу на пра
вилнији начин исхране.
ЈАРАЦ: Ваша инспи
рација и креативно
расположење делују
подстицајно на око
лину. Импонује вам сазнање, да
вас сарадници представљају
као врло успешну или несваки
дашњу особу. Важно је да се
остварите на различитим пољи
ма. У одређеним ситуацијама
свесно користите своје завод
ничке манире у односу на блиску
особу.
ВОДОЛИЈА: Делује
те самоуверено и
енергично. Ваш стил
изражавања околина
тумачи на различите начине,
али ви не одустајете од својих
циљева. Варујете да се налази
те на корак до неког значајнијег
успеха. Имате намеру да освоји
те нечију наклоност, али показа
ће се да то чините на погрешан
начин или са великом дозом
претеривања.
РИБЕ:
Успеш но
предвиђате нечије
пословне потезе и
умете да наметнете
своје мишљење. На срећу, око
лина поштује ваш успех и улогу
у заједничкој акцији. Обратите
пажњу на корисне информације
које стижу са различитих страна.
Обратите пажњу на корисне
информације које стижу са раз
личитих страна.

Crkveni
kalendar
Среда, 2. мај (19. април)
Преподобни Јован Ветхопе
шчерник (Преполовљење)
Четвртак, 3. мај (20. април)
Преп. Теодор Трихина; Преп.
Јоасиф Српски; Свети Николај
Жички
Петак, 4. мај (21. април)
Свети свештеномученик Јануа
рије
Субота, 5. мај (22. април)
Преп. Теодор, Сикеот; Свети
свештмуч. Платон Бањалучки
Недеља, 6. мај (23. април)
Свети великомученик Георгије
–Ђурђевдан
Понедељак, 7. мај (24. април)
Св. Сава Стратилат; Св. Сава
Ердељски; Св. свештеномуч.
Бранко
Уторак, 8. мај (25. април)
Свети апостол и јеванђелист
Марко - Марковдан

Пуњена
салама од
пилећих батака
Састојци: 1,2 комада пилећег
батак а са карабатаком, веза
рузмарина, 200 г суве шљиве,
бибер по укусу, 200 г Карнекс чај
не кобасице, веза мајчине души
це, со по укусу.

Припрема: Пилеће батак е
расећи и извадити кост. Батаке
потом чекићем излупати, и споји
ти тако да добијемо правоугао
ник. Потом батаке зачинити сољу
и бибером, посути зачинским тра
вама и на један крај сложити Кар
некс чајну кобасицу слајс, на њу
ставити суве шљиве па све уро
лати у саламу. Добијену саламу
умотати у фолију и пећи на загре
јаној пећници 45 минута на 200
степени. Испечену саламу сећи
по укусу на танке кришке, служити
са пире кромпиром и сосом по
жељи.

• Ако желиш да будеш
изнад свих обеси се!
• Једног дана киша је
падала два дана!
• Боље кисео осмех него
слатка гримаса.
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ЖОК „РУМА“

Догодине у
вишем рангу
Одбојкашице ЖОК „Рума“ од
ће наредне године играти у
Првој Б лиги Србије.
Наиме, оне су прелаз у виши
ранг такмичења избориле на
домаћем терену, јер је у румској
Хали спортова од 20. до 22.
априла игран финални плеј оф
турнир за попуну Прве Б лиге
Србије.
Поред румских одбојкашица
пласман у виши ранг такмиче
ња су добром игром заслужиле
и играчице „Радничког“ из Бео
града.
Румске одбојкашице су овим
пласманом оствариле и свој
циљ за ову сезону, а на помену
том турниру су оствариле две
победе, над зајечарским „Тимо
ком“ и екипом „Бамби“ из Прије
поља.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спортске игре
младих
У уторак, 24. априла, у Град
ској кући у Сремској Митровици
одржана је конференција за
медије поводом отварања ово
годишњих Спортских игара
младих. Том приликом, медији
ма су се обратили начелник
Градске управе за образовање,
културу и спорт Града Сремска
Митровица Илија Недић, пред
седник Спортског савеза Града
Сремска Митровица Немања
Црнић, као и председница
Спортских игара младих Србије
Ивана Јовановић.
Према њиховим речима, ова
манифестација ове године
добија посебан значај, јер је
Сремска Митровица ове године
домаћин на отварању регио
налног такмичења у оквиру
Спортских игара младих. Како
кажу, циљ је да се у ову мани
фестацију укључи што више
наших најмлађих суграђана,
али и све оне деце која живе и
ван Сремске Митровице. За све
школарце који се школују у под
ручним одељењима митровач
ких школа, а који желе да се
прикључе манифестацији, биће
организован превоз.
Спортске игре младих свеча
но ће бити отворене, симболич
но, на некадашњи Дан младо
сти, 25. маја, а том приликом на
централног градском тргу одр
жаће се и концерт сарајевске
рок групе Црвена јабука. Уче
сници ће се такмичити у више
различитих спортских дисци
плина на око 10 спортских тере
на на различитим локацијама у
граду, а у плану је да се мани
фестација прошири тако да
обухвати и средњошколце.
Н. М.
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ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Немојте нас заборавити

Са изложбе у Музеју Срема

У

четвртак 26. априла
у митровачком Музе
ју отворена је изложба
под називом Немојте нас
заборавити, поводом јубиле
ја 100 година од Великог рата.
На изложби су представље
не фотографије првог срп
ског фото репортера и аутора
документарних фотографија
Ристе Маријановића које су
од непроцењиве вредности
и датирају још из Првог свет
ског рата.
О изложби је говорио исто
ричар и кустос у Народном
музеју у Шапцу Бранислав
Станковић. Изложбу је отво
рио председник скупштине
општине Сремска Митровица
Томислав Јанковић, а поред
њега изложби је присуствовао
директор Музеја Срем Саша
Бугаџија као и бројни посети
оци који су својим доласком
подржали ову изложбу. Про
јекат „Немојте нас заборави
ти“ је почео управо истоиме
ном изложбом која је свечано
отворена у Галерији САНУ и
управо том изложбом је Гале
рија САНУ обележила стоту
годишњицу почетка Великог
рата. За месец дана изложбу
је видело 20.000 посетилаца

чиме је постала најпосећени
ја изложба у Србији.
Председник Скупштине
Града Томислав Јанковић је
истакао да ове фотографије
осликавају један део славне
али болне прошлости српског
народа и додао је да је ова
изложба неми сведок свих
страдања српског народа у
великом рату које не смемо
заборавити.
Историчар и кустос Брани
слав Станковић који је гово
рио о изложби је објаснио
шта заправо представљају
ове ратне фотографије.
– На овој изложби митров
чани ће моћи да виде 60 радо
ва Ристе Маријановића првог
српског ратног репортера који
је пореклом из Шапца али је
велику каријеру направио у
Паризу. Када је почео Први
светски рат њега је позвао
шеф обавештајне службе вој
ске Краљевине Србије Драгу
тин Димитријевић Апис да то
забележи, и да своје контакте
у свету и Европи искористи да
би испричао неку причу о рат
ној драми која се догађала на
балканском полуострву. Он је
заиста од самог почетка рата
до повлачења преко Албани

је све то забележио. Он се
на великој савезничкој изло
жби у Паризу, у музеју Лувр
представио са овим фото
графијама које ће сада моћи
да и види митровачка публи
ка. Затим је те фотографије
представио у Њујорку и Лон
дону – каже историчар Брани
слав Станковић.
Он додаје да ова изло
жба представља сликовни
цу Првог светског рата и на
неки начин подсећа оне који
већ нешто знају на оно што се
десило, а са друге стране учи
оне којима су дешавања која
су се дешавала у рату непо
знаница.
Изложбу су приредили:
Народни музеј Шабац, Војни музеј Београд, Музеј града Новог Сада, Рукописно
одељење Матице Српске,
Српска читаоница у Иригу,
Галерија Матице српске, Спомен-збирка Павкла Бељанског, Завод за заштиту споменика културе града Београда,
Народни музеј Краљево и
Војна академијa. У музичком
делу програма су учествова
ли ученици музичке школе
„Петар Кранчевић“ .
Андреа Димић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Позив ликовним уметницима
Културни центар Пећинци позива све пуно
летне ликовне уметнике, аматере и професи
оналце, из наше општине да се јаве директору
или организатору ове установе због учешћа на
манифестацијама које Културни центар пла
нира у наредном периоду. Једна од њих је и
Општинска смотра ликовних уметника амате
ра општине Пећинци.

Учешћем на манифестацијама Културног
центра уметници добијају прилику да изађу из
анонимности, да њихов рад буде јавно презен
тован, да стекну нова пријатељства и да раз
мене искуства са другим уметницима.
Заинтересовани уметници могу контактира
ти Културни центар путем телефона: 022/436237.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Слободно
време

И
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МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Прича се по граду
Пише:
Драгана Попов

маш ли слободног времена да време и особа их користи максимално.
идемо, урадимо, договоримо Позориште, биоскоп, дружење, раз
се? То су питања која су у свако говарање са цвећем. И нема те силе
дневној употреби са људима у нашем која би то на било који начин спречи
окружењу. Наравно, увек мањка то ла. Људи од става. Шта има везе што
слободно време. Никад га довољно. гомила веша чека. Прозори „плачу”,
А ми тако жудимо за том категоријом прашина на све стране. Ма, то је моје
„слободно време”. Погубимо се у сва слободно време и користим га како ја
кодневним обавезама, у недостатку хоћу! – поручују конзументи ове кате
добре организације (што ће ретко ко горије. Ја једноставно нисам из те при
да призна). До слободног времена се че. И кад имам слободног времена
тешко долази. Шта је слободно време? размишљам о обавезама у наредном
Да ли су то тренуци после обављеног периоду, а да нешто не би заборави
посла? Завршетка обавеза. А обавезе ла правим и списак. Онако бапски.
су многобројне. Иди на посао, после После тај списак оставим на „сигурно
сврати на пијацу, не заборави отићи у и видљиво место” и гле чуда он увек
маркет, иди код кројачице по скраћене на волшебан начин бива затурен, а ја
фармерке, ако стигнеш плати рачуне, онда другу количину слободног вре
скувај ручак. И кад све то и још
много других ствари урадиш…
Кад размислим,
слободно време. И шта уради
ја никад и нисам
ти са тим слободним временом.
Шетати поред реке (ми нема
имала неки хоби. Никад
мо реку) и отпустите све мисли
саветују стручњаци. Дакле то
никакве жеље по том
у старту отпада као могућност.
питању. Можда да
Слушање неке музике која опу
шта (једино да потражим неке
научим трбушни плес,
своје старе и прашњаве вре
онако у кућној варијанти.
мепловске cd-ове, ова музика у
тренду ме нервира). Брчкање у
Има снимака на
мирисној кади? Ма, да. Сваких
пар минута би ми неко лупао на
интернету, па
врата и питао кад ћеш да иза
да покушам. Или
ђеш? Баш ћу се опустити! Да
медитирам? Хм… за то је потре
да правим специјалитете,
бан мир и тишина, а ја треба да
мешам укусе и дајем им
одговорим на многа питања која
долазе са сто страна. Треба се
необична имена. Не! Моја
препустити активностима које
ће ме учинити радосним. Рекре
кухиња је и онако
ација?
експериментална.
Ко још за то има времена?
Договорити се, па психички се
Никад не знаш шта
спремити, обући одговарајућу
ће да испадне
опрему и онда скакати неких
сат времена у простору где су
пре вас неки други покушавали да сло мена користим да се присетим шта је
бодно време „убију” напорним вежба тамо писало и правим нови списак. И
њем, где све мирише на зној, праши тако у круг. Сигурна сам да нисам једи
ну и неке друге мирисе. Не могу. Хеј, на која на овај начин користи слобод
но време. Углавном су у тој категорији
а хоби?
Показати своју креативност, експан жене, јер оне имају мнооого обаве
зију своје личности, јачање самопоу за. Толико да се многе на спомиња
ње слободног времена само „кисело”
здања.
Кад размислим, ја никад и нисам осмехну. Да ли су и наши преци имали
имала неки хоби. Никад никакве жеље слободно време? И како су га користи
по том питању. Можда да научим трбу ли? Да још нешто ураде. Тако да сам
шни плес, онако у кућној варијанти. решила да кад уграбим мало слобод
Има снимака на интернету, па да поку ног времена да одем до библиотеке
шам. Или да правим специјалитете, и узмем „Васкрсење” Лава Толстоја и
мешам укусе и дајем им необична поново уживам. А сад идем да то ста
имена. Не! Моја кухиња је и онако екс вим на списак да не заборавим. Кажу
периментална. Никад не знаш шта ће да је Чехов рекао да ако желиш имати
да испадне. Знам неке који су слобод мало времена – ништа не ради. Има
но време довели до култа. То је свето смисла!

У четвртак, 10. маја, са почетком у 20
часова на великој сцени митровачког позо
ришта „Добрица Милутиновић“ одиграће се
представа под називом „Прича се по гра
ду“. Ова интригантна комедија, у режији
Сташе Копривице, говори о томе како један
злобни трач може да преокрене животе чак
четири жене наглавачке.
Радња се врти око клупка лажи, интрига
и самозаваравања, које почиње да се
одмотава, а вишедеценијско женско прија
тељство бива доведено у питање. Ово је
комад о површности и лажима, љубави и
пријатељству, као и прича о проблемима са
којима једна жена може да се суочи у сво
јим најбољим годинама.
У представи играју: Олга Одановић,
Дубравка Мијатовић, Анастасија Мандић и
Сена Ђоровић.

РУМСКА ГИМНАЗИЈА

Прва награда за хор

Гимназијски вокални састав имао је успе
шан наступ је на ваљевском фестивалу
хорова „Хорфест“. Трећи „Хорфест“ одржан
је у Ваљеву од 20. до 22. априла.
Хор Гимназије „Стеван Пузић“ је освојио
прву награду у категорији вокалних група и
титулу победник а категорије. Вокални
састав је на такмичењу предводила профе
сорица Марија Ратанчић, а у гимназијском
хору су певале: Марија Кркић, Јелена Тео
филски, Божидарк а Штимац, Милица
Весић, Адријана Кржић, Милена Грујић,
Милица Зелић, Јелена Здравковић и Теодо
ра Карановић.

КЦ РУМА

Дуге шетње
„Дуге шетње“ је назив изложбе слика
Весне Марковић која је 24. априла отворе
на у Галерији румског Културног центра.
Реч је о сликама, уље на платну, из послед
њег опуса ауторке која је, како је истакла
историчарка уметности Милијана Јовано
вић, позната по томе што стално истражује
нове уметничке и сликарске изразе.
– Сликарка нас позива на дуге шетње по
пределима на којима доминира боја, пре
дели су полуапстрактни, а из слика просто
може да се наслути музика – рекла је
Милијана Јуца Јовановић.
С. Џ.

СИРМИУМАРТ

Младе жице
Осми фестивал тамбурашке музике
омладинских орекестара и малих тамбура
шких састава по називом „Младе жице“ одр
жаће се 4. маја у митровачком позоришту
„Добрица Милутиновић“ у 18 часова. Орга
низатор фестивала је Ценар за културу
„Сирмиумарт“. Као и до сада фестивал ће
бити ревијалног карактера а ове године у
програму учествују: Дечији оркестар Град
ског тамбурашког оркестра „Бранко Радиче
вић“ из Руме, Омладинска тамбурашка сек
ција Хрватског културно-просветног дру
штва „Матија Губец“ из Руме, Тамбурашки
оркестар Основне музичке школе „Петар
Кранчевић“ из Сремске Митровице и Тамбу
рашки оркестар „Срем“ Центра за културу
„Сирмиумарт“ који је домаћин фестивала.
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ПРОЛЕЋЕ У НАМА

Љубав у аматерским срцима

Са концерта ФА Класје

П

ролећни сусрети аматера у
априлу у целој Војводини у
пуном јеку. До сада одржана
покрајинска смотра рецитатора, зон
ске смотре дечјег фолклора и драм
ског стваралаштва. На 49. покра
јинској смотри рецитатора „Песниче
народа мог“ која је одржана од 20. до
22. априла у Сечњу Срем је имао 41
рецитатора у све три категорије. Нај
више је било рецитатора млађег узра
ста, 15 који су се такмичили у кази
вању лепе речи првог дана смотре.
Међу 18 најбољих који су награђени
златном дипломом су Јаничић Петра
из Инђије и Јовановић Лаура из Шида
која се пласирала и на републичку
смотру и која се нашла и међу три нај
боља рецитатора на смотри. У сред
њем узрасту од 13 рецитатора из Сре
ма златну диплому, којом је награђено
чак 22 рецитатора, освојило је седам
сремских рецитатора: Аничић Срна
из Шида, Зорњан Ивана из Ердеви
ка, Лукић Јована, Михајловић Урош
из Инђије, Ардала Јелена, Огњеновић
Љубица и Симендић Андреј из Старе
Пазове. Двоје рецитатора ће се наћи
међу девет представника Војводине
на републичкој смотри Михајловић
Урош и Симендић Андреј. Међу чак
26 рецитатора (иначе је предвиђено
18) награђених златном дипломом
шест је из Срема: Башић Николи
на, Вучановић Горан, Зец Ања, Ива
нић Лук, Петковић Марко из Сремске
Митровице и Руман Јана из Старе
Пазове. Међу девет рецитатора који
ће наступити на републичкој смотри,
Срем нема ни једног представника.
Републичка смотра ће се одржати у
мају у Ваљеву.
На зонској смотри дечјих фол
клора која је одржана 22. априла у

Старој Пазови наступило је 14 фол
клорних ансамбала који су се такми
чили у три категорије. Највише је било
представника из Старе Пазове. Два
ансамбла су наступила у категорији
фолклорних традиција КУД „Соко“ из
Инђије и СКУД „Херој Јанко Чмели“ к
из Старе Пазове. У категорији деце
млађег узраста било је пет ансам
бала. Поред већ поменутих ансамба

За три недеље
ФА „Класје“ ће
учествовати на првој
маниифестацији „Дани
Старе Пазове у
Братислави“ а крајем
маја и наступ на
фестивалу словачког
фолклора у Гложану,
где ће се ова
генерација „Класја“
представити са првом
кореографијом овог
ансамбла која на сцени
живи већ 26 година
ла наступили су и ансамбли из КУД
„Бранко Радићевић“ из Старе Пазо
ве, КУД „Бранко Марковић“ из Сур
дука и КУД „Бранко Радичевић“ из
Нових Бановаца. СКУД „Херој Јанко
Чмелик“, КУД „ Бранко Радићевић„ и
фолклорни ансамбл „Дукат“ из Старе
Пазове, КУД „Младост“ и ОКУД „Свети
Саво“ из Нове Пазове, КУД „Др Ђор
ђе Натошевић“ из Новог Сланкамена
и КУД „Бранко Радичевић“ из Нових

Бановаца наступили су у категори
ји фолклорних ансамбала старијег
узраста. По оцени селекторке Дајане
Костић и ове године је зонска смо
тра дечјих фолклорних ансамбала
била је добра. Резултати са ове смо
тре ће бити познати када се заврше
све зопнске смотре дечјих фолклор
них ансамбала а последња је 5. маја.
Музички фестивал деце Војводине ће
се бити 3. јуна у Бачкој Тополи.
Недеља је у Старој Пазови била
празник за љубитеље фолклора, јер
после зонске смотре фолклора, одр
жане пре подне, увече је фолклорни
ансамбл „Класје“ СКУД-а „Херој Јан
ко Чмелик“ целовечерњим концер
том обележио 26 година од постојања
под овим именом. Програмпод нази
вом „Ми смо као они“ је био у знаку
маски, које су се одувек користиле у
разним ритуал
 има и народној тради
цији. Маскирања у народним обича
јима била су инспирација кореогра
фу овог ансамбла Златку Руману који
је на сцену поставио лажну свадбу
са успешним маскама и шаљивим
песмама као и кореог рафију „Ми смо
као они“ по којој је концерт и имено
ван и у којој су младићи наступили
као девојке, а девојке као младићи.
На годишњем концерту су наступи
ли и вокални солисти овог ансамбла,
народни оркестар и две дечје фол
клорне групе овог друштва. За три
недеље ФА „Класје“ ће учествовати
на првој маниифестацији „Дани Старе
Пазове у Братислави“ а крајем маја и
наступ на фестивалу словачког фол
клора у Гложану, где ће се ова гене
рација „Класја“ представити са првом
кореог рафијом овог ансамбла која
на сцени живи већ 26 година.
Ана Симоновић

