NOVINE
M
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII
3. OKTOBAR 2018. • BROJ 876 • CENA 50 DINARA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Stevan Kazimirovi}:
Promocija
Op{tine Irig

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.m-novine.com

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ЛУМЕНИС

Вођење пословних књига за:
• привредна друштва
• предузетнике
• пољопривредна газдинства
• удружења грађана
• буџетске кориснике
Пореско саветовање
Трансферне цене
Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а
Тел: 022/611-556
066-643-73-53

REGIONALNI SAJAM PRIVREDE U NOVOJ PAZOVI:

Divan je
privredni Srem
INTENZIVNO ULAGAWE
U INFRASTRUKTURU:

Jesen u Rumi
u znaku
gra|evinskih
radova

3. OKTOBAR 2018.

SADA
&
OVDE
Pi{e: Svetlana
Cucani}

К

ако године пролазе сама себи све
више личим на мисице (не по
изгледу, наравно) које увек дају
исти одговор на питање о томе за шта
се залажу и шта би људима пожелеле.
Одговор је увек исти, мир у свету. Тако
и ја. Само да је мир у свету, да се људи
договоре, да буду, што би рекли, браћа,
кад то већ и јесу. Ваљда. Зато са ову
моју кратку памет нисам могла да веру
јем да ће Британци изгласати Брегзит,
да ће Доналд Трамп постати председ
ник Америке, да ће бити рата у Југосла
вији, а посебно сам била сто посто
сигурна да нас неће бомбардовати. И
све сам погрешила. Тако сам погреши
ла када сам мислила да ће се Маке
донци и Грци договорити око имена и
да ће македонски референдум успети.
Оно, јесте да су се Зајев и Ципрас дого
ворили, ал’ референдум био начисто
бојкотован. Сада сам потпуни песими
ста, односно оптимиста са искуством, и
верујем да овај свет полако, али сигур
но иде у пропаст.
Што се тиче Македонаца, у суштини
брига мене за њихово име и да ли ће у
НАТО или неће, хоће ли у ЕУ или неће,
али некако ми није нормално да скоро
30 година таворе у вакууму, ни тамо ни
вамо, и да баш хоће да им буде тако, ни
тамо ни вамо. А при томе су мали и
сиромашни, ал’ очигледно дрчни, да не
употребим неку јачу реч.
У то да су дрчни уверила сам се пре
неких нешто више од десет година.
Приликом краћег боравка у Скопљу
супруг и ја смо упознали Јоцу, скопског
таксисту, иначе македонског национ
 а
листу од главе до пете. Тада ми је
Јоцина прича звучала потпуно надре
ално, да ће у центру Скопља Алексан
дру Македонском подићи споменик 15
метара висок, да ће „клетитеГрците“ (у
преводу: проклети Грци) да виде шта су
и ко су Македонци. Да је Александар
њихов, македонски, а не грчки јунак.
Бело сам га гледала и мислила какве
везе Александар има са Скопљем? Ко
врана са скелеџијом. Као када би
Албанци на Косову рекли да је Милош
Обилић албански, или краљ Милутин,
на пример, само зато што је Грачаница
на Косову. Јоца је даље тврдио да
Албанаца у Македонији нема ни 15
одсто, а да је Шешељ кул тип. Сличан
се сличном радује.

УВОДНИК
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Јоцина
пророчанства

Тада ми је Јоцина прича звучала потпуно надреал
но, да ће у центру Скопља Александру Македон
ском подићи споменик висок 15 метара, да ће „кле
тите Грците“ (у преводу: проклети Грци) да виде
шта су и ко су Македонци. Да је Александар њихов,
македонски а не грчки јунак. Бело сам га гледала и
мислила какве везе Александра има са Скопљем?
Ко врана са скелеџијом
Међутим, то сво лупетање уопште
није било без везе. Десет година после
тога премијер из националистичке пар
тије ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски је
стварно подигао споменик 15 метара
висок, и то не само Александру, него и
татку му Филипу. „Клетите Грците“ су
сигурно отресали од тог безобразлука,
ал’ било је све ко што је Јоца рекао.
Македонци су утриповали да нису Сло
вени, него потомци античких Македона
ца, то јест Грка и у складу са тим су
престоницу преуредили у нешто што
неодољиво подсећа на имагинаријум
Жељка Митровића. И тако су живели
срећно и задовољно све док Груевског
нису на силу бога сменили, уз полупане
главе и општи хаос. Верујем да је мој
Јоца био очајан када су му сменили

Груевског и када су се Заев и Ципрас
на Преспанском језеру, летос договори
ли око имена и посебно око тога ко сме
да баштини античку историју.
Али, ово што се у недељу догодило,
овај бојкот референдума Јоцу је сигур
но обрадовао и улио му наду да још
има шансе да се све врати на старо.
Да Македонци опет буду то што су
били, антички јунаци, а да ће „клетите
Грците“ да добију шупаљ нос до очију.
И баста.
Добро де, све то око Македоније није
уопште за зезање, чим је у питању
НАТО, али нека Македонци брину о
томе. Ми смо са НАТО имали блиски
сусрет треће врсте и знамо како то
изгледа. Они нека се надају да ће
добро проћи. И мој Јоца са њима.
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ДиванјепривредниСрем

Р

егионални сајам привреде, 12.
по реду, одржан је 27. и 28. сеп
тембра на Комплексу спорт
скорекреативних базена у Новој
Пазови. Свечаном отварању одржа
ном у четвртак 27. септембра прису
ствовали су, као организатори, пред
ставници Привредне коморе Србије
и Општине Стара Пазова, а својим
обраћањем присутнима Сајам је
отворио заменик покрајинског секре
тара за привреду и туризам Павле
Почуч, који је том приликом указао
на значај ове манифестације за при
вредни развој ових крајева, као и
на улогу Општине Стара Пазова у
њему.
Нермина Љубовић, саветница
председника Привредне коморе
Србије, у свом обраћању присутни
ма изразила је задовољство својим

МиланБеара

присуством на овом догађају.
– Срем заиста има шта да пону
ди и чиме да се похвали, а Ста
ра Пазова је била и остала симбол
предузетничког духа, предузетнич
ке иницијативе, и изузетан пример
тога како локални предузетнички дух
може постати видљив и препозна
тљив, као и допринети унапређењу
привредног амбијента и привлачењу
инвестиција – изјавила је Нермина
Љубовић и додала да је ова мани
фестација добра прилика за про
мовисање привреде у региону, али
и размену искустава домаћих при
вредника.
– Због тога је Привредна комора
Србије заједно са Општином Стара
Пазова организовала ову манифе
стацију која је окупила око 150 изла
гача. Верујемо да ће следеће године
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бити још више излагача и да ће бити
остварени успешни пословни кон
такти – закључује Љубовићева.
Заменик председника Општине
Стара Пазова, Милан Беара, испред
организационог одбора овогоди
шњег Регионалног сајма привреде,
истакао је да је ова општина увек
била једна од водећих по питању
предузетништва.
– Желимо да овај Сајам још дуго
траје и чуваћемо традицију. Надам
се да ћемо сваке године бити
напреднији и да ће Сајам имати све
више смисла и желимо да сви при
вредници који су га посетили ове
године дођу и наредне – изјавио је
Милан Беара.
На овогодишњем Регионалном сај
му привреде учествовали су излага
чи као из земље, тако и из иностран

ПавлеПочуч
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ства, а присутни су могли да виде
изложене производе ручне радино
сти, производе прехрамбене инду
стрије, као и домаће прехрамбене
производе, ИТ опрему, металну и
пластичну галантерију, као и бројне
друге производе овогодишњих изла
гача.
У оквиру Сајма, као пратећа мани
фестација, одржан је и Сајам запо
шљавања, а било је речи и о дуал
ном образовању, као и промоцији
домаћег туризма и пратећих произ
вода. Такође, сви заинтересовани
могли су да одслушају и предавања
о актуелним темама у области при
вреде и законских регулатива у истој
области. Испред Регионалне при
вредне коморе Сремског управног
округа излагаче је обишао директор
Предраг Мујкић.
Н.Милошевић
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ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА ОД ЗАВРШЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА

Ђорђе Радиновић посетио Крф

Н

а острву Крф и Видо
одржан је комемо
ративни скуп у знак
сећања на страдале циви
ле и припаднике српске
војске током албанске гол
готе 1916. године. На спо
мен - костурницу на остр
ву Видо венце је положила
делегација Републике Срби
је предвођена генерал
ним секретаром и личним
изаслаником Председника
Републике Николом Селако
вићем заједно са Алексан
дром Вулином, министром
одбране и Милошем Вуче
вићем,
градоначелником
Новог Сада.
У заједничком обраћању
са градоначелником општи
не
Крф
Констатиносом
Николозосом, Селаковић је
истакао жртву коју је Србија
поднела зарад боље будућ
ности. После више од месец
дана тешких маршева по
најтежем времену и беспу
ћу, српска Војска се прику
пила код Скадра, Драча и
Валоне одакле се повукла
на Крф, где је након опорав
ка кренула у пробој Солун
ског фронта.
Венце су положили и
представници цивилних и
војних власти Грчке и гра
да Крфа, бројна удружења
и представници локалних
самоуправа из Србије, а
међу њима и председник
општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић.
Комеморација је наста
вљена полагањем венаца у
Плаву гробницу код острва
Видо где је сахрањено око
10.000 српских војника. Обе
лежавање јубилеја искрца

Председник Радиновић положио венце

вања и пробоја Солунског
фронта обележено је и на
српском војничком гробљу
Зејтинлик код Солуна.
У склопу обележавања
јубилеја 100 година од завр
шетка Првог светског рата
на Крфу ветерани Црвене
Звезде одиграли су ревијал
ну утакмицу са ветеранима
Фудбалског клуба Крф.
Меч је одигран у спомен
на догађај од пре тачно 102
године, када је тек придо
шла српска војска на Крфу,
смогла снаге да оформи
фудбалски тим и одигра
пријатељску утакмицу са
домаћином, а потом и са
екипом савезничке францу
ске војске.
Ветерани Црвене Звезде
предвођени Петровићем и
Боровницом, уз подршку

ЕКОНОМИЈА

Проширење
радне зоне

Како би се омогућио долазак нових инве
ститора, општина Стара Пазова је у сарад
њи са надлежним урбанистичким предузе
ћем приступила изради Плана детаљне
регулације Централне радне зоне у општи
ни Стара Пазова. Ширење ове зоне омогу
ћиће активирање новог простора, а самим
тим и долазак нових инвеститора, али и
отварање нових радних места. У питању је
једна од најперспективнијих индустријских
зона у Србији која се простире на површи
ни од преко 770 хектара. Централна радна
зона настала је спајањем северног и јужног

Милоша Шестића и Дуле
та Савића са клупе, као
и осталих легенди нашег
најтрофенијег клуба, побе
дили су вршњаке са Крфа
резултатом
4:3.
Након
утакмице Душан Савић је
назначио како посебно емо
тивно доживљава боравак
на Крфу јер је његов деда
прошао албанску голготу и
касније учествовао у пробо
ју Солунског фронта.
Цела манифестација се
одржава у склопу обележа
вања јубилеја 100 година
од завршетка Великог рата
који у овом случају реа
лизује Патријаршија Срп
ске Православне Цркве уз
помоћ Удружења СрпскоКрфског пријатељства, а
уз подршку Општине Стара
Пазова. Управо председник

дела радних зона. Надлежно предузеће
започело је са израдом Плана детаљне
регулације која ће омогућити ширење, а
биће јасно дефинисана правила грађења.
Крајњи рок за завршетак израде плана је
почетак следеће године. За пословање у
овој индустријској зони одлучило се неко
лико страних фирми као што су белгијска
компанија Делезе, аустријски Ајмакс, швед
ски Волво, а од недавно и немачки трговин
ски ланац маркета Лидл. Подсетимо, Цен
трална радна зона на истоку се граничи са
државним путем Београд – Нови Сад –
Суботица, на западу са пољопривредним
земљиштем у атару Нове Пазове, на југоза
паду се граничи са војним комплексом
Батајница, а на југу са локалним путем
Нови Бановци – Батајница.

С. С.

старопазовачке
општине,
Ђорђе Радиновић је изра
зио захвалност легендама
нашег фудбала који су нас
овим гостовањем подсетили
на место где је васкрсавала
српска држава.
Пре одигране утакми
це, некадашњи фудбалери
Црвене Звезде су обишли
најзначајнија места боравка
српске војске која се обна
вљају у оквиру пројекта
“Стопама наших предака”
где се у раду са талентова
ним ђацима чува и изучава
сећање на боравак српске
војске на Крфу. Утакмици
су присуствовали и најви
ши званичници острва Крф
који су уручили признања за
успешну сарадњу на јачању
веза између два народа.
М. Л.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Без постројења
за медицински отпад
Једногласном одлуком одборника скуп
штине општине Стара Пазова на предлог
локалне власти је донета одлука да се не
изгради постројење за складиштење и тер
мички третман медицинског отпада на тери
торији општине због забринутости грађана
и привредних субјеката за здравље људи и
заштиту животне средине. Поред тога усво
јена је одлука о доношењу измена и допуна
Просторног плана општине до 2025. године.
Подсећамо, ово је била 33. седница на којој
је присуствовало 37 одборника.
Ј. Д.
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ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА

и ниво шећера у крви. Акција је била прили
ка да се у сарадњи са републиким Заводом
за трансфузију одржи редовна акција добо
вољног давања крви испред зграде општи
не у Старој Пазови којој се одазвало више
од 40 хуманиста.
С. С.

Радили на црно
Два радника без пријаве затечени су у
Угоститељској радњи Сани Хил у Старој
Пазови приликом ванредних инспекцијских
контрола спроведених од трећег до 25. сеп
тембра ове године. Против послодавца
поменуте радње поднет је захтев за покре
тање прекршаној поступка, наводи се на
званичном сајту Министарства рада, запо
шљавања, борачка и социјална питања
Републике Србије. За мање од месец дана
приликом контроле откривено је 89 нереги
строваних субјеката и 464 послодавца код
којих су затечена радно ангажована лица
на фактичком раду, односно „раду на црно“.
С. С.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Понуђено
300 радних места

ВОЈКА

Час физичког
васпитања
пољоипривредник а. Пољопривредник из
Белегиша Никола Лончар површину свог
газдинства од 10 хектара на којем је засеја
на паприк а, спанаћ и кукуруз шећерац
наводњава управо овим системом, истиче
да има много предности, а на прво место
поставља исплативност, тачније уштеду,
пре свега енергената, тј. свакодневног тро
шења горива. Савремени робот у агроно
мији поставља нашу државу раме уз раме
по конкурентности са високо развијеним
пољопривредним државама. Према проце
нама стручњака поменути систем којим се
дигитално управља на трећини обрадиве
површине доводи до великог смањења
штетне емисије гасова у атмосферу и ства
рања ефекта стаклене баште, а уз презен
тацију о савременим техникама одржана је
и презентација Агротехника и нове сорте
стрних жита НС семена.
Ј. Д.

ПОЉО
ПРИВРЕДА


Сајам запошљавања у организацији
сремскомитровачке Филијале Националне
службе за запошљавање организован је у
оквиру другог дана Привредног сајма у
Новој Пазови. На сајму је више од двадесет
страних и домаћих компанија представило
око 300 радних места за која потражују рад
нике. Ово је била прилика за контакт посло
давца и незапосленог лица без посредни
ка, попуњавање пријавног листа за посао и
предавање биографије на лицу места. То је
окосница Сајма запошљавања, четвртог по
реду а сада у оквиру Регион
 алног сајма
привреде у Новој Пазови. Послодавци
кажу, конкурси за посао су увек отворени, а
наћи радника је тешко. Преко 20 послода
ваца и 300 радних места су у понуди. На
територији старопазовачке општине посао
тражи нешто више око 1.500 незапослених
лица што је знатно мање у односу на прет
ходне године, а као дефицитарна занима
ња су углавном занатски послови попут
фризера, посластичара и кувара.
Љ. Ј.

БЕЛЕГИШ

ИТ технологија
у пољопривреди
Како можемо паметно да управљамо
земљиштем у пољопривреди чистим диги
талним технологијама, била је тема прве
презентације на Регионалном сајму при
вреде посвећене пољопривредницима на
којој је представљен један нови систем,
тачније робот, који сам врши функцију
наводњавања без физичк ог присутва
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Берба кукуруза
при крају
На пољима Србије у току је берба кукуру
за којим је у односу на прошлу годину засе
јано мање, али се очекују већи приноси
због одличног рода. У старопазовачким
атарима пољопривредници бербу приводе
крају, обрађено је више од 80 посто засеја
не површине, а оглед је показао да је ово
годишњи принос рекордан и квалитет зрна
одличан како ране, тако и касне сорте.
Према прогнозама министарства привреде
биће преко седам хиљада тона рода, што
како кажу ће утуцати и на раст БДП-а. Под
сећамо, у Србији је ове године кукурузом
засејано око 900.000 хектара – 20 посто
мање него пре неколико година. Међутим,
мање површина надокнадиће дупло бољи
род од прошлогодишњег.
Ј. Д.

СВЕТСКИ ДАН СРЦА

Прегледи и у Пазови
Сваке године у свету од болести срца и
крвних судова умре преко 17 милиона
људи. Светски дан срца обележава се већ
18 година с циљем да се повећа знање о
ризицима и унапреде мере превенције. У
старопазовачкој општини је обележен овај
дан под слоганом Ојачајте своје срце у
организацији Дома здравља и Црвеног
крста. Према последњој Анализи морбиди
тета старопазовачког Дома здравља, најве
ћи број оболелих у 10 насеља има проблем
са срцем, крвим судовима и крвотоком.
Акција бесплатних превентивних прегледа
у Старој Пазови, Крњешевцима и Белегишу
подразумевала је проверу крвног притиска

Међу водећим болестима савременог
друштва је гојазност, а лек за излечење
овог хроничног обољења је физичка актив
ност. Како би промовисали важност бавље
ња физичком активношћу, у Основној шко
ли „Милан Хаџић“ у Војки организован је
јавни час физичког васпитања. Да је у
здравом телу здрав дух потврдили су нај
млађи Војчани, али и ученици основне шко
ле у овом селу који су на јавном часу одр
жаном у дворишту школе промовисали
важбање и важност бављења физичком
активношћу. У акцији су поред ученика уче
ствовали и заспослени у школи, али и
родитељи ђака који су у раним јутарњим
сатима искористили време и послали јасну
поруку. Акцији се придружила и директорка
школе која је апеловала на своје ученике
да се баве спортом у што ранијем узрасту.
Поред редовних часова физичког васпита
ња, ученици ове школе учествују и у кросу
РТС-а, традициналној манифестацији, а
велики је број ученика која постижу изузет
не резултате у разним спортским дисципли
нама.
С. С.

СМОТРА ЛИКОВНОГ
СТВАРАЛАШТВА

Представљени
сликари и вајари

15. Општинска смотра ликовног ствара
лаштва одржана је у Старој Пазови у орга
низацији Савеза аматера општине. Селек
тор овогодишње смотре Маријан Каравла,
академски сликар донео је одлуку да ову
сремску општину на Зонској смотри пред
ставља 17 сликара и три вајара. Међу нај
бољима у општини нашли су се Жељка
Ћурчин из старопазовачког Удружења
ликовних уметника која је са акрилом на
платну освојила прво место, Гордана Шпра
ља Томашевић из новобановачког Удруже
ња ликовних уметника Леонарадо која је са
уљем на платну освојила друго место, док
је треће место припало Зорици Опавски из
старопазовачког Удружења ликовних умет
ника са акрилом на платну.

С. С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Манифестације промовишу
нашу општину

Стеван Казимировић, председник иришке општине

И
Све те манифестације
по нашим селима су
везане за производњу
односно, за оно што
се највише производи
у том месту, да би
се промовисали ти
производи, да виде
људи са старне шта
може да се купи

ришка општина је позната по
низу манифестација, које се
током године организују, како у
Иригу, тако и у селима, као што су
„Дани вина“, „Видовдански сабор“,
„Пударски дани“, „Фијакеријада“…
Ирижани су окренути туризму, па
Стевана Казимировића питамо, коли
ко ове бројне манифестације допри
носе привлачењу туриста.

Стеван  Казимировић: Код
нас је најстарија манифестација
„Пударски дани“ у Иригу, која је и
наша највећа манифестација и од ње
су проистекле и манифестације по
нашим селима. Ове године су одржа
ни по 26. пут, а потом су ту манифе
стације у Ривици „Дани бостана“, која
се полако гаси, али су зато „Дани
вина“ све значајнији, уз велико уче
шће винарија. То нам је село које има
доста младих винара, виногради се
саде, отварају винарије, тако да ће
она потиснути „Дане бостана“, јер
узгајање бостана полако замире, а

људи се окрећу воћњацима и вино
градима. Та манифестација је некако
повезана са „Пударским данима“, јер
је везана за вино и винограде.
„Пударски дани“ се одржавају на
јесен, а Ривичка манифестација у
зиму када већ има младог вина и она
је у успону. Имамо и манифестацију у
Малој Ремети, то је „Фијакеријада“,
то је млада манифестација, тек тре
ћа по реду. Организује је пар ентузи
јаста који воле коње, фијакере, који
су формирали и коњички клуб. Желе
овим и да покажу шта имају, јер Мала
Ремета је право фрушкогорско село.
Следи нам у октобру, у Јаску „Јесен
стиже дуњо моја“ која постоји десе
так година, било је и прекида у орга
низовању, сада је поново имамо.
Организатори су Актив жена и Месна
заједница и то је једна лепа манифе
стација, која представља праву јесен
на селу, плодове јесени и оно што
људи праве у томе периоду.
Ту је и „Гушчијада“ у Шатринцима,
која траје преко деценију и по, а веза
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Ове године је доста пројеката
реализовано или су у току, везано
за реновирање школа, али и врти
ћа у којима су смештени најмлађи
и то после дугог низа година, које
су протекле без значајнијег улага
ња средстава.

на је за чињеницу да се тамо и даље
доста гаје гуске, одржава се та тради
ција.
: Све те манифеста
MМ
NOVINE
НОВИНЕ:
ције организује локална заједница,
људи окупљени у одређена удру
жења, колико им иришка општина
помаже у томе?
СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ: Ми све
њих помажемо преко наше Туристич
ке организације, све оне спадају у
туристичку понуду и презентацију
наше општине. У финансијском пла
ну ове организације ми имамо одржа
вање тих манифестација по селима,
зависно од величине и значаја доби
јају одређена средства. Желимо да
те манифестације опстану. Имамо
два села где нема манифестација,
Крушедол село и Нерадин, који је
изгубио своју манифестацију „Патли
џанијаду“ после десетак година орга
низовања - нема више толико произ
вођача парадајза. Тамо је сада фор
мирано Удружење произвођача тре
шања, па су предложили да се крене
са неком новом манифестацијом, где
би они презентовали своје произво
де. Све те манифестације по нашим
селима су везане за производњу
односно, за оно што се највише про
изводи у том месту, да би се промо
висали ти производи, да виде људи
са старне шта може да се купи. У
Шатринцима може да се купи гушчија
маст и џигерица, перје, вино на
„Пударским данима“… Имамо у Кру
шедолу отворено млекару, која отку
пљује козије и овчије млеко, па ћемо
можда тамо да направимо дане сира
или слично, да и у тој средини прика
жемо нешто чега има највише и што
би људима било интересантно.

Све ове манифестације прате,
сем те основне презентације одре
ђених производа, и културно умет
нички програми. И сами сте доста
допринели развоју културно умет
ничких друштава и аматеризма и за
то ове године добили и Златну
значку КПЗ Србије.
Све наше манифестације су везане
и за презентацију културних дешава
ња и оне не могу да прођу без наступа
КУД-ова. То је оно што привлачи децу
на селу да се окупљају и раде. Само
на „Пударским данима“ је ове године
учествовало десетак КУД-ова, неки и
ван наше земље, исто важи и за Јазак
и Шатринце. Значи, не само презента
ција производа, него и ширење култу
ре и културног стваралаштва, да деца
покажу шта су научила, она воле да
са својим фолклором наступе, погото
во на „Пударским данима“. То је нека
традиција и желе да покажу шта су
радили и шта су припремали целе
године. Ту имамо учесника, од оних
најмлађих од четири-пет година, до
најстаријих сениора.
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Следи нам у октобру,
у Јаску „Јесен
стиже дуњо моја“
која постоји десетак
година, било је
и прекида у
организовању, сада
је поново имамо.
Организатори су
Актив жена и Месна
заједница и то је једна
лепа манифестација,
која представља
праву јесен на селу,
плодове јесени и
оно што људи праве
у томе периоду.
Ту је и „Гушчијада“
у Шатринцима, која
траје преко деценију
и по, а везана је за
чињеницу да се тамо
и даље доста гаје
гуске, одржава се
та традиција

Приводимо крају комплетно рено
вирање ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Иригу, ускоро почиње усељавање
ђака, али још ће трајати радови на
фискултурној сали. Извођач мисли
да ће током октобра ти радови бити
завршени. Ово комплетно реновира
ње ће омогућити знатно боље услове
за боравак и учење деце, али ће и тај
део Ирига бити лепши. Ова зграда је
под заштитом државе и фасада је
морала да се ради како је првобитно
изгледала, све је то утицало на дужи
ну радова, али мислим да је ипак
боље да се радови квалитетно извр
ше, а не брже. Следеће године, на
пролеће, креће и обимна санација и
реконструкција школе у Врднику са
игралиштима. Три деценије је про
шло од како су отворени вртићи, а
тек ове године је почела санација, у
Врднику је сређена комплетно фаса
да, грејање ће ускоро, остао је само
да се среди кров на том објекту. У
Иригу је урађена санација крова и
фасаде, сада се раде санитарни чво
рови, јер је то све било дотрајало. На
пролеће мислим да ћемо почети и са
радовима у Шатринцима, где радимо
санацију и реконструкцију подручне
школе и вртића, урађен је и пројекат
санација подручне школе и вртића у
Јаску. Дакле, када комплетно среди
мо објекте у Иригу и Врднику, крену
ћемо по селима да сређујемо школе
и вртиће и мислим да ћемо те посло
ве заокружити до краја следеће годи
не.
Доста пажње је посвећено и
Дому здравља и амбулантама како
у реновирању, тако и набавци
потребне опреме.
Набавило смо апарат за биохемиј
ску анализу крви, УЗ апарат и ново
санитетско возило. Ове године смо
се определили за оно што је приори
тет грађанима, а то су деца, школе,
вртићи и амбуланте. Тако смо про
шле године радили санацију амбу
ланте у Крушедол селу, санацију у
Врднику, повећали енергетску ефика
сност Дома здравља у Иригу. Ту је и
улагање у опрему, обезбедили смо
потребне апарате и отворили школу
родитељства. Гледамо да колико год
можемо помогнемо људима, да не
путују у друга места или иду приват
но на прегледе, јер им је то свакако
додатни трошак, трудимо се да што
више прегледа могу да обаве код
нас.
С. Џакула
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Радови у Павловцима

ПАВЛОВЦИ

Реновирање центра села
П
осле добијања јавне
лед расвете, у најма
њем селу у румској
општини, Павловцима, у
току су радови на комплет
ном реновирању зграде у
самом центру села, у којој
је смештена Месна канце
ларија и амбуланта.
Са током радова упо
знао се председник општи
не Слађан Манчић, који је
истакао, да се сви објек
ти од јавног значаја, како
у граду, тако и селима,
постепено
сређују,
јер

они представљају и слику
саме Општине, али и ста
ва локалне власти, која
даје подједнак значај свим
срединама, без обзира на
њихову величину.
Прошле године је на овом
објекту реконструисан кров
и постављени нови олуци.
– Сада се ради фасада,
као и адаптација свих уну
трашњих просторија у који
ма су Месна канцеларија
и амбуланта. Те радове
финансирамо из буџета и
њихова вредност је око 2,2

Слађан Манчић: додатна средства за амбуланту

милиона динара. Међутим,
током овог обиласка, раз
говарао сам са докторком
и медицинском сестром,
које су замолиле да се ура
ди одвојена просторија за
медицинску сестру, као и да
заменимо двоја врата, тако
да ћемо морати одобрити
још нека додатна средства
– истакао је Слађан Ман
чић.
Он је додао да се овим
радовима показује да нема
запостављених села, те
да ће и центар Павловаца

добити лепши изглед.
Што се тиче реконструк
ције школе у овом селу, која
је такође у центру, средства
за то постоје на позицији
ОШ „Змај Јова Јовановић“
чија је то подручна школа.
– На располагању има
око 1,4 милиона динара и
ми чекамо почетак радо
ва на једној од две „Змаје
ве“ подручне школе, било
у Павловцима или Малим
Радинцима. Новац је обез
беђен, ми смо ургирали да
радови на санацији подруч
них школа крену што пре,
а на „Змајевој“ школи је да
одлучи где ће бити ти радо
ви – указао је Слађан Ман
чић.
Гордана Зец, председ
ница савета МЗ Павлов
ци, каже да је зграда била
доста руинирана и да је
добро да ће се уредити.
– Прошле године смо
радили кров, а сада се
изводе баш велики радови,
што је добро да се види да
се и у нашем селу ради на
побољшању услова живо
та, поготово у амбуланти
где нам долазе болесни
суграђани. Нама доктор
долази сваки дан од 11,30
до 13,30 часова, што нам је
јако важно, јер имамо доста
старих људи у селу – рекла
је Гордана Зец.
С. Џ.
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УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

Ради се пет најкритичнијих
локација у граду
У
циљу уређења каналске мре
же у граду, радиће се канали на
пет локација, које су процењене
као најкритичније, а за ове намене је у
општинском буџету опредељено два
милиона динара.
Једна од њих је на крају улица 7. Вој
вођанске ударне бригаде и Језерске,
где је канал за одвођење атмосферских
падавина које су задавале доста про
блема житељима тог дела града, иско
пан 24. септембра.
То је био и званичан почетак уређења
каналске мреже, а радове је током дана
обишао Душан Љубишић, начелник
Општинске управе, заједно са Алексан
дром Поповићем, председником Савета
Треће градске МЗ.
На којим местима ће се санирати
каналска мрежа, утврдило је Одеље
ње за инспекцијске послове Општинске
управе.
– Прва је управо ова локација која
ће данас бити завршена. Следе радови
на углу улица Нове и Душана Јеркови
ћа, где се такође скупља атмосферска
вода. Потом је то локација у Иришкој
улици код Универекспорта, док је четвр
та у Улици Аугуста Цесарца, где ће се
ископати нови канал у дужини од 120
метара. Последња, пета локација за ову
годину, је у Партизанској улици. Тамо

Душан Љубишић обишао радове на каналу

има великих проблема, који су везани за
изливање канализационе мреже и има
мо бројне притужбе грађана. За неко
дугорочније решење проблема у овој
улици, потребно је доста новца, тако да
сада реагујемо како би тренутно реши
ли проблем. Размотрићемо могућност,
да касније са већим финансијским сред
ствима кренемо у ревитализацију мреже
у Партизанској улици – рекао је Душан

Љубишић, начелник Општинске управе.
Канал у Улици 7. Војвођанске ударн
е
бригаде је ископан, у дужини од 70 мета
ра, док му је дубина два метра.
Како сазнајемо од извођача радова
овде су мештани имали проблем, јер се
приликом великих падавина скупљала
вода, а овим дренажним каналом ће се
та вода одводити из улице.
С. Џ.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

Ротари клуб донирао компјутере

ОШ „Иво Лола Рибар“
добила је од Ротари клуба
Рума, шест компјутера за свој
информатички кабинет. Шко
ли су компјутери уручени 26.
септембра, а томе је претхо
дило потписивање уговора
два дана раније, у Завичај
ном музеју Рума.
Маријо Кржић, председник
Ротари клуба Рума, каже да
су ове године покренули нове
акција донација.
– Лане смо већ имали јед
ну, на нивоу целе државе,
везано за помоћ школама и
у оквиру те акције је обезбе
ђено 500 рачунара за 50 шко
ла у 25 градова Србије. Ту је
укључена и Рума, тако да је
ОШ „Иво Лола Рибар“ добила
шест рачунара за информа
тички кабинет. Ми смо сада
потписали уговор, а за два
дана они ће у школи бити и
инсталирани – каже Маријо
Кржић.
Румски Ротаријанци су већ
имали неколико акција са

основним школама у граду.
– Донирали смо значај
на средства ОШ „Змај Јова
Јовановић“ у Фонд за нада
рену децу, посадили смо
дрвеће у дворишта „Душано
ве“ и „Вељкове“ школе, као
и у Пољопривредној школи.
Остала нам је само ОШ „Иво
Лола Рибар“, њима је недо

стајало шест рачунара, а
нама је управо толико припа
ло у оквиру поменуте акције.
Ми смо рачунаре добили по
нижим ценама, па би по тој
повлашћеној цени вредност
донираних компјутера била
150.000 динара – додаје
Кржић.
Нада Петровић, директор

Потписивање уговора у Завичајном музеју

ка ОШ „Иво Лола Рибар“ је
указала на значај ових рачу
нара за њихову школу.
– Значе нам пуно, погото
во у време када се промови
шу дигиталне компетенције
деце, професора и наставни
ка. Ти рачунари су сада део
нашег свакодневног рада и
они допуњују већ постојећи
број рачунара у нашој школи.
Деца ће се обучавати за рад
на рачунарима, а и наставни
ци ће ићи на обуку у Петни
цу. Информатика је код нас
изборни обавезни предмет,
а за ове рачунаре је карак
теристика да имају регистро
ване оперативне системе,
што значи да ћемо користити
легалне системе – рекла је
Нада Петровић.
Уговоре о донацији су
потписали
Нада
Петро
вић, Маријо Кржић и Влада
Матић, гувернер дистрикта
2483 којем припада Ротари
клуб Рума.
С. Џ.
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Одржавање путне инфраструктуре

У

оквиру радова на теку
ћем одржавању путне
инфраструктуре, а на
иницијативу родитеља, који
су петицијом указали на про
блем, асфалтиран је део
Баштенске улице. То је при
лазна улица објекта вртића у
Првомајској, која спаја Прво
мајску и Лењинову улицу.
Ради се о асфалтирању у
дужини од око 120 метара, а
коловоз је оивичен банкинама.
– Ми већ годинама испра
вљамо оно што је некада дав
но планирано или започето,
а никад није завршено. Наи
ме, прошло је осам година од
како су у овој улици урађени
ивичњаци, али она никад није
асфалтирана. На моје задо
вољство, а верујем и родите
ља који су тражили асфалти
рање те улице, овај посао је
завршен. Ради се о површини
коловоза од око 600 квадрат
них метара а за то смо издво
јили нешто око 1,3 милиона
динара – истакао је Слађан
Манчић.
– Изградњом ове саобра
ћајнице иза објекта Полета
рац, биће знатно олакшано и
родитељима и деци да при
ђу самом објекту, а то је био
и дугогодишњи захтев, како
родитеља деце из овог врти
ћа, тако и запослених – рекла
је Владислава Стаменовић,
директорка ЈКП Паркинг и
инфраструктура.

Слађан Манчић у обиласку радова

Како је рекао први човек
румске општине Слађан Ман
чић, ради се о средствима из
дела буџета који је опредељен
за општински уговор о одржа
вању путне инфраструктуре.
– Ми смо на овој позицији
имали 60 милиона, а на распо
лагању нам је још око 40 мили
она динара. Средства до сада
су утрошена на одржавање
путева, хоризонталну и верти
калну саобраћајну сигнализа
цију и крпљење ударних рупа.

У октобру и новембру плани
рамо да искористимо преоста
ла средства. Асфалтираће
мо део Орловићеве улице од
Главне до Улице Вељка Дуго
шевића, као и Улицу 27. окто
бар од Главне до, такође Ули
це Вељка Дугошевића за које
ће нам требати, према предра
чуну, око 15 милиона динара.
Овим пратимо реконструкцију
Главне улице. Подсећам, про
шле године је асфалтирана
Железничка улица, тако да ће

Рума након завршетка плани
раних радова, добити једно
комплетно уређено градско
језгро – рекао је председник
Манчић.
Такође, стигли су и захтеви
за асфалтирање мањих део
ница у појединим улицама у
Жарковцу, Путинцима, Доњим
Петровцима, Хртковцима, и
Кленку. За све те захтеве биће
довољно финансијских сред
става.

С. Џ.

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ

У сусрет Салону урбанизма

С

едница Председништва Удруже
ња урбаниста Србије одржана је
27. септембра у Руми у циљу при
према за предстојећи Салон урбанизма
чији ће домаћин бити Рума од 8. до 13.
новембра.
Др Александар Јефтић, председник
Удружења урбаниста Србије је подсетио
да је ово удружење непрофитабилна,
невладина организација која обухвата
све оне који се баве урбанизмом, како
појединце, тако и установе, приватне и
државне и да постоји већ шест деценија.
– Поред Летње школе урбанизма,
Салон урбанизма је друга наша велика
активност. Пре две године домаћин је
била Сремска Митровица, а сада Рума.
Срем се интензивно развија и добро је
што су сремске општине своје урбани
стичке службе задржале у оквиру свог
јавног сектора. Салон урбанизма обу
хвата годишњу презентацију свих урба
нистичких завода, приватних институ
ција, појединаца, студентских радова и
то не само из Србије, већ и региона али

некад и из Грчке, Португала, можда ове
године буде и нешто радова из Кине –
каже Александар Јефтић.
Изложба се отвара 8. новембра на
Светски дан урбаниста и то је презента
ција радова урбаниста, једна врста све
чарске манифестације да се колеге виде
и размене идеје.
– Сваке године се на Салону доде
љује десетак награда по категоријама
планова који се раде, нпр просторни,
генерални, планови детаљне регулаци
је, студентски радови, а све се крунише
Великом наградом Салона урбанизма –
каже Јефтић.
Милка Павловић, директорка ЈУП
План Рума и потпредседница Удружења
урбаниста Србије је истакла да је част
бити домаћин Салона.
– Припреме су већ почеле и очекује
мо велики број гостију, а ова седница
је управо везана за организацију сало
на. Предстоји нам велики посао, румска
општина нам помаже, а ту је и Мини
старство грађевинарства и Инжењерска

комора Србије – каже Милка Павловић.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума каже да су урбанисти направили
прави избор када су се определили да
Рума буде домаћин, јер је ово град са
богатом урбанистичком традицијом.
– Наши урбанисти и ЈУП „План“ редов
но учествују у активностима урбани
ста Србије а ово је тема занимљива не
само стручњацима. За нас који доноси
мо политичке одлуке, ово је важно јер
је праћење урбанистичких тековина и
сазнања услов и за израду стратегије
одрживог економског развоја. Ми имамо
значајан ослонац у ЈУП „Плану“, када су
у питању сви наши развојни пројекти. То
је предузеће без којег се не може завр
шити било који инвестициони пројекат
и добро је што смо ми наше предуз еће
форматирали тако да заиста брзо реа
гује, прати наше потребе и захтеве инве
ститора и значајан је ослонац у нашим
развојним пројектима – сматра Стеван
Ковачевић.
С. Џ.
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ШВЕДСКИ ТРЕЛЕБОРГ ВЛАСНИК РУМСКЕ ГУМАРЕ

Посао за нових 200 радника

Ш

ведска
компани
ја Трелеборг, која
је пре две године
преузела фабрику за про
изводњу пнеуматика за
пољопривредна и инду
стријска возила од чешког
Митаса у Руми, приводи
крају изградњу новог погона
у кругу фабрике. Инвестици
ју вредну преко 23 милиона
евра, чине хала и опрема на
површини од 24. 500 мета
ра квадратних и складишни
простор од 10. 000 мета
ра квадратних, а како каже
за М Новине Ђорђе Јеф
тић, директор ове фирме,
до краја године у гумари ће
бити укупно запослено око
600 радника, што и јесте био
план новог власника.
Од дана када је први
пут започела производњу
тракторских гума, пуних 37
година на тржишту опстаје
румска гумара. Некадашњи
лидер пнеуматика у бив
шој Југославији преживео
је време транзиције, при
ватизације, кризе и успео
да задржи дугу традицију у
својој производњи.
– Иако су се свих тих
година мењали власници,
гумара није престајала са
радом. Свака та компанија
која је пословала са њом,
сукцесивно је улагала у
машине, опрему, како би и
даље задржала квалитет
производа и очувала своје
тржиште – каже директор
Јефтић.

Нови производни погон гумаре

Мада су сви ти власници
имали исти план, проши
рење производног погона,
тек после скоро деценију,
пошло је за руком Треле
боргу, да започне градњу
хале и то у мају прошле
године, чији се завршетак и
званично отварање, очекују
у првој половини наредне
године.
– У новом производном
објекту посао ће наћи око
200 радника. Према пла
ну компаније у овој години
треба да се запосли 45, сле
деће 85 радника и остатак
у 2020. години, говори Јеф
тић, додајући да је и код њих
као и код већине компанија

Нова производна хала у гумари

Лидер
Шведска компанија Тре
леборг основана је 1905.
године и један је од најзна
чајнијих произвођача и
лидер у сфери полимер
ских производа са преко
100 фабрика у 40 земаља.
које послују у Руми, стал
но отворен конкурс за нова
радна места.
Изградњом новог погона
за проширење производ
ње пнеуматика, који иначе
извози 85 одсто произво
да, у земље Европске уни
је, повећаће се и извозни

Ђорђе Јефтић

послови. Па ће тако и убуду
ће гумара бити лидер међу
извозницима са подручја
Сремског округа, што је на
нивоу прошле године изно
сило око 38,2 милиона евра.
Готово двоструко повећање
производње,
завршетком
нове хале, довешће до знат
но већег извоза, али и про
ширења асортимана.
– Од ове године почели
смо нову производњу пнеу
матика и то за возила која се
користе у шумарији. Те гуме
су тежине до 600 килограма.
У плану нам је да проширу
јемо свој радијални и дијаго
нални производни програм,
али и да задржимо квалитет,
каже директор Јефтић.
Фабрика Румагума, која
је основана 1981. године,
први пут приватизована је
2003. године када је узео
амерички Галакси, а онда
пет година касније фабрику
откупљује чешки Митас, који
2016. године постаје део
компаније Трелеборг, када
и гумара прелази у његово
власништво.
С.Костић
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РАДНАЗОНАРУМСКАПЕТЉА

HealthCareEuropeградиновипогон

К

инеско – данска компанија Heal
thCare Europe за производњу
меморијске пене, која има сво
је погоне на Румској петљи креће у
даље ширење своје производње. Како
сазнајемо од Слађана Манчића, пред
седника румске општине, ова компа
нија је послала писмо о намерама за
куповину још 4,5 хектара на Румској
петљи.
– У том делу ми укупно држимо
девет хектара и то по меморанду
му резервисано за њих на рок од пет
година, дакле те одредбе важе до

2019. године. Они су изашли са захте
вом да проширују своје капацитете и
да изграде нови објекат од 20.000 ква
дратних метара. Дошли су са писмом
о намерама и ми смо пустили оглас за
продају 4,5 хектара. Уплаћен је депо
зит од 20 посто да би учествовали на
лицитацији. Као наш гест добре воље
и сарадње, с обзиром да тамо ради
скоро 600 људи, као и да се планира
додатно запошљавање још 200 радни
ка, ми смо одлучили да, после израде
елабората о оправданости, додели
мо као вид субвенције преостала 4,5

хектара која су и била резервисана за
њих – објаснио је председник Манчић.
Подсетимо, први погон је отворен у
јуну 2015. године, а радило се о инве
стицији вредној 15 милиона евра и
погону на око 30.000 квадратних мета
ра. Цео пројекат је планиран тако да се
реализује у четири фазе, током којих
би било уложено 50 милиона евра и
упослено око 1.200 радника. Готово
целокупна производња ове фабрике у
Руми намењена је извозу на тржишта
европских земаља, али и Русије, Бли
ског Истока и Северне Америке. С.Џ.

ЖАРКОВАЦ:СВЕТСКИДАНСРЦА

Бесплатнилекарскипрегледи

П

оводом Светског дана срца, рум
ски Дом здравља је организовао
29. септембра, акцију бесплат
них прегледа за житеље Жарковца.
У самом центру села, по лепом вре
мену, лекари су Жарковчанима мери
ли крвни притисак, тежину, шећер у
крви, радили ЕКГ….
Директорка Дома здравља др Јеле
на Стојанац Мрачевић је истакла да су
болести срца водећи узрок смрти, а
80 одсто превремених смртних исхода,

може да се спречи контролом факто
ра ризика као што су пушење, непра
вилна исхрана, недовољна физичка
активност и употреба алкохола.
– Данас наши лекари мештанима у
Жарковцу мере крвни притисак, теле
сну масу, висину, обим струка, индекс
телесне ухрањености, ниво шећера и
холестерола, раде ЕКГ, као и клинички
преглед лекара, све то имајући у виду
колики је значај превентивних прегле
да. Ове године се све одвија под сло

ДрМирославМилошевићиМарицаВојновић

ганом „Обећавам да – за моје срце, за
твоје срце, за сва наша срца“ – иста
кла је др Стојанац Мрачевић.
Др Мирослав Милошевић, интерни
ста каже да се акције поводом Свет
ског дана срца организују како би се
указало на горући проблем, а то је
појава великог броја болесника са
болестима срца и крвних судова.
– Желимо да кроз ове прегледе наше
становништво упознамо шта су то
лоше животне навике које треба избе
гавати и тако смањити број болесника.
Грађанима ћемо, после прегледа, дати
конкретна упутства како би требало
да се понашају. Добро је интересова
ње, има старијих, али и млађих људи,
што је важно, да воде рачуна о свом
здрављу. Ово што ми радимо данас је
један готово комплетан специјалистич
ки преглед – рекао је др Милошевић.
Једна од старијих Жарковчанки, која
је дошла на преглед, је Марица Војно
вић.
– Ово ми значи пуно, овде су ми на
једном месту урадили прегледе за које
бих морала да идем у Руму неколико
дана, хвала им што су то организовали
– рекла нам је бака Марица.
С.Џ.
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Инвеститорнајавио
новазапошљавања
К
омпанија ИГБ Аутомотив обележила
је 11 година успешног пословања у
општини Инђија. Свечаности су при
суствовали представници Групације И.Г.
Бауерхин ГмбХ из Немачке, Амбасаде
Републике Немачке у Београду, пред
ставници Привредне коморе Србије,
Развојне агенције Србије, Развојне аген
ције Војводине, Председник Регионалне
привредне коморе Срема и заменица
председника општине Инђија Драгана
Радиновић.
Др Фолкер Прешер менаџер за Европу
компаније И.Г. Бауерхин најавио је нова
запошљавања.
 Од почетка производње грејача у
фабрици у Инђији, пре сада већ једана
ест година, из године у годину је растао
број произведених делова, а самим тим
и обрт. Од њеног оснивања, компанија
ИГБ Србија непрестано иде узлазном
путањом и то нас чини веома поносним.
Новоизграђена производна хала је у
међувремену потпуно испуњена новим
машинама и постројењима и сигурни смо
да се инвестиције овде у Инђији налазе
управо на правом месту  рекао је Пре
шер и додао:
 У Инђији се налази највећа фабри
ка концерна И.Г. Бауерхин, и према мом
личном мишљењу и најбоља фабрика.
Запослене овде краси брзина, поузда
ност, флексибилност, техничка оспо
собљеност, велико искуство и – што је
нарочито важно – стална спремност за
побољшањима.
Прешер је истакао и да имају веома
јаку интернационалну конкуренцију и
како би опстали у тој борби, потребни су
им нови и иновативни производи.
 Развој тих иновативних произво
да ће у будућности у многоме зависити

од инжињера које ћемо овде у Инђији
ускоро да запослимо. Фабрика у Инђи
ји је носећи стуб компаније И.Г. Бауер
хин. Захваљујући запосленима који овде
раде, захваљујући Вама, компанија И.Г.
Бауерхин се непрекидно шири и расте,
на чему бих Вам се још једанпут у име
руководства од свег срца захвалио 
истакао је менаџер за Европу.
Током прославе, присутнима у ком
панији обратио се генерални менаџер
ИГБа Далибор Берић истакавши да
су током ове године остварили нове
пословне успехе и задржали тренд раста
производних капацитета.
 Реализовани су нови пројекти и
остварени најбољи резултати до сада,
што указује на то да се напоран рад свих
запослених у компанији исплати. Пла
сман наших производа је већи у односу
на исти период претходне године, и то је
наш заједнички успех  истакао је Берић
и додао:
 Поносни смо на остварене резулта
те, као и на напредак који остварујемо
увођењем нових технологија. Унутар
И.Г. Бауерхин групације наша компанија
бележи највећи раст, одличне резулта
те и ефикасност. Бити лидер у сегмен
ту нашег пословања није ни мало лако,
а још је теже ту лидерску позицију одр
жати. Ипак, више од деценије успешног
пословања стекли смо искуство како
да будемо и останемо оно што данас
јесмо – најперспективнији млад колектив
у Инђији, а можда и у целој Србији, са
најбољим резултатима унутар целе И.Г.
Бауерхин Групације.
Представници компаније у Инђији
најавили су и увођење нове технологи
је која се односи на производњу мотора
вентилатора и склапање комплетног вен

тилатора за седишта аутомобила, у раз
личитим верзијама.
Немачки инвеститор у Инђији тренутно
запошљава преко 2.000 радника, углав
ном жена, у највећем проценту, и као
таква представља највећу реализовану
инвестицију у тој сремској општини.
 Компанија ИГБ Аутомотив је од вели
ког значаја за локалну самоуправу и за
нашу општину. Пожелела бих им још дуги
низ година успешног пословања јер смо
ми, као представници Општине Инђија,
веома поносни што је једна таква ком
панија у нашој средини  истакла је Дра
гана Радиновић, заменица председника
Општине Инђија.
омпанија ИГБ Аутомотив основана
је 2007. године од стране компани
је И.Г.Бауерхин ГмбХ из Немачке и
бави се производњом грејача за седи
шта, грејача за волане, сензора за оку
пираност седишта аутомобила, каблова
за грејаче седишта и електричних кон
тролних јединица. На територији Србије
компанија има своју производну једи
ницу која уједно представља и прву по
величини, броју запослених и оствареној
реализацији у Бауерхин групи. Једна је
од најзначајнијих гринфилд инвестиција
у Србији и истовремено одличан пример
успешног и продуктивног пословања, не
само на локалном, већ и на регионалном
нивоу. Запошљава више од 2.300 рад
ника и производи више од 30 милиона
производа годишње. Налази се на листи
компанија са највећим бројем запосле
них, од којих више од 90 одсто чине жене
и представља снажан ослонац даљем
развоју локалне заједнице. Почетком
прошле године отворен је и нови произ
водни погон, вредан више од 4,5 милио
на евра.
М.Ђ.
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У ИНЂИЈИ

Истражуј кроз ноћ, у знању је моћ
Н
оћ истраживача, у петак,
28. септембра просла
вила је девети рођен
дан у Србији. Ове године, под
слоганом „Истражуј кроз ноћ,
у знању је моћ“ истраживало
се у 11 градова, међу којима
је био и један сремски, Инђи
ја. Учесници из свих инђијских
основних и средњих школа
и из ОШ „Браћа Груловић“
Бешка опробали су се у број
ним експериментима које су
припремали месецима уна
зад.
- Садржаји Ноћи истражива
ча су атрактивни, интерактив
ни, прилагођени свим узрасти
ма и не захтевају претходно
стручно образовање. Осим
тога, пружају јединствену при
лику за дружење са нашим
научн иц им а-истраж ив ач и
ма на најразличитије начине,
који ће вам открити како нау
ка утиче на наш свакодневни
живот - истакла је др Сања
Васић, локална координатор
ка Ноћи истраживача за Инђи
ју и додала да сваке године
приказују и приближавају дру
ге науке и истраживаче да би
показали разноврсност али и
међусобну повезаност разли
читих наука у Србији.
- Истовремено укључујемо
и мале истраживаче из локал
них основних и средњих шко
ла који маштају да једног дана

Ноћ истраживача у Инђији

постану научници и развијамо
њихов истраживачки дух. Не
морају да постану истражи
вачи када порасту, али жели
мо да наставе да истражују и
да не изгубе дечју знатижељу
током одрастања - рекла је др
Васић.
Координатор РеФокуС про
јеката Ноћи истраживача у
Србији је Институт за био
лошка истраживања „Сини
ша Станковић“ са партнери
ма: Природно математичким
факултетом из Ниша, Цен
тром за промоцију науке и
Заводом за заштиту спомени
ка културе из Крагујевца. Ноћ

истраживача финансирана је
из програма ХОРИЗОН 2020
који представља највећи про
грам Европске уније за истра
живање и иновацион
 е делат
ности, а у оквиру потпрограма
Марија Склодовска - Кири.
Део организације Ноћи истра
живача, која је четврти пут
одржана у Инђији, преузела је
Општина Инђија посредством
Канцеларије за младе.
Организатори 9. Ноћи истра
живача у Србији сложили су
се да је манифестација испу
нила свој циљ - млади науч
ници су свој посао и знање
приближили свим разиграним

Сања Васић

умовима, а добра атмосфе
ра, расположени млади људи,
истраживачки позив, спакован
у пријемчиво и забавно рухо,
као и ведро вече, обележили
су ову Ноћ истраживача.
М. Ђ.

14. ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ МЕДА

Медени викенд у Инђији

У

организацији Удружења пчела
ра Рој и Туристичке организа
ције општине Инђија минулог
викенда, у центру тог сремског града,
одржани су 14. по реду Дани меда,
који су и ове године имали продајноизложбени карактер. Према речима
Дејана Ћукаловића из Удружења пче
лара Рој учешће је узело више од 25
учесника-излагача из Инђије и околи
не са преко 150 различитих произво
да од меда, воска, лековитог биља и
шумског воћа, колача, ракије медова
че, освежавајућих напитака и сирупа
на бази меда и шумског воћа, као и
разних крема и мелема у комбинацији
меда и трава.
- Дани меда су манифестација, за
коју може да се каже да је заживела
у правом смислу те речи и да је заузе
ла значајно место у календару мани
фестација у општини Инђија. Ово је
идеална прилика за оне који желе
да купе мед и да са сигурношћу знају
да су купили потпуно природан про
извод, јер је на нашем тржишту све

више фалсификованог меда у пону
ди - истакао је Ћукаловић и додао да
сваке године на Данима меда угосте
малишане из Предшколске устано
ве „Бошко Буха“ у циљу едукације о
предностима коришћена меда, па је
тако било и ове.
И они нешто старији посетиоци су
имали прилику да чују интересантне
приче о меду, том здравом и лекови
том производу, а грађани су могли да
добију бројне савете у вези са ства
рањем неопходних залиха пчелињих
производа пред предстојећи зимски
период. Међу бројним излагачима
било је и оних који су се ове године, по
први пут појавили на манифестацији
са својим производима. Из инђијског
Удружења пчелара Рој кажу да је ова
година била просечна по приносима
на подручју наше земље. Ове године
на изложби меда биле су заступље
не све врсте, те се на штандовима
могао наћи и шумски мед, који је вео
ма редак.

М. Ђ.
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МАРАДИК: УДРУЖЕЊЕ ВИЛИН САЛАШ

Кућице за птице и хранилице

У

дружење Вилин салаш из Мара
дика, основано је 2015. године
са циљем да се негују култура
и традиција, развија рурално подручје
фрушкогорског поднебља, организују
едукације о значају унапређења села,
унапређује заштита животне средине,
едукују грађани - посебно деца и мла
ди. Сви пројекти реализовани у прет
ходне три године, били су посвећени
остварењу тих циљева, а последњи
међу њима, чија реализација је пред
виђена до краја ове године, односи
се на израду кућица и хранилица за
птице. Како је истакла Бранка Лихвар
чек, председница Удружења, реч је
о пројекту који носи назив Сачувај,
заштити и нахрани и суфинансира га
Општина Инђија.
– Ове године смо у пројекат укљу
чили децу од првог до осмог разреда
ОШ „Бранко Радичевић“ у Марадику.
Са њима ћемо од рециклираног еко
лошког материјала на радионицама
правити појилице и хранилице, са ста
ријом децом - кућице за птице. Они
ће сами сећи дрво, даску, шперплочу,
шмирглати, фарбати и остало – каже
Лихварчек и додаје:
– Ми наше пројекте поставимо
скромно и онда идеје проширимо и
увећамо. Јавиле су нам се учитељи
це из ОШ „Петар Кочић“ у Инђији и ОШ
„Браћа Груловић“ у Бешки, са жељом
да се укључе у наш пројекат. Због
тога нам је веома драго и верујем да
ће и овај пројекат, као и сви други до

Бранка Лихварчек, председница Удружења Вилин салаш Марадик

Еко-торбе

сада, бити веома успешно реализо
ван – истакла је председница Удруже
ња Вилин салаш из Марадика и под
сетила на пројекат израде Еко- торби,
које су израђивале њихове чланице
у сарадњи са децом из марадичке
основне школе.
– Пројекат израде Еко-торби веома
је добро прихваћен у нашој средини,
јер знамо да ПВЦ кесе ускоро неће
бити у употреби. Деца су радила онај
лакши део, а ми смо им помогле да
торбе изгледају лепо – каже Лихварчек
и додаје да је једна од радион
 ица реа
лизована и на недавно одржаној мани
фестацији Марадичка јесен.
М. Ђ.

Пензионерске
картице
Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање у сарадњи са Општином Инђија и
Удружењем пензион
 ера, током прошле недеље
организовао је расподелу пензионерских карти
ца у Марадику, Крчедину и Љукову. Подела кар
тица у осталим местима вршиће се сукцесивно
и пензионери ће бити благовремено обавеште
ни, поручују из Општине Инђија и додају, да у
случају да пензион
 ери из наведених места нису
преузели своје картице прошле недеље, то могу
учинити сваког радног дана од осам до 15 часо
ва у просторијама ПИО фонда у Инђији. Пензи
онерском картицом доказује се статус корисни
ка и омогућава се пензион
 ерима да на законит,
сигуран и валидан начин доказују свој статус, уз
лични идентификациони документ. Фонд ПИО
израђује картице за све пензионере који су пра
во на пензију стекли у Републици Србији. Тако
ђе, обезбеђена је заштита подата о личности,
јер је на картици истакнуто само име и презиме
корисника. Поред доказивања статуса, пензио
нери са територије инђијске општине оствару
ју све привилегије које им омогућава локална
самоуправа, као што су бесплатни јавни градски
превоз, попусти за градски базен и друго. М. Ђ.
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УДРУЖЕЊЕ „ЧЕШКА БЕСЕДА СРЕМА“

Дан чешке културе на Банстолу

Чланови Удружења „Чешка беседа Срема“

У

дружење „Чешка беседа Срема“
основано је прошле године са
седиштем на Банстолу, општи
на Инђија, са циљем да се очувају
чешка култура и обичаји тог народа.
Чеси су се половином 19. века досе
лили у Славонију и 1954. године 13
породица настањује се у Бешку, село
инђијске општине. Сада их је много

мање, каже Мирјана Хемун, председ
ница Удружења „Чешка беседа Сре
ма“, али то није разлог да забораве
на своје корене.
– У Бешки и даље живи једна мала
чешка енклава, да је тако назовем и
оснивањем удружења, желели смо да
се сазна да у нашој општини живе и
Чеси – истакла је Хемун и додала:

Дани чешке културе на Банстолу

– Ове године смо одлучили да кре
немо са активностима, које ћемо
поделити са јавним мњењем, те
смо расписали конкурс за песнике и
организовали „Вече чешке културе“
на Банстолу. Веома сам задовољ
на одзивом и захвална на подршци
коју смо добили од Општине Инђија
и амбасаде Чешке у Србији, као и од
представника Националног савета.
Током целовечерњег програма у
четвртак, 27. септембра, симфониј
ски оркестар под вођством маестра
мр Љубинка Лазића извео је неко
лико композиција Беджиха Сметане,
познатог чешког композитора.
Заменица председника општине
Инђија Драгана Радиновић, напо
менула је да локална самоуправа
подржава и финансијски подстиче
рад свих удружења, која окупља
ју националне мањине које живе на
територији те сремске општине. Тако
ђе, представници Удружења „Чешка
беседа Срема“ подсетили су да пре
ма последњем попису из 2011. године
на територији Србије живи 1.824 при
падника поменуте националне мањи
не, те да је очување њихових обича
ја и културе од изузетног значаја, на
чему ће још интензивније радити у
наредном периоду.
М. Ђ.

Аудиција за нове младе таленте

Аудиција за нове младе таленте
Позоришне радионице у Инђији,
биће одржана 4. новембра у 10
часова у Културном центру Инђија.
Ученици основних школа за аудицију
треба да припреме рецитацију и ими
тацију, док средњошколци треба да

припреме и монолог. Позоришну
радионицу за сезону 2018/2019.
водиће Сташа Блечић дипл. глумица
и Теодора Марчета мастер дипл. глу
мица. Културни центар од 2003. годи
не едукује младе глумце у оквиру
Позоришне радионице која предста

вља својеврстан едукативни центар
глуме и режије за младе. Кроз Ради
оницу Културног центра, прошло је
око 200 полазника, а њени некада
шњи полазници су сада успешни
глумци и уче нове младе таленте.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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ОДРЖАНА 4. ФИЈАКЕРИЈАДА У МАЛОЈ РЕМЕТИ

Коњи поново касају

В

ећ четврту годину за
редом Мала Ремета је
домаћин велике мани
фестације посвећене коњи
ма. У суботу, 29. септембра,
у овом фрушкогорском селу
одржана је, сада већ тра
диционална, фијакеријада,
под слоганом Коњи поно
во касају Малом Реметом.
Манифестацију је организо
вао локални Коњички клуб
Фрушкогорски ждребац, а
уз финансијску подршку
Општине Ириг.
Поред љубитеља коња и
фијакера из Срема, мани
фестацији су се придружили
и коњари из других војво
ђанских места. Малу Реме
ту је красило 35 упрегнутих
фијакера, који су се возили
селом и његовом околином,
обишавши Винарију Деурић,
засаде јабука Атос фруктум,
као и Етно објекат Фрушко
горска лугарница, као спон
зоре манифестације.
Овогодишњу фијакерија
ду посетио је и председник
иришке општине Стеван
Казимировић, који је иста
као значај ове манифеста
ције и изразио задовољство
својим присуством.
– Мала Ремета је наша
најмања месна заједница,
која се налази под самом
Фрушком гором, као и наше
најсеверније место. Драго
ми је да и ово мало место
има своју манифестаци

Детаљ са манифестације

ју. Четврту годину за редом
они организују ову фијаке
ријаду, тако да је то нешто
што је препознала и наша
Туристичка организација и
Општина Ириг и имају нашу
подршку у организацији. Ово
село је пре неколико година,
као и сва наша села, поред
развоја пољопривреде, кре
нуло и у развој туризма,
куће су почеле да се рено
вирају и да се крече. Њима
је потребна једна оваква
манифестација, да би могли
да прикажу шта имају овде.
Мала Ремета има око сто
становника, али погледајте

колико сада има гостију. Ово
је права прича којом село
показује своје могућности и
своју перспективу за наред
ни период – рекао је Кази
мировић, додавши да ова
манифестација има потен
цијал да се одржи у будућ
ности и да ће је Општина
Ириг и даље подржавати.
Читаву
манифестаци
ју употпунила је и већина
мештана Мале Ремете, који
су испред својих кућа уго
стили учеснике фијакерија
де слатким и сланим јелима.
Своје рукотворине изложи
ла су и удружења жена из

Стеван Казимировић

готово целог срема, а сви
гурмани могли су да ужива
ју у котлићу, али и врућим
мекикама.
Н. Милошевић

Нова аутобуска линија Нови Сад - Врдник

С

ве оне који из иришке општи
не путују за Нови Сад, сва
како ће интересовати нова
линија Нови Сад – Врдник.
Реч је о линији 86 коју уводи
ЈГСП „Нови Сад“ на којој су ауто
буси почели да саобраћају од 1.
октобра.
Током сезоне, дакле од 1. маја
до 30. септембра, превоз на овој
линији ће бити реализован, у јед
ном смеру са десет полазака, а
ван сезоне ће их бити осам.
Цена појединачне карте која је
купљена у возилу је 290 динара до
Ирига и 350 динара до Врдника.
У наредном периоду пратиће се
функционисање линије, након чега
ће бити урађена економска ана
лиза и утврдиће се оправданост
даљег превоза путника на овој
линији.

Нова линија до Врдника
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ПОСЕТА АМБАСАДОРА КИПРА ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ РИТАМ ЕВРОПЕ

Кипар је у добрим рукама

Уручење позива делегацији Града

П

рошлог уторка, 25.
септембра, Сремску
Митровицу је посе
тио амбасадор Републике
Кипар, Константинос Ели
јадес. Повод прве званичне
посете Његове екселенци
је је учествовање деце из
Сремске Митровице у мани
фестацији Србија у ритму
Европе под заставом Кипра.
Градоначелник Владимир
Санадер са сарадницима
је у Градској кући дочекао
амбасадора и представнике
организације Србија у рит
му Европе, на чијем је челу
Игор Карадаревић, извршни
директор пројекта.
– Веома сам срећан због
тога и сигуран сам да смо
ми, са Кипра у добрима
рукама. Надам се да ће
деца из Сремске Митрови
це победити и да ће моћи да
отпутују у моју земљу, изја
вио је амбасадор.
Игор Карадаревић је иско
ристио прилику да замени
ци градоначелника Светла
ни Милованић уручи позив
да са делегацијом града
буде део делегације Ритма
Европе на Малти, где ће се
ово такмичење одржати по
први пут.
– Циљ путовања је под
стицање европских и култу

ролошких вредности између
Србије и Малте, развијање
и препознавање исконских
културолошких вредности,
бољег стандарда целе Евро
пе и деце Европе. Такође и
преношење искустава које
ваш град има у сарадњи
са амбасадама Европе које
нас подржавају, као и орга

Дрво пријатељства

низацијом Ритма Европе и
националном телевизијом
која врши пренос, истакао је
Карадаревић.
По пријему у Градској кући
амбасадор Кипра је обишао
Царску палату, након чега је
у Градском парку засађено
дрво пријатељства између
амбасаде Републике Кипар

и Града Сремска Митрови
ца.
– Град Сремска Митро
вица има јако добре одно
се са многим амбасада
ма у нашој земљи. Како
су амбасадори људи који
представљају културу, тра
дицију, привреду, туризам и
потенцијал земаља из којих
долазе, тако исто су и људи
који сазнају о нашим потен
цијалима и о ономе што ми
можемо да понудимо други
ма. С тим у вези је значајна
посета његове екселенције
амбасадора Кипра, ког смо
упознали са градом, што ће
он даље искористити у раз
говорима са кипарским при
вредницима, радницима из
области културе, и надам се
да ће то довести до сарад
ње на свим овим пољима
које сам навео, рекао је
Санадер. Амбасадор Кипра
је у вези с тим изјавио да је
велико задовољство посе
тити Сремску Митровицу,
јер је леп град са богатом
традицијом и историјом.
– Ви имате велики потен
цијал у привредном, пољо
привредном и туристичком
смислу, тако да ја видим
разлог за сарадњу и добар
почетак, закључио је амба
садор. 
Т. С.
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Гради се Адреналин парк

И

зградња
најавље
ног Адреналин парка
на простору између
Казнено-поправног
заво
да и Атлетског стадиона у
насељу КП-дом у Сремској
Митровици почела је недав
но. Том приликом, у петак,
28. септембра, радове на
изградњи парка обишао је
начелник Градске управе за
опште и заједничке послове
и имовину Мирослав Јокић.
– Функција овог парка је
пре свега забава, како за

Изградња Адреналин парка

Мирослав Јокић

наше најмлађе суграђане,
тако и за све оне који воле да
осете адреналин. Вредност
инвестиције је 2,7 милиона
динара, од чега је 2,3 мили
она донирао Покрајински
секретаријат за привреду и
туризам, а остатак средста
ва је обезбедила локална
самоуправа. Укупно 14 пре
прека ће бити постављено у
парку, различите тежине, за

све грађане различите ста
росне доби – такозвани зиплајн, препреке са бурићима,
зидови за пењање у облику
животиња... То ће бити јед
на својеврсна атракција која
ће служити свим нашим гра
ђанима пре свега због заба
ве, а и у спортском смислу
– изјавио је начелник Јокић
приликом обиласка.
Према његовим речима,

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНИЦИЈА СРЕМ

Радионица о шумарству

Са радионице

Р

егионална развојна агенција Срем,
у сарадњи са Програмом Уједи
њених нација за развој (УНДП), у
петак, 28. септембра, у Градској кући у
Сремској Митровици организовала је
радионицу на тему Енергетски засади
брзорастућих врста у Србији. Ова актив
ност део је пројекта Смањење баријера
за убрзани развој тржишта биомасе у
Србији који имплементира УНДП Србија
у сарадњи са Министарством рударства
и енергетике и Министарством пољопри

вреде, шумарства и водопривреде и реа
лизује се у сарадњи са 29 општина које
су потписници меморандума са УНДП.
Предавања у оквиру радионице води
ли су инжењери шумарства др Бранко
Стајић и Душан Јовић, као и инжењер
пољопривреде Зоран Кнежевић, а раз
говарало се о потенцијалима и ограни
чењима узгоја поменутих врста у Срби
ји, расположивости пољопривредног
земљишта за то, као и о предностима и
проблемима у вези са узгојем.
Н. М.

парк ће бити изграђен кроз
неколико дана и уколико
временски услови то дозво
ле, Митровчани ће одмах
моћи да га користе. Читав
простор ће бити додатно
опремљен видео надзором
како би остао заштићен од
евентуалних оштећења, а
у оквиру њега биће поста
вљена и јавна расвета.
Н. Милошевић

АГЕНЦИЈА ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Пријава
промене података
Пољопривредна газдинства која
постоје у регистру на дан 30.09.2018.
године, оствариће своје право на
подстицаје у 2019-ој са земљишним
фондом који се на тај дан налази у
регистру у Управи за трезор.
Пријава промена важна је ради
остваривања појединих права на
подстицаје, тако нпр. ради оства
ривања права на регрес за премију
осигурања усева и плодова, потреб
но је Управу за трезор обавестити о
промени сетвене структуре уколи
ко је до ње дошло, а за подстица
је у сточарству за тов, потребно је
пријавити промене сточног фонда.
Такође, потребно је пријавити сле
деће промене: унос или брисање
површина, промену носиоца пољо
привредног газдинства, промену
седишта пољопривредног газдин
ства, промену наменског текућег
рачуна. Више информација у фили
јали Управе за трезор Сремска
Митровица.
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ДОНАЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Логопедски апарат на поклон

Ф

ондација Ана и Владе
Дивац, у партнерству
са НЦР фондацијом,
је Школи за основно и сред
ње образовање „Радивој
Поповић“ донирала дигитал
ни логопедски сет. То је нај
модернији инструмент који
се користи у рехабилитацији
слушних и говорно-језичких
поремећаја код деце и знат
но скраћује период трет
мана. Ово је једна од шест
школа за децу са сметња
ма у развоју које су добиле
боље услове за образова
ње, кроз набавку опреме и
реконструкцију простора, у
оквиру пројекта Да расте
мо срећни. Поменуте фон
дације реализују пројекат у
сарадњи са Министарством
просвете, науке и техно
лошког развоја Републике
Србије, у укупној вредности
од 4.200.000 динара.
Вредност овог апарата је
350.000 динара, а донација
укључује и обуку логопеда.
Заменица градоначелника
Светлана Миловановић се,
у име Града, захвалила Фон
дацији Дивац, што су препо
знали потребу школе и уру
чили тако вредну донацију.
– Ово је пример добре
праксе, када сви радимо,
и Министарство просве
те и локална самоуправа,
фондације, привреда, како
бисмо нашој деци обезбеди
ли што боље услове у шко
ли, а и ван школе, додала је
Миловановић.
Директор Негован Нико
лић је истакао значај дона

Сања Миловановић, Негован Николић и Снежана Атанацковић

ције нагласивши да је то
апарат који у граду још нико
нема.
–Дигитални
логопедски
сет је велика помоћ и вели
ка корист за ову школу, али
и за децу из редовних школа
и предшколских установа из
града и околине, са језичким
потешкоћама, која ће кори
стити тај апарат у логопед
ском третману. Тренутно је
на додатној подршци око
педесеторо деце и тај број
ће се увећати, јер ће две
колегинице, које су тренутно
обучене за рад на апарату,
моћи своје знање да прене
су осталим колегама, каже
Николић.
Логопеди Сања Милова

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Први котлић
Мале Босне

У

суботу, 29. септембра, у дворишту Цркве Све
тих сирмијских мученка у насељу Мала Босна у
Сремској Митровици, одржана је манифестација
под називом Први котлић Мале Босне. Манифестација
је одржана у организацији Завичајног удружења Мосто
ви на Дрини и Месне заједнице Мала Босна, а уз подр
шку Града Сремска Митровица.
За титулу најбољег кувара ове године такмичило се
петнаестак екипа, од којих се најбоље показала еки
па Покрет обнове Краљевине Србије. Поред кувања
котлића, присутни су могли да учествују и у традицио
налним босанским играма попут скока у даљ, бацања
камена с рамена, обарања руку и слично, а уживало се
и у звуцима из родног краја. 
Н. М.

новић и Снежана Атанац
ковић објашњавају да је
дигитално логопедски апа
рат сада стандард у лого
педским кабинетима и осно
ва логопедског третмана.
Значајан је не само када је
у питању проблем слушног
процесирања, дакле раз
умевања говора, што је у
основи способности говора
и разумевања других, већ
и за проблеме изговарања
гласова, односно артикула
ције.
– Апарат користи и нама,
логопедима, јер уместо нас
може да појачава фреквен
цију критичних гласова, а
деци ће скратити период
третмана, односно убрза

ће период рехабилитације,
чиме су задовољни и деца
и родитељи, кажу логопеди.
Представница Фондације
Ана и Владе Дивац Миљана
Керчу је додала да пројекат
Да растемо срећни, поред
опремања и реконструкције
школа, обухвата и активно
сти које су намењене деци,
породицама и наставници
ма, тако да ће, у општинама
у којима се налазе изабране
школе бити организоване
инклузивне радионице.
Уручење
донације
је
испраћено приредбом у
којој су учествовали учени
ци школе „Радивој Поповић“
са својим наставницима и
гостима. 
Т. С.
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Сремци највише болују од срца

Бранка Малбашић, Војислав Мирнић и Катица Миловац

У

сусрет обележавању датума
из Календара јавног здравља
- Светски дан срца - 29. септем
бар и Међународни дан старијих особа
- 1. октобар, прошле среде, 26. септем
бра, у просторијама Завода за јавно
здравље одржана је конференција за
новинаре на којој су говорили др Бран
ка Малбашић, помоћник директора за
медицинска питања, Војислав Мирнић,
начелник Градске управе за здравство
и Катица Миловац, саветник за зашти
ту права пацијената. Ова конференција
је једна од бројних активностима које
Завод за јавно здравље, Градска упра
ва за здравствену и социјалну заштиту
и Општа болница са партнерима орга
низују овим поводом.
Светски дан срца је установљен
2000. године са циљем да информише
људе широм света да су болести срца
и крвних судова водећи узрок смрти код
17,5 милиона људи сваке године. Про
цењује се да ће до 2030. године тај број
порасти на 23 милиона. Светска феде
рација за срце упозорава да најмање
80 одсто превремених смртних исхода
може да се спречи контролом главних
фактора.
– Анализе здравственог стања ста

новништва Сремског округа, које је
сачинио Завод за јавно здравље Срем
ска Митровица за 2017. годину показују
да су обољења срца и крвних судова
на првом, водећем месту кад је у пита
њу морбилитет, што значи обољевање,
и морталитет, тачније смртност. Иста
таква ситуација је и на нивоу државе,
као и у свету, тако да је превенција
веома важна. Мале промене у нашем
животном стилу, као што је правилна
исхрана, редовна физичка активност
30 минута дневно, елиминација ризи
ко фактора као што је пушење и упо
треба алкохола могу помоћи у смање
њу настанка ових обољења, пре свега
хипертензије, можданог удара, инфарк
та срчаног мишића и обољења срца и
крвних судова. Првенствено одазива
њем на превентивне прегледе, редов
ним мерењем крвног притиска, ослу
шкивањем свог организма у смислу
симптома и тегоба и на време кренути
са превенцијом, рекла је др Малбашић.
– Акција превентивних прегледа,
коју је организовала градска Управа
заједно са свим претходно наведеним
сарадницима, је дала добре резултате
у претходном периоду, али на нама је
да радимо што више и у 2019. години

Бесплатни прегледи за Митровчане
У оквиру обележавања Светског
дана срца, у Месној заједници Центар
у Сремској Митровици, у суботу, 29.
септембра, одржана је акција бес
платних кардиол ошких прегледа.
Интернисти митровачке Опште бол
нице др Вера Маленковић и др Биља
на Новаковић, заједно са четири
медицинске сестре, том приликом
вршили су прегледе који су обухвата
ли ЕКГ и мерење крвног притиска и
нивоа шећера у крви.
У току акције, која је трајала два и

по сата, прегледано је укупно 40
Митровчана, а двоје је упућено на
даљу дијагностику.
Овогодишњи Светски дан срца обе
лежен је под слоганом Обећавам да...
за моје срце, за твоје срце, за сва
наша срца, као подстицај на то да
људи широм света покушају да утичу
на елиминисање четири главна фак
тора ризика, а то су дуван, неправил
на исхрана, физичка неактивност и
штетна употреба алкохола.
Н. М.

појачамо мере превенције како бисмо
побољшали здравствено стање наших
суграђана. Резултати анкете која се
спроводи везано за израду плана јав
ног здравља треба да нам укажу на
проблематику са којом се наши сугра
ђани суочавају и такође да нас упуте
на мере које ћемо предузети приликом
израде плана здравља, изјавио је Мир
нић.
Међународни дан старијих особа се
у свету и код нас обележава 1. окто
бра у складу са резолуцијом Уједи
њених нација, са циљем да се нагла
си важност прилагођавања животног
окружења потребама и способностима
становника трећег доба. Слоган ового
дишње кампање Промовишимо шам
пионе људских права старијих осо
ба осмишљен је како би се истакла
важност усвајања Универзалне декла
рације о људским правима и њена при
мена на свакодневни живот старих осо
ба. У савременом друштву, удео особа
старијих од 60 година је у порасту, што
због опадајуће стопе наталитета, што
услед повећања дужине животног века.
Важан индикатор старосне структуре је
и зрелост становништва која говори о
процентуалном учешћу особа старијих
од 65 година у укупној популацији. Пре
ма критеријумима Уједињених нација,
уколико је већа од 10 одсто, становни
штво је врло старо. Како каже др Мал
башић, на територији Сремског округа
удео популације старије од 65 година
износи 18,5 одсто, што указује на изу
зетно старо становништво.
Парадоксално је да су управо у
модерном, технолошки напредном
друштву распрострањене предрасуде
и стереотипи о старима, које служе као
социјални зид између генерација. Мно
ги стручњаци тврде да је слаба моти
вација за активан живот највише после
дица удаљавања друштва од старијих
особа.
Т. С.
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ГРАДСКА КУЋА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У сусрет Сремском
пољопривредном сајму

Са конференције

П

оводом
одржавања
предстојећег
Срем
ског
пољопривред
ног сајма Агросирм, 12.
и 13. октобра, у Градској
кући у Сремској Митрови
ци, у понедељак, 1. октобра,
уприличена је конференци
ја за медије на којој су, као
организатори Сајма, уче
ствовали Томислав Јанко
вић, председник Скупштине
града и заменица градона
челника Светлана Мило
вановић, испред локалне
самоуправе,
Александар

Алимпић, управник Казне
но-поправног завода, као
и Предраг Мујкић, дирек
тор Регионалне привредне
коморе Сремског управног
округа.
Генерални спонзор ового
дишњег Сајма је Дунав оси
гурање, а манифестација ће
бити одржана уз подршку
Туристичке
организације
Града Сремска Митровица,
као и Агенције за рурални
развој. Сајам ће 12. октобра
у 12 часова, на митровачком
Хиподрому, свечано отвори

ти министар пољопривреде
Бранислав Недимовић, док
ће након завршетка мани
фестације, 14. октобра,
бити одржан и Коњички дан
са тркама коња.
За одржавање овогоди
шњег сајма, присутни су
истакли значај подршке
Министарства пољопривре
де и Покрајинског секрета
ријата за пољоприв реду,
али и значај подршке ЈКП
Комуналије и предузећа Вој
водина шуме.
Према речима председни

ка Скупштине града, Томи
слава Јанковића, Сремски
пољопривредни сајам Агро
сирм, ове године одржава
се по први пут.
– Сајам је наставак при
че од прошле године, када
смо организовали изложбу
пољопривредне
механи
зације. Као локална само
управа желимо да дамо
свој допринос у промоци
ји пољопривреде у нашем
граду, али и да приближи
мо нашим пољопривредним
произвођачима и свим при

НОВЕ КЊИГЕ

Збирка песама Жељке Аврић

Н

ова збирк а песама
Жељк е Аврић из
Сремске Митровице,
Жеђам, објављена је у сеп
тембру ове године, у издању
новосадске издавачке куће
Прометеј. Ово је њена
шеста збирк а песама и
четврта у издању Промете
ја. Издавање књиге подржао
је Град Сремска Митровица.
– У разноликим мотив
ским облицима, мисаоним и
емотивним просјевима, жеђ
структурише песме у чврсту

Жељка Аврић

целину, повезује трепераво
лирско ткиво, библијске
мотиве, искуствене наслаге
памћења, зрнца истине и
крхке нити снова, судбинске
ломове свога рода. Дало би
се овде још много писати - о
савршенству сонета, о пева
њу у мушком роду, богатом
речнику и брижљивој упо
треби речи у њиховом пра
вом и пуном значењском
смислу, стоји у рецензији
књижевника Ранка Павло
вића.

– Какав је живот којем
ништа не фали пита се
песникиња нижући пред
читаоце као фино ткање
четири елемента: Шапута
ња, Мелодије, Крици, Ћута
ња, омеђене прологом –
Жеђам и епилогом – Жеђ,
што је уобичајен Жељкин
метод поетске конструкције
и као у претходним књигама
– Портрет, Звездарница,
Марг ин ал ије, Врем ен ик,
Јесам, жеље смештене у
тренутак, израз су духовне
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сутним, достигнућа у пољо
привреди. Пољопривреда је
врло важан сегмент развоја
нашег града, али и чита
вог Сремског округа, и због
тога је важно организовати
овакве сајмове. Оно што је
наше велико задовољство
је то што ће Сајам већ у
првој години свог постоја
ња добити епитет међуна
родног, јер ће нас посетити
излагачи из Босне и Херце
говине и Хрватске – рекао је
Јанковић, додавши да ће у
оквиру Сајма присутни моћи
да уживају и у богатом кул
турно-уметничком програму,
гастрономском делу мани
фестације, као и да се упо
знају са ручним радовима
околних удружења жена.
Приликом поменуте кон
ференције, потписан је и
Меморандум о сарадњи
поводом организације Сај
ма, између представника
Града, Казнено-поправног
завода и Привредне коморе.
Према речима директо
ра Регионалне привредне
коморе Сремског управног
округа Предрага Мујкића,
циљ Сајма је на једном
месту представити све оно
што може да заинтересује
привреднике, од механиза
ције и прикључних маши
на, семенске робе, сточне
хране, па све до новина у
примени
информационих
и хемијских технологија у
пољопривреди.
Управник
Казненопоправног завода Алексан
дар Алимпић изразио је
задовољство одржавањем
једног оваквог Сајма баш
на Хиподрому у оквиру ове
установе, истакавши разно
врсност садржаја који очеку
ју присутне. 
Н. М.
глади и жеђи појединца и
овладавања духом сада
шњости и прошлости, пише
књижевница Лаура Барна.
У часописима за књижев
ност, уметност и културу:
Летопис Матице српске,
Траг, Књижевне новине,
Академија Исток, Бдење,
Српски глас, Српска лира,
Авлија, Суштина поетике,
објављено је 29 песама из
будуће збирке. На књижев
ним конкурсима награђене
су песме Тврђава, Помире
ње, Буђење, Једина песма,
док је песма Реке и даље
теку објављена у Антологи
ји песама о рекама, у Бугар
ској, на српском и бугарском
језику.
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ПОЧЕЛА ГРЕЈНА СЕЗОНА

Без поскупљења

Славко Сладојевић и Владимир Санадер

Према речима градоначелника Владимира Санадера, одлука
да се раније почне са грејањем у митровачким становима доне
та је због тога што су дневне и ноћне температуре ваздуха већ
неко време испод 12 степени

Г

рејна сезона у Сремској
Митровици и ове годи
не је почела раније. Тим
поводом,
градоначелник
Владимир Санадер и дирек
тор ЈКП Топлификација
Славко Сладојевић обишли
су у понедељак, 1. октобра,
котларницу у насељу Стари
мост, која је тада почела са
зимским режимом рада.
Према речима градона
челника Владимира Сана
дера, одлука да се почне
са грејањем у митровачким
становима донета је из раз
лога што су дневне и ноћне
температуре ваздуха већ
неко време испод 12 степе
ни.
– Одлучили смо да пола
ко кренемо са грејањем.
Наравно, пре тога је наше
ЈКП Топлификација извр
шило све неопходне при
преме у току лета, како би

могли несметано да старту
ју. Енергената има довољ
но, сви потребни уговори
су потписани и све обавезе
које су настале прошле греј
не сезоне су измирене, тако
да нема ниједне препреке
да следећа грејна сезона
не буде успешна. Надам се
да ће и наши грађани бити
задовољни температуром
у становима, а сви они који
имају примедбе могу да се
обрате ЈКП Топлификаци
ја и ЈП Срем гас, како би се
кварови уклонили у што кра
ћем року – рекао је Санадер.
Како каже директор ЈКП
Топлификација Славко Сла
дојевић, званичан почетак
грејне сезоне је 15. октобра,
али је она ове године ипак
почела првог.
– Кренули смо са грејном
сезоном и ушли у норма
лан режим рада. Пошто је

систем аутоматизован, наше
котларнице ће се прилагођа
вати спољној температури.
Иначе, предвиђено је да
грејање траје од шест часо
ва до 21 час, а викендом од
седам до 22. Прошле године
смо месец дана и ту прави
ли уступања па смо некада
грејали и 24 сата, а ако буде
било потребно и ове годи
не ћемо. Грејна површина
се креће око 245 хиљада
квадратних метара стамбе
ног и пословног простора.
То је нешто мање него про
шле године, али се ту ради
о корисницима који нису у
могућности да плаћају своје
обавезе – рекао је Сладоје
вић и додао да се цена гре
јања за сада неће мењати,
осим уколико у току грејене
сезоне не дође до поску
пљења енергената.
Н. Милошевић
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АСФАЛТИРАЊЕ У ШИМАНОВЦИМА

Голубиначка добија нов пут

У

четвртак, 27. септем
бра, почели су радо
ви на реконструкцији
пута у Голубиначкој улици у
Шимановцима, а радове је
већ првог дана обишао пред
седник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић, у пратњи
његовог заменика Зорана
Војкића и председника Саве
та Месне заједнице Шима
новци Александра Мандића.
Трбовић је том приликом
подсетио да је овај пут изу
зетно значајан, како за при
вреднике који раде у Шима
новцима, јер Голубиначка
улица води ка шимановачкој
индустријској зони, тако и за
мештане овог насеља, јер
кроз ову улицу иде и ауто
буска линија 711 ГСП-а, која
Шимановце повезује са Бео
градом.
– Пут у Голубиначкој је био
у јако лошем стању, а један
од разлога за то је и што
првобитно није био квали
тетно урађен. Ову инвести
цију реализујемо захваљу
јући финансијској подршци
Покрајинске владе, која је
за ову намену издвојила
32 милиона динара, док је
Општина Пећинци издвојила
додатних два и по милиона
– рекао је председник Трбо
вић.

Обилазак радова

Александар Мандић каже
да се овим радовима реша
ва један велики проблем за
мештане Голубиначке улице,
али и целих Шимановаца.
– Захвални смо пећинач
кој локалној самоуправи
што има слуха за пробле
ме Шимановчана. Добром
сарадњом између Месне
заједнице и Општине успе
ли смо да у последње вре

ме решимо неколико горућих
проблема и наставићемо да
стварамо боље услове за
живот и рад у Шимановцима
– каже Мандић.
Према речима одговор
ног извођача радова испред
предуз ећа Сремпут, Алек
сандра Томанића, пут ће
бити реконструис ан у дужи
ни од 1,2 километра. У јед
ном делу ове деонице биће

ЦРВЕНИ КРСТ

скинут постојећи слој асфал
та и пут пресвучен са два
нова слоја асфалта, док ће у
другом делу бити поставље
на потпуно нова коловозна
конструкција са каналима за
одводњавање. Нови коловоз
биће ширине 5,4 метра, а
биће постављени и ивичња
ци којих раније није било и
који ће знатно продужити век
трајања новог пута.

Акција добровољног давања крви

Н

а акцији добровољног давања крви, одр
жаној у петак, 28. септембра у пећинач
ком Културном центру, крв је понудило 44
добровољних давалаца, али је четворо одбије
но из медицинских разлога, па је крв дало 40
хуманих мештана Пећинаца и околних насеља.
Међу даваоцима на петој овогодишњој акцији
у пећиначкој општини било је осам припадница
лепшег пола и чак 14 давалаца који су крв дали
први пут, што показује да је добровољно дава
лаштво крви међу младима у Пећинцима на
узлазној путањи. У прилог томе говори и чиње
ница да су ученици Средње техничке школе
„Миленко Веркић Неша“, колективно учество
вали у акцији, што је у Пећинцима већ постало
традиција.
Организатори акције су и овога пута били
Црвени крст Пећинци и Институт за трансфузи
ју крви Србије, а у акцију су се активно укључи
ли и волонтери Црвеног крста, који су неколико
дана раније лепили плакате и делили флајере,
а на сам дан акције са осмехом на лицу доче
кивали даваоце и помагали им у попуњавању
упитника за даваоце крви.

Пећиначки добровољци
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КУПИНОВО

Путуј, уживај и поштуј

Т

уристичка
организа
ција општине Пећин
ци
организовала
је 27. септембра посету
ученика Основне школе
„Душан Вукасовић Диоген“
Етно кући Путник у Купи
нову. Посета је организова
на поводом Светског дана
туризма, а како је рекла
директорка пећиначке Тури
стичке организације Љуби
ца Бошковић, циљ посете
је био да деца схвате значај
развоја туризма за њихово
село и за њих лично.
– Купиново је село које
има највише туристичких
потенцијала у нашој општи
ни и у којем је седиште наше
Туристичке
организације.
Зато желимо да се деца из
Купинова и околних насеља
упознају са културно-исто
ријским богатством среди
не у којој одрастају. Тема
посете је „Деца питају...“, а
посебан акценат смо стави
ли на спрегу културе и тури
зма, јер смо желели да деца
схвате да су то два нерас
кидива појма. Зато смо у
госте позвали и директоре
културних институција са
којима сарађујемо и које су
нам изузетно значајне због
локалитета које имамо на
нашој територији. Деца су
данас могла да постављају
питања директорки Зави
чајног музеја Рума Бранки
Коњевић и директору Реги
оналног завода за заштиту
споменика културе Срем
ска Митровица Љубиши

Светски дан туризма у Купинову

Шулаји. Поред њих, у гости
ма нам је био и директор и
власник Туристичке аген
ције Панонија турс из Руме
Петар Димитријевић, јер
смо, поред спреге културе
и туризма, деци желели да
објаснимо и значај туристич
ких агенција, које су спона
између корисника туристич
ких производа и пружалаца
туристичких услуга – изјави
ла је Бошковић.
Ученике и госте је поздра
вио и председник општине
Пећинци мр Жељко Трбо
вић, који је том приликом
рекао да је циљ пећиначке
локалне самоуправе да јед
ног дана и туризам у општи
ни Пећинци буде профи
табилна привредна грана,
попут индустрије и пољо
привреде.
– Надамо се да ће у будућ

ности неки од вас моћи да
пристојно живе од рада
у туризму. Зато је важно
да вредно учите, а ми као
локална самоуправа труди
мо се да вам покажемо да
се вредан рад исплати. Зато
новчано награђујемо учени
ке генерације и вуковце, нај
успешније у учењу и спорту
награђујемо
бесплатним
летовањем, ученике који
постижу добре резултате на
такмичењима награђујемо
екскурзијама, а сви одли
каши имају бесплатан улаз
на пећиначке базене током
целе купалишне сезоне –
поручио је ученицима први
човек пећиначке општине.
Да их туризам интересује
и да већ имају предзнање из
ове области купински учени
ци су показали илустрова
ним туристичким флајером

који су поделили туристич
ким посленицима, а који
је припремио њихов школ
ски предузетнички тим под
мотом Буди предузетан и
упознај своје окружење.
Као илустрацију спреге
културе и туризма Љубица
Бошковић је цитирала речи
генералног секретара Свет
ске туристичке организаци
је Талеба Рифаија, којима
је прошле године честитао
Светски дан туризма.
– Кад год путујете, где
год путујете, запамтите да
је потребно да поштујете
природу, поштујете културу,
поштујете Вашег домаћи
на. Ви можете представље
ти промену коју желите да
видите на свету. Ви можете
бити амбасадор за бољу
будућност. Путуј, уживај и
поштуј.

ДОМ ЗДРАВЉА

Добар одзив на
кардиолошке прегледе

Б

ез обзира на то да ли имају здрав
ствену књижицу или не, грађани
општине Пећинци могли су 23.
септембра у пећиначком Дому здра
вља да без заказивања обаве интерни
стички преглед, који је укључивао ЕКГ,
мерење крвног притиска и нивоа шеће
ра у крви, а по потреби и ултразвук
срца. Бесплатни лекарски прегледи се
раде према распореду Министарства
здравља, а према речима др Дубрав
ке Цветковић Мићић, директорке пећи
начког Дома здравља и специјалисте

интерне медицине, они су посебно
добра прилика за пацијенте који немају
здравствено осигурање, јер могу бес
платно и без заказивања да провере
здравствено стање.
– Ову прилику је искористило 20
пацијената, што показује да акција наи
лази на добар одзив становништва.
Урадили смо 20 ЕКГ-а и мерења крвног
притиска, 20 гликемија, 17 крвних сли
ка и два ултразвука срца. Добра вест
је да ни код једног од пацијената које
смо јуче прегледали није било потребе

за упућивањем на даљу дијагностику –
рекла је др Цветковић Мићић.
Она је уједно скренула пажњу и на
акцију спроведену 29. септембра у
Купинову.
– Према распореду Покрајинског
секретаријата за здравство, домови
здравља су у суботу 29. септембра
вршили бесплатне прегледе у нају
даљенијим амбулантама, а у случају
нашег Дома здравља то је амбуланта
у Купинову – поручила је др Цветковић
Мићић.
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МИГРАНТСКА КРИЗА ПОСЛЕ ТРИ ГОДИНЕ

Време чекања

П

осле три године од
како је започела тзв.
мигрантска
криза,
односно велика и тешка мука
народа са Блиског истока,
који си су се нашли може се
рећи на „ничијој земљи“, јер
не могу ни напред ни назад,
а желе само пут ка некој од
европских земаља, многи
покушавају да искористе у
разноразне сврхе.
Шид је место где се зауста
вљају на путу ка неком бољем
свету, а смештени су тренутно
у два прихватна центра. Иви
ца Јовић, помоћник председ
ника општине и повереник за
избеглице и миграције нају
пућенији је у тренутно стање
на терену.

гистрованих миграната, који
не желе да уђу у прихватне
центре. Они бораве у просто
ру некадашње штампарије
Графосрем, парковима, поку
шавајући да уђу у Републику
Хрватску, одбијају да уђу у
прихватне центре и ту се не
може много учинити. Места
у центрима има и сад кад
долазе хладнији дани, то би
било најбоље решење. Овај
простор је вековима био пут
миграција, па мигранти кори
сте дугу границу са Хрватском
и на неке начине покушавају
да уђу у ту земљу, јер неко
је успео да прође, јавио се
из неке европске земље и то
је сигнал осталима да и они
покушају.

У појединим медијима су
се појавиле информације
да се број миграната у при
хватним центрима у шид
ској општини повећао? Да
ли је та информација тачна?
Сада у прихватним центри
ма борави нешто изнад 800
миграната, који су распоре
ђени у два прихватна центра.
Има и известан број нере

Постоје ли механизми да
се нерегистровани мигран
ти „приволе“ да се ипак
региструју?
Мали је број нерегистрова
них миграната, а они који то
не желе ми их не можемо при
силити. За сада је најважније
да не праве неке ексцесе, као
што се раније дешавало. На
путу ка свом одредишту упа

Ивица Јовић

МУЗИЧКО-ЕДУКАТИВНИ ФЕСТИВАЛ ЕУФОНИЈА

Пети пут међу нама

У

Шиду је од 10. до 24.
септембра
одржан
м у з и ч к о - е д у к а т и в н и
фестивал Еуфонија. Током
трајања фестивала приређена
су четири концерта младих и
талентованих музичара, као и
два предавања. Прво предава
ње односило се на Стварање

зависности од модерних тех
нологија, које је одржао проф.
др Влајко Пановић, а другим
предавањем, које је одржано
у понедељак 24.септембра,
фестивал је и затворен. Агапе
у Шиду названо је својеврсно
представљање три изузетне
личности, које су са Шиђани

Александра Нинковић Ташић, Александар Гајшак и Арно Гујон

ма поделиле искуства из свог
живота, рада и стваралаштва.
Александра Нинковић Ташић,
Александар Гајшек и Арно
Гујон, учинили су да затва
рање овог фестивала остане
у сећању Шиђана, као вече
изузетних емоција, сазнања и
вере да увек може бити боље.

Александра Нинковић Ташић
је широј јавности позната као
сакупљач најоб
 имније матери
јалне грађе о Михајлу Пупину,
великом научнику, иноватору,
мислиоцу и највећем српском
филантропу. Александра је
сакупила више од 15. 000
углавном непознатих и нео
бјављиваних докумената, о
животу и раду генија из Идво
ра. Поред тога истраживала је
и рад и живот Николе Тесле и
Милутина Миланковића.
– Бавим се више од десет
година историјом науке, поку
шавајући да спасем од забо
рава пре свега Михајла Пупи
на, Николу Теслу и Милутина
Миланковића. Сви су осуђени
у времену у коме нису живи,
на заборав, због своје чисте
вере и свог српства, каже
Александра Нинковић Ташић.
Александар Гајшек, новинар
и издавач, познат је по култ
ној емисији Телевизије Сту
дио Б Агапе. Емисија кроз
коју је прошла културна елита
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дали су у викендице, прави
ли материјалну штету, а сви
оштећени требало би штету
да пријаве полицијској ста
ници, на основу записника
који се доставља општинској
комисији, те штете се евиден
тирају. Проблем је што није
нађен начин да се ти људи
обештете. То је један од про
блема, који се у наредном
периоду мора решити. Све је
мање проблема са мигранти
ма, јер полако почињемо да
се навикавамо једни на друге.
Неки овде бораве и више од
годину дана. Неки су научили
и језик. Навикли су се на нашу
културу, понашање, јер они
ипак долазе из другог окру
жења.
Када је било највише про
блема?
Највише проблема је било
док је у функцији био прихват
ни центар у близини желе
зничке станице, готово у цен
тру града. Ту је било доста
проблема, а по његовом
измештању, број проблема је
смањен. А и наша полиција
ради свој посао на најбољи
могући начин.

на, Бангладеша. Има их са
свих страна.
Шид је на раскрсница
путева и није ово ситуаци
ја у којом смо се први пут
нашли, али ово траје већ
три године. Шиђани су увек
били гостољубиви, а да се
ипак нисмо и мало умори
ли?
Шид је по томе препозна
тљив. Углед је стекао због
те толеранције грађана који
су топло примили мигранте,
другачије од осталих. Овде
су се мигранти осећали као
људи. Да су равноправни са
домаћим
становништвом.
Проблеми су настајали зато
што их је било много. Као што
и међу нама има добрих и
лоших, тако је и међу њима.
Овде нису ни нашом, ни сво
јом вољом. Многи и раде.
Беру грожђе, па тако нешто и
зараде. И на тај начин били су
корисни чланови друштва.

Из којих све земаља
мигранти пристижу?
Ту су људи из неких два
десетак земаља. Од Ирана,
Ирака, Авганистана, Пакиста

Колико је до сада мигра
ната прошло кроз Шид?
Од 16. септембра 2015.
године до 8. марта 2016. годи
не када је затворена „бал
канска рута”, прошло је око
600.000 људи, а касније још
око 100.000. Шид се у тим
ситуацијама добро снашао и
данас служи за пример дру
гима.

Д. Попов

Србије и чије стваралаштво је
оставило дубоки траг на овом
просторима. Овом приликом
Гајшек је говорио о недавно
преминулом академику Вла
дети Јеротићу, човеку који је
повезао неуропсихијатрију и
теологију, одржао бројна пре
давања, помагао људима и
никада није ништа наплаћи
вао. Према Владети Јеротићу
култура је религија, филозо
фија и уметност. И, ако има
мо та три стуба у животу,
не можемо погрешити - под
сетио је Александар Гајшек
на учење српског академика.
Француски хуманитарац Арно
Гујон, одавно је у нашим срци
ма, због велике посвећеност
и хуманитарном раду усме
реном ка Србима са просто
ра Косова и Метохије. Он је
испричао једну причу са пуно
емоција како је научио српски,
иако пре тога није знао ни јед
ну реч.
– Дошавши у сад већ чуве
но село Бање, са локалним
становништвом сам се спора
зумевао мало рукама, мало
енглески, али то није било
довољно. Онда ми се у јед
ном тренутку, у том забаченом
селу на Косову, обратио мла
ди човек на савршеном фран

цуском. Био сам затечен, па он
говори као да је из предграђа
Париза. Без нагласка! Био је
то Пајо, човек из села. Питао
сам га, како тако добро гово
ри француски и где је научио.
Рекао ми је, да је језик научио
од француских војника, који су
чували једно време село. Он
поред тога говори и албански,
руски и енглески. Е, кад може
он да научи мој језик, могу и ја
српски. И тако је почело. Све
захваљујући Паји – испричао
је Арно. Сви моји путеви воде
у Србију, књига коју је Арно
Гујон написао и у којој је опи
сао све те сусрете из којих би
извукли и одређене поуке.
– Четрнаест година хумани
тарног рада, преко 40 конвоја
хуманитарне помоћи, десе
тине реновираних школа. Не
могу са сигурношћу да кажем
да сам променио животе тих
људи, али са сигурношћу могу
да кажем да су они променили
мој живот, истакао је францу
ски хуманитарац.
Ово вече, као и цео фести
вал, организовала је Основ
на музичка школа „Филип
Вишњић”, у сарадњи са удру
жењима Шидарт и Еуфони
ја, а под покровитељством
Општине Шид. 
Д. П.

29

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОНАЦИЈИ

Добром сарадњом
до посла

У

петак, 28. септембра у
– Изузетно ми је задовољ
сали Скупштине Општи ство што сам присуствовао
не Шид, обављено је пот потписивању уговора и увек је
писивање Уговора о донацији леп осећај када некоме помог
у оквиру пројекта „Смањење нете, посебно када су у пита
сиромаштва кроз могућности њу осетљиве категорије. Ово
запошљавања у циљу присту је доказ да Општина Шид води
пања Србије Европској уни рачуна о својим суграђани
ји,” који финансира шведска ма. Наставићемо и даље ову
агенција за међународни раз плодну сарадњу са Хелпом. У
вој и сарадњу Сида и Општи овом пројекту Општина Шид
на Шид. Уговором о сарадњи је учествовала са 20 посто,
између Општине Шид и Хел нешто више од 5.000 евра –
па, потписан у априлу ове рекао је Ивица Јовић. Предраг
године, започета је сарадња Ердоглија је истакао, да је јако
на пројекту, чији је општи циљ задовољан сарадњом у про
допринос укључивању Рома, теклом периоду са Општином
Ромкиња и осталих угрожених Шид и рекао:
група становништва у социјал
– За овај конкурс било је око
ни и економски циклус земље, 40 апликација, а због ограни
као и смањење сиромаштва чених средстава можемо да
међу циљним групама. У окви подржимо само 15 корисника.
ру пројекта планирано је да се
Верица Делић из Ердеви
подржи најмање 15 бизниса, ка потписала је уговор, који
уз учешће минимум 40 посто ће јој омогућити да користи
жена и 50 посто
Рома, у њиховој
намери да започ
ну или развију
пословне делат
ности.
Пројект
не
активности
су реализоване
кроз два круга
селекције, у сми
слу
бодовања
пристиглих апли
кација и терен
ских обилазака
п о т е н ц и ј а л н и х
корисника у кућ
Потписивање уговора
ним
посетама.
Након бодовања,
по унапред утврђеном крите 1.500 евра у пчеларству, којим
ријуму за селекцију корисни се њена породица бави годи
ка, формирана је листа кори нама.
сника донације по приоритету,
– Ми нисмо почетници у
где је подржано 15 бизниса, у овом послу, али ће нам ова
виду доделе грантова (беспо средства добро доћи. Пла
вратна средства) за набавку нирамо да купимо врцаљку и
опреме, за почетак или развој бурад – каже госпођа Делић.
пословне активности у просеч
Пројекат „Смањење сиро
ним износима од 1.500 и 2.400 маштва кроз могућности запо
евра. Учешће жена у пројек шљавања у циљу приступања
ту је 53 посто, док је учешће Србије Европској унији “ спро
Рома 60 посто, од укупно подр води немачка организација
жаних бизниса. Пројектом је у Хелп, а финансирају Шведска
циљним градовима у Срби агенција за међународни раз
ји, планирана додела укупно вој и сарадњу Сида и циљ
310 грантова у вредности од ни градови. Пројекат укупне
1.500,2.400 и 3.600 евра, као вредности 2.055.514,50 евра,
и плаћене додатне стручне и реализује Хелп од октобра
пословне обуке корисника и 2017. године до септембра
чланова њихових породица. 2020. године у 19 општина и
Потписивању уговора при градова у Републици Србији.
суствовали су Ивица Јовић, Укупна вредност инвестиције
помоћник председника општи за општину Шид износи око
не и Предраг Ердоглија, пред 30.000 евра.
ставник Хелпа.
Д. Попов
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МИТРОВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ

Нова сезона
Отварање нове позоришне
сезоне у сремскомитровачком
позоришту „Добрица Милутино
вић“ заказано је за уторак, 9.
октобар, а сезона ће бити отво
рена представом Вернисаж, у
режији Марка Јовчића. У овој
тривијалној комедији за озбиљ
не људе, која говори о брачном
затвореном кругу у којем нема
истинског живота, глуме Марко
Живић, Татјана Кецман и Раде
Ћосић. Цена улазнице износи
600 динара, а резервације и све
остале информације могу се
добити на телефон 022/615-115.

ЈАЗАК

Јесен иде
дуњо моја
У суботу, 6. октобра, у Јаску
ће се одржати 12. по реду мани
фестација Јесен иде дуњо моја,
кукурузи већ су зрели, у органи
зацији Општине Ириг, Месне
заједнице Јазак и Удружења
жена Јазак.
Читав догађај биће употпу
њен богатим културно-уметнич
ким програмом, а као шлаг на
торту све присутне очекује кон
церт Драгане Радосављевић
Цакане.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремци - Солунски
добровољци

У

Библиотеци „Глигорије
Возаровић“ у Сремској
Митровици, прошлог
четвртка, 27. септембра,
одржана је трибина под
називом Сремци -  Солун
ски добровољци. Трибина
је организована као четврто
у низу предавања поводом
обележавања 100 година од
завршетка Великог рата и
70 година од оснивања СУБ
НОРА.
Скуп је одржан у органи
зацији Библиотеке и Град
ског одбора СУБНОР-а
Сремска Митровица, испред
ког је присутне поздра
вио потпредседник Бранко
Гајин, док је програм води
ла Моравка Тодић, виши
библиотекар.
После приказаног дела
документарног филма Срби
на Крфу, о теми је говорио
Момчило Митровић, пото
мак солунских добровоља

Момчило Митровић

ца, најавивши књигу на исту
тему, која је у рукопису и
ускоро ће угледати светлост
дана.
Момчило Митровић је
40 година радио у Архиву
Срема, истовремено прику
пљајући и публикујући доку

ментацију о нашој богатој
историји, на основу које је
укупно објавио више хиља
да чланака. На књизи је
радио 17 година, пронала
зећи материјал од Беча до
Солуна.

Т. С.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Међународни дан
старијих особа

Прегледи у Дому пензионера

П

оводом Међународ
ног дана старијих осо
ба, 1. октобра, који
се у свету обележава одлу
ком Скупштине УН од 1990.
године, у Дому пензионера
румски Дом здравља орга
низовао је акцију бесплат
них прегледа. Заинтересо
вани пензион
 ери су имали
прилику да измере ниво
шећера у крви и холесте
рола, као и крвни притисак.
Одржано је и предавање о
најчешћим
стереотипима
који се односе на старост, а

то је да су стари људи они
чије време је прошло, да су
то беспомоћни људи који ће
постати сенилни, да старије
жене мање вреде од млађих
и да старији људи не заслу
жују здравствену негу.
Бесплатне прегледе су
реализовали заједно Цен
тар за превенцију и Служба
поливалентне
патронаже
Дома здравља Рума.
Тема овогодишње кампа
ње је „Промовишимо шам
пионе људских права стари
јих особа“. 
С. Џ.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ И ФИЛМА О ГОРАНУ НИКОЛИЋУ

55 маратона
у 55 дана

Г

оран Николић је слабовиди мара
тонац из Крагујевца, који је 2016.
године ушао у Гинисову књигу
рекорда, јер је тада истрачао 55 мара
тона у 55 узастопних дана.
На том његовом путу, који је био и
промоција „Искре“, Центра за спорт
и рехабилитацију особа са инвалиди
тетом у Крагујевцу, али и жеља да се
покаже да се и инвалидна лица могу
озбиљно бавити спортом, прошао је и
кроз Руму.
У Завичајном музеју Рума, одржа
на је 24. септембра промоција филма
Отворених очију и књиге Маратонац
о Горану Николићу, који су настали уз
подршку Фондације Делта и Ротари
клуба. Књигу је, уз помоћ Горана, при
редио Александар Бојић, док је филм
о 55 маратона, снимио Марко Новако
вић.
Горан Николић, гостујући у Завичај
ном музеју, нам је рекао да је на иници
јативу његовог клуба Јуниор фондаци
ја, компаније Делта-холдинг саградила
јединствено здање на Балкану.
– Град Крагујевац је дао једну фено
меналну локацију на ободу Шумарица,
само 200 метара од атлетског стадио
на и отворених и затворених базена.
Ми смо на два километра од централ
не географске тачке Србије. „Искра“ је
наше Ковилово, што је оно за фудбал,
то је „Искра“ за параолимпијски спорт.
Из донација, које ће се прикупити по
градовима током ове промоције, омо
гућићемо да деца из свих градова
Србије дођу у „Искру“ и тамо проведу
део својих припрема – каже за наше
новине, Горан Николић који је управ
ник овог Центра.
Центар је основан 2016. године, а
после два месеца, Горан је започео
своју трку.
– Зато сам и трчао тих 55 маратона,
да покажем да такав центар постоји у
Крагујевцу, а не у циљу моје промо
ције. То је био добар начин да промо
вишем спортски потенцијал особа са
инвалидитетом и судећи по повратним
информацијама, успео сам у томе.
Аутор Александар ме је убедио, да
кроз једну књигу оставимо траг о људи
ма, који су били уз мене у том периоду
као подршка. Рума је била, такође, сја
јан домаћин - уживао сам трчећи кроз
Фрушку гору у оквиру пете етапе мара
тона. Ја се нисам такмичарски бавио
спортом, моје трчање је део моје сва
кодневице, моје менталне хигијене, а
овај искорак је био у жељи да поша
љем поруку, ако могу ја у 50. години,
онда и ви млађи морате, и драго ми је
да је та порука примљена. Трчање је

Горан Николић

оно чиме ћу се бавити докле год могу –
поручује Горан.
Александра Јеличић, заменица
управитеља Делта-фондације истиче
да се они баве друштвено-одговорним
активностима, а једна од најзначајни
јих акција је задужбинарство.
– Горан, чију књигу промовишемо, је
наш дугогодишњи пријатељ и он нас је
инспирисао да изградимо нашу другу
задужбину у Крагујевцу. То је Центар за
спорт и рехабилитацију особа са инва
лидитетом, уз мотив да им помогнемо
да се интегришу у друштво и покажу
шта могу. Горан је најбољи пример за
то и то смо и показали кроз филм и
књигу, његова добра дела, дела Рота
ријанаца и свих оних који учествују у
овом пројекту. Наша прва задужбина
је на Бежанијској коси и то је Дневни
боравак за особе са интелектуалним
сметњама – рекла је Александра Јели
чић.
Ово представљање књиге и пројек
ција филма су имали и хуманитарни
карактер, будући да су посетиоци, као
и Ротаријанци и њихови пријатељи,
истовремено прикупљали и новчана
средства за помоћ развоју спорта осо
ба са инвалидитетом, посебно Парао
лимпијског клуба Јуниор из Крагујевца,
чији је члан и Горан Николић. Сваки
дародавац је добио на поклон књигу
Маратонац  која је недавно објавље
на.
С. Џ.
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ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Узгајали марихуану
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
открили су лабораторију за узгој мари
хуане у вештачким условима и ухапсили
три особе због постојања основа сумње
да су извршиле кривично дело неовла
шћена производња и стављање у про
мет опојних дрога. Сумња се да су Н. Б.
(52) и Б. Х. (55), обојица из Нове Пазове,
и Д. Р. (45), из околине Сомбора, произ
водили и продавали наркотике. Полици
ја је лабораторију са 256 биљака индиј
ске конопље, комплетном опремом и
мањом количином марихуане пронашла
у кући Н. Б. Том приликом, заплењена је
и аутоматска пушка и већа количина
муниције, различитог калибра, због чега
ће против њега бити поднета и кривична
пријава за кривично дело недозвољена
производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја. У ауто
мобилу и кући Б. Х. у Новој Пазови, про
нађено је 204,9 грама хероина, мања
количина кокаина и 40.000 динара, за
које се сумња да су стечени од продаје
наркотика. У сарадњи са полицијом из
Сомбора, претресом стана Д. Р. одузето
је 238.800 динара, 600 евра и 2.960
куна, за које се такође сумња да су сте
чени продајом наркотик а. По налогу
надлежног тужиоца, осумњиченима је
одређено задржавање до 48 часова,
након чега ће, уз кривичну пријаву, бити
приведени на саслушање у Више јавно
тужилаштво у Сремској Митровици.

Тешке крађе
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Инђији ухапсили су В. Џ.
(40), хрватског држављанина, због
постојања основа сумње да је извршио
три тешке крађе и крађу. Сумња се да је
током септембра на подручју Општине
Инђија из четири куће украо новац, злат
ни и сребрни накит. По налогу надлежног
тужиоца, осумњиченом је одређено
задржавање до 48 часова након чега ће,
уз кривичну пријаву, бити доведен на
саслушање у Основно јавно тужилаштво
у Старој Пазови.

Заплењен трамадол
Припадници Министарства унутра
шњих послова Управе граничне полици
је запленили су 23.273 таблете трама
дол и ухапсили И. К. (1984) и С.Р.(1989)
због постојања основа сумње да су извр
шили кривично дело неовлашћена про
изводња и стављање у промет опојних
дрога. Полиција је на Граничном прелазу
Батровци, на излазу из земље, приликом
контроле аутомобила БМВ шведских
регистарских ознака у коме су се налази
ли осумњичени пронашла трамадол
сакривен у фабричким отворима у зад
њем делу аутомобила. Осумњиченима је
одређено заржавање до 48 часова,
након чега ће, уз кривичну пријаву бити
приведени Вишем јавном тужилаштву у
Сремској Митровици.
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ЕУСТАХИЈА АРСИЋ

Прва жена чланица
Матице српске

Пише:
Др Снежана
Булат

Еустахија је сматрала да једино
просвећени народи, који делају ра
зумом, могу живети задовољно. Уз
викивала је: „Благо нашем роду,
кад свака буде умела да чита поуч
не књижице, којих, хвала Богу има
мо их, и доста, и сваки дан се умно
жавају. Бог да поживи списатеље,
нека се умножавају, то је наша ра
дост и блаженство“.

П

рва списатељица но
вије српске књижев
ности, прва Српкиња
чије је литерарно стварала
штво штампано, прва жена
чланица Матице српске,
била је Сремица, Еустахи
ја Арсић. Фрушкогорски об
ронци, тачније Ириг, место
је Еустахијиног рођења. За
љубљена у вољени Срем,
носталгично је писала да
се у Иригу рађају само „они
који су осим света“. Рођена
је 14. марта 1776. од оца
Гаврила Цинцић и мајке
Марте.
Еустахијин живот је био
прилично буран. Наиме,
три пута се удавала, и три
пута је остајала удовица.
Најпре, била је удата за тр
говца Лацковића из Коприв
нице. Други пут је стала на
луди камен 1795, када је
склопила брак са племи
ћем Томом Радовановић, из
Горњег Карловца. На крају,
срце је дала градском сена
тору, Сави Арсићу, са којим
је срећно живела двадесет
година у Араду.

Ириг

Изузетна Еустахија, би
ла је жедна знања. Почетак
деветнаестог века и нера
зумевања која су се на сва
ком сокаку испољавала,
нису спречила Еустахију да
се усавршава и стиче нова
знања и умења. Вољени
Сава своју жену није спута
вао, већ напротив, уживао
је у њеним успесима. Па
нић истиче да је „Сава сво
јој супрузи омогућио да се
посвети сопственом обра
зовању, да чита све што је
тада штампано на српском
језику, оригинална дела
Јована Рајића, Доситеја
Обрадовића, Вука Караџи
ћа, Димитрија П. Тирола,
Јована Стерије Поповића,
Милована Видаковића, Јо
акима Вујића, Јована Сте
јића, Лукијана Мушицког,
Павла Кенгелца, Атанасија
Стојковића, као и преводе
из стране књижевности.
Библија је такође књига
којој се често враћала. Са
мообразовањем Еустахија
је стекла завидна знања
из књижевности, природ

Еустахија Арсић

них наука (биологије, гео
графије, физике, хемије,
астрономије),
историје,
филозофије“. Поред тога,
Еустахија је перфектно го
ворила немачки и румун
ски.
Брачни пар Арсић, као
острашћени
љубитељи
књижевности, били су прет
платници на књиге српских
аутора, помагали су штам
пање српских књига и би

ли неуморни добротвори
Матице српске, верских,
грађанских и образовних
установа у Араду. На пред
лог Уроша Несторовића,
царског саветника и врхов
ног школског надзорника
свих православних школа
у Хабзбуршкој монархији,
аустријски цар Франц I ће
наградити Арсиће плем
ством.
Прва књига Еустахије Ар

„Женски Доситеј Обрадовић“, „на
ук љубитељица“ и „љубитељица
муза“, како су је многи називала,
написала је књигу „у духу просве
титељства“. Еустахијина књига вр
ви од моралних поука, савета за
васпитање и образовање омлади
не, али и филозофских мисли
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Последња
жеља
Прва славеносербска
књижевница умрла је
1843. године, готово
заборављена. Тридесет
година раније, написала
је своју последњу жељу у
стиху, молећи песнике да
јој спомену име:
„Спомените мја со
пјесними,
Љубимци музи,
Ту ја жертву потребујем
Благодарности.”

Арад

Еустахијин живот је био прилично
буран. Наиме, три пута се удавала,
и три пута је остајала удовица. Нај
пре, била је удата за трговца Лац
ковића из Копривнице. Други пут
је стала на луди камен 1795, када је
склопила брак са  племићем Томом
Радовановић, из Горњег Карловца.
На крају, срце је дала градском сена
тору, Сави Арсићу, са којим је срет
но живела двадесет година у Араду
сић, објављена је 1814. у
Будиму. Реч је књизи под
називом Совјет матер
њиј предрагој обојега пола
јуности сербској и вала
хијско. 1814. јесте година
коју је Андра Гавриловић
означио као прву „од како
се у српској књижевности
јавља женскиња, Српкиња
с пером у руци, као књи
жевник“. Еустахијина прва
књига, посвећена је Урошу
Несторовићу, а у потпи
су, ненаметљиво је писало
сочинителница. „Женски
Доситеј Обрадовић“, „на
ук љубитељица“ и „љуби
тељица муза“, како су је
многи називала, написала
је књигу „у духу просвети
тељства“. Еустахијина књи
га врви од моралних поу
ка, савета за васпитање и
образовање омладине, али
и филозофских мисли.
Полезнаја
размишље

нија о четирех годишњих
временех објавила је 1816,
док је у Летопису 1829.
године објавила напис Мо
рална поученија. Као што
би рекла Магдалена Кох, у
Полезнаја размишљенија
о четирех годишњих вре
менех, Еустахија „разматра
веома широку проблемати
ку на граници филозофије,
етике, историје, природних
наука, анатомије, физике и
религије“. Позивала је жене
на активност, делање, чита
ње књига, јер ће „читањем
књига обићи све пределе
света“. „Кто с радостију не
прочитајет књиги прему
дрејшего Доситеја? Жеља
блаженаго јест, да свака
дјевица научит историју,
географију, логику и нара
воучителну философију.“
Са усхићењем је је испи
сивала редове: „Данашњег
јутра довољно смо делале

по хладу, исто и по подне,
што плевиле, что малом
мотичицом окопавале, што
млађе надгледале - све то
служи здрављу, ползи, изо
биљу и чести, но које од то
плоте, које од делања, сад
смо већ утомљене, време
је да седнемо под дрво ли
стово и плодом окићено, да
се одморимо и мало чита
мо. Но, мотрите да нас не
угледа она немирна глава,
која говори како женском
полу није потребно да учи
читати и писати, да пише
љубавницима писма, за
женско је, вели преслица.
Још прави неке дивље кар
мине. Није, вели, за Мару
Итика јерополитика, ни
за магарца сено. Велика ти
хвала на таквом савету“!
устахија је сматрала
да једино просвеће
ни народи, који делају
разумом, могу живети задо
вољно. Узвикивала је: „Бла
го нашем роду, кад свака
буде умела да чита поучне
књижице, којих, хвала Богу
имамо их, и доста, и сваки
дан се умножавају. Бог да
поживи списатеље, нека се
умножавају, то је наша ра
дост и блаженство“.
Важно је нагласити да су
времена у којима је Еуста
хија исписивала ове радо
ве, била времена у којима
за жене, у школама, није
било места. „На територи
ји Војводине постојале су
четири основне школе, али
ниједна није била отворена
за жене. А пошто се тада

Е

Та жеља није јој била
испуњена. Нико је није
ожалио ни у стиху ни
у прози. Нити је она
сама, нити је ико други
касније уклесао њено
име на надгробној
плочи породице Арсића
у Араду. Иза ње није
остало потомака, па је
тестаментом имовину
оставила пријатељима,
двема арадским црквама и
цркви у Иригу, жупанијској
болници, Матици српској
и арадским српским
школама. Завештала је
и фонд од 3000 форинти
на управу општини
Текелијине цркве тако да
годишњу камату дели на
пет српских сиромашних
удовица.

налазило под аустроугар
ском
администрацијом,
ово подручје је било знат
но напредније од Србије.
Потребно је било да прође
педесет година да девојке
добију право да приват
но полажу завршни испит
у сомборској школи (...) А
тек је 01. јуна 1871. године
отворена посебна школа за
девојке, када су почели и
да их пуноправно примају
у учитељску школу у Сом
бору“.
Српска љубитељица му
за, преминула је 1843. го
дине. У архиви Текелијине
цркве, чува се препис ње
ног тестамента. Препис је
урадио протојереј Георги
је Петровић. Иза ње није
остало потомака, те Еуста
хија своју имовину оставља
пријатељима,
кумовима,
храмовима и црквама у
Араду и Иригу, жупанијској
болници, арадским срп
ским школама и Матици
српској...
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ЈУЛИЈАНА РАДИВОЈЕВИЋ

Просветитељка под
Доситејевим утицајем

Ј

улијана Радивојевић рођена је 2.
јануара 1798. године у Вршцу.
Њен отац, Јован Вијатовић, био је
истакнути припадник српског грађан
ства, одборник и настојник српских
школа. Мама Јулијанина била је Сара
Нако, која је по свој прилици била цин
царског порекла. Детињство Јулијани
но обележила је породична трагедија.
У једанаестој години, изгубиће оба
родитеља. Тада девојчица бива при
морана да се пресели у Беч, код ујака
Александра. Како и сама каже, у „Бечу
сам провела седам година и скоро
заборавила свој матерњи језик. Вра
ћајући се у домовину преко Пеште,
1821, упознала сам се случајно са
Максом Радивојевићем, грађанином и
кројачким мајстором, с којим сам исте
године ступила у брак“. У Пешти се
Јулијана упознаје са српским писцима
и открива чудотворни свет српске књи
жевности.
У књижевне воде отиснуће се године
1829. Тада ће издати Талију, мали срп
ски алманах. Алманах је издат у
Пешти, а посвета је датована 1. мар
том 1829. године. Тако ће Јулијана
постати прва жена уредник књижевног
алманаха... Поред тога, Јулијанин
љубавни стихови, исписани народним
језиком, свакако су указивали на нове
тенденције у српској књижевности.
Јулијана од срца алманах посвећује
милом роду српском. Доситеј Обрадо
вић, централна фигура просветитељ
ства, епохе која се најбоље може обја
снити речима Емануила Јанковића:
„Ал’ камо Србљи? Гди сте? Што спава
те? Зора је, пробудите се, време је
веће“, био је њен узор. Са неизреци
вом радошћу, Јулијана је читала сва
његова дела. Снажан утицај просвети
тељских идеја и жеља да допринесе
освешћењу српског народа, наводи
младу списатељку да издаје своја
дела. Милом српском роду, скромна
књижевница поручује:
„Усиљење наши учени, који се про
свешченију рода свог труде, да га дру

Јулијана се првен
ствено обраћа жен
ском роду са савети
ма и поукама просве
титељских идеја
гим просвешчених народима уподобе;
дало је и мени слабој повод и слободу
штогод написати и роду свом поклони
ти. Зато овде нека нико не очекива
штогод мудро и премного, и нек само
помисли, пре нег што читати почне, да
сам жена која нити с филозофијом
нити пак с високим наукама позната
јесам; но само од оног што ми природа
и дневно мој труд одрекао није, упо
требленије чиним. Премда сам у ино
страни нација високе и славне писате
љице читала; то мислила сам да нити
мени нити роду мом на шкоду бити
неће, ако им само из далеко следова
ти будем“. Јулија предговор завршава
речима: „Буди дакле, мили Роде! с
овим малим мојим делцем задовољан,
и опрости ако коју погрешку и нађеш“.
С обзиром да сви радови потичу од
ауторке алманаха, Талија се, уз Дани
цу, коју је уређивао и издавао Вук Сте
фановић Караџић и Банатски алма
нах, који је издавао Димитрије Тирол,
убраја у ауторске алманахе. Као што
истиче Деретић, сви прилози у Талији,
и поетски и прозни, показују да је њена
ауторк а имала развијен смисао за
лирско, који је долазио до изражаја,
упркос томе што је њена тематика, у
складу са схватањима епохе, превас
ходно дидактична.
Јулијана се првенствено обраћа
женском роду са саветима и поукама
просветитељских идеја. Поред три
прозна текста, у Талији се налазе и
девет песама. Талију красе песме О
благодарности, О женским дужно
стима, Добар савет... Своје место у
алманаху проналазе и Ода Стевану

Морамо нагласити да је за разлику од Еуста
хије Арсић, Јулијана имала неоспорно слабије
књижевно и хуманистичко образовање. Међу
тим, лиричност и сентименталност у Јулијани
ним песмама је одлика по којој ова списате
љица заузима посебно место у српској књи
жевности

Станковићу, који је „у мудрости раван
Платону/ у говору славном Цицерону“,
као и Спомен Доситеја Обрадовића,
који је „покривало нам с очију скинуо и
музе с Еликона скинуо и Србљима
милим учинио“ и др.
Јулијана је приликом исписивања
стихова, имала на уму речи свог узора:
„Млада је душа подобна меком воску:
у какав га калуп метнеш и салијеш,
онаки образ од њега направиш. Док је
тај восак јоште мек, ласно га можеш
претопити, прелити и преобразити.
Чрез дуго време буде тврд као гвожђе;
онда се хоће много труда за претопити
га и прелити. К оном шта су чули, ако
јоште виде и прикладе неваљале, ако
не имају кога ко ће с њима управљати
и од зла одвраћати, остају у превари и
у злу, и сваки дан више утврђавају се у
том и укорењавају“. Стога, стихови
Јулијане Радивојевић казују и о мајка
ма које би своју децу требало васпита
вати у складу са изреченим...
„Ти која си мајка већ постала,
Која с’ синка свету показала,
На дужност ти своју мислит мораш,
Ер од тебе веруј ми зависи...
...
Образоват’ срце му ускори,
И с науком нарани му памет,
Јошт у младе његове године.“

П

оследње три песме објављене
су под заједничким насловом
Неколико нових песама и озна
чене су бројевима. Из писма Јану
Колару, наводи Гикић Петровић, сазна
јемо да је Јулијана Радивојевић имала
у рукопису четрнаест табака својих
песама, од којих су само три штампане
у алманаху и које су, могло би се
условно рећи, прве три љубавне
песме, које је код нас штампала песни
киња. Преостале песме нису, нажа
лост, сачуване.
Морамо нагласити да је за разлику
од Еустахије Арсић, Јулијана имала
неоспорно слабије књижевно и хума
нис тичк о образовањ е. Међ ут им,
лиричност и сентименталност у Јули
јаниним песмама је одлика по којој ова
списатељица заузима посебно место у
српској књижевности. Живаљевић је
давне 1901. забележио: „Узмемо ли у
обзир ондашња стања наше поезије,
са пјесмама ове наше списатељке,
можемо бити потпуно задовољни, а
нећемо претјерати, ако кажемо да у
њеним пјесмама има више поезије,
него што је налазимо код доцније
Милице Српкиње.“
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ДРАГА ДЕЈАНОВИЋ

Јесам жена, али смем!
С разлогом је Драга Дејановић остала упамћена по речима: Јесам жена,
али смем! Смела је Драга и делала је, али живот јој беше кратког века...
Живот младе Драге гаси се након другог порођаја, у тридесет и првој
години

Д

рага Дејановић, рођена је у Старој
Кањижи, 1840. године, у угледној кући
адвок ата Живојина Димитријевића.
Почетак образовања младе Драге, везује
се за институт Винчиков у Темишвару.
Међутим, због крхког здравља, у тринае
стој години бива принуђена да се врати
родитељима. Године 1961. Драга постаје
супруга учитеља Михаил
 а Дејановићa. Но,
због оштрих несугласица са свекрвом,
напушта супруга након свега неколико
недеља.
Ни трена Драга није жалила. Спаковала
је пртљаг и одлучила да настави школова
ње у Пешти. Одлазак у Пешту представља
значајну прекретницу у њеном животу. Дра
га ће у Пешти упознати осниваче и чланове
Уједињене омладине српске, а недуго
затим, постаће њен члан. Уједињена омла
дина српска, наим
 е, имала је за циљ про
свећивање Срба кроз развој културе и
образовање. Довољно је рећи да је Драга
припадала таквој организацији у оквиру
које је стасало више писаца, који чине
језгро српског романтизма: Јован Илић,
Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Лаза
Костић, Стојан Новаковић, Милица Стоја
диновић Српкиња, Јован Сундечић, Мило
рад П. Шапчанин, Јован Грчић - Миленко,
Милан Кујунцић, Коста Руварац и други.
Ова млада жена била је острашћени заго
ворник женске равноправности. Грчевито
се борила и залагала за неопходност обра
зовања женске деце и њихову економску
самосталност. Њена предавања су се
углавном заснивала на критици српских
жена због пасивности, незаинтересовано
сти и покорности. Текстови и предавања
којима се залагала за буђење српских
жена, штампани су у „Матици“ и „Младој
Србадији“.
Драга Дејановић, била је и глумица, но,
њена глумачка каријера остаје незапаже
на. На даскама које живот значе, заиграла
је 27. августа 1862. године у улози Роксан
де Дукатићеве у Бенедиксовом делу Док
тор Зољић. После годину дана прелази у
Београд, у Народно позориште. Нажалост,
у Београду ће више преводити текстове са
немачког, но што ће играти. На концу, одлу
чује се за просветну струку и полаже учи

Не знам зна ли, позната и под називом
Једно момче црна ока:
Једно момче црна ока
наусница мали,
допало се срцу моме,
ал’ он — не знам, зна ли!

Дође к’ мени, погледа ме,
погледи му вали,
раздроби се срце моје
ал’ он — не знам, зна ли!

Радо бих му рекла: душо!
Анђели те дали,
да те љубим као живот!
Ал’ он — не знам, зна ли!

Ја уздишем дању, ноћу,
туга да ме свали;
ја га љубим из све душе —
ал’ он — не знам, зна ли!
Драга Дејановић
тељски испит. Љубав је враћа у Бечеј,
1865. када пружа руку помирења своме
супругу.
Свестрана Драга, ипак је највештија
била у писању поезије. Прве песме штам
пала је у „Даници“, а касније и у „Застави“,
„Јавору“ и др. Родољубивом поезијом
желела је да „пробуди народну самосвест“.
Њених 45 песама објављене су 1869. годи
не, под заједничким називом Списи Драге
Дејановић. Покрај Списа, написала је и
приповетку Свећенику у Марлаку, затим
драму Деоба Јакшића, расправу о хигијени
Мати и неколико недовршених прозних
дела и песама.
Чини се да љубавна поезија Драги Деја
новић доноси највећу славу. Као што
Павловић каже ова песникиња „открива
своја чувства са отвореношћу која је нео
бична за нашу жену оног времена. Она
говори непосредно о својој љубавној жуд
њи, опева телесне чари мушкарца, попут
неке жене нашег доба...“ Једна од најпо
знатијих, те и данас популарна, јесте песма

Грчевито се борила и залагала за неопходност
образовања женске деце и њихову економску
самосталност. Њена предавања су се углавном
заснивала на критици српских жена због пасив
ности, незаинтересованости и покорности

Често су Драгу поредили са Стојадино
вић Српкињом. Хлапец - Ђорђевић истиче
да су њих две „наше најпознатије женске
личности омладинског доба, ако не уопште.
Али каква је разлика између Драге и улоге
врдничке виле. Милица лепа, скромна,
покорна, без иницијативе и срчаности
држала се по моралу наших народних
песама‚ да није вила да гледа у облаке,
него девојка да гледа преда се’“. Наспрам
Милице, дакле, стајала је поносна, ентузи
јастична и енергична Драга.
За крај, довољно је споменути, да је
Јован Скерлић, познат по бритком и
оштром перу, исказао велико одушевљење
када је реч о стваралаштву Драге Дејано
вић. Скерлић је назива првом српском
феминисткињом, која се отворено борила
за равноправност жена у Србији, а за њене
књиге О еманципацији Српкиња, Две три
речи о Српкињама и Српским мајкама иста
као је да „иду у важније производе омла
динског феминизма“. Више од поезије
Милице Стојадиновић Српкиње, поштовао
је песме из збирке Списи Драге Дејановић.
Према његовом мишљењу, Драга је била
„даровита и паметна жена која је имала
полета, идеализма, ширих видика, воље и
способности за рад, све те ствари тако рет
ке код пасивних, полуоријенталних српских
жена“. С разлогом је Драга Дејановић оста
ла упамћена по речима: Јесам жена, али
смем! Смела је Драга и делала је, али
живот јој беше кратког века... Живот младе
Драге гаси се након другог порођаја, у три
десет и првој години.

Пројекат „Српске списатељице кроз историју“ реализује УГ „Први српски новинар Димитрије Давидовић“
уз помоћ Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Од кројачнице
до књижаре

З

анатлијска улица је, нарочито
крајем 19. века и првих децени
ја 20. века била живо место, где
је била сконцентрисана занатска про
изводња у граду. Бројне занатске рад
ње, крчме, бифеи, шпецераји, дућани,
трговине на велико и мало, магацини
и подруми пића налазили су се јед
ни до других у невеликој улици која
је повезивала западни прилаз граду,
Стари мост, Рибарску обалу са Жит
ним тргом и центром града. Изглед
овог дела митровачке вароши у то
време красиле су радња до радње:
папуџије, кујунџије, бојаџије, сајџи
је, бербери, опанчари, ужари, сарачи,
четкари, вуновлачари, каменоресци,
стаклоресци, столари, лимари са сво
јом живописном робом. Тешко се могу
набројати сви занати и занатлије, који
су обележили једно раздобље у еко
номском животу града. Многи занати и
радње више не постоје, ишчезли су на
удару индустријализације и техничкотехнолошког развоја. На ћошку према
црквеној порти Мале цркве на Сави, на
месту укрштања Занатлијске и дана
шње Музејске улице налазила се нека
да чувена кафана Пере Милошевића
Мачва.
Како је била на добром месту, кућу
на ћошку купује Рада Бељански и уме
сто кафане отвара своју кројачку ради

Како је била
на добром месту,
кућу на ћошку купује
Рада Бељански
и уместо кафане
отвара своју кројачку
радионицу за израду
мушких одела уз већ
постојеће шнајдерске
радње Раде Лазића,
херн-кројача Саве
Козобарића и бројних
кројача паорске одеће

Пише:
Марија Вукајловић

оницу за израду мушких одела уз већ
постојеће шнајдерске радње Раде
Лазића, херн-кројача Саве Козобарића
и бројних кројача паорске одеће.
Солидно зидана кућа, већ тада је по
чувењу била стара више од шездесет
година, мада се њена старина данас
тешко може распознати скривена иза
савремене фасаде. Приликом доград
ње 1930. године кућа је у тада владају
ћем стилу модернизма добила надзи
дак у кровном венцу и широке хори
зонталне спојнице на фасади. Није
познато да ли је старија фасада имала
карактеристични орнаментални украс
око прозора, као стилско обележје
времена коме је припадала, нити када
је кућа добила локал са металним
ролоом. Тада су приликом грађевин
ских радова око прозора урађени нови
геометријски оквири у стилу касне
сецесије, који су заменили раније
украсе, чиме кућа губи сваки траг ста
рије архитектуре. Положај на плацу
трапезасте основе омогућио је излаз
на две улице и једно сокаче, са засече
ним делом на углу и улазом за локал.
Нова радња је брзо почела да ужива
благодети свог положаја. Мештани
околних села, нарочито Лаћарк а,
Кузмина и Мартинаца, који су у варош
долазили послом настављали су да
свраћају, уместо у кафану, сада у кро
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јачку радњу не би ли се окрепили од
напорног пута, каткад и пешице. Деша
вало се често да ови путници намер
ници, који су у град дошли другим
послом погоде и шиће код мајстора,
који им је, тако успут узимао меру. Уви
девши потребе сељака, којима је било
тешко да напуштају пољске радове и
долазе у град на пробе, Рада је међу
првима у граду увео неку врсту кон
фекције правећи унапред одела за
продају, како би својим муштеријама
могао да понуди већ готова одела.
Рада је својевремено посећивао загре
бачки Велесајам, где је и излагао. Пра
тио је модна кретања примењујући их
у властитој конфекцији, а роба са ети
кетом Кројач Рада Бељански паковала
се у папир са називом фирме овог
напредног кројача у граду. Повећање
обима посла ствара малу мануфакту
ру, а радионица у дворишту за шиве
ње и пеглерај почиње да броји и по
десетак радника и неколико шегрта са
села. Целокупни кројачки део посла
радио је главни шнајдер Рада на што
фли у локалу, где су висила већ готова
одела. Занатлијски део града је тих
предратних година живео својим осо
беним животом уз обавезна окупљања
на паузи за ручак у Златном јелену на
углу према Житном тргу и заједничке
излете, где су јачали своја пријатељ
ства.
Породица Бељански је живела прво
у Шећер сокаку, где су рођена нека од
деце Раде и Катарине Бељански. Две
деценије кројачка радња је са успехом
радила све до почетка четрдесетих
година прошлог века, који ће бити тра
гични за кројачког мајстора Раду
Бељанског. На дан 30. августа 1942.
године стрељан је међу осталима у
масовним погубљењима на митровач
ком гробљу. После рата наступиле су
нове невоље за већ пострадалу поро
дицу у виду одузимања имовине. Дав
но, на сајму купљени свилени конац у
залихама, драгоцен и веома тражен
због јачине штепа, који је гарантовао,
спасава породицу од глади током годи
на оскудице, као најсигурнији капитал
једног кројача. Рад кројачке радње
после рата наставља Катаринин брат
Никола Смиљанић, а потом његов унук
Никола, тако се традиција кројачког
заната одржала у кући читавих пола
века до седамдесетих година.
Син Славко је волео глуму, којом се
још као гимназијалац бавио у митро
вачком позоришту. Напустивши студи
је књижевности у Загребу завршио је
ФОН и постаје директор љубљанског
позоришта Драма. Отиснувши се сва
ко на своју страну, брат Славко у Сло
венију, сестре Зага и Зорица у Сомбор
и Митровицу, у кући остаје Бојана са
својом породицом, супругом судијом
Илијом Кртинић и децом.
Локал на углу временом је од тапе
тарије Тодоровић, преко фотографске
радње Бате Станковића, пиљарнице,
најдуже деценију и по био апотека до
сувенирнице Ћошкић. Током 2005.
године Александра Кртинић отвара
књижару Бук бар, која је једно време

Локал на углу
временом је
од тапетарије
Тодоровић, преко
фотографске радње
Бате Станковића,
пиљарнице, најдуже
деценију и по био
апотека до
сувенирнице Ћошкић.
Током 2005. године
Александра Кртинић
отвара књижару
Бук бар, која је једно
време била једина
продавница књига у
граду. Наследивши од
деде предузетнички
дар, простор књижаре
допуњује чајџиницом,
па љубитељи писане
речи могу уз чај и
одабрану музику
слободно да се
упознају са
садржајем књига
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била једина продавница књига у граду.
Наследивши од деде предузетнички
дар, простор књижаре допуњује чајџи
ницом, па љубитељи писане речи могу
уз чај и одабрану музику слободно да
се упознају са садржајем књига. Наста
ла избијањем новог локала поред већ
постојећег, чиме кућа већим делом
постаје пословни простор књижара
показује особени спој модерног дизај
на и традиционалних елемената.
Видљива је потреба да се оплемени
простор стварањем топлог, домаћег
амбијента оличеног у присуству једне
крушне и каљеве пећи, мноштвом
антикварних детаља, старинског наме
штаја, осликаних столица и дрвених
скулптура Слободана Вулетића Фику
са. Двадесетак врста чајева у ринфу
зи, набављених из Куће чаја, швајцар
ских кафа, преко зиме кувано вино са
каранфилићем, понуда је која овај
простор разликује од других. У детињ
ству Сања је сањала о властитој
посластичарници или фотографској
радњи. Планира антикварницу и дечи
ји кутак уз већ устаљене књижевне
вечери, промоције и предавања у
песничком дворишту.
Занатлијска улица је била место, где
се на најживописнији начин могла
видети занатска делатност града. Оби
ловала је поред занатских радњи,
кафанама, од којих су познате поред
Мачве, још Триполис, Хајдук Станко,
Код Вује, Златни јелен, али је била
позната и по градском купатилу,
фабрици обуће Дијана, штампарији
Србија д.д., Занатском дому. Између
два рата митровачке занатлије су соп
ственим средствима подигле у самој
Занатлијској улици свој Занатски дом.
За његово подизање био је формиран
посебан одбор и основан наменски
добровољни фонд. У холу Занатског
дома стоји мермерна плоча са уклеса
ним именима највећих приложника, а
градњу су помогла и бројна удружења
и установе: Дунавска бановина, Занат
ска комора Београд, Окружни одбор
занатског удружења Шид, Рума и
Сремска Митровица.
Данас у Занатлијској улици нема
више радњи које су припадале старим,
несталим занатима. Замениле су их
продавнице готове индустријске робе,
водоинсталатерског материјала, сер
виси за продају и поправку компјутера,
продавнице пластичне робе и обуће,
пољопривредне апотек е, модерни
кафићи, комисион, салон намештаја,
ауто-школа, фото-радња. фризерски
салон, цвећара, часовничар, стакло
резац и оштрач. У комплетно рекон
струисаној старој згради Златни јелен
на месту некадашње кафане налази
се продавница спортске обуће Ђак. У
новом тржном центру отворен је кафе
бар Златни јелен, као вид сећања на
традицију овог дела града и препозна
тљиво име, а књижара Бук бар још
увек одолева, већ више од једне деце
није све већој поплави електронских
медија.
У следећем броју:
Кућа породице Шмит
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ЗДРАВО МАЛИ ЕКОЛОЗИ

Деци треба пружити добар пример

П

рошле
године
се
Основна школа „Све
ти Сава“ из Сремске
Митровице укључила у про
грам За чистије и зеленије
школе у Војводини, на челу
са наставницом биологи
је Снежаном Павличић као
координатором и била међу
16 награђених. Ученици који
су учествовали у изради
пројекта су награђени једно
дневним излетом. Ишло је
24 ученика, иако је број оних
који су учествовали у изра
ди пројекта био већи. Посе
тили су Стражилово где су
учествовали у радион
 ици
Осети природу, Специјални
резерват природе Ковиљско
– петроварадински рит где
су научили много о воде
ном биљном и животињском
свету, обишли Сремске Кар
ловце и излет завршили у
Еколошком центру, седишту
Покрета горана. Доживели
су једно сјајно искуство и
добили подстицај за даљи
труд и рад.
У оквиру програма је
оформљен Еко тим, у ком
су била по два ђака из сва
ког одељења у школи. Сре
ђивали су учионице, двори
ште, садили цвеће и дрвеће.
Члан Еко тима је била и учи
тељица Сандра Зорић са
својим ученицима, које смо
посетили на часу ликовног.
Сада су велики, иду у четвр
ти разред. Док су деца при

Радови ученика

Учитељица Сандра Зорић са ученицима

премала материјал за рад,
чепове флаша, сламчице
и сличне предмете од којих
ће својом креативниим умо
вима и вредним ручицама
направити права уметнич
ка дела, разговарали смо
о екологији. Знају да је то
наука о природи, али прво
што им падне на памет кад
се спомене реч екологија је
заштита природе. Деца су
свесна да је природа угро
жена и да је треба заштити
ти, иако је заштита животне

средине само једна од обла
сти којима се екологија као
наука бави. Одговарају да је
важно да природа и околина
у којој живимо буде чиста,
не смо због нас, да би нама
било боље већ и због оста
лих живих бића, биљака,
животиња и птица.
– Када бисмо престали
да водимо рачуна о томе
где бацамо смеће, не бисмо
имали куда да шетамо ни
где да се купамо, кажу уче
ници.

Причали смо о очувању
животне средине приликом
свакодневних активности,
као на пример о беспотреб
ном отицању воде док перу
зубиће. Поносно су рекли
како тад затварају слави
ну и то не само зато да не
бисмо плаћали већи рачун
за воду, него зато што на тај
начин чиста и неупотребље
на вода оде у канализацију,
а одатле у реку.
– Значајне су радионице.
Било би добро да увек буду
чланови таквог тима и да
се баве тим активностима.
Када је школа добила сад
нице било им је изузетно
забавно, јер деца воле да
учествују, не само у радним
акцијама типа сакупљање
папира и флаша. У школи
се трудимо да их освести
мо у том правцу да много
материјала може, уместо да
се баци, да буде искоришће
но и да се од тога направи
нешто лепо. За сада су мали
да би разумели ту пробле
матику у целости, али све
може кроз игру да се постиг
не. За усвајање добрих
навика јесте прави моменат,
и зато је јако важно какав им
пример дајемо сопственим
понашањем, рекла је учите
љица Сандра Зорић.
Т. С.

Пројекат „Здраво мали еколози“ реализује УГ „Чисте руке“ уз финансијску помоћ Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средини Града Сремска Митровица
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Ф

удбалска првенства у Европи се
захуктавају. После летње паузе
и забаве у виду Светског првен
ства у Русији, на реду су стандардна
викенд издања и такмичења у европ
ским куповима. Некако се као најзани
мљивија, истиче енглеска Премијер
лига. Не толико по квалитету фудбала,
колико по бројним дешавањима како
на терену, тако и ван њега.
Сезона у Енглеској је имала донекле
очекиван почетак. Манчестер Сити,
Ливерпул и Челзи доминирају и наја
вљују једну узбудљиву сезону.
Ипак, да не буде све уобичајено,
побринуо се Манчестер Јунајтед. Напа
ћени Мурињо са својом четом разбије
не банде, налази се на 10. месту уз три
пораза у првих седам кола. У време док
се овај број штампао, још је био тренер
Манчестера, али како ствари стоје,
Посебни (како га зову на Острву) би
врло брзо могао да лети из клуба.
Без обзира шта неки мислили о њему,
Жозе Мурињо је један од највећих фуд
балских тренера данашњице. Човек
који још није близу заласка каријере, је
до сада освојио осам титула првака
радећи у Португалу, Енглеској, Италији
и Шпанији. Нимало наивна фудбалска
првенства. Ако се на то додају и две
титуле Лиге шампиона и Лиге Европе,
јасно је о каквом се стручњаку ради.
Јавност је углавном подељена на
оне што га воле и оне што не могу очи
ма да га виде. Стручњак који је почео
свој пут ка успеху као преводилац и
помоћник Бобија Робсона док је овај
радио у Португалу и Шпанији, одаје

утисак харизматичног, али на моменте
и препотентног човека. Конференције
за новинаре које одржава су посебна
прича. Често се служи психолошким
играма и неким изјавама успева да
пребаци притисак на противника и да
га провоцира. Остале су упамћене
његове константне расправе са Арсе
ном Венгером, који је, иако одаје утисак
одмереног господина, често знао да
наседне на његове провокације.
Чињеница је да је Мурињо мајстор
свог заната. Пре свега одличан такти
чар али и психолог. Уме да утегне екипу
и да од играча створи војнике који кида
ју на терену. На крају крајева, како би
другачије постао шампион Европе са
Портом и Интером?
Шта је онда пошло по злу у његовој
епизоди у Манчестеру? Могло би се
рећи да је дошао у незгодан час. Чиње
ница је да је Јунајтед у каналу још од
одласка Алекса Фергусона. Популарни
Ферги је деценијама био главна полуга
између играча и управе клуба. Њего
вим одласком, организација је пољу
љана из темеља. У следећих неколико
година, клуб је довео за тренера прво
Дејвида Мојеса (са којим није имао
пуно стрпљења) а затим Ван Гала.
Лутао је спортски директор по фудбал
ској пијаци, био предмет подсмеха,
довођени су играчи као на траци. Било
је ту озбиљних пацера који су се врло
брзо показали као лош избор. Затим је
доведен Жозе Мурињо, који је у више
наврата напомињао да му је Манче
стер неиспуњен сан. Можда би било
боље да су га довели одмах по одласку

Фергија, овако, упао је у живо блато.
Један од највећих разлога лоше игре
Јунајтеда је сукоб између Муриња и
Пола Погбе. То је исти онај Погба којег
је Фергусон одјебао из клуба чим је
видео о каквом се менталном склопу
ради. Руку на срце, човек стварно не
изгледа као неко ко воли да користи
мозак. По понашању је сличан памет
ници Балотелију. Ако мене питате, и
игра му је таква. Уз чињеницу да има
огроман потенцијал и да би могао да
буде један од најбољих светских игра
ча, човек је у задње три године одиграо
једва 20 добрих утакмица. Отишао је из
Јунајтеда у Јувентус па се онда за
огромне паре вратио у исти клуб. Сада
би опет да иде. Чак се спомиње и
Јувентус мада он каже да хоће у Барсе
лону. Све у свему, један живописни лик
који има срећу да му је менаџер чувени
Мино Рајола који држи у шаци пола
европског фудбалског света.
лем, ако је Мурињо и могао да
укроти једног Дрогбу, Ибрахимо
вића и Роналда, са овим ће тешко
изаћи на крај. То су ти ликови са избе
зумљеним погледом са којима никад не
знаш на чему си. Могло би се рећи да
је и он на неки начин посебан. Што је
најгоре, газде су се избекељиле 100
милиона и сад ни они не знају шта ће с
њим. Милина једна. Јасно је да сукоб
тренера и најскупљег играча у екипи
има погубан утицај на атмосферу у
свлачионици. Неко ће морати да лети.
Сезона је увелико почела, а највећу
цену могли би да плате навијачи Јунај
теда.

Е
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КАРАТЕ КЛУБ СИРМИУМ

17 медаља за Митровчане

У

недељу, 30. септембра,
у Темерину одржан је
16. Интернационални
опен турнир у каратеу. Уче
ствовало је 22 клуба, са пре
ко 230 такмичара, а Карате
клуб Сирмиум је наступио са
11 такмичара. С обзиром на
то да је ово прво такмичење
у другој половини такмичар

ске сезоне, још увек је у току
фаза припрема за предстоје
ћа такмичења као што је Куп
Војводине и Куп Србије.
Такмичари Карате клуба
Сирмиум су освојили 17 меда
ља, од којих шест златних,
пет сребрних и шест бронза
них. Златне медаље освојили
су Младен Марковић, Никола

Милинковић, екипа: Вукашин
Кривошија, Немања Жунић,
Урош Милинковић, екипа:
Бошко Ћирић, Вук Петро
вић, Немања Жунић, екипа:
Срђан Илић, Вук Петровић,
Тамара Николовска, екипа:
Младен Марковић, Бошко
Ћирић, Тамара Николовска.
Сребрну медаљу освојили

ТЕКВОДНО КЛУБ ЗМАЈ

Злато и међу
сениорима

су Вукашин Кривошија, Урош
Милинковић, Немања Жунић,
Тамара Николовска ,екипа:
Лука Јокић, Младен Марко
вић, Урош Милинковић. Брон
зане медаље су освојили:
Вук Петровић, Срђан Илић,
Милош Гачич и екипа: Вук
Петровић, Немања Жунић,
Срђан Илић.

ФИТНЕС КЛУБ ТОП ФОРМА

Дуња и Исидора на
Европском првенству

П

остало је уобичајено да се
млади члан Теквондо клуба
Змај из Пећинаца, шеснае
стогодишњи Стефан Марковић,
са сваког такмичења враћа са
новом медаљом, најчешће злат
ном. Недавно је у Београду одр
жано Првенство Србије за млађе
сениоре (до 21 године), на којем
се Марковић окитио златном
медаљом у категорији до 54 кило
грама.
– До златне медаље сам дошао
после победа 8:4 над Зораном
Кокезом (ТК Шабац) и 23:10 над
Николом Цветићем (ТК Феникс,
Београд). Иако сам се у току тре
ће рунде последњег меча повре
дио, ипак сам успео да на крају
меча повећам предност и окитим
се златом. Ово ми је прво такми
чење у сениорској конкуренцији, у
којој сам био убедљиво најмлађи
– каже Стефан.
Стефанов тренер Борислав
Крстић, каже да Стефан наста
вља континуитет сјајних резулта
та.
– Овим успехом приближио се

Стефан Марковић

на корак од квалификација за
Првенство Европе и сви се нада
мо да ће пећиначку општину уско
ро успешно представљати и на
међународном нивоу – оптимиста
је Крстић.
Стефан Марковић је у децем
бру прошле године добио и годи
шњу награду Спортског савеза
Развој спортова, као најбољи
спортиста јуниор у пећиначкој
општини у 2017. години.

Д

ве такмичарке Фитнес клуба Топ форма из Шима
новаца, Дуња Радосављевић и Исидора Савић,
постале су чланице репрезентације Србије у деч
јем фитнесу и представљаће нашу земљу на предсто
јећем Европском првенству, које ће бити одржано 7.
октобра у Новом Саду.
Како стоји у образложењу Савеза Србије за боди
билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, младе шима
новачке такмичарке су испуниле услов да постану чла
нице репрезентације на основу досадашњих резултата
које су оствариле на државним такмичењима.
Пре наступа на Европском првенству, Дуња и Исидо
ра биле су на посебним припремама у хотелу Трим,
Завода за спорт Републике Србије, где су наше репре
зентативце за предстојеће такмичење припремали
селектор дечје репрезентације Србије Марисела Гран
дић и тренер Маја Радосављевић.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сурдулица: Динамо – Мачва
1:0; Бачка Паланка: ОФК Бачка
– Рад 1:0; Нови Сад: Пролетер
– Земун 4:1; Београд: Црвена
Звезда – Младост 2:1; Ниш:
Раднички – Партизан 2:2; Бео
град: Вождовац – Радник 1:0;
Суботица: Спартак ЖК – Војво
дина 0:1; Крушевац: Напредак
– Чукарички 1:1.

Добановци: Будућност –
Инђија 0:1; Београд: Синђелић
– Бежанија 3:0; Чајетина: Зла
тибор – Нови Пазар 2:0; Ива
њица: Јавор – Раднички 1923
су играли у понедељак; Горњи
Милановац: Металац – Борац
2:1; Жарково: ОФК Жарково –
Слобода 2:0; Сента: ТСЦ –
Телеоптик 3:0; Бечеј: Бечеј
1918 – Трајал 1:0.

Лаћарак: ЛСК – Слога (Е)
0:4; Дивош: Хајдук (Д) – Поду
навац 1:0; Темерин: Слога (Т)
– Подриње 1:2; Бешка: Хајдук
(Б) – Борац (Ш) 2:0; Шид: Рад
нички – Југовић 0:0; Војка: Сре
мац – Хајдук (Ч) 2:0; Рума:
Први Мај – Татра 2:1; Јединство
је било слободано.

01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Партизан
04. Чукарички
05. Младост
06. Војводина
07. Напредак
08. Рад
09. ОФК Бачка
10. Пролетер
11. Вождовац
12. Мачва
13. Земун
14. Радник
15. Спартак ЖК
16. Динамо

01. Инђија
02. Златибор
03. Синђелић
04. Бежанија
05. Јавор
06. Металац
07. ТСЦ
08. ОФК Жарко.
09. Раднички
10. Будућност
11. Телеоптик
12. Бечеј
13. Борац
14. Трајал
15. Н. Пазар
16. Слобода

Беочин: Цемент – Хајдук
1912 0:2; Суботица: Бачка 1901
– Братство 1946 1:3; Нови Сад:
Црвена Звезда – Раднички (СМ)
1:1; Стари Бановци: Дунав –
Раднички (НП) 0:0; Сакуле:
Борац – Динамо 1945 10.окт;
Нови Бановци: Омладинац –
ЧСК Пивара 1:0; Нови Сад:
Кабел – Младост 5:0; Панчево:
Железничар – Србобран 0:1;
Зрењанин: Раднички (З) – ОФК
Вршац 10.окт.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
6
6
5
5
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2

1
3
3
4
3
3
5
1
3
2
2
1
3
1
1
0

0
1
1
1
2
3
2
5
4
5
5
6
5
7
7
8

28:5
19:11
11:5
16:8
13:8
11:9
11:10
8:10
8:11
12:10
7:11
5:10
10:14
5:16
6:18
3:17

28
21
21
19
18
15
14
13
12
11
11
10
9
7
7
6

01. Једнота
02. Сремац
03. Ердевик
04. Јединст. (Љ)
05. Синђелић
06. Напредак
07. ОФК Бачин.
08. Омлади. (Б)
09. Граничар
10. Јединс. (М)
11. ОФК Бингу.
12. Борац

6
6
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6

6
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
0

0
1
1
2
3
2
3
2
3
3
4
6

30:4
27:9
18:5
9:14
18:14
14:10
15:14
11:11
7:11
10:16
6:17
4:44

18
15
15
10
7
7
7
7
5
5
4
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Планинац 0:7;
Сремска Митровица: Трговач
ки – Слобода 3:1; Ноћај: Змај –
Слога 2:3; Кузмин: Граничар –
Срем (СМ) 2:0; Сремска Рача:
Срем (СР) – Борац (Ра) 7:1;
Велики Радинци: Борац (ВР)
– Полетарац 4:3.
01. Слога
02. Граничар
03. Трговачки
04. Срем (СР)
05. Планинац
06. Борац (ВР)
07. Слобода
08. Змај
09. Полетарац
10. Срем (СМ)
11. Борац (Ра)
12. Ноћај

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
3
3
3
1
1
0
0
0

1
1
1
0
2
1
0
3
2
3
2
0

0
1
1
2
1
2
3
2
3
3
4
6

21:7
13:6
11:6
20:12
20:8
15:14
11:10
15:14
10:14
10:18
6:19
5:29

16
13
13
12
11
10
9
6
5
3
2
0

8
7
6
5
4
3
3
3
3
2
2
3
1
1
0
0

1
1
3
1
3
5
4
2
1
3
3
0
4
3
4
2

0
1
0
3
1
1
2
4
4
4
4
6
4
5
5
7

17:2
18:5
12:3
14:8
14:6
9:6
10:9
10:9
5:7
7:7
6:13
8:17
5:14
3:9
3:11
3:18

25
22
21
16
15
14
13
11
10
9
9
9
7
6
4
2

МОЛ СРЕМ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Гибарац: Синђелић – Борац
10:2; Бингула: ОФК Бингула –
Омладинац (Б) 2:2; Вашица:
Напредак – ОФК Бачинци 2:1;
Љуба: Јединство (Љ) – Једин
ство (М) 3:1; Јамена: Граничар
– Ердевик 2017 2:3; Беркасо
во: Сремац – Једнота 1:4

9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9

Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Младост 5:0; Чалма: Слога (Ч)
– Слога (В) 1:1; Бешеново: БСК
– Граничар 4:0; Жарковац:
Напредак – Зека Буљубаша 2:0;
Вишњићево: Хајдук – Фрушко
горац 7:0; Крушедол: Круше
дол – Митрос 3:0; Бикић До:
ОФК Бикић – Обилић 1993 1:2;
Рума: Фрушка Гора – Шумар
1:0.
01. Д. Срем
02. Граничар
03. Обилић
04. Хајдук
05. ОФК Бикић
06. Слога (В)
07. Ф. Гора
08. Напредак
09. Крушедол
10. БСК
11. Митрос
12. Шумар
13. З. Буљуба.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
4
4
3
4
4
4
3
3
2
2
1
0
0

1
0
2
1
1
3
0
0
0
2
0
1
0
1
1
1

0
2
1
2
2
1
3
3
3
2
4
4
5
5
6
6

19:4
16:7
10:5
14:6
10:6
13:6
12:6
14:9
10:5
13:6
11:17
5:9
10:14
5:29
8:18
2:25

19
15
14
13
13
12
12
12
12
11
9
7
6
4
1
1

ОФЛ ИНЂИЈА 
– СТАРА ПАЗОВА
Марадик: Слога (М) – ЧСК
1:0; Ривица: Планинац – Борац
2:3; Крчедин: Фрушкогорац –
Раднички 1:3; Нови Сланка
мен: Дунав – Цар Урош 2:0;
Слога (К) је била слободна.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Цар Урош
Дунав
Раднички
ЧСК
Борац
Слога (М)
Фрушког.
Слога (К)
Планинац

5
4
5
4
4
5
4
4
5

4
4
3
1
1
1
1
1
0

0
0
2
2
2
2
0
0
0

1
0
0
1
1
2
3
3
5

16:7 12
9:2 12
12:4 11
9:6
5
7:8
5
8:13 5
5:10 3
4:12 3
3:11 0

01. Хајдук
02. Омладинац
03. Кабел
04. Братство
05. Динамо
06. Железничар
07. Радни. (З)
08. Дунав
09. Ц. Звезда
10. ОФК Вршац
11. Радни. (СМ)
12. Младост
13. Србобран
14. Бачка 1901
15 .Цемент
16. Борац
17. ЧСК Пивара
18. Радни. (НП)

8
8
8
8
7
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8

7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
1
0

1
1
2
1
2
2
4
3
2
0
3
0
2
1
2
1
1
2

0
1
1
2
1
2
0
2
3
4
3
5
4
5
5
5
6
6

11:0
11:4
17:8
14:10
10:4
7:4
8:2
9:5
9:7
8:8
8:8
6:16
5:12
8:12
5:10
6:10
7:13
2:18

22
19
17
16
14
14
13
12
11
9
9
9
8
7
5
4
4
2

СРЕМСКА ЛИГА
Путинци: ПСК – Борац (М)
3:2; Адашевци: Граничар –
Слобода 1:4; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Словен 4:1;
Витојевци: Партизан – Љуково
5:1; Инђија: Железничар –
Напредак 4:0; Врдник: Рудар –
Борац (К) 1:1; Купиново: Купи
ново – Будућност 1:3; Нови
Карловци: Полет – Јадран 1:2.
01. Слобода
02. Партизан
03. Железнич.
04. Д. Петров.
05. ПСК
06. Јадран
07. Рудар
08. Љуково
09. Будућност
10. Борац (К)
11. Борац (М)
12. Словен
13. Полет
14. Граничар
15. Напредак
16. Купиново

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

0
1
2
0
0
1
3
1
1
1
0
2
1
1
0
0

0
0
0
2
2
2
1
3
4
4
5
4
5
5
6
6

16:6
27:5
17:2
17:11
13:9
15:9
10:6
7:10
15:10
13:15
9:11
3:10
7:12
9:29
9:19
3:26

21
19
17
15
15
13
12
10
7
7
6
5
4
4
3
3

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Ашања: Камени – Словен
3:0; Суботиште: Витез – ОФК
Брестач 1:7; Прхово: Младост
1935 – Сремац одложено; Кар
ловчић: Ловац – Хајдук 1932
6:1; Срем слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ОФК Брест.
Ловац
Сремац
Срем
Младост
Камени
Хајдук
Витез
Словен

4
3
3
3
2
4
4
4
3

3
3
3
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
3
3
3
3

19:6
15:2
13:2
5:5
5:4
8:13
5:15
5:20
1:9

9
9
9
6
3
3
3
3
0

01. Југовић
02. Борац (Ш)
03. Подриње
04. Сремац
05. Слога (Е)
06. Први Мај
07. Хајдук (Б)
08. Татра
09. Подунавац
10. Слога (Т)
11. Јединство
12. ЛСК
13. Хајдук (Д)
14. Раднички
15. Хајдук (Ч)

7
7
7
6
7
6
6
7
7
6
6
7
6
6
7

5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
0

1
2
2
2
1
0
1
2
1
1
1
1
0
1
0

1
1
1
0
2
2
2
3
4
3
3
4
4
4
7

8:5
12:4
9:4
7:2
16:9
14:10
9:6
8:7
9:8
5:7
5:9
5:14
8:7
9:13
1:20

16
14
14
14
13
12
10
8
7
7
7
7
6
4
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Краљевци: Јединство (К) –
Војводина 2:5; Никинци: Полет
– Хртковци 1:2; Стејановци:
Борац – Јединство (Ру) 1:3;
Шатринци: 27.Октобар – Сре
мац 0:3; Грабовци: Граничар –
Јединство (Пл) 2:0; Фрушкого
рац је слободан.
01. Сремац
02. Борац
03. Фрушкогор.
04. Хртковци
05. Јединс. (Ру)
06. Јединс. (Пл)
07. Граничар
08. 27.Октобар
09. Полет
10. Војводина
11 .Јединс. (К)

5
6
5
6
5
5
5
5
6
6
6

5 0 0 17:4
4 0 2 18:11
3 2 0 10:5
3 1 2 13:8
2 3 0 7:3
2 1 2 11:8
2 0 3 8:6
2 0 3 5:14
1 2 3 6:10
1 1 4 9:13
0 0 6 6:28

15
12
11
10
9
7
6
6
5
4
0

САВАТЕ

Румљанима
четири злата
Светски КУП у савате бок
су одржан је 29. септембра у
Вараждину, у Хрватској, а на
њему су учествовали и чла
нови СБК Рума и КБС Нови
Сад.
Било је укупно осам такми
чара и сви су се вратили са
златним медаљама.
Од румских савате боксера
за злато су се изборили: пио
нир Страхиња Јоцковић, као
и кадеткиње Анастасија Ико
нић, Николина Касап и Јова
на Касап.
– Морам да истакнем да су
наши спортисти заблистали
на овом Светском КУП-у и
показали какве борце у сава
теу има Србија – рекао је
Миодраг Ракић, председник
Савате савеза Србије и тре
нер СБК Рума.
С. Џ.
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VREMEPLOV
3. октобар
1990. Источна и Западна
Немачка се, после 45 година,
поново званично ујединиле.
Неформално уједињење поче
ло 9. новембра 1989, по паду
Берлинског зида.
1997. Јапански воз на магнет
ним јастуцима брзином од 451
километар на час оборио свет
ски рекорд, на експериментал
ној железничкој деоници запад
но од Токија.
4. октобар
1970. Од прекомерне дозе дро
ге умрла америчк а певачица
Џенис Џоплин.
1977. УН прокламовале Општу
декларацију о заштити животи
ња, 4. октобар проглашен за
Светски дан заштите животиња.
5. октобар
2000. После неуспелих покуша
ја полиције да сузавцем расте
ра на стотине хиљада демон
страната у центру Београда,
који су протестовали због пони
штавања председничких избо
ра, грађани ушли у Савезну
скупштину, а нешто касније и у
зграду Радио-телевизије Срби
је. Под притиском, Слободан
Милошевић признао изборни
пораз од кандидата Демократ
ске опозиције Србије Војислава
Коштунице.
6. октобар
1903. Рођен ирски физичар
Ернест Томас Синтон Волтон,
један од пионира нуклеарне
физике, добитник Нобел ове
награде за физику 1951. С
Џоном Дагласом Кокрофтом, с
којим је поделио Нобелову
награду, 1929. развио први
атомски акцелератор.
1958. Америчка нуклеарна под
морница Сеа Волф изронила на
површину код обале Нове
Енглеске, после два месеца
проведених у морским дубина
ма, што је био светски рекорд у
остајању под морем.
7. октобар
1914. Рођен Михаило Лалић,
један од најистакнутијих југо
словенских аутора ратне прозе.
1959. Совјетски васионски брод
Луна 3 први фотографисао там
ну страну Месеца.
8. октобар
1856. Велика Британија је поче
ла „други опијумски рат“ против
Кине, у којем јој се придружила
и Француска.
1970. Нобелову награду за књи
жевност добио је руски писац
Александар Исајевич Солжењи
цин.
9. октобар
1967. У Боливији је убијен
аргент инс ки
рев ол уц ио н ар
Ернесто “Че” Гевара, симбол
револуције у Јужној Америци.
1993. У сукобима Муслимана и
Хрвата у Мостару (Босна и
Хецеговина) срушен је Стари
мост, симбол града, саграђен у
16. веку за време турске влада
вине.

3. OKTOBAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Појачана сује
та вас наводи на
погрешан закључак.
Партнер само привид
но делује незаинтересовано за
вашу причу и идеје. Могућ је пози
тиван расплет догађаја, под усло
вом да консулт ујете блиске
сараднике и да сачувате присеб
ност духа у одлучујућим ситуаци
јама. Вечерње сате посветите
креативној изолацији, пријаће вам
опуштање.
БИК:
Захваљ ујућ и
добрим преговарач
ким
манир им а
и
вештини прилагођа
вања успевате да се уклопите у
различите пословне договоре.
Имате добар предосећај када
треба да покренете већу акцију и
на основу своје интуиције доноси
те исправну одлуку. Очекује вас
значајни добитак. Желите да
смањите тензију која постоји
између вас и вољене особе.
БЛИЗ АНЦ И:
Ваша
снал аж љив ост
у
пословно – финансиј
ском смислу доноси
само тренутну сатисфакцију и
олакшање. Јасно вам је до које
границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке зао
билазне методе, као начин да се
ослободите нечије пословне кон
троле или критике. Мимо своје
воље упадате у неке конфликтне
ситуације.
РАК: На основу поу
зданих контаката или
информација правите
добру пословну про
цену, потребно је још да заокружи
те договоре које имате и да оправ
дате своју улогу. Неко вам покла
ња велико поверење и спреман је
да вас награди због умешности
коју сте показали. Делујете веома
ћудљиво и тајанствено пред парт
нером али на такав начин оста
вљате погрешан утисак.

ВАГА: Делујете врло
одговорно пред својом
околином и не дозво
љавате да неко мења
ваше критеријуме или пословни
ритам. Као што то увек чините
распоредите своје обавезе по
разним категоријама важности и
исплативости. Улепшајте свој
љубавни живот и потрудите се да
делујете довољно привлачно.
Понекад треба да се препустите
ритму осећања, без сувишних
емотивних кочница и предрасуда.
ШКОРПИЈА: Делујете
резерв ис ан о
пред
одређеним сарадни
цима и проверавате
све нове информације које утичу
на вашу сигурност. Одложите пот
писивање неких спорних докуме
ната или финансијске трансакције
под сумњивим околностима.
Мере опреза које спроводите
показаће се као веома корисне. У
љубавном односу нема потребе
да се понашате сувише захтевно
према вољеној особи.
СТРЕЛАЦ: Потребно
је да се боље прила
гођ авате на неке
услове које диктирају
ваши претпостављени. Не жели
те превише да ризикујете у
пословно – финансијским прего
ворима, али примећујете да неко
од сарадника индиректно мења
почетне услове Партнер понекад
има необичне идеје и својим
понашањем у вама подстиче осе
ћај несигурности.
ЈАРАЦ: На основу
искуства којег имате
све можете да реша
вате у најкраћем року
и на задовољство својих блиских
сарадника. Важно је да правилно
процените редослед потеза, али
нема разлога да се превише зано
сите или да експериментишете са
новчаним инвестицијама. Ако
пажљивије анализирате партне
рово понашање биће вам јасније
оно што сте до сада сматрали
великом тајном.

ЛАВ: Ако користите
довољно убедљиве
аргум ент е,
онда
сарадници неће моћи
да вас оспоравају или да вам
отказују своје услуге. У складу са
савременим пословним трендом
који пратите потребна су вам нова
или ефикасна решења. Пре или
касније, мораћете да се суочите
са својим љубавним илузијама.
Не треба да се заклањате иза
неких оправдања за која немате
покриће.

ВОДОЛИЈА: Налази
те се у сјајној форми и
имате добре идеје,
потребно је да се
ангажујете на различитим страна
ма. Ако поставите високе захтеве
пред сараднике, нема разлога да
одустајете док не добијете све
оно што од њих очекујете. Емо
тивно сте надахнути и умете да се
изненадите свог партнера на оча
равајући начин.

ДЕВИЦА: Налазите
се у креативној фази и
имате велике послов
не амбиције. У финан
сијском смислу добијате нечију
подршку. Проширите своје контак
те у различитим правцима и преу
змите додатну иницијативу у
складу са свим актуелним догађа
јима. Умете да заблистате пуним
сјајем у правом тренутку. Прија
вам пажња коју добијате од бли
ске особе.

РИБЕ: Умете вешто
да
искомб ин ујет е
практична решења са
расположењем својих
сарадник а и да остварите низ
заједничких интереса. Наставите
са умеренијим потезима и прили
ком решавања финансијских
питања. У односу са партнером
непрекидно анализирате љубав
ни однос у намери да одгонетнете
разне дилеме. Очекују вас нове
радости.

Crkveni
kalendar
Среда 3. октобар
(20. септембар)
Свети великомученик Јевстатије
Четвртак 4. октобар
(21. септембар)
Свети апостол Кодрат (Оданије
Воздвижења)
Петак 5. октобар
(22. септембар)
Свети свештеномученик Фока,
Свети пророк Јона
Субота 6. октобар
(23. септембар)
Зачеће Светог Јована Претече
и Крститеља – Задушнице
Недеља, 7. октобар
(24. септембар)
Св.првомуч. Текла; Преп. Симон,
Св. краљ Владислав и преп
Давид
Понедељак, 8. октобар
(25. септембар)
Преподобна Евросинијаја; Све
ти Сергије Радоњешки
Уторак, 9. октобар
(26. септембар)
Свети апостол и јеванђелист
Јован Богослов

Пуњене ролнице
Састојци: 1 пар пилећих груди,
200-250 г суве сланине, 100-150 г
кулена, 150 г фета сира, суви
зачин, со, бибер, бели лук, кари.

Припрема: Месо исећи на танке
шницле и излупати, додати зачина,
соли и бибера, карија па све добро
измешати. Издробити сир додати
издробљен бели лук и иситњен
кулен па измешати. На сто ставите
листове сланине, преко ње један
парче излупаног меса. На месо
мало дебљи слој размажите сир.
Савите странице меса и увите
заједно са сланином чинећи фину
ролницу. Ређати у плех у који обавезно ставити фолију. Можете кда
додате кромпир да се пече као
прилог. Укључите рерну на 200
степени па пеците око 40 минута,
да лепо пожути.

• Толика је слобода гово
ра да ме је срамота да
слушам.
• Глупи људи испаштају
због својих глупости,
мудри
због
свој их
мудрости.

