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Како годи не про ла зе сама себи све 
више личим на миси це (не по 
изгле ду, нарав но) које увек дају 

исти одго вор на пита ње о томе за шта 
се зала жу и шта би људи ма поже ле ле. 
Одго вор је увек исти, мир у све ту. Тако 
и ја. Само да је мир у све ту, да се људи 
дого во ре, да буду, што би рекли, бра ћа, 
кад то већ и јесу. Ваљ да. Зато са ову 
моју крат ку памет нисам могла да веру
јем да ће Бри тан ци изгла са ти Брег зит, 
да ће Доналд Трамп поста ти пред сед
ник Аме ри ке, да ће бити рата у Југо сла
ви ји, а посеб но сам била сто посто 
сигур на да нас неће бом бар до ва ти. И 
све сам погре ши ла. Тако сам погре ши
ла када сам мисли ла да ће се Маке
дон ци и Грци дого во ри ти око име на и 
да ће маке дон ски рефе рен дум успе ти. 
Оно, јесте да су се Зајев и Ципрас дого
во ри ли, ал’ рефе рен дум био начи сто 
бој ко то ван. Сада сам пот пу ни песи ми
ста, одно сно опти ми ста са иску ством, и 
веру јем да овај свет пола ко, али сигур
но иде у про паст.

Што се тиче Маке до на ца, у сушти ни 
бри га мене за њихо во име и да ли ће у 
НАТО или неће, хоће ли у ЕУ или неће, 
али нека ко ми није нор мал но да ско ро 
30 годи на таво ре у ваку у му, ни тамо ни 
вамо, и да баш хоће да им буде тако, ни 
тамо ни вамо. А при томе су мали и 
сиро ма шни, ал’ очи глед но дрч ни, да не 
упо тре бим неку јачу реч. 

У то да су дрч ни уве ри ла сам се пре 
неких нешто више од десе т годи на. 
При ли ком кра ћег борав ка у Ско пљу 
супруг и ја смо упо зна ли Јоцу, скоп ског 
так си сту, ина че маке дон ског наци о на
ли сту од гла ве до пете. Тада ми је 
Јоци на при ча зву ча ла пот пу но над ре
ал но, да ће у цен тру Ско пља Алек сан
дру Маке дон ском поди ћи спо ме ник 15 
мета ра висок, да ће „кле ти те  Гр ци те“ (у 
пре во ду: про кле ти Грци) да виде шта су 
и ко су Маке дон ци. Да је Алек сан дар 
њихов, маке дон ски, а не грч ки јунак. 
Бело сам га гле да ла и мисли ла какве 
везе Алек сан дар има са Ско пљем? Ко 
вра на са ске ле џи јом. Као када би 
Албан ци на Косо ву рекли да је Милош 
Оби лић албан ски, или краљ Милу тин, 
на при мер, само зато што је Гра ча ни ца 
на Косо ву. Јоца је даље твр дио да 
Алба на ца у Маке до ни ји нема ни 15 
одсто, а да је Шешељ кул тип. Сли чан 
се слич ном раду је. 

Међу тим, то сво лупе та ње уоп ште 
није било без везе. Десет годи на после 
тога пре ми јер из наци о на ли стич ке пар
ти је ВМРО ДПМНЕ Нико ла Гру ев ски је 
ствар но поди гао спо ме ник 15 мета ра 
висок, и то не само Алек сан дру, него и 
тат ку му Фили пу. „Кле ти те  Гр ци те“ су 
сигур но отре са ли од тог без о бра злу ка, 
ал’ било је све ко што је Јоца рекао. 
Маке дон ци су утри по ва ли да нису Сло
ве ни, него потом ци антич ких Маке до на
ца, то јест Грка и у скла ду са тим су 
пре сто ни цу пре у ре ди ли у нешто што 
нео до љи во под се ћа на има ги на ри јум 
Жељ ка Митро ви ћа. И тако су живе ли 
срећ но и задо вољ но све док Гру ев ског 
нису на силу бога сме ни ли, уз полу па не 
гла ве и општи хаос. Веру јем да је мој 
Јоца био оча јан када су му сме ни ли 

Гру ев ског и када су се Заев и Ципрас 
на Пре спан ском језе ру, летос дого во ри
ли око име на и посеб но око тога ко сме 
да башти ни антич ку исто ри ју. 

Али, ово што се у неде љу дого ди ло, 
овај бој кот рефе рен ду ма Јоцу је сигур
но обра до вао и улио му наду да још 
има шан се да се све вра ти на ста ро. 
Да Маке дон ци опет буду то што су 
били, антич ки јуна ци, а да ће „кле ти те  
Гр ци те“ да доби ју шупаљ нос до очи ју. 
И баста.

Добро де, све то око Маке до ни је није 
уоп ште за зеза ње, чим је у пита њу 
НАТО, али нека Маке дон ци бри ну о 
томе. Ми смо са НАТО има ли бли ски 
сусрет тре ће врсте и зна мо како то 
изгле да. Они нека се нада ју да ће 
добро про ћи. И мој Јоца са њима.

ТадамијеЈоцинапричазвучалапотпунонадреал
но, да ће у центру Скопља Александру Македон
скомподићиспомениквисок15метара,даће„кле
тите Грците“ (у преводу: проклети Грци) да виде
штасуикосуМакедонци.ДајеАлександарњихов,
македонскианегрчкијунак.Белосамгагледалаи
мислилакаквевезеАлександраимасаСкопљем?
Ковранасаскелеџијом
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Реги о нал ни сајам при вре де, 12. 
по реду, одр жан је 27. и 28. сеп
тем бра на Ком плек су спорт

скорекре а тив них базе на у Новој 
Пазо ви. Све ча ном отва ра њу одр жа
ном у четвр так 27. сеп тем бра при су
ство ва ли су, као орга ни за то ри, пред
став ни ци При вред не комо ре Срби је 
и Општи не Ста ра Пазо ва, а сво јим 
обра ћа њем при сут ни ма Сајам је 
отво рио заме ник покра јин ског секре
та ра за при вре ду и тури зам Павле 
Почуч, који је том при ли ком ука зао 
на зна чај ове мани фе ста ци је за при
вред ни раз вој ових кра је ва, као и 
на уло гу Општи не Ста ра Пазо ва у 
њему. 

Нер ми на Љубо вић, савет ни ца 
пред сед ни ка При вред не комо ре 
Срби је, у свом обра ћа њу при сут ни
ма изра зи ла је задо вољ ство сво јим 

при су ством на овом дога ђа ју. 
– Срем заи ста има шта да пону

ди и чиме да се похва ли, а Ста
ра Пазо ва је била и оста ла сим бол 
пред у зет нич ког духа, пред у зет нич
ке ини ци ја ти ве, и изу зе тан при мер 
тога како локал ни пред у зет нич ки дух 
може поста ти видљив и пре по зна
тљив, као и допри не ти уна пре ђе њу 
при вред ног амби јен та и при вла че њу 
инве сти ци ја – изја ви ла је Нер ми на 
Љубо вић и дода ла да је ова мани
фе ста ци ја добра при ли ка за про
мо ви са ње при вре де у реги о ну, али 
и раз ме ну иску ста ва дома ћих при
вред ни ка. 

– Због тога је При вред на комо ра 
Срби је зајед но са Општи ном Ста ра 
Пазо ва орга ни зо ва ла ову мани фе
ста ци ју која је оку пи ла око 150 изла
га ча. Веру је мо да ће сле де ће годи не 

НОВАПАЗОВА:ОДРЖАН12.РЕГИОНАЛНИСАЈАМПРИВРЕДЕ

ДиванјепривредниСрем

МиланБеара
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бити још више изла га ча и да ће бити 
оства ре ни успе шни послов ни кон
так ти – закљу чу је Љубо ви ће ва.

Заме ник пред сед ни ка Општи не 
Ста ра Пазо ва, Милан Беа ра, испред 
орга ни за ци о ног одбо ра ово го ди
шњег Реги о нал ног сај ма при вре де, 
иста као је да је ова општи на увек 
била јед на од воде ћих по пита њу 
пред у зет ни штва. 

– Жели мо да овај Сајам још дуго 
тра је и чува ће мо тра ди ци ју. Надам 
се да ћемо сва ке годи не бити 
напред ни ји и да ће Сајам има ти све 
више сми сла и жели мо да сви при
вред ни ци који су га посе ти ли ове 
годи не дођу и наред не – изја вио је 
Милан Беа ра.

На ово го ди шњем Реги о нал ном сај
му при вре де уче ство ва ли су изла га
чи као из земље, тако и из ино стран

ства, а при сут ни су могли да виде 
изло же не про из во де руч не ради но
сти, про из во де пре храм бе не инду
стри је, као и дома ће пре храм бе не 
про из во де, ИТ опре му, метал ну и 
пла стич ну галан те ри ју, као и број не 
дру ге про из во де ово го ди шњих изла
га ча. 

У окви ру Сај ма, као пра те ћа мани
фе ста ци ја, одр жан је и Сајам запо
шља ва ња, а било је речи и о дуал
ном обра зо ва њу, као и про мо ци ји 
дома ћег тури зма и пра те ћих про из
во да. Тако ђе, сви заин те ре со ва ни 
могли су да одслу ша ју и пре да ва ња 
о акту ел ним тема ма у обла сти при
вре де и закон ских регу ла ти ва у истој 
обла сти. Испред Реги о нал не при
вред не комо ре Срем ског управ ног 
окру га изла га че је оби шао дирек тор 
Пре драг Муј кић. Н.Милошевић

ПавлеПочуч
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ОБЕЛЕЖЕНАСТОГОДИШЊИЦАОДЗАВРШЕТКАВЕЛИКОГРАТА

ЂорђеРадиновићпосетиоКрф
На остр ву Крф и Видо 

одр жан је коме мо
ра тив ни скуп у знак 

сећа ња на стра да ле циви
ле и при пад ни ке срп ске 
вој ске током албан ске гол
го те 1916. годи не. На спо
мен  костур ни цу на остр
ву Видо вен це је поло жи ла 
деле га ци ја Репу бли ке Срби
је пред во ђе на гене рал
ним секре та ром и лич ним 
иза сла ни ком Пред сед ни ка 
Репу бли ке Нико лом Села ко
ви ћем зајед но са Алек сан
дром Вули ном, мини стром 
одбра не и Мило шем Вуче
ви ћем, гра до на чел ни ком 
Новог Сада.

У зајед нич ком обра ћа њу 
са гра до на чел ни ком општи
не Крф Кон ста ти но сом 
Нико ло зо сом, Села ко вић је 
иста као жртву коју је Срби ја 
под не ла зарад боље будућ
но сти. После више од месец 
дана тешких мар ше ва по 
нај те жем вре ме ну и бес пу
ћу, срп ска Вој ска се при ку
пи ла код Ска дра, Дра ча и 
Вало не ода кле се пову кла 
на Крф, где је након опо рав
ка кре ну ла у про бој Солун
ског фрон та.

Вен це су поло жи ли и 
пред став ни ци цивил них и 
вој них вла сти Грч ке и гра
да Крфа, број на удру же ња 
и пред став ни ци локал них 
само у пра ва из Срби је, а 
међу њима и пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић. 

Коме мо ра ци ја је наста
вље на пола га њем вена ца у 
Пла ву гроб ни цу код остр ва 
Видо где је сахра ње но око 
10.000 срп ских вој ни ка. Обе
ле жа ва ње јуби ле ја искр ца

ва ња и про бо ја Солун ског 
фрон та обе ле же но је и на 
срп ском вој нич ком гро бљу 
Зеј тин лик код Солу на.

У скло пу обе ле жа ва ња 
јуби ле ја 100 годи на од завр
шет ка Првог свет ског рата 
на Крфу вете ра ни Црве не 
Зве зде оди гра ли су реви јал
ну утак ми цу са вете ра ни ма 
Фуд бал ског клу ба Крф. 

Меч је оди гран у спо мен 
на дога ђај од пре тач но 102 
годи не, када је тек при до
шла срп ска вој ска на Крфу, 
смо гла сна ге да офор ми 
фуд бал ски тим и оди гра 
при ја тељ ску утак ми цу са 
дома ћи ном, а потом и са 
еки пом саве знич ке фран цу
ске вој ске. 

Вете ра ни Црве не Зве зде 
пред во ђе ни Петро ви ћем и 
Боров ни цом, уз подр шку 

Мило ша Шести ћа и Дуле
та Сави ћа са клу пе, као 
и оста лих леген ди нашег 
нај тро фе ни јег клу ба, побе
ди ли су вршња ке са Крфа 
резул та том 4:3. Након 
утак ми це Душан Савић је 
назна чио како посеб но емо
тив но дожи вља ва бора вак 
на Крфу јер је његов деда 
про шао албан ску гол го ту и 
касни је уче ство вао у про бо
ју Солун ског фрон та. 

Цела мани фе ста ци ја се 
одр жа ва у скло пу обе ле жа
ва ња јуби ле ја 100 годи на 
од завр шет ка Вели ког рата 
који у овом слу ча ју реа
ли зу је Патри јар ши ја Срп
ске Пра во слав не Цркве уз 
помоћ Удру же ња Срп ско
Крф ског при ја тељ ства, а 
уз подр шку Општи не Ста ра 
Пазо ва. Упра во пред сед ник 

ста ро па зо вач ке општи не, 
Ђор ђе Ради но вић је изра
зио захвал ност леген да ма 
нашег фуд ба ла који су нас 
овим госто ва њем под се ти ли 
на место где је вас кр са ва ла 
срп ска држа ва.

Пре оди гра не утак ми
це, нека да шњи фуд ба ле ри 
Црве не Зве зде су оби шли 
нај зна чај ни ја места борав ка 
срп ске вој ске која се обна
вља ју у окви ру про јек та 
“Сто па ма наших пре да ка” 
где се у раду са тален то ва
ним ђаци ма чува и изу ча ва 
сећа ње на бора вак срп ске 
вој ске на Крфу. Утак ми ци 
су при су ство ва ли и нај ви
ши зва нич ни ци остр ва Крф 
који су уру чи ли при зна ња за 
успе шну сарад њу на јача њу 
веза изме ђу два наро да.

М.Л.

ПредседникРадиновићположиовенце

ЕКОНОМИЈА

Проширење
раднезоне

Како би се омо гу ћио дола зак нових инве
сти то ра, општи на Ста ра Пазо ва је у сарад
њи са над ле жним урба ни стич ким пред у зе
ћем при сту пи ла изра ди Пла на детаљ не 
регу ла ци је Цен трал не рад не зоне у општи
ни Ста ра Пазо ва. Шире ње ове зоне омо гу
ћи ће акти ви ра ње новог про сто ра, а самим 
тим и дола зак нових инве сти то ра, али и 
отва ра ње нових рад них места. У пита њу је 
јед на од нај пер спек тив ни јих инду стриј ских 
зона у Срби ји која се про сти ре на повр ши
ни од пре ко 770 хек та ра. Цен трал на рад на 
зона наста ла је спа ја њем север ног и јужног 

дела рад них зона. Над ле жно пред у зе ће 
запо че ло је са изра дом Пла на детаљ не 
регу ла ци је која ће омо гу ћи ти шире ње, а 
биће јасно дефи ни са на пра ви ла гра ђе ња. 
Крај њи рок за завр ше так изра де пла на је 
поче так сле де ће годи не. За посло ва ње у 
овој инду стриј ској зони одлу чи ло се неко
ли ко стра них фир ми као што су бел гиј ска 
ком па ни ја Деле зе, аустриј ски Ајмакс, швед
ски Вол во, а од недав но и немач ки трго вин
ски ланац мар ке та Лидл. Под се ти мо, Цен
трал на рад на зона на исто ку се гра ни чи са 
држав ним путем Бео град – Нови Сад – 
Субо ти ца, на запа ду са пољо при вред ним 
земљи штем у ата ру Нове Пазо ве, на југо за
па ду се гра ни чи са вој ним ком плек сом 
Батај ни ца, а на југу са локал ним путем 
Нови Банов ци – Батај ни ца.

 С.С.

СКУПШТИНАОПШТИНЕ

Безпостројења
замедицинскиотпад

Јед но гла сном одлу ком одбор ни ка скуп
шти не општи не Ста ра Пазо ва на пред лог 
локал не вла сти је доне та одлу ка да се не 
изгра ди постро је ње за скла ди ште ње и тер
мич ки трет ман меди цин ског отпа да на тери
то ри ји општи не због забри ну то сти гра ђа на 
и при вред них субје ка та за здра вље људи и 
зашти ту живот не сре ди не.  Поред тога усво
је на је одлу ка о доно ше њу изме на и допу на 
Про стор ног пла на општи не до 2025. годи не. 
Под се ћа мо, ово је била 33. сед ни ца на којој 
је при су ство ва ло 37 одбор ни ка. Ј.Д.
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ИНСПЕКЦИЈСКАКОНТРОЛА

Радилинацрно
Два рад ни ка без при ја ве зате че ни су у 

Уго сти тељ ској рад њи Сани Хил у Ста рој 
Пазо ви при ли ком ван ред них инспек циј ских 
кон тро ла спро ве де них од тре ћег до 25. сеп
тем бра ове годи не. Про тив посло дав ца 
поме ну те рад ње под нет је зах тев за покре
та ње пре кр ша ној поступ ка, наво ди се на 
зва нич ном сај ту Мини стар ства рада, запо
шља ва ња, борач ка и соци јал на пита ња 
Репу бли ке Срби је. За мање од месец дана 
при ли ком кон тро ле откри ве но је 89 нере ги
стро ва них субје ка та и 464 посло дав ца код 
којих су зате че на рад но анга жо ва на лица 
на фак тич ком раду, одно сно „раду на црно“.

С.С.

САЈАМЗАПОШЉАВАЊА

Понуђено
300раднихместа

Сајам запо шља ва ња у орга ни за ци ји 
срем ско ми тро вач ке Фили ја ле Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње орга ни зо ван је у 
окви ру дру гог дана При вред ног сај ма у 
Новој Пазо ви. На сај му је више од два де сет 
стра них и дома ћих ком па ни ја пред ста ви ло 
око 300 рад них места за која потра жу ју рад
ни ке. Ово је била при ли ка за кон такт посло
дав ца и неза по сле ног лица без посред ни
ка, попу ња ва ње при јав ног листа за посао и 
пре да ва ње био гра фи је на лицу места. То је 
око сни ца Сај ма запо шља ва ња, четвр тог по 
реду а сада у окви ру Реги о нал ног сај ма 
при вре де у Новој Пазо ви. Посло дав ци 
кажу, кон кур си за посао су увек отво ре ни, а 
наћи рад ни ка је тешко. Пре ко 20 посло да
ва ца и 300 рад них места су у пону ди. На 
тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не посао 
тра жи нешто више око 1.500 неза по сле них 
лица што је знат но мање у одно су на прет
ход не годи не, а као дефи ци тар на зани ма
ња су углав ном занат ски посло ви попут 
фри зе ра, посла сти ча ра и кува ра. Љ.Ј.

БЕЛЕГИШ

ИТтехнологија
упољопривреди

Како може мо памет но да упра вља мо 
земљи штем у пољо при вре ди чистим диги
тал ним тех но ло ги ја ма, била је тема прве 
пре зен та ци је на Реги о нал ном сај му при
вре де посве ће не пољо при вред ни ци ма на 
којој је пред ста вљен један нови систем, 
тач ни је робот, који сам врши функ ци ју 
навод ња ва ња без физич ког при су тва 

пољо и при вред ни ка. Пољо при вред ник из 
Беле ги ша Нико ла Лон чар повр ши ну свог 
газдин ства од 10 хек та ра на којем је засе ја
на папри ка, спа наћ и куку руз шеће рац 
навод ња ва упра во овим систе мом, исти че 
да има мно го пред но сти, а на прво место 
поста вља испла тив ност, тач ни је уште ду, 
пре све га енер ге на та, тј. сва ко днев ног тро
ше ња гори ва. Савре ме ни робот у агро но
ми ји поста вља нашу држа ву раме уз раме 
по кон ку рент но сти са висо ко раз ви је ним 
пољо при вред ним држа ва ма. Пре ма про це
на ма струч ња ка поме ну ти систем којим се 
диги тал но упра вља на тре ћи ни обра ди ве 
повр ши не дово ди до вели ког сма ње ња 
штет не еми си је гасо ва у атмос фе ру и ства
ра ња ефек та ста кле не баште, а уз пре зен
та ци ју о савре ме ним тех ни ка ма одр жа на је 
и пре зен та ци ја Агротехникаиновесорте
стрнихжитаНСсемена. Ј.Д.

ПОЉОПРИВРЕДА
Бербакукуруза
прикрају

На пољи ма Срби је у току је бер ба куку ру
за којим је у одно су на про шлу годи ну засе
ја но мање, али се оче ку ју већи при но си 
због одлич ног рода. У ста ро па зо вач ким 
ата ри ма пољо при вред ни ци бер бу при во де 
кра ју, обра ђе но је више од 80 посто засе ја
не повр ши не, а оглед је пока зао да је ово
го ди шњи при нос рекор дан и ква ли тет зрна 
одли чан како ране, тако и касне сор те. 
Пре ма прог но за ма мини стар ства при вре де 
биће пре ко седам хиља да тона рода, што 
како кажу ће уту ца ти и на раст БДПа. Под
се ћа мо, у Срби ји је ове годи не куку ру зом 
засе ја но око 900.000 хек та ра – 20 посто 
мање него пре неко ли ко годи на. Међу тим, 
мање повр ши на надок на ди ће дупло бољи 
род од про шло го ди шњег. Ј.Д.

СВЕТСКИДАНСРЦА

ПрегледииуПазови
Сва ке годи не у све ту од боле сти срца и 

крв них судо ва умре пре ко 17 мили о на 
људи. Свет ски дан срца обе ле жа ва се већ 
18 годи на с циљем да се пове ћа зна ње о 
ризи ци ма и уна пре де мере пре вен ци је. У 
ста ро па зо вач кој општи ни је обе ле жен овај 
дан под сло га ном Оја чај те сво је срце у 
орга ни за ци ји Дома здра вља и Црве ног 
крста. Пре ма послед њој Ана ли зи мор би ди
те та ста ро па зо вач ког Дома здра вља, нај ве
ћи број обо ле лих у 10 насе ља има про блем 
са срцем, крвим судо ви ма и крво то ком. 
Акци ја бес плат них пре вен тив них пре гле да 
у Ста рој Пазо ви, Крње шев ци ма и Беле ги шу 
под ра зу ме ва ла је про ве ру крв ног при ти ска 

и ниво шеће ра у крви. Акци ја је била при ли
ка да се у сарад њи са репу бли ким Заво дом 
за тран сфу зи ју одр жи редов на акци ја добо
вољ ног дава ња крви испред згра де општи
не у Ста рој Пазо ви којој се ода зва ло више 
од 40 хума ни ста. С.С.

ВОЈКА

Часфизичког
васпитања

Међу воде ћим боле сти ма савре ме ног 
дру штва је гоја зност, а лек за изле че ње 
овог хро нич ног обо ље ња је физич ка актив
ност. Како би про мо ви са ли важност бавље
ња физич ком актив но шћу, у Основ ној шко
ли „Милан Хаџић“ у Вој ки орга ни зо ван је 
јав ни час физич ког вас пи та ња. Да је у 
здра вом телу здрав дух потвр ди ли су нај
мла ђи Вој ча ни, али и уче ни ци основ не шко
ле у овом селу који су на јав ном часу одр
жа ном у дво ри шту шко ле про мо ви са ли 
важба ње и важност бавље ња физич ком 
актив но шћу. У акци ји су поред уче ни ка уче
ство ва ли и заспо сле ни у шко ли, али и 
роди те љи ђака који су у раним јутар њим 
сати ма иско ри сти ли вре ме и посла ли јасну 
пору ку. Акци ји се при дру жи ла и дирек тор ка 
шко ле која је апе ло ва ла на сво је уче ни ке 
да се баве спор том у што рани јем узра сту. 
Поред редов них часо ва физич ког вас пи та
ња, уче ни ци ове шко ле уче ству ју и у кро су 
РТСа, тра ди ци нал ној мани фе ста ци ји, а 
вели ки је број уче ни ка која пости жу изу зет
не резул та те у разним спорт ским дисци пли
на ма. С.С.

СМОТРАЛИКОВНОГ
СТВАРАЛАШТВА

Представљени
сликариивајари

15. Општин ска смо тра ликов ног ства ра
ла штва одр жа на је у Ста рој Пазо ви у орга
ни за ци ји Саве за ама те ра општи не. Селек
тор ово го ди шње смо тре Мари јан Кара вла, 
ака дем ски сли кар донео је одлу ку да ову 
срем ску општи ну на Зон ској смо три пред
ста вља 17 сли ка ра и три ваја ра. Међу нај
бо љи ма у општи ни нашли су се Жељ ка 
Ћур чин из ста ро па зо вач ког Удру же ња 
ликов них умет ни ка која је са акри лом на 
плат ну осво ји ла прво место, Гор да на Шпра
ља Тома ше вић из ново ба но вач ког Удру же
ња ликов них умет ни ка Лео на ра до која је са 
уљем на плат ну осво ји ла дру го место, док 
је тре ће место при па ло Зори ци Опав ски из 
ста ро па зо вач ког Удру же ња ликов них умет
ни ка са акри лом на плат ну.

 С.С.

Пројекат„СТАРАПАЗОВА:ГРАДПОДЛУПОМ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеСтараПазова.
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СТЕВАНКАЗИМИРОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕИРИГ

Манифестацијепромовишу
нашуопштину

Ири шка општи на је позна та по 
низу мани фе ста ци ја, које се 
током годи не орга ни зу ју, како у 

Ири гу, тако и у сели ма, као што су 
„Дани вина“, „Видов дан ски сабор“, 
„Пудар ски дани“, „Фија ке ри ја да“… 
Ири жа ни су окре ну ти тури зму, па 
Сте ва на Кази ми ро ви ћа пита мо, коли
ко ове број не мани фе ста ци је допри
но се при вла че њу тури ста.

 СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ: Код 
нас је нај ста ри ја мани фе ста ци ја 
„Пудар ски дани“ у Ири гу, која је и 
наша нај ве ћа мани фе ста ци ја и од ње 
су про ис те кле и мани фе ста ци је по 
нашим сели ма. Ове годи не су одр жа
ни по 26. пут, а потом су ту мани фе
ста ци је у Риви ци „Дани боста на“, која 
се пола ко гаси, али су зато „Дани 
вина“ све зна чај ни ји, уз вели ко уче
шће вина ри ја. То нам је село које има 
доста мла дих вина ра, вино гра ди се 
саде, отва ра ју вина ри је, тако да ће 
она поти сну ти „Дане боста на“, јер 
узга ја ње боста на пола ко зами ре, а 

људи се окре ћу воћ ња ци ма и вино
гра ди ма. Та мани фе ста ци ја је нека ко 
пове за на са „Пуда р ским дани ма“, јер 
је веза на за вино и вино гра де. 
„Пудар ски дани“ се одр жа ва ју на 
јесен, а Ривич ка мани фе ста ци ја у 
зиму када већ има мла дог вина и она 
је у успо ну. Има мо и мани фе ста ци ју у 
Малој Реме ти, то је „Фија ке ри ја да“, 
то је мла да мани фе ста ци ја, тек тре
ћа по реду. Орга ни зу је је пар енту зи
ја ста који воле коње, фија ке ре, који 
су фор ми ра ли и коњич ки клуб. Желе 
овим и да пока жу шта има ју, јер Мала 
Реме та је пра во фру шко гор ско село. 
Сле ди нам у окто бру, у Јаску „Јесен 
сти же дуњо моја“ која посто ји десе
так годи на, било је и пре ки да у орга
ни зо ва њу, сада је поно во има мо. 
Орга ни за то ри су Актив жена и Месна 
зајед ни ца и то је јед на лепа мани фе
ста ци ја, која пред ста вља пра ву јесен 
на селу, пло до ве јесе ни и оно што 
људи пра ве у томе пери о ду. 

Ту је и „Гушчи ја да“ у Шатрин ци ма, 
која тра је пре ко деце ни ју и по, а веза

СтеванКазимировић,председникиришкеопштине

Светеманифестације
понашимселимасу

везанезапроизводњу
односно,заоношто

сенајвишепроизводи
утомместу,даби
сепромовисалити
производи,давиде
људисастарнешта

можедасекупи
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на је за чиње ни цу да се тамо и даље 
доста гаје гуске, одр жа ва се та тра ди
ци ја. 

 М НОВИНЕ: Све те манифеста
цијеорганизујелокалназаједница,
људи окупљени у одређена удру
жења, коликоимиришкаопштина
помажеутоме?
СТЕВАНКАЗИМИРОВИЋ: Ми све 

њих пома же мо пре ко наше Тури стич
ке орга ни за ци је, све оне спа да ју у 
тури стич ку пону ду и пре зен та ци ју 
наше општи не. У финан сиј ском пла
ну ове орга ни за ци је ми има мо одр жа
ва ње тих мани фе ста ци ја по сели ма, 
зави сно од вели чи не и зна ча ја доби
ја ју одре ђе на сред ства. Жели мо да 
те мани фе ста ци је опста ну. Има мо 
два села где нема мани фе ста ци ја, 
Кру ше дол село и Нера дин, који је 
изгу био сво ју мани фе ста ци ју „Патли
џа ни ја ду“ после десе так годи на орга
ни зо ва ња  нема више толи ко про из
во ђа ча пара дај за. Тамо је сада фор
ми ра но Удру же ње про из во ђа ча тре
ша ња, па су пред ло жи ли да се кре не 
са неком новом мани фе ста ци јом, где 
би они пре зен то ва ли сво је про из во
де. Све те мани фе ста ци је по нашим 
сели ма су веза не за про из вод њу 
одно сно, за оно што се нај ви ше про
из во ди у том месту, да би се про мо
ви са ли ти про из во ди, да виде људи 
са стар не шта може да се купи. У 
Шатрин ци ма може да се купи гушчи ја 
маст и џиге ри ца, пер је, вино на 
„Пудар ским дани ма“… Има мо у Кру
ше до лу отво ре но мле ка ру, која отку
пљу је кози је и овчи је мле ко, па ћемо 
можда тамо да напра ви мо дане сира 
или слич но, да и у тој сре ди ни при ка
же мо нешто чега има нај ви ше и што 
би људи ма било инте ре сант но.

 Све ове манифестације прате,
семтеосновнепрезентацијеодре
ђенихпроизвода,икултурноумет
нички програми. И сами сте доста
допринели развоју културно умет
ничкихдруштаваиаматеризмаиза
то ове године добили и Златну
значкуКПЗСрбије.

Све наше мани фе ста ци је су веза не 
и за пре зен та ци ју кул тур них деша ва
ња и оне не могу да про ђу без насту па 
КУДова. То је оно што при вла чи децу 
на селу да се оку пља ју и раде. Само 
на „Пудар ским дани ма“ је ове годи не 
уче ство ва ло десе так КУДова, неки и 
ван наше земље, исто важи и за Јазак 
и Шатрин це. Зна чи, не само пре зен та
ци ја про из во да, него и шире ње кул ту
ре и кул тур ног ства ра ла штва, да деца 
пока жу шта су нау чи ла, она воле да 
са сво јим фол кло ром насту пе, пого то
во на „Пудар ским дани ма“. То је нека 
тра ди ци ја и желе да пока жу шта су 
ради ли и шта су при пре ма ли целе 
годи не. Ту има мо уче сни ка, од оних 
нај мла ђих од чети рипет годи на, до 
нај ста ри јих сени о ра.

Ове године је доста пројеката
реализованоилисуутоку,везано
зареновирањешкола,алииврти
ћаукојимасусмештенинајмлађи
итопоследугогнизагодина,које
супротеклебеззначајнијегулага
њасредстава.

При во ди мо кра ју ком плет но рено
ви ра ње ОШ „Доси теј Обра до вић“ у 
Ири гу, уско ро почи ње усе ља ва ње 
ђака, али још ће тра ја ти радо ви на 
фискул тур ној сали. Изво ђач мисли 
да ће током окто бра ти радо ви бити 
завр ше ни. Ово ком плет но рено ви ра
ње ће омо гу ћи ти знат но боље усло ве 
за бора вак и уче ње деце, али ће и тај 
део Ири га бити леп ши. Ова згра да је 
под зашти том држа ве и фаса да је 
мора ла да се ради како је прво бит но 
изгле да ла, све је то ути ца ло на дужи
ну радо ва, али мислим да је ипак 
боље да се радо ви ква ли тет но извр
ше, а не брже. Сле де ће годи не, на 
про ле ће, кре ће и обим на сана ци ја и 
рекон струк ци ја шко ле у Врд ни ку са 
игра ли шти ма. Три деце ни је је про
шло од како су отво ре ни врти ћи, а 
тек ове годи не је поче ла сана ци ја, у 
Врд ни ку је сре ђе на ком плет но фаса
да, гре ја ње ће уско ро, остао је само 
да се сре ди кров на том објек ту. У 
Ири гу  је ура ђе на сана ци ја кро ва и 
фаса де, сада се раде сани тар ни чво
ро ви, јер је то све било дотра ја ло. На 
про ле ће мислим да ћемо поче ти и са 
радо ви ма у Шатрин ци ма, где ради мо 
сана ци ју и рекон струк ци ју под руч не 
шко ле и врти ћа, ура ђен је и про је кат 
сана ци ја под руч не шко ле и врти ћа у 
Јаску. Дакле, када ком плет но сре ди
мо објек те у Ири гу и Врд ни ку, кре ну
ће мо по сели ма да сре ђу је мо шко ле 
и врти ће и мислим да ћемо те посло
ве зао кру жи ти до кра ја сле де ће годи
не. 

Доста пажње је посвећено и
Домуздрављаиамбулантамакако
у реновирању, тако и набавци
потребнеопреме.

Наба ви ло смо апа рат за био хе миј
ску ана ли зу крви, УЗ апа рат и ново 
сани тет ско вози ло. Ове годи не смо 
се опре де ли ли за оно што је при о ри
тет гра ђа ни ма, а то су деца, шко ле, 
врти ћи и амбу лан те. Тако смо про
шле годи не ради ли сана ци ју амбу
лан те у Кру ше дол селу, сана ци ју у 
Врд ни ку, пове ћа ли енер гет ску ефи ка
сност Дома здра вља у Ири гу. Ту је и 
ула га ње у опре му, обез бе ди ли смо 
потреб не апа ра те и отво ри ли шко лу 
роди тељ ства. Гле да мо да коли ко год 
може мо помог не мо људи ма, да не 
путу ју у дру га места или иду при ват
но на пре гле де, јер им је то сва ка ко 
додат ни тро шак, тру ди мо се да што 
више пре гле да могу да оба ве код 
нас.

С.Џакула

Слединамуоктобру,
уЈаску„Јесен

стижедуњомоја“
којапостојидесетак

година,билоје
ипрекидау

организовању,сада
јепоновоимамо.
Организаторису

АктивженаиМесна
заједницаитојеједна
лепаманифестација,
којапредставља

правујесеннаселу,
плодовејесении

оноштољудиправе
утомепериоду.

Тујеи„Гушчијада“
уШатринцима,која
трајепрекодеценију
ипо,авезанајеза

чињеницудасетамо
идаљедостагаје
гуске,одржавасе

татрадиција

M NOVINE :
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ПАВЛОВЦИ

Реновирањецентрасела
После доби ја ња јав не 

лед расве те, у нај ма
њем селу у рум ској 

општи ни, Павлов ци ма, у 
току су радо ви на ком плет
ном рено ви ра њу згра де у 
самом цен тру села, у којој 
је сме ште на Месна кан це
ла ри ја и амбу лан та.

Са током радо ва упо
знао се пред сед ник општи
не Сла ђан Ман чић, који је 
иста као, да се сви објек
ти од јав ног зна ча ја, како 
у гра ду, тако и сели ма, 
посте пе но сре ђу ју, јер 

они пред ста вља ју и сли ку 
саме Општи не, али и ста
ва локал не вла сти, која 
даје под јед нак зна чај свим 
сре ди на ма, без обзи ра на 
њихо ву вели чи ну.

Про шле годи не је на овом 
објек ту рекон стру и сан кров 
и поста вље ни нови олу ци.

 – Сада се ради фаса да, 
као и адап та ци ја свих уну
тра шњих про сто ри ја у који
ма су Месна кан це ла ри ја 
и амбу лан та. Те радо ве 
финан си ра мо из буџе та и 
њихо ва вред ност је око 2,2 

мили о на дина ра. Међу тим, 
током овог оби ла ска, раз
го ва рао сам са док тор ком 
и меди цин ском сестром, 
које су замо ли ле да се ура
ди одво је на про сто ри ја за 
меди цин ску сестру, као и да 
заме ни мо дво ја вра та, тако 
да ћемо мора ти одо бри ти 
још нека додат на сред ства 
– иста као је Сла ђан Ман
чић.

Он је додао да се овим 
радо ви ма пока зу је да нема 
запо ста вље них села, те 
да ће и цен тар Павло ва ца 

доби ти леп ши изглед.
Што се тиче рекон струк

ци је шко ле у овом селу, која 
је тако ђе у цен тру, сред ства 
за то посто је на пози ци ји 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“ 
чија је то под руч на шко ла.

 – На рас по ла га њу има 
око 1,4 мили о на дина ра и 
ми чека мо поче так радо
ва на јед ној од две „Зма је
ве“ под руч не шко ле,  било 
у Павлов ци ма или Малим 
Радин ци ма. Новац је обез
бе ђен, ми смо урги ра ли да 
радо ви на сана ци ји под руч
них шко ла кре ну што пре, 
а на „Зма је вој“ шко ли је да 
одлу чи где ће бити ти радо
ви – ука зао је Сла ђан Ман
чић.

Гор да на Зец, пред сед
ни ца саве та МЗ Павлов
ци, каже да је згра да била 
доста руи ни ра на и да је 
добро да ће се уре ди ти. 

– Про шле годи не смо 
ради ли кров, а сада се 
изво де баш вели ки радо ви, 
што је добро да се види да 
се и у нашем селу ради на 
побољ ша њу усло ва живо
та, пого то во у амбу лан ти 
где нам дола зе боле сни 
сугра ђа ни. Нама док тор 
дола зи сва ки дан од 11,30 
до 13,30 часо ва, што нам је 
јако важно, јер има мо доста 
ста рих људи у селу – рекла 
је Гор да на Зец.

С.Џ.

РадовиуПавловцима

СлађанМанчић:додатнасредствазаамбуланту
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УРЕЂЕЊЕКАНАЛСКЕМРЕЖЕ

Радисепетнајкритичнијих
локацијауграду
У циљу уре ђе ња канал ске мре

же у гра ду, ради ће се кана ли на 
пет лока ци ја, које су про це ње не 

као нај кри тич ни је, а за ове наме не је у 
општин ском буџе ту опре де ље но два 
мили о на дина ра. 

Јед на од њих је на кра ју ули ца 7. Вој
во ђан ске уда р не бри га де и Језер ске, 
где је канал за одво ђе ње атмос фе р ских 
пада ви на које су зада ва ле доста про
бле ма жите љи ма тог дела гра да, иско
пан 24. сеп тем бра. 

То је био и зва ни чан поче так уре ђе ња 
канал ске мре же, а радо ве је током дана 
оби шао Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве, зајед но са Алек сан
дром Попо ви ћем, пред сед ни ком Саве та 
Тре ће град ске МЗ.

На којим мести ма ће се сани ра ти 
канал ска мре жа, утвр ди ло је Оде ље
ње за инспек циј ске посло ве Општин ске 
упра ве. 

–  Прва је упра во ова лока ци ја која 
ће данас бити завр ше на. Сле де радо ви 
на углу ули ца Нове и Душа на Јер ко ви
ћа, где се тако ђе ску пља атмос фер ска 
вода. Потом је то лока ци ја у Ири шкој 
ули ци код Уни ве рек спо р та, док је четвр
та у Ули ци Аугу ста Цесар ца, где ће се 
иско па ти нови канал у дужи ни од 120 
мета ра. Послед ња, пета лока ци ја за ову 
годи ну, је у Пар ти зан ској ули ци. Тамо 

има вели ких про бле ма, који су веза ни за 
изли ва ње кана ли за ци о не мре же и има
мо број не при ту жбе гра ђа на. За неко 
дуго роч ни је реше ње про бле ма у овој 
ули ци, потреб но је доста нов ца, тако да 
сада реа гу је мо како би тре нут но реши
ли про блем. Раз мо три ће мо могућ ност, 
да касни је са већим финан сиј ским сред
стви ма кре не мо у реви та ли за ци ју мре же 
у Пар ти зан ској ули ци – рекао је Душан 

Љуби шић, начел ник Општин ске упра ве. 
Канал у Ули ци 7. Вој во ђан ске уда р не 

бри га де је иско пан, у дужи ни од 70 мета
ра, док му је дуби на два метра. 

Како сазна је мо од изво ђа ча радо ва 
овде су мешта ни има ли про блем, јер се 
при ли ком вели ких пада ви на ску пља ла 
вода, а овим дре на жним кана лом ће се 
та вода одво ди ти из ули це.

С.Џ.

ДушанЉубишићобишаорадовенаканалу

ОШ„ИВОЛОЛАРИБАР“

Ротариклубдонираокомпјутере
ОШ „Иво Лола Рибар“ 

доби ла је од Рота ри клу ба 
Рума, шест ком пју те ра за свој 
инфор ма тич ки каби нет. Шко
ли су ком пју те ри уру че ни 26. 
сеп тем бра, а томе је прет хо
ди ло пот пи си ва ње уго во ра 
два дана рани је, у Зави чај
ном музе ју Рума.

Мари јо Кржић, пред сед ник 
Рота ри клу ба Рума, каже да 
су ове годи не покре ну ли нове 
акци ја дона ци ја.

 – Лане смо већ има ли јед
ну, на ни воу целе држа ве, 
веза но за помоћ шко ла ма и 
у окви ру те акци је је обез бе
ђе но 500 рачу на ра за 50 шко
ла у 25 гра до ва Срби је. Ту је 
укљу че на и Рума, тако да је 
ОШ „Иво Лола Рибар“ доби ла 
шест рачу на ра за инфор ма
тич ки каби нет. Ми смо сада 
пот пи са ли уго вор, а за два 
дана они ће у шко ли бити и 
инста ли ра ни – каже Мари јо 
Кржић. 

Рум ски Рота ри јан ци су већ 
има ли неко ли ко акци ја са 

основ ним шко ла ма у гра ду. 
–  Дони ра ли смо зна чај

на сред ства ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ у Фонд за нада
ре ну децу, поса ди ли смо 
дрве ће у дво ри шта „Душа но
ве“ и „Вељ ко ве“ шко ле, као 
и у Пољо при вред ној шко ли. 
Оста ла нам је само ОШ „Иво 
Лола Рибар“, њима је недо

ста ја ло шест рачу на ра, а 
нама је упра во толи ко при па
ло у окви ру поме ну те акци је. 
Ми смо рачу на ре доби ли по 
нижим цена ма, па би по тој 
повла шће ној цени вред ност 
дони ра них ком пју те ра била 
150.000 дина ра – дода је 
Кржић.

Нада Петро вић, дирек тор

ка ОШ „Иво Лола Рибар“ је 
ука за ла на зна чај ових рачу
на ра за њихо ву шко лу. 

 – Зна че нам пуно, пого то
во у вре ме када се про мо ви
шу диги тал не ком пе тен ци је 
деце, про фе со ра и настав ни
ка. Ти рачу на ри су сада део 
нашег сва ко днев ног рада и 
они допу њу ју већ посто је ћи 
број рачу на ра у нашој шко ли. 
Деца ће се обу ча ва ти за рад 
на рачу на ри ма, а и настав ни
ци ће ићи на обу ку у Пет ни
цу. Инфор ма ти ка је код нас 
избор ни оба ве зни пред мет, 
а за ове рачу на ре је карак
те ри сти ка да има ју реги стро
ва не опе ра тив не систе ме, 
што зна чи да ћемо кори сти ти 
легал не систе ме – рекла је 
Нада Петро вић.

Уго во ре о дона ци ји су 
пот пи са ли Нада Петро
вић, Мари јо Кржић и Вла да 
Матић, гувер нер дистрик та 
2483 којем при па да Рота ри 
клуб Рума.

С.Џ.
ПотписивањеуговорауЗавичајноммузеју
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Одржавањепутнеинфраструктуре
У окви ру радо ва на теку

ћем одр жа ва њу пут не 
инфра струк ту ре, а на 

ини ци ја ти ву роди те ља, који 
су пети ци јом ука за ли на про
блем, асфал ти ран је део 
Баштен ске ули це. То је при
ла зна ули ца објек та врти ћа у 
Прво мај ској, која спа ја Прво
мај ску и Лењи но ву ули цу.

Ради се о асфал ти ра њу у 
дужи ни од око 120 мета ра, а 
коло воз је оиви чен бан ки на ма. 

– Ми већ годи на ма испра
вља мо оно што је нека да дав
но пла ни ра но или запо че то, 
а никад није завр ше но. Наи
ме, про шло је осам годи на од 
како су у овој ули ци ура ђе ни 
ивич ња ци, али она никад није 
асфал ти ра на. На моје задо
вољ ство, а веру јем и роди те
ља који су тра жи ли асфал ти
ра ње те ули це, овај посао је 
завр шен. Ради се о повр ши ни 
коло во за од око 600 ква драт
них мета ра а за то смо издво
ји ли нешто око 1,3 мили о на 
дина ра – иста као је Сла ђан 
Ман чић.

 – Изград њом ове сао бра
ћај ни це иза објек та Поле та
рац, биће знат но олак ша но и 
роди те љи ма и деци да при
ђу самом објек ту, а то је био 
и дуго го ди шњи зах тев, како 
роди те ља деце из овог врти
ћа, тако и запо сле них – рекла 
је Вла ди сла ва Ста ме но вић, 
дирек тор ка ЈКП Пар кинг и 
инфра струк ту ра.

Како је рекао први човек 
рум ске општи не Сла ђан Ман
чић, ради се о сред стви ма из 
дела буџе та који је опре де љен 
за општин ски уго вор о одр жа
ва њу пут не инфра струк ту ре. 

– Ми смо на овој пози ци ји 
има ли 60 мили о на, а на рас по
ла га њу нам је још око 40 мили
о на дина ра. Сред ства до сада 
су утро ше на на одр жа ва ње 
путе ва, хори зон тал ну и вер ти
кал ну сао бра ћај ну сиг на ли за
ци ју и крпље ње уда р них рупа. 

У окто бру и новем бру пла ни
ра мо да иско ри сти мо пре о ста
ла сред ства. Асфал ти ра ће
мо део Орло ви ће ве ули це од 
Глав не до Ули це Вељ ка Дуго
ше ви ћа, као и Ули цу 27. окто
бар од Глав не до, тако ђе Ули
це Вељ ка Дуго ше ви ћа за које 
ће нам тре ба ти, пре ма пред ра
чу ну, око 15 мили о на дина ра. 
Овим пра ти мо рекон струк ци ју 
Глав не ули це. Под се ћам, про
шле годи не је асфал ти ра на 
Желе знич ка ули ца, тако да ће 

Рума након завр шет ка пла ни
ра них радо ва, доби ти јед но 
ком плет но уре ђе но град ско 
језгро – рекао је пред сед ник 
Ман чић.

Тако ђе, сти гли су и зах те ви 
за асфал ти ра ње мањих део
ни ца у поје ди ним ули ца ма у 
Жар ков цу, Путин ци ма, Доњим 
Петров ци ма, Хрт ков ци ма, и 
Клен ку. За све те зах те ве биће 
довољ но финан сиј ских сред
ста ва.

 С.Џ.

СлађанМанчићуобиласкурадова

УДРУЖЕЊЕУРБАНИСТАСРБИЈЕ

УсусретСалонуурбанизма
Сед ни ца Пред сед ни штва Удру же

ња урба ни ста Срби је одр жа на је 
27. сеп тем бра у Руми у циљу при

пре ма за пред сто је ћи Салон урба ни зма 
чији ће дома ћин бити Рума од 8. до 13. 
новем бра.

Др Алек сан дар Јеф тић, пред сед ник 
Удру же ња урба ни ста Срби је је под се тио 
да је ово удру же ње непро фи та бил на, 
невла ди на орга ни за ци ја која обу хва та 
све оне који се баве урба ни змом, како 
поје дин це, тако и уста но ве, при ват не и 
држав не и да посто ји већ шест деце ни ја.

– Поред Лет ње шко ле урба ни зма, 
Салон урба ни зма је дру га наша вели ка 
актив ност. Пре две годи не дома ћин је 
била Срем ска Митро ви ца, а сада Рума. 
Срем се интен зив но раз ви ја и добро је 
што су срем ске општи не сво је урба ни
стич ке слу жбе задр жа ле у окви ру свог 
јав ног сек то ра. Салон урба ни зма обу
хва та годи шњу пре зен та ци ју свих урба
ни стич ких заво да, при ват них инсти ту
ци ја, поје ди на ца, сту дент ских радо ва и 
то не само из Срби је, већ и реги о на али 

некад и из Грч ке, Пор ту га ла, можда ове 
годи не буде и нешто радо ва из Кине – 
каже Алек сан дар Јеф тић.

Изло жба се отва ра 8. новем бра на 
Свет ски дан урба ни ста и то је пре зен та
ци ја радо ва урба ни ста, јед на врста све
чар ске мани фе ста ци је да се коле ге виде 
и раз ме не иде је.

– Сва ке годи не се на Сало ну доде
љу је десе так награ да по кате го ри ја ма 
пла но ва који се раде, нпр про стор ни, 
гене рал ни, пла но ви детаљ не регу ла ци
је, сту дент ски радо ви, а све се кру ни ше 
Вели ком награ дом Сало на урба ни зма – 
каже Јеф тић.

Мил ка Павло вић, дирек тор ка ЈУП 
План Рума и пот пред сед ни ца Удру же ња 
урба ни ста Срби је је иста кла да је част 
бити дома ћин Сало на.

– При пре ме су већ поче ле и оче ку је
мо вели ки број гости ју, а ова сед ни ца 
је упра во веза на за орга ни за ци ју сало
на. Пред сто ји нам вели ки посао, рум ска 
општи на нам пома же, а ту је и Мини
стар ство гра ђе ви нар ства и Инже њер ска 

комо ра Срби је – каже Мил ка Павло вић.
Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 

Рума каже да су урба ни сти напра ви ли 
пра ви избор када су се опре де ли ли да 
Рума буде дома ћин, јер је ово град са 
бога том урба ни стич ком тра ди ци јом. 

– Наши урба ни сти и ЈУП „План“ редов
но уче ству ју у актив но сти ма урба ни
ста Срби је а ово је тема зани мљи ва не 
само струч ња ци ма. За нас који доно си
мо поли тич ке одлу ке, ово је важно јер 
је пра ће ње урба ни стич ких теко ви на и 
сазна ња услов и за изра ду стра те ги је 
одр жи вог еко ном ског раз во ја. Ми има мо 
зна ча јан осло нац у ЈУП „Пла ну“, када су 
у пита њу сви наши раз вој ни про јек ти. То 
је пред у зе ће без којег се не може завр
ши ти било који инве сти ци о ни про је кат 
и добро је што смо ми наше пред у зе ће 
фор ма ти ра ли тако да заи ста брзо реа
гу је, пра ти наше потре бе и зах те ве инве
сти то ра и зна ча јан је осло нац у нашим 
раз вој ним про јек ти ма – сма тра Сте ван 
Кова че вић.

С.Џ.

РУМСКАПАНОРАМА
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ШВЕДСКИТРЕЛЕБОРГВЛАСНИКРУМСКЕГУМАРЕ

Посаозанових200радника
Швед ска ком па ни

ја Тре ле борг, која 
је пре две годи не 

пре у зе ла фабри ку за про
из вод њу пне у ма ти ка за 
пољо при вред на и инду
стриј ска вози ла од чешког 
Мита са у Руми, при во ди 
кра ју изград њу новог пого на 
у кру гу фабри ке. Инве сти ци
ју вред ну пре ко 23 мили о на 
евра, чине хала и опре ма на 
повр ши ни од 24. 500 мета
ра ква драт них и скла ди шни 
про стор од 10. 000 мета
ра ква драт них, а како каже 
за М Нови не Ђор ђе Јеф
тић, дирек тор ове фир ме, 
до кра ја годи не у гума ри ће 
бити укуп но запо сле но око 
600 рад ни ка, што и јесте био 
план новог вла сни ка.

Од дана када је први 
пут запо че ла про из вод њу 
трак тор ских гума, пуних 37 
годи на на тржи шту опста је 
рум ска гума ра. Нека да шњи 
лидер пне у ма ти ка у бив
шој Југо сла ви ји пре жи вео 
је вре ме тран зи ци је, при
ва ти за ци је, кри зе и успео 
да задр жи дугу тра ди ци ју у 
сво јој про из вод њи. 

–  Иако су се свих тих 
годи на мења ли вла сни ци, 
гума ра није пре ста ја ла са 
радом. Сва ка та ком па ни ја 
која је посло ва ла са њом, 
сук це сив но је ула га ла у 
маши не, опре му, како би и 
даље задр жа ла ква ли тет 
про из во да и очу ва ла сво је 
тржи ште – каже дирек тор 
Јеф тић.

Мада су сви ти вла сни ци 
има ли исти план, про ши
ре ње про из вод ног пого на, 
тек после ско ро деце ни ју, 
пошло је за руком Тре ле
бор гу, да започ не град њу 
хале и то у мају про шле 
годи не, чији се завр ше так и 
зва нич но отва ра ње, оче ку ју 
у првој поло ви ни наред не 
годи не.

– У новом про из вод ном 
објек ту посао ће наћи око 
200 рад ни ка. Пре ма пла
ну ком па ни је у овој годи ни 
тре ба да се запо сли 45, сле
де ће 85 рад ни ка и оста так 
у 2020. годи ни, гово ри Јеф
тић, дода ју ћи да је и код њих 
као и код већи не ком па ни ја 

које послу ју у Руми, стал
но отво рен кон курс за нова 
рад на места.

Изград њом новог пого на 
за про ши ре ње про из вод
ње пне у ма ти ка, који ина че 
изво зи 85 одсто про из во
да, у земље Европ ске уни
је, пове ћа ће се и изво зни 

посло ви. Па ће тако и убу ду
ће гума ра бити лидер међу 
изво зни ци ма са под руч ја 
Срем ског окру га, што је на 
нивоу про шле годи не изно
си ло око 38,2 мили о на евра. 
Гото во дво стру ко пове ћа ње 
про из вод ње, завр шет ком 
нове хале, дове шће до знат
но већег изво за, али и про
ши ре ња асор ти ма на.

– Од ове годи не поче ли 
смо нову про из вод њу пне у
ма ти ка и то за вози ла која се 
кори сте у шума ри ји. Те гуме 
су тежи не до 600 кило гра ма. 
У пла ну нам је да про ши ру
је мо свој ради јал ни и дија го
нал ни про из вод ни про грам, 
али и да задр жи мо ква ли тет, 
каже дирек тор Јеф тић.

Фабри ка Рума гу ма, која 
је осно ва на 1981. годи не, 
први пут при ва ти зо ва на је 
2003. годи не  када је узео 
аме рич ки Галак си, а онда 
пет годи на касни је фабри ку 
отку пљу је чешки Митас, који 
2016. годи не поста је део 
ком па ни је Тре ле борг, када 
и гума ра пре ла зи у њего во 
вла сни штво.

С.Костић

Швед ска ком па ни ја Тре
ле борг осно ва на је 1905. 
годи не и један је од нај зна
чај ни јих про из во ђа ча и 
лидер у сфе ри поли мер
ских про из во да са пре ко 
100 фабри ка у 40 зема ља.

Лидер

ЂорђеЈефтић

Новапроизводнахалаугумари

Новипроизводнипогонгумаре
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Кине ско – дан ска ком па ни ја Heal
thCa re Euro pe за про из вод њу 
мемо риј ске пене, која има сво

је пого не на Рум ској петљи кре ће у 
даље шире ње сво је про из вод ње. Како 
сазна је мо од Сла ђа на Ман чи ћа, пред
сед ни ка рум ске општи не, ова ком па
ни ја је посла ла писмо о наме ра ма за 
купо ви ну још 4,5 хек та ра на Рум ској 
петљи. 

– У том делу ми укуп но држи мо 
девет хек та ра и то по мемо ран ду
му резер ви са но за њих на рок од пет 
годи на, дакле те одред бе важе до 

2019. годи не. Они су иза шли са зах те
вом да про ши ру ју сво је капа ци те те и 
да изгра де нови обје кат од 20.000 ква
драт них мета ра. Дошли су са писмом 
о наме ра ма и ми смо пусти ли оглас за 
про да ју 4,5 хек та ра. Упла ћен је депо
зит од 20 посто да би уче ство ва ли на 
лици та ци ји. Као наш гест добре воље 
и сарад ње, с обзи ром да тамо ради 
ско ро 600 људи, као и да се пла ни ра 
додат но запо шља ва ње још 200 рад ни
ка, ми смо одлу чи ли да, после изра де 
ела бо ра та о оправ да но сти, доде ли
мо као вид суб вен ци је пре о ста ла 4,5 

хек та ра која су и била резер ви са на за 
њих – обја снио је пред сед ник Ман чић.

Под се ти мо, први погон је отво рен у 
јуну 2015. годи не, а ради ло се о инве
сти ци ји вред ној 15 мили о на евра и 
пого ну на око 30.000 ква драт них мета
ра. Цео про је кат је пла ни ран тако да се 
реа ли зу је у чети ри фазе, током којих 
би било уло же но 50 мили о на евра и 
упо сле но око 1.200 рад ни ка. Гото во 
цело куп на про из вод ња ове фабри ке у 
Руми наме ње на је изво зу на тржи шта 
европ ских зема ља, али и Руси је, Бли
ског Исто ка и Север не Аме ри ке. С.Џ.

HealthCareEuropeградиновипогон

РАДНАЗОНАРУМСКАПЕТЉА

ЖАРКОВАЦ:СВЕТСКИДАНСРЦА

Бесплатнилекарскипрегледи
Пово дом Свет ског дана срца, рум

ски Дом здра вља је орга ни зо вао 
29. сеп тем бра, акци ју бес плат

них пре гле да за жите ље Жар ков ца.
У самом цен тру села, по лепом вре

ме ну, лека ри су Жар ков ча ни ма мери
ли крв ни при ти сак, тежи ну, шећер у 
крви, ради ли ЕКГ….

Дирек тор ка Дома здра вља др Јеле
на Сто ја нац Мра че вић је иста кла да су 

боле сти срца воде ћи узрок смр ти, а 
80 одсто пре вре ме них смрт них исхо да, 

може да се спре чи кон тро лом фак то
ра ризи ка као што су пуше ње, непра
вил на исхра на, недо вољ на физич ка 
актив ност и упо тре ба алко хо ла.

– Данас наши лека ри мешта ни ма у 
Жар ков цу мере крв ни при ти сак, теле
сну масу, виси ну, обим стру ка, индекс 
теле сне ухра ње но сти, ниво шеће ра и 
холе сте ро ла,  раде ЕКГ, као и кли нич ки 
пре глед лека ра, све то има ју ћи у виду 
коли ки је зна чај пре вен тив них пре гле
да. Ове годи не се све одви ја под сло

га ном „Обе ћа вам да – за моје срце, за 
тво је срце, за сва наша срца“ – иста
кла је др Сто ја нац Мра че вић.

Др Миро слав Мило ше вић, интер ни
ста каже да се акци је пово дом Свет
ског дана срца орга ни зу ју како би се 
ука за ло на гору ћи про блем, а то је 
поја ва вели ког бро ја боле сни ка са 
боле сти ма срца и крв них судо ва. 

– Жели мо да кроз ове пре гле де наше 
ста нов ни штво упо зна мо шта су то 
лоше живот не нави ке које тре ба избе
га ва ти и тако сма њи ти број боле сни ка. 
Гра ђа ни ма ћемо, после пре гле да, дати 
кон крет на упут ства како би тре ба ло 
да се пона ша ју. Добро је инте ре со ва
ње, има ста ри јих, али и мла ђих људи, 
што је важно, да воде рачу на о свом 
здра вљу. Ово што ми ради мо данас је 
један гото во ком пле тан спе ци ја ли стич
ки пре глед – рекао је др Мило ше вић.

Јед на од ста ри јих Жар ков чан ки, која 
је дошла на пре глед, је Мари ца Вој но
вић. 

– Ово ми зна чи пуно, овде су ми на 
јед ном месту ура ди ли пре гле де за које 
бих мора ла да идем у Руму неко ли ко 
дана, хва ла им што су то орга ни зо ва ли 
– рекла нам је бака Мари ца.

С.Џ.
ДрМирославМилошевићиМарицаВојновић
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ГОДИШЊИЦАПОСЛОВАЊАКОМПАНИЈЕИГБАУТОМОТИВ

Инвеститорнајавио
новазапошљавања
Ком па ни ја ИГБ Ауто мо тив обе ле жи ла 

је 11 годи на успе шног посло ва ња у 
општи ни Инђи ја. Све ча но сти су при

су ство ва ли пред став ни ци Гру па ци је И.Г. 
Бау ер хин ГмбХ из Немач ке, Амба са де 
Репу бли ке Немач ке у Бео гра ду, пред
став ни ци При вред не комо ре Срби је, 
Раз вој не аген ци је Срби је, Раз вој не аген
ци је Вој во ди не, Пред сед ник Реги о нал не 
при вред не комо ре Сре ма и заме ни ца 
пред сед ни ка општи не Инђи ја Дра га на 
Ради но вић.

Др Фол кер Пре шер мена џер за Евро пу 
ком па ни је И.Г. Бау ер хин наја вио је нова 
запо шља ва ња.

 Од почет ка про из вод ње гре ја ча у 
фабри ци у Инђи ји, пре сада већ једа на
ест годи на, из годи не у годи ну је растао 
број про из ве де них дело ва, а самим тим 
и обрт. Од њеног осни ва ња, ком па ни ја 
ИГБ Срби ја непре ста но иде узла зном 
пута њом и то нас чини вео ма поно сним. 
Ново и згра ђе на про из вод на хала је у 
међу вре ме ну пот пу но испу ње на новим 
маши на ма и постро је њи ма и сигур ни смо 
да се инве сти ци је овде у Инђи ји нала зе 
упра во на пра вом месту  рекао је Пре
шер и додао:

 У Инђи ји се нала зи нај ве ћа фабри
ка  кон цер на И.Г. Бау ер хин, и пре ма мом 
лич ном мишље њу и нај бо ља фабри ка. 
Запо сле не овде кра си брзи на, поу зда
ност, флек си бил ност, тех нич ка оспо
со бље ност, вели ко иску ство и – што је 
наро чи то важно – стал на спрем ност за 
побољ ша њи ма. 

Пре шер је иста као и да има ју вео ма 
јаку интер на ци о нал ну кон ку рен ци ју и 
како би опста ли  у тој бор би, потреб ни су 
им нови и ино ва тив ни про из во ди. 

 Раз вој тих ино ва тив них про из во
да ће у будућ но сти у мно го ме зави си ти 

од инжи ње ра које ћемо овде у Инђи ји 
уско ро да запо сли мо. Фабри ка у Инђи
ји је носе ћи стуб ком па ни је И.Г. Бау ер
хин. Захва љу ју ћи запо сле ни ма који овде 
раде, захва љу ју ћи Вама, ком па ни ја И.Г. 
Бау ер хин се непре кид но шири и расте, 
на чему бих Вам се још један пут у име 
руко вод ства од свег срца захва лио  
иста као је мена џер за Евро пу.

Током про сла ве, при сут ни ма у ком
па ни ји обра тио се гене рал ни мена џер 
ИГБа  Дали бор Берић иста кав ши да 
су током ове годи не оства ри ли нове 
послов не успе хе и задр жа ли тренд раста 
про из вод них капа ци те та.

 Реа ли зо ва ни су нови про јек ти и 
оства ре ни нај бо љи резул та ти до сада, 
што ука зу је на то да се напо ран рад свих 
запо сле них у ком па ни ји испла ти. Пла
сман наших про из во да је већи у одно су 
на исти пери од прет ход не годи не, и то је 
наш зајед нич ки успех  иста као је Берић 
и додао: 

 Поно сни смо на оства ре не резул та
те, као и на напре дак који оства ру је мо 
уво ђе њем нових тех но ло ги ја. Уну тар 
И.Г. Бау ер хин гру па ци је наша ком па ни ја 
беле жи нај ве ћи раст, одлич не резул та
те и ефи ка сност. Бити лидер у сег мен
ту нашег посло ва ња није ни мало лако, 
а још је теже ту лидер ску пози ци ју одр
жа ти. Ипак, више од деце ни је успе шног 
посло ва ња сте кли смо иску ство како 
да буде мо и оста не мо оно што данас 
јесмо – нај пер спек тив ни ји млад колек тив 
у Инђи ји, а можда и у целој Срби ји, са 
нај бо љим резул та ти ма уну тар целе И.Г. 
Бау ер хин Гру па ци је.  

Пред став ни ци ком па ни је у Инђи ји 
наја ви ли су и уво ђе ње нове тех но ло ги
је која се одно си на про из вод њу мото ра 
вен ти ла то ра и скла па ње ком плет ног вен

ти ла то ра за седи шта ауто мо би ла, у раз
ли чи тим вер зи ја ма. 

Немач ки инве сти тор у Инђи ји тре нут но 
запо шља ва пре ко 2.000 рад ни ка, углав
ном жена, у нај ве ћем про цен ту, и као 
таква пред ста вља нај ве ћу реа ли зо ва ну 
инве сти ци ју у тој срем ској општи ни.

 Ком па ни ја ИГБ Ауто мо тив је од вели
ког зна ча ја за локал ну само у пра ву и за 
нашу општи ну. Поже ле ла бих им још дуги 
низ годи на успе шног посло ва ња јер смо 
ми, као пред став ни ци Општи не Инђи ја, 
вео ма поно сни што је јед на таква ком
па ни ја у нашој сре ди ни  иста кла је Дра
га на Ради но вић, заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не Инђи ја.

Ком па ни ја ИГБ Ауто мо тив осно ва на 
је 2007. годи не од стра не ком па ни
је И.Г.Бау ер хин ГмбХ из Немач ке и 

бави се про из вод њом гре ја ча за седи
шта, гре ја ча за вола не, сен зо ра за оку
пи ра ност седи шта ауто мо би ла, кабло ва 
за гре ја че седи шта и елек трич них кон
трол них једи ни ца. На тери то ри ји Срби је 
ком па ни ја има сво ју про из вод ну једи
ни цу која ујед но пред ста вља и прву по 
вели чи ни, бро ју запо сле них и оства ре ној 
реа ли за ци ји у Бау ер хин гру пи. Јед на је 
од нај зна чај ни јих грин филд инве сти ци ја 
у Срби ји и исто вре ме но одли чан при мер 
успе шног и про дук тив ног посло ва ња, не 
само на локал ном, већ и на реги о нал ном 
нивоу. Запо шља ва више од 2.300 рад
ни ка и про из во ди више од 30 мили о на 
про из во да годи шње. Нала зи се на листи 
ком па ни ја са нај ве ћим бро јем запо сле
них, од којих више од 90 одсто чине жене 
и пред ста вља сна жан осло нац даљем 
раз во ју локал не зајед ни це. Почет ком 
про шле годи не отво рен је и нови про из
вод ни погон, вре дан више од 4,5 мили о
на евра.  М.Ђ.
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14.ТРАДИЦИОНАЛНАМАНИФЕСТАЦИЈАДАНИМЕДА

МеденивикендуИнђији
У орга ни за ци ји Удру же ња пче ла

ра Рој и  Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Инђи ја мину лог 

викен да, у цен тру тог срем ског гра да, 
одр жа ни су 14. по реду Дани меда, 
који су и ове годи не има ли про дај но
изло жбе ни карак тер. Пре ма речи ма 
Деја на Ћука ло ви ћа из Удру же ња пче
ла ра Рој уче шће је узе ло више од 25 
уче сни каизла га ча из Инђи је и око ли
не са пре ко 150 раз ли чи тих про из во
да од меда, воска, леко ви тог биља и 
шум ског воћа, кола ча, раки је медо ва
че, осве жа ва ју ћих напи та ка и сиру па 
на бази меда и шум ског воћа, као и 
разних кре ма и меле ма у ком би на ци ји 
меда и тра ва.

 Дани меда су мани фе ста ци ја, за 
коју може да се каже да је зажи ве ла 
у пра вом сми слу те речи и да је зау зе
ла зна чај но место у кален да ру мани
фе ста ци ја у општи ни Инђи ја. Ово је 
иде ал на при ли ка за оне који желе 
да купе мед и да са сигур но шћу зна ју 
да су купи ли пот пу но при ро дан про
из вод, јер је на нашем тржи шту све 

више фал си фи ко ва ног меда у пону
ди  иста као је Ћука ло вић и додао да 
сва ке годи не на Дани ма меда уго сте 
мали ша не из Пред школ ске уста но
ве „Бошко Буха“ у циљу еду ка ци је о 
пред но сти ма кори шће на меда, па је 
тако било и ове.

И они нешто ста ри ји посе ти о ци су 
има ли при ли ку да чују инте ре сант не 
при че о меду, том здра вом и леко ви
том про из во ду, а гра ђа ни су могли да 
доби ју број не саве те у вези са ства
ра њем нео п ход них зали ха пче ли њих 
про из во да пред пред сто је ћи зим ски 
пери од. Међу број ним изла га чи ма 
било је и оних који су се ове годи не, по 
први пут поја ви ли на мани фе ста ци ји 
са сво јим про из во ди ма.  Из инђиј ског 
Удру же ња пче ла ра Рој кажу да је ова 
годи на била про сеч на по при но си ма 
на под руч ју наше земље. Ове годи не 
на изло жби меда биле су засту пље
не све врсте, те се на штан до ви ма 
могао наћи и шум ски мед, који је вео
ма редак.

 М.Ђ.

НОЋИСТРАЖИВАЧАУИНЂИЈИ

Истражујкрозноћ,узнањујемоћ
Ноћ истра жи ва ча, у петак, 

28. сеп тем бра про сла
ви ла је деве ти рођен

дан у Срби ји. Ове годи не, под 
сло га ном „Истра жуј кроз ноћ, 
у зна њу је моћ“ истра жи ва ло 
се у 11 гра до ва, међу који ма 
је био и један срем ски, Инђи
ја. Уче сни ци из свих инђиј ских 
основ них и сред њих шко ла 
и из ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ 
Бешка опро ба ли су се у број
ним екс пе ри мен ти ма које су 
при пре ма ли месе ци ма уна
зад.

 Садр жа ји Ноћи истра жи ва
ча су атрак тив ни, интер ак тив
ни, при ла го ђе ни свим узра сти
ма и не зах те ва ју прет ход но 
струч но обра зо ва ње. Осим 
тога, пру жа ју једин стве ну при
ли ку за дру же ње са нашим  
науч ни ци маистра жи ва чи
ма на нај ра зли чи ти је начи не, 
који ће вам откри ти како нау
ка ути че на наш сва ко днев ни 
живот  иста кла је др Сања 
Васић, локал на коор ди на тор
ка Ноћи истра жи ва ча за Инђи
ју и дода ла да сва ке годи не 
при ка зу ју и при бли жа ва ју дру
ге нау ке и истра жи ва че да би 
пока за ли разно вр сност али и 
међу соб ну пове за ност раз ли
чи тих нау ка у Срби ји. 

 Исто вре ме но укљу чу је мо 
и мале истра жи ва че из локал
них основ них и сред њих шко
ла који машта ју да јед ног дана 

поста ну науч ни ци и раз ви ја мо 
њихов истра жи вач ки дух. Не 
мора ју да поста ну истра жи
ва чи када пора сту, али жели
мо да наста ве да истра жу ју и 
да не изгу бе деч ју зна ти же љу 
током одра ста ња   рекла је др  
Васић.

Коор ди на тор РеФо куС про
је ка та Ноћи истра жи ва ча у 
Срби ји је Инсти тут за био
ло шка истра жи ва ња „Сини
ша Стан ко вић“ са парт не ри
ма: При род но мате ма тич ким 
факул те том из Ниша, Цен
тром за про мо ци ју нау ке и 
Заво дом за зашти ту спо ме ни
ка кул ту ре из Кра гу јев ца. Ноћ 

истра жи ва ча финан си ра на је 
из про гра ма ХОРИ ЗОН 2020 
који пред ста вља нај ве ћи про
грам Европ ске уни је за истра
жи ва ње и ино ва ци о не делат
но сти, а у окви ру пот про гра ма 
Мари ја Скло дов ска  Кири. 
Део орга ни за ци је Ноћи истра
жи ва ча, која је четвр ти пут 
одр жа на у Инђи ји, пре у зе ла је 
Општи на Инђи ја посред ством 
Кан це ла ри је за мла де.

Орга ни за то ри 9. Ноћи истра
жи ва ча у Срби ји сло жи ли су 
се да је мани фе ста ци ја испу
ни ла свој циљ  мла ди науч
ни ци су свој посао и зна ње 
при бли жи ли свим раз и гра ним 

умо ви ма, а добра атмос фе
ра, рас по ло же ни мла ди људи, 
истра жи вач ки позив, спа ко ван 
у при јем чи во и забав но рухо, 
као и ведро вече, обе ле жи ли 
су ову Ноћ истра жи ва ча. 

М.Ђ.

НоћистраживачауИнђији

СањаВасић

14.„Данимеда“уИнђији
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МАРАДИК:УДРУЖЕЊЕВИЛИНСАЛАШ

Кућицезаптицеихранилице
Удру же ње Вилинсалаш из Мара

ди ка, осно ва но је 2015. годи не 
са циљем да се негу ју кул ту ра 

и тра ди ци ја, раз ви ја рурал но под руч је 
фру шко гор ског под не бља, орга ни зу ју 
еду ка ци је о зна ча ју уна пре ђе ња села, 
уна пре ђу је зашти та живот не сре ди не, 
еду ку ју гра ђа ни  посеб но деца и мла
ди. Сви про јек ти реа ли зо ва ни у прет
ход не три годи не, били су посве ће ни 
оства ре њу тих циље ва, а послед њи 
међу њима, чија реа ли за ци ја је пред
ви ђе на до кра ја ове годи не, одно си 
се на изра ду кући ца и хра ни ли ца за 
пти це. Како је иста кла Бран ка Лихвар
чек, пред сед ни ца Удру же ња, реч је 
о про јек ту који носи назив Сачувај,
заштитиинахрани и суфи нан си ра га 
Општи на Инђи ја.

– Ове годи не смо у про је кат укљу
чи ли децу од првог до осмог раз ре да 
ОШ „Бран ко Ради че вић“ у Мара ди ку. 
Са њима ћемо од реци кли ра ног еко
ло шког мате ри ја ла на ради о ни ца ма 
пра ви ти поји ли це и хра ни ли це, са ста
ри јом децом  кући це за пти це. Они 
ће сами сећи дрво, даску, шпер пло чу, 
шмир гла ти, фар ба ти и оста ло – каже 
Лихвар чек и дода је:

– Ми наше про јек те поста ви мо 
скром но и онда иде је про ши ри мо и 
уве ћа мо. Јави ле су нам се учи те љи
це из ОШ „Петар Кочић“ у Инђи ји и ОШ 
„Бра ћа Гру ло вић“ у Бешки, са жељом 
да се укљу че у наш про је кат. Због 
тога нам је вео ма дра го и веру јем да 
ће и овај про је кат, као и сви дру ги до 

сада, бити вео ма успе шно реа ли зо
ван – иста кла је пред сед ни ца Удру же
ња Вилин салаш из Мара ди ка и под
се ти ла на про је кат изра де Еко тор би, 
које су изра ђи ва ле њихо ве чла ни це 
у сарад њи са децом из мара дич ке 
основ не шко ле.

– Про је кат изра де Екотор би вео ма 
је добро при хва ћен у нашој сре ди ни, 
јер зна мо да ПВЦ кесе уско ро неће 
бити у упо тре би. Деца су ради ла онај 
лак ши део, а ми смо им помо гле да 
тор бе изгле да ју лепо – каже Лихвар чек 
и дода је да је јед на од ради о ни ца реа
ли зо ва на и на недав но одр жа ној мани
фе ста ци ји Мара дич ка јесен. М.Ђ.

БранкаЛихварчек,председницаУдружењаВилин салашМарадик

Екоторбе

Пензионерске
картице

Репу блич ки фонд за пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње у сарад њи са Општи ном Инђи ја и 
Удру же њем пен зи о не ра, током про шле неде ље 
орга ни зо вао је рас по де лу пен зи о нер ских кар ти
ца у Мара ди ку, Крче ди ну и Љуко ву. Поде ла кар
ти ца у оста лим мести ма врши ће се сук це сив но 
и пен зи о не ри ће бити бла го вре ме но оба ве ште
ни, пору чу ју из Општи не Инђи ја и дода ју, да у 
слу ча ју да пен зи о не ри из наве де них места нису 
пре у зе ли сво је кар ти це про шле неде ље, то могу 
учи ни ти сва ког рад ног дана од осам до 15 часо
ва у про сто ри ја ма ПИО фон да у Инђи ји.  Пен зи
о нер ском кар ти цом дока зу је се ста тус кори сни
ка и омо гу ћа ва се пен зи о не ри ма да на зако нит, 
сигу ран и вали дан начин дока зу ју свој ста тус, уз 
лич ни иден ти фи ка ци о ни доку мент. Фонд ПИО 
изра ђу је кар ти це за све пен зи о не ре који су пра
во на пен зи ју сте кли у Репу бли ци Срби ји. Тако
ђе, обез бе ђе на је зашти та пода та о лич но сти, 
јер је на кар ти ци истак ну то само име и пре зи ме 
кори сни ка. Поред дока зи ва ња ста ту са, пен зи о
не ри са тери то ри је инђиј ске општи не оства ру
ју све при ви ле ги је које им омо гу ћа ва локал на 
само у пра ва, као што су бес плат ни јав ни град ски 
пре воз, попу сти за град ски базен и дру го. М.Ђ.
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Аудицијазановемладеталенте
Ауди ци ја за нове мла де тален те 

Позо ри шне ради о ни це у Инђи ји, 
биће одр жа на  4. новем бра у 10 
часо ва у Кул тур ном цен тру Инђи ја. 
Уче ни ци основ них шко ла за ауди ци ју 
тре ба да при пре ме реци та ци ју и ими
та ци ју, док сред њо школ ци тре ба да 

при пре ме и моно лог. Позо ри шну 
ради о ни цу за сезо ну 2018/2019. 
води ће Ста ша Бле чић дипл. глу ми ца 
и Тео до ра Мар че та мастер дипл. глу
ми ца. Кул тур ни цен тар од 2003. годи
не еду ку је мла де глум це у окви ру 
Позо ри шне ради о ни це која  пред ста

вља сво је вр стан еду ка тив ни цен тар 
глу ме и режи је за мла де. Кроз Ради
о ни цу Кул тур ног цен тра, про шло је 
око 200 пола зни ка, а њени нека да
шњи пола зни ци  су сада успе шни 
глум ци и уче нове мла де тален те.

М.Ђ.

УДРУЖЕЊЕ„ЧЕШКАБЕСЕДАСРЕМА“

ДанчешкекултуренаБанстолу

Удру же ње „Чешка бесе да Сре ма“ 
осно ва но је про шле годи не са 
седи штем на Бан сто лу, општи

на Инђи ја, са циљем да се очу ва ју 
чешка кул ту ра и оби ча ји тог наро да. 
Чеси су се поло ви ном 19. века досе
ли ли у Сла во ни ју и 1954. годи не 13 
поро ди ца наста њу је се у Бешку, село 
инђиј ске општи не. Сада их је мно го 

мање, каже Мир ја на Хемун, пред сед
ни ца Удру же ња „Чешка бесе да Сре
ма“, али то није раз лог да забо ра ве 
на сво је коре не.

– У Бешки и даље живи јед на мала 
чешка енкла ва, да је тако назо вем и 
осни ва њем удру же ња, желе ли смо да 
се сазна да у нашој општи ни живе и 
Чеси – иста кла је Хемун и дода ла:

– Ове годи не смо одлу чи ли да кре
не мо са актив но сти ма, које ћемо 
поде ли ти са јав ним мње њем, те 
смо рас пи са ли кон курс за песни ке и 
орга ни зо ва ли „Вече чешке кул ту ре“ 
на Бан сто лу. Вео ма сам задо вољ
на одзи вом и захвал на на подр шци 
коју смо доби ли од Општи не Инђи ја 
и амба са де Чешке у Срби ји, као и од 
пред став ни ка Наци о нал ног саве та.

Током цело ве чер њег про гра ма у 
четвр так, 27. сеп тем бра, сим фо ниј
ски орке стар под вођ ством мае стра 
мр Љубин ка Лази ћа извео је неко
ли ко ком по зи ци ја Бед жи ха Сме та не, 
позна тог чешког ком по зи то ра. 

Заме ни ца пред сед ни ка општи не 
Инђи ја Дра га на Ради но вић, напо
ме ну ла је да локал на само у пра ва 
подр жа ва и финан сиј ски под сти че 
рад свих удру же ња, која оку пља
ју наци о нал не мањи не које живе на 
тери то ри ји те срем ске општи не. Тако
ђе, пред став ни ци Удру же ња „Чешка 
бесе да Сре ма“ под се ти ли су да пре
ма послед њем попи су из 2011. годи не 
на тери то ри ји Срби је живи 1.824 при
пад ни ка поме ну те наци о нал не мањи
не, те да је очу ва ње њихо вих оби ча
ја и кул ту ре од изу зет ног зна ча ја, на 
чему ће још интен зив ни је ради ти у 
наред ном пери о ду.

М.Ђ.
ДаничешкекултуренаБанстолу

ЧлановиУдружења„ЧешкабеседаСрема“

Пројекат„Инђијанадланусвеинформацијенаједномместу“реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија
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НовааутобускалинијаНовиСадВрдник
Све оне који из ири шке општи

не путу ју за Нови Сад, сва
ка ко ће инте ре со ва ти нова 

лини ја Нови Сад – Врд ник.
Реч је о лини ји 86 коју уво ди 

ЈГСП „Нови Сад“ на којој су ауто
бу си поче ли да сао бра ћа ју од 1. 
окто бра.

Током сезо не, дакле од 1. маја 
до 30. сеп тем бра, пре воз на овој 
лини ји ће бити реа ли зо ван, у јед
ном сме ру са десет пола за ка, а 
ван сезо не ће их бити осам.

Цена поје ди нач не кар те која је 
купље на у вози лу је 290 дина ра до 
Ири га и 350 дина ра до Врд ни ка. 

У наред ном пери о ду пра ти ће се 
функ ци о ни са ње лини је, након чега 
ће бити ура ђе на еко ном ска ана
ли за и утвр ди ће се оправ да ност 
даљег пре во за пут ни ка на овој 
лини ји.

НовалинијадоВрдника

ОДРЖАНА4.ФИЈАКЕРИЈАДАУМАЛОЈРЕМЕТИ

Коњипоновокасају
Већ четвр ту годи ну за 

редом Мала Реме та је 
дома ћин вели ке мани

фе ста ци је посве ће не коњи
ма. У субо ту, 29. сеп тем бра, 
у овом фру шко гор ском селу 
одр жа на је, сада већ тра
ди ци о нал на, фија ке ри ја да, 
под сло га ном Коњи поно
во касају Малом Реметом. 
Мани фе ста ци ју је орга ни зо
вао локал ни Коњич ки клуб 
Фру шко гор ски ждре бац, а 
уз финан сиј ску подр шку 
Општи не Ириг. 

Поред љуби те ља коња и 
фија ке ра из Сре ма, мани
фе ста ци ји су се при дру жи ли 
и коња ри из дру гих вој во
ђан ских места. Малу Реме
ту је кра си ло 35 упрег ну тих 
фија ке ра, који су се вози ли 
селом и њего вом око ли ном, 
оби шав ши Вина ри ју Деу рић, 
заса де јабу ка Атос фрук тум, 
као и Етно обје кат Фру шко
гор ска лугар ни ца, као спон
зо ре мани фе ста ци је. 

Ово го ди шњу фија ке ри ја
ду посе тио је и пред сед ник 
ири шке општи не Сте ван 
Кази ми ро вић, који је иста
као зна чај ове мани фе ста
ци је и изра зио задо вољ ство 
сво јим при су ством. 

– Мала Реме та је наша 
нај ма ња месна зајед ни ца, 
која се нала зи под самом 
Фру шком гором, као и наше 
нај се вер ни је место. Дра го 
ми је да и ово мало место 
има сво ју мани фе ста ци

ју. Четвр ту годи ну за редом 
они орга ни зу ју ову фија ке
ри ја ду, тако да је то нешто 
што је пре по зна ла и наша 
Тури стич ка орга ни за ци ја и 
Општи на Ириг и има ју нашу 
подр шку у орга ни за ци ји. Ово 
село је пре неко ли ко годи на, 
као и сва наша села, поред 
раз во ја пољо при вре де, кре
ну ло и у раз вој тури зма, 
куће су поче ле да се рено
ви ра ју и да се кре че. Њима 
је потреб на јед на ова ква 
мани фе ста ци ја, да би могли 
да при ка жу шта има ју овде. 
Мала Реме та има око сто 
ста нов ни ка, али погле дај те 

коли ко сада има гости ју. Ово 
је пра ва при ча којом село 
пока зу је сво је могућ но сти и 
сво ју пер спек ти ву за наред
ни пери од – рекао је Кази
ми ро вић, додав ши да ова 
мани фе ста ци ја има потен
ци јал да се одр жи у будућ
но сти и да ће је Општи на 
Ириг и даље подр жа ва ти. 

Чита ву мани фе ста ци
ју упот пу ни ла је и већи на 
мешта на Мале Реме те, који 
су испред сво јих кућа уго
сти ли уче сни ке фија ке ри ја
де слат ким и сла ним јели ма. 
Сво је руко тво ри не изло жи
ла су и удру же ња жена из 

гото во целог сре ма, а сви 
гур ма ни могли су да ужи ва
ју у котли ћу, али и вру ћим 
меки ка ма. 

Н.Милошевић

СтеванКазимировић

Детаљсаманифестације
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ПОСЕТААМБАСАДОРАКИПРАПОВОДОММАНИФЕСТАЦИЈЕРИТАМЕВРОПЕ

Кипарјеудобримрукама

Про шлог утор ка, 25. 
сеп тем бра, Срем ску 
Митро ви цу је посе

тио амба са дор Репу бли ке 
Кипар, Кон стан ти нос Ели
ја дес. Повод прве зва нич не 
посе те Њего ве ексе лен ци
је је уче ство ва ње деце из 
Срем ске Митро ви це у мани
фе ста ци ји Србија у ритму
Европе под заста вом Кипра.  
Гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер са сарад ни ци ма 
је у Град ској кући доче као 
амба са до ра и пред став ни ке 
орга ни за ци је Србија урит
муЕвропе, на чијем је челу 
Игор Кара да ре вић, извр шни 
дирек тор про јек та.

– Вео ма сам сре ћан због 
тога и сигу ран сам да смо 
ми, са Кипра у добри ма 
рука ма. Надам се да ће 
деца из Срем ске Митро ви
це побе ди ти и да ће моћи да 
отпу ту ју у моју земљу, изја
вио је амба са дор. 

Игор Кара да ре вић је иско
ри стио при ли ку да заме ни
ци гра до на чел ни ка Све тла
ни Мило ва нић уру чи позив 
да са деле га ци јом гра да 
буде део деле га ци је Ритма
Европе на Мал ти, где ће се 
ово так ми че ње одр жа ти по 
први пут. 

– Циљ путо ва ња је под
сти ца ње европ ских и кул ту

ро ло шких вред но сти изме ђу 
Срби је и Мал те, раз ви ја ње 
и пре по зна ва ње искон ских 
кул ту ро ло шких вред но сти, 
бољег стан дар да целе Евро
пе и деце Евро пе. Тако ђе и 
пре но ше ње иску ста ва које 
ваш град има у сарад њи 
са амба са да ма Евро пе које 
нас подр жа ва ју, као и орга

ни за ци јом РитмаЕвропе и 
наци о нал ном теле ви зи јом 
која врши пре нос, иста као је 
Кара да ре вић.

По при је му у Град ској кући 
амба са дор Кипра је оби шао 
Цар ску пала ту, након чега је 
у Град ском пар ку заса ђе но 
дрво при ја тељ ства изме ђу 
амба са де Репу бли ке Кипар 

и Гра да Срем ска Митро ви
ца.

–  Град Срем ска Митро
ви ца има јако добре одно
се са мно гим амба са да
ма у нашој земљи. Како 
су амба са до ри људи који 
пред ста вља ју кул ту ру, тра
ди ци ју, при вре ду, тури зам и 
потен ци јал зема ља из којих 
дола зе, тако исто су и људи 
који сазна ју о нашим потен
ци ја лима и о оно ме што ми 
може мо да пону ди мо дру ги
ма. С тим у вези је зна чај на 
посе та њего ве ексе лен ци је 
амба са до ра Кипра, ког смо 
упо зна ли са гра дом, што ће 
он даље иско ри сти ти у раз
го во ри ма са кипар ским при
вред ни ци ма, рад ни ци ма из 
обла сти кул ту ре, и надам се 
да ће то дове сти до сарад
ње на свим овим пољи ма 
које сам навео, рекао је 
Сана дер. Амба са дор Кипра 
је у вези с тим изја вио да је 
вели ко задо вољ ство посе
ти ти Срем ску Митро ви цу, 
јер је леп град са бога том 
тра ди ци јом и исто ри јом. 

– Ви има те вели ки потен
ци јал у при вред ном, пољо
при вред ном и тури стич ком 
сми слу, тако да ја видим 
раз лог за сарад њу и добар 
поче так, закљу чио је амба
са дор.  Т.С.

УручењепозиваделегацијиГрада

Дрвопријатељства
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АГЕНЦИЈАЗА
РУРАЛНИРАЗВОЈ
Пријава
променеподатака

Пољо при вред на газдин ства која 
посто је у реги стру на дан 30.09.2018. 
годи не, оства ри ће сво је пра во на 
под сти ца је у 2019ој са земљи шним 
фон дом који се на тај дан нала зи у 
реги стру у Упра ви за тре зор.

При ја ва про ме на важна је ради 
оства ри ва ња поје ди них пра ва на 
под сти ца је, тако нпр. ради оства
ри ва ња пра ва на регрес за пре ми ју 
оси гу ра ња усе ва и пло до ва, потреб
но је Упра ву за тре зор оба ве сти ти о 
про ме ни сетве не струк ту ре уко ли
ко је до ње дошло, а за под сти ца
је у сто чар ству за тов, потреб но је 
при ја ви ти про ме не сточ ног фон да. 
Тако ђе, потреб но је при ја ви ти сле
де ће про ме не: унос или бри са ње 
повр ши на, про ме ну носи о ца пољо
при вред ног газдин ства, про ме ну 
седи шта пољо при вред ног газдин
ства, про ме ну намен ског теку ћег 
рачу на. Више инфор ма ци ја у фили
ја ли Упра ве за тре зор Срем ска 
Митро ви ца.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ГрадисеАдреналинпарк
Изград ња наја вље

ног Адре на лин пар ка 
на про сто ру изме ђу 

Казне нопоправ ног заво
да и Атлет ског ста ди о на у 
насе љу КПдом у Срем ској 
Митро ви ци поче ла је недав
но. Том при ли ком, у петак, 
28. сеп тем бра, радо ве на 
изград њи пар ка оби шао је 
начел ник Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро слав Јокић.

– Функ ци ја овог пар ка је 
пре све га заба ва, како за 

наше нај мла ђе сугра ђа не, 
тако и за све оне који воле да 
осе те адре на лин. Вред ност 
инве сти ци је је 2,7 мили о на 
дина ра, од чега је 2,3 мили
о на дони рао Покра јин ски 
секре та ри јат за при вре ду и 
тури зам, а оста так сред ста
ва је обез бе ди ла локал на 
само у пра ва. Укуп но 14 пре
пре ка ће бити поста вље но у 
пар ку, раз ли чи те тежи не, за 

све гра ђа не раз ли чи те ста
ро сне доби – тако зва ни зип
лајн, пре пре ке са бури ћи ма, 
зидо ви за пења ње у обли ку 
живо ти ња... То ће бити јед
на сво је вр сна атрак ци ја која 
ће слу жи ти свим нашим гра
ђа ни ма пре све га због заба
ве, а и у спорт ском сми слу 
– изја вио је начел ник Јокић 
при ли ком оби ла ска. 

 Пре ма њего вим речи ма, 

парк ће бити изгра ђен кроз 
неко ли ко дана и уко ли ко 
вре мен ски усло ви то дозво
ле, Митров ча ни ће одмах 
моћи да га кори сте. Читав 
про стор ће бити додат но 
опре мљен видео над зо ром 
како би остао  зашти ћен од 
евен ту ал них оште ће ња, а 
у окви ру њега биће поста
вље на и јав на расве та. 

Н.МилошевићМирославЈокић

ИзградњаАдреналинпарка

РЕГИОНАЛНАРАЗВОЈНААГЕНИЦИЈАСРЕМ

Радионицаошумарству

Реги о нал на раз вој на аген ци ја Срем, 
у сарад њи са Про гра мом Ује ди
ње них наци ја за раз вој (УНДП), у 

петак, 28. сеп тем бра, у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци орга ни зо ва ла је 
ради о ни цу на тему Енер гет ски заса ди 
брзо ра сту ћих врста у Срби ји. Ова актив
ност део је про јек та Сма ње ње бари је ра 
за убр за ни раз вој тржи шта био ма се у 
Срби ји који импле мен ти ра УНДП Срби ја 
у сарад њи са Мини стар ством рудар ства 
и енер ге ти ке и Мини стар ством пољо при

вре де, шумар ства и водо при вре де и реа
ли зу је се у сарад њи са 29 општи на које 
су пот пи сни ци мемо ран ду ма са УНДП. 

Пре да ва ња у окви ру ради о ни це води
ли су инже ње ри шумар ства др Бран ко 
Ста јић и Душан Јовић, као и инже њер 
пољо при вре де Зоран Кне же вић, а раз
го ва ра ло се о потен ци ја ли ма и огра ни
че њи ма узго ја поме ну тих врста у Срби
ји, рас по ло жи во сти пољо при вред ног 
земљи шта за то, као и о пред но сти ма и 
про бле ми ма у вези са узго јем. Н.М.

Сарадионице
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ДОНАЦИЈАФОНДАЦИЈЕАНАИВЛАДЕДИВАЦШОСО„РАДИВОЈПОПОВИЋ“

Логопедскиапаратнапоклон
Фон да ци ја Ана и Вла де 

Дивац, у парт нер ству 
са НЦР фон да ци јом,  

је Шко ли за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Ради вој 
Попо вић“ дони ра ла диги тал
ни лого пед ски сет. То је нај
мо дер ни ји инстру мент који 
се кори сти у реха би ли та ци ји 
слу шних и говор нојезич ких 
поре ме ћа ја код деце и знат
но скра ћу је пери од трет
ма на. Ово је јед на од шест 
шко ла за децу са смет ња
ма у раз во ју које су доби ле 
боље усло ве за обра зо ва
ње, кроз набав ку опре ме и 
рекон струк ци ју про сто ра, у 
окви ру про јек та Да расте
мо срећни. Поме ну те  фон
да ци је реа ли зу ју про је кат у 
сарад њи са Мини стар ством 
про све те, нау ке и тех но
ло шког раз во ја Репу бли ке 
Срби је, у укуп ној вред но сти 
од 4.200.000 дина ра. 

Вред ност овог апа ра та је 
350.000 дина ра, а дона ци ја 
укљу чу је и обу ку лого пе да. 

Заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић се, 
у име Гра да, захва ли ла Фон
да ци ји  Дивац, што су пре по
зна ли потре бу шко ле и уру
чи ли тако вред ну дона ци ју.

– Ово је при мер добре 
прак се, када сви ради мо, 
и Мини стар ство про све
те и локал на само у пра ва, 
фон да ци је, при вре да, како 
бисмо нашој деци обез бе ди
ли што боље усло ве у шко
ли, а и ван шко ле, дода ла је 
Мило ва но вић.

Дирек тор Него ван Нико
лић је иста као зна чај дона

ци је нагла сив ши да је то 
апа рат који у гра ду још нико 
нема.

–Диги тал ни лого пед ски 
сет је вели ка помоћ и вели
ка корист за ову шко лу, али 
и за децу из редов них шко ла 
и пред школ ских уста но ва из 
гра да и око ли не, са језич ким 
поте шко ћа ма, која ће кори
сти ти тај апа рат у лого пед
ском трет ма ну. Тре нут но је 
на додат ној подр шци око 
педе се то ро деце и тај број 
ће се уве ћа ти, јер ће две 
коле ги ни це, које су тре нут но 
обу че не за рад на апа ра ту, 
моћи сво је зна ње да пре не
су оста лим коле га ма, каже 
Нико лић. 

Лого пе ди Сања Мило ва

но вић и Сне жа на Ата нац
ко вић обја шња ва ју да је 
диги тал но лого пед ски апа
рат сада стан дард у лого
пед ским каби не ти ма и осно
ва лого пед ског трет ма на. 
Зна ча јан је не само када је 
у пита њу про блем слу шног 
про це си ра ња, дакле раз
у ме ва ња гово ра, што је у 
осно ви спо соб но сти гово ра 
и раз у ме ва ња дру гих, већ 
и за про бле ме изго ва ра ња 
гла со ва, одно сно арти ку ла
ци је. 

– Апа рат кори сти и нама, 
лого пе ди ма, јер уме сто нас 
може да поја ча ва фре квен
ци ју кри тич них гла со ва, а 
деци ће скра ти ти пери од 
трет ма на, одно сно убр за

ће пери од реха би ли та ци је, 
чиме су задо вољ ни и деца 
и роди те љи, кажу лого пе ди.

Пред став ни ца Фон да ци је 
Ана и Вла де ДивацМиља на 
Кер чу је дода ла да про је кат 
Да растемо срећни, поред 
опре ма ња и рекон струк ци је 
шко ла, обу хва та и актив но
сти које су наме ње не деци, 
поро ди ца ма и настав ни ци
ма, тако да ће, у општи на ма 
у који ма се нала зе иза бра не 
шко ле бити орга ни зо ва не 
инклу зив не ради о ни це. 

Уру че ње дона ци је је 
испра ће но при ред бом у 
којој су уче ство ва ли уче ни
ци шко ле „Ради вој Попо вић“ 
са сво јим настав ни ци ма и 
гости ма.    Т.С.

СањаМиловановић,НегованНиколићиСнежанаАтанацковић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Првикотлић
МалеБосне
У субо ту, 29. сеп тем бра, у дво ри шту Цркве Све

тих сир миј ских мучен ка у насе љу Мала Босна у 
Срем ској Митро ви ци, одр жа на је мани фе ста ци ја 

под нази вом Први котлић Мале Босне. Мани фе ста ци ја 
је одр жа на у орга ни за ци ји Зави чај ног удру же ња Мосто
ви на Дри ни и Месне зајед ни це Мала Босна, а уз подр
шку Гра да Срем ска Митро ви ца. 

За титу лу нај бо љег кува ра ове годи не так ми чи ло се 
пет на е стак еки па, од којих се нај бо ље пока за ла еки
па ПокретобновеКраљевинеСрбије. Поред кува ња 
котли ћа, при сут ни су могли да уче ству ју и у тра ди ци о
нал ним босан ским игра ма попут ско ка у даљ, баца ња 
каме на с раме на, оба ра ња руку и слич но, а ужи ва ло се 
и у зву ци ма из род ног кра ја.  Н.М.
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ЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕ:СветскидансрцаиМеђународниданстаријихособа

Сремцинајвишеболујуодсрца

У сусрет обе ле жа ва њу дату ма 
из Кален да ра јав ног здра вља 
  Свет ски дан срца  29. сеп тем

бар  и Међу на род ни дан ста ри јих осо ба 
 1. окто бар, про шле сре де, 26. сеп тем
бра,  у про сто ри ја ма Заво да за јав но 
здра вље  одр жа на је кон фе рен ци ја за 
нови на ре на којој су гово ри ли др Бран
ка Мал ба шић, помоћ ник дирек то ра за 
меди цин ска пита ња, Воји слав Мир нић, 
начел ник Град ске упра ве за здрав ство 
и Кати ца Мило вац, савет ник за зашти
ту пра ва паци је на та. Ова кон фе рен ци ја 
је јед на од број них актив но сти ма које 
Завод за јав но здра вље, Град ска упра
ва за здрав стве ну и соци јал ну зашти ту 
и Општа бол ни ца са парт не ри ма орга
ни зу ју овим пово дом.

Свет ски дан срца је уста но вљен 
2000. годи не са циљем да инфор ми ше 
људе широм све та да су боле сти срца 
и крв них судо ва воде ћи узрок смр ти код 
17,5 мили о на људи сва ке годи не. Про
це њу је се да ће до 2030. годи не тај број 
пора сти на 23 мили о на. Свет ска феде
ра ци ја за срце упо зо ра ва да нај ма ње 
80 одсто пре вре ме них смрт них исхо да 
може да се спре чи кон тро лом глав них 
фак то ра.

– Ана ли зе здрав стве ног ста ња ста

нов ни штва Срем ског окру га, које је 
сачи нио Завод за јав но здра вље Срем
ска Митро ви ца за 2017. годи ну пока зу ју 
да су обо ље ња срца и крв них судо ва 
на првом, воде ћем месту кад је у пита
њу мор би ли тет, што зна чи обо ље ва ње, 
и мор та ли тет, тач ни је смрт ност. Иста 
таква ситу а ци ја је и на нивоу држа ве, 
као и у све ту, тако да је пре вен ци ја 
вео ма важна. Мале про ме не у нашем 
живот ном сти лу, као што је пра вил на 
исхра на, редов на физич ка актив ност 
30 мину та днев но, ели ми на ци ја ризи
ко фак то ра као што је пуше ње и упо
тре ба алко хо ла могу помо ћи у сма ње
њу настан ка ових обо ље ња, пре све га 
хипер тен зи је, можда ног уда ра, инфарк
та срча ног миши ћа и обо ље ња срца и 
крв них судо ва. Првен стве но ода зи ва
њем на пре вен тив не пре гле де, редов
ним мере њем крв ног при ти ска, ослу
шки ва њем свог орга ни зма у сми слу 
симп то ма и тего ба и на вре ме кре ну ти 
са пре вен ци јом, рекла је др Мал ба шић.

– Акци ја пре вен тив них пре гле да, 
коју је орга ни зо ва ла град ска Упра ва 
зајед но са свим прет ход но наве де ним 
сарад ни ци ма, је дала добре резул та те 
у прет ход ном пери о ду, али на нама је 
да ради мо што више и у 2019. годи ни  

поја ча мо мере пре вен ци је како бисмо 
побољ ша ли здрав стве но ста ње наших 
сугра ђа на. Резул та ти анке те која се 
спро во ди веза но за изра ду пла на јав
ног здра вља тре ба да нам ука жу на 
про бле ма ти ку са којом се наши сугра
ђа ни суо ча ва ју и тако ђе да нас упу те 
на мере које ћемо пред у зе ти при ли ком 
изра де пла на здра вља, изја вио је Мир
нић.

Међу на род ни дан ста ри јих осо ба се 
у све ту и код нас обе ле жа ва 1. окто
бра у скла ду са резо лу ци јом Ује ди
ње них наци ја, са циљем да се нагла
си важност при ла го ђа ва ња живот ног 
окру же ња потре ба ма и спо соб но сти ма 
ста нов ни ка тре ћег доба. Сло ган ово го
ди шње кам па ње Промовишимо шам
пионе људских права старијих осо
ба осми шљен је како би се иста кла 
важност усва ја ња Уни вер зал не декла
ра ци је о људ ским пра ви ма и њена при
ме на на сва ко днев ни живот ста рих осо
ба. У савре ме ном дру штву, удео осо ба 
ста ри јих од 60 годи на је у пора сту, што 
због опа да ју ће сто пе ната ли те та, што 
услед пове ћа ња дужи не живот ног века. 
Важан инди ка тор ста ро сне струк ту ре је 
и зре лост ста нов ни штва која гово ри о 
про цен ту ал ном уче шћу осо ба ста ри јих 
од 65 годи на у укуп ној попу ла ци ји. Пре
ма кри те ри ју ми ма Ује ди ње них наци ја, 
уко ли ко је већа од 10 одсто, ста нов ни
штво је врло ста ро. Како каже др Мал
ба шић, на тери то ри ји Срем ског окру га 
удео попу ла ци је ста ри је од 65 годи на 
изно си 18,5 одсто, што ука зу је на изу
зет но ста ро ста нов ни штво.

 Пара док сал но је да су упра во у 
модер ном, тех но ло шки напред ном  
дру штву рас про стра ње не пред ра су де 
и сте ре о ти пи о ста ри ма, које слу же као 
соци јал ни зид изме ђу гене ра ци ја. Мно
ги струч ња ци твр де да је сла ба моти
ва ци ја за акти ван живот нај ви ше после
ди ца уда ља ва ња дру штва од ста ри јих 
осо ба. Т.С.

У окви ру обе ле жа ва ња Свет ског 
дана срца, у Месној зајед ни ци Цен тар 
у Срем ској Митро ви ци, у субо ту, 29. 
сеп тем бра, одр жа на је акци ја бес
плат них кар ди о ло шких пре гле да. 
Интер ни сти митро вач ке Опште бол
ни це др Вера Мален ко вић и др Биља
на Нова ко вић, зајед но са чети ри 
меди цин ске сестре, том при ли ком 
врши ли су пре гле де који су обу хва та
ли ЕКГ и мере ње крв ног при ти ска и 
нивоа шеће ра у крви. 

У току акци је, која је тра ја ла два и 

по сата, пре гле да но је укуп но 40 
Митров ча на, а дво је је упу ће но на 
даљу дијаг но сти ку. 

Ово го ди шњи Свет ски дан срца обе
ле жен је под сло га ном Обећавамда...
за моје срце, за твоје срце, за сва
наша срца, као под сти цај на то да 
људи широм све та поку ша ју да ути чу 
на ели ми ни са ње чети ри глав на фак
то ра ризи ка, а то су дуван, непра вил
на исхра на, физич ка неак тив ност и 
штет на упо тре ба алко хо ла. 

Н.М.

БесплатнипрегледизаМитровчане

БранкаМалбашић,ВојиславМирнићиКатицаМиловац
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ГРАДСКАКУЋАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

УсусретСремском
пољопривредномсајму

Пово дом одр жа ва ња 
пред сто је ћег Срем
ског пољо при вред

ног сај ма Агро сирм, 12. 
и 13. окто бра, у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви
ци, у поне де љак, 1. окто бра, 
упри ли че на је кон фе рен ци
ја за меди је на којој су, као 
орга ни за то ри Сај ма, уче
ство ва ли Томи слав Јан ко
вић, пред сед ник Скуп шти не 
гра да и заме ни ца гра до на
чел ни ка Све тла на Мило
ва но вић, испред локал не 
само у пра ве, Алек сан дар 

Алим пић, управ ник Казне
нопоправ ног заво да, као 
и Пре драг Муј кић, дирек
тор Реги о нал не при вред не 
комо ре Срем ског управ ног 
окру га. 

Гене рал ни спон зор ово го
ди шњег Сај ма је Дунав оси
гу ра ње, а мани фе ста ци ја ће 
бити одр жа на уз подр шку 
Тури стич ке орга ни за ци је 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
као и Аген ци је за рурал ни 
раз вој. Сајам ће 12. окто бра 
у 12 часо ва, на митро вач ком 
Хипо дро му, све ча но отво ри

ти мини стар пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић, док 
ће након завр шет ка мани
фе ста ци је, 14. окто бра, 
бити одр жан и Коњич ки дан 
са трка ма коња. 

За одр жа ва ње ово го ди
шњег сај ма, при сут ни су 
иста кли зна чај подр шке 
Мини стар ства пољо при вре
де и Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо прив реду, 
али и зна чај подр шке ЈКП 
Кому на ли је и пред у зе ћа Вој
во ди на шуме. 

Пре ма речи ма пред сед ни

ка Скуп шти не гра да, Томи
сла ва Јан ко ви ћа, Срем ски 
пољо при вред ни сајам Агро
сирм, ове годи не одр жа ва 
се по први пут. 

– Сајам је наста вак при
че од про шле годи не, када 
смо орга ни зо ва ли изло жбу 
пољо при вред не меха ни
за ци је. Као локал на само
у пра ва жели мо да дамо 
свој допри нос у про мо ци
ји пољо при вре де у нашем 
гра ду, али и да при бли жи
мо нашим пољо при вред ним 
про из во ђа чи ма и свим при

Саконференције

НОВЕКЊИГЕ

ЗбиркапесамаЖељкеАврић
Нова зби р ка песа ма 

Жељ ке Аврић из 
Срем ске Митро ви це, 

Жеђам, обја вље на је у сеп
тем бру ове годи не, у изда њу 
ново сад ске изда вач ке куће 
Про ме теј. Ово је њена 
шеста зби р ка песа ма и 
четвр та у изда њу Про ме те
ја. Изда ва ње књи ге подр жао 
је Град Срем ска Митро ви ца. 

– У разно ли ким мотив
ским обли ци ма, миса о ним и 
емо тив ним про сје ви ма, жеђ
струк ту ри ше песмеу чвр сту 

цели ну, пове зу је тре пе ра во 
лир ско тки во, библиј ске 
моти ве, иску стве не насла ге 
пам ће ња, зрн ца исти не и 
крх ке нити сно ва, суд бин ске 
ломо ве сво га рода. Дало би 
се овде још мно го писа ти  о 
савр шен ству соне та, о пева
њу у мушком роду, бога том 
реч ни ку и бри жљи вој упо
тре би речи у њихо вом пра
вом и пуном зна чењ ском 
сми слу, сто ји у рецен зи ји 
књи жев ни ка Ран ка Павло
ви ћа.

– Какав је живот којем
ништа не фали пита се 
песни ки ња нижу ћи пред 
чита о це као фино тка ње 
чети ри еле мен та: Шапута
ња,Мелодије,Крици,Ћута
ња, оме ђе не про ло гом – 
Жеђам  и епи ло гом – Жеђ, 
што је уоби ча јен Жељ кин 
метод поет ске кон струк ци је 
и као у прет ход ним књи га ма 
– Портрет, Звездарница,
Маргиналије, Временик,
Јесам, жеље сме ште не у 
тре ну так, израз су духов не 

ЖељкаАврић
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сут ним, достиг ну ћа у пољо
при вре ди. Пољо при вре да је 
врло важан сег мент раз во ја 
нашег гра да, али и чита
вог Срем ског окру га, и због 
тога је важно орга ни зо ва ти 
ова кве сај мо ве. Оно што је 
наше вели ко задо вољ ство 
је то што ће Сајам већ у 
првој годи ни свог посто ја
ња доби ти епи тет међу на
род ног, јер ће нас посе ти ти 
изла га чи из Босне и Хер це
го ви не и Хрват ске – рекао је 
Јан ко вић, додав ши да ће у 
окви ру Сај ма при сут ни моћи 
да ужи ва ју и у бога том кул
тур ноумет нич ком про гра му, 
гастро ном ском делу мани
фе ста ци је, као и да се упо
зна ју са руч ним радо ви ма 
окол них удру же ња жена. 

При ли ком поме ну те кон
фе рен ци је, пот пи сан је и 
Мемо ран дум о сарад њи 
пово дом орга ни за ци је Сај
ма, изме ђу пред став ни ка 
Гра да, Казне нопоправ ног 
заво да и При вред не комо ре.

Пре ма речи ма дирек то
ра Реги о нал не при вред не 
комо ре Срем ског управ ног 
окру га Пре дра га Муј ки ћа, 
циљ Сај ма је  на јед ном 
месту пред ста ви ти све оно 
што може да заин те ре су је 
при вред ни ке, од меха ни за
ци је и при кључ них маши
на, семен ске робе, сточ не 
хра не, па све до нови на у 
при ме ни инфор ма ци о них 
и хемиј ских тех но ло ги ја у 
пољо при вре ди. 

Управ ник Казне но
поправ ног заво да Алек сан
дар Алим пић изра зио је 
задо вољ ство одр жа ва њем 
јед ног ова квог Сај ма баш 
на Хипо дро му у окви ру ове 
уста но ве, иста кав ши разно
вр сност садр жа ја који оче ку
ју при сут не.  Н.М.

ПОЧЕЛАГРЕЈНАСЕЗОНА

Безпоскупљења

Греј на сезо на у Срем ској 
Митро ви ци и ове годи
не је поче ла рани је. Тим 

пово дом, гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер и дирек
тор ЈКП Топли фи ка ци ја 
Слав ко Сла до је вић оби шли 
су у поне де љак, 1. окто бра, 
котлар ни цу у насе љу Ста ри 
мост, која је тада поче ла са 
зим ским режи мом рада. 

Пре ма речи ма гра до на
чел ни ка Вла ди ми ра Сана
де ра, одлу ка да се поч не 
са гре ја њем у митро вач ким 
ста но ви ма доне та је из раз
ло га што су днев не и ноћ не 
тем пе ра ту ре вазду ха већ 
неко вре ме испод 12 сте пе
ни. 

– Одлу чи ли смо да пола
ко кре не мо са гре ја њем. 
Нарав но, пре тога је наше 
ЈКП Топли фи ка ци ја извр
ши ло све нео п ход не при
пре ме у току лета, како би 

могли несме та но да стар ту
ју. Енер ге на та има довољ
но, сви потреб ни уго во ри 
су пот пи са ни и све оба ве зе 
које су наста ле про шле греј
не сезо не су изми ре не, тако 
да нема нијед не пре пре ке 
да сле де ћа греј на сезо на 
не буде успе шна. Надам се 
да ће и наши гра ђа ни бити 
задо вољ ни тем пе ра ту ром 
у ста но ви ма, а сви они који 
има ју при мед бе могу да се 
обра те ЈКП Топли фи ка ци
ја и ЈП Срем гас, како би се 
кварови укло ни ли у што кра
ћем року – рекао је Сана дер. 

Како каже дирек тор ЈКП 
Топли фи ка ци ја Слав ко Сла
до је вић, зва ни чан поче так 
греј не сезо не је 15. окто бра, 
али је она ове годи не ипак 
поче ла првог. 

– Кре ну ли смо са греј ном 
сезо ном и ушли у нор ма
лан режим рада. Пошто је 

систем ауто ма ти зо ван, наше 
котлар ни це ће се при ла го ђа
ва ти спољ ној тем пе ра ту ри. 
Ина че, пред ви ђе но је да 
гре ја ње тра је од шест часо
ва до 21 час, а викен дом од 
седам до 22. Про шле годи не 
смо месец дана и ту пра ви
ли усту па ња па смо нека да 
гре ја ли и 24 сата, а ако буде 
било потреб но и ове годи
не ћемо. Греј на повр ши на 
се кре ће око 245 хиља да 
ква драт них мета ра стам бе
ног и послов ног про сто ра. 
То је нешто мање него про
шле годи не, али се ту ради 
о кори сни ци ма који нису у 
могућ но сти да пла ћа ју сво је 
оба ве зе – рекао је Сла до је
вић и додао да се цена гре
ја ња за сада неће мења ти, 
осим уко ли ко у току гре је не 
сезо не не дође до поску
пље ња енер ге на та. 

Н.Милошевић

СлавкоСладојевићиВладимирСанадер

Према речима градоначелника ВладимираСанадера, одлука
дасеранијепочнесагрејањемумитровачкимстановимадоне
тајезбогтогаштосудневнеиноћнетемпературеваздухавећ
нековремеиспод12степени

гла ди и жеђи поје дин ца и 
овла да ва ња духом сада
шњо сти и про шло сти, пише 
књи жев ни ца Лау ра Бар на. 

У часо пи си ма за књи жев
ност, умет ност и кул ту ру: 
Летопис Матице српске,
Траг, Књижевне новине,
Академија Исток, Бдење,
Српски глас, Српска лира,
Авлија, Суштина поетике, 
обја вље но је 29 песа ма из 
буду ће збир ке. На књи жев
ним кон кур си ма награ ђе не 
су песме Тврђава, Помире
ње,Буђење, Једина песма,
док је песма Реке и даље
текуобја вље на у Анто ло ги
ји песа ма о река ма, у Бугар
ској, на срп ском и бугар ском 
јези ку.
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АСФАЛТИРАЊЕУШИМАНОВЦИМА

Голубиначкадобијановпут
У четвр так, 27. сеп тем

бра, поче ли су радо
ви на рекон струк ци ји 

пута у Голу би нач кој ули ци у 
Шима нов ци ма, а радо ве је 
већ првог дана оби шао пред
сед ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, у прат њи 
њего вог заме ни ка Зора на 
Вој ки ћа и пред сед ни ка Саве
та Месне зајед ни це Шима
нов ци Алек сан дра Ман ди ћа.

Трбо вић је том при ли ком 
под се тио да је овај пут изу
зет но зна ча јан, како за при
вред ни ке који раде у Шима
нов ци ма, јер Голу би нач ка 
ули ца води ка шима но вач кој 
инду стриј ској зони, тако и за 
мешта не овог насе ља, јер 
кроз ову ули цу иде и ауто
бу ска лини ја 711 ГСПа, која 
Шима нов це пове зу је са Бео
гра дом.

– Пут у Голу би нач кој је био 
у јако лошем ста њу, а један 
од раз ло га за то је и што 
прво бит но није био ква ли
тет но ура ђен. Ову инве сти
ци ју реа ли зу је мо захва љу
ју ћи финан сиј ској подр шци 
Покра јин ске вла де, која је 
за ову наме ну издво ји ла 
32 мили о на дина ра, док је 
Општи на Пећин ци издво ји ла 
додат них два и по мили о на 
– рекао је пред сед ник Трбо
вић.

Алек сан дар Ман дић каже 
да се овим радо ви ма реша
ва један вели ки про блем за 
мешта не Голу би нач ке ули це, 
али и целих Шима но ва ца.

– Захвал ни смо пећи нач
кој локал ној само у пра ви 
што има слу ха за про бле
ме Шима нов ча на. Добром 
сарад њом изме ђу Месне 
зајед ни це и Општи не успе
ли смо да у послед ње вре

ме реши мо неко ли ко гору ћих 
про бле ма и наста ви ће мо да 
ства ра мо боље усло ве за 
живот и рад у Шима нов ци ма 
– каже Ман дић.

Пре ма речи ма одго вор
ног изво ђа ча радо ва испред 
пред у зе ћа Срем пут, Алек
сан дра Тома ни ћа, пут ће 
бити рекон стру и сан у дужи
ни од 1,2 кило ме тра. У јед
ном делу ове део ни це биће 

ски нут посто је ћи слој асфал
та и пут пре сву чен са два 
нова сло ја асфал та, док ће у 
дру гом делу бити поста вље
на пот пу но нова коло во зна 
кон струк ци ја са кана ли ма за 
одвод ња ва ње. Нови коло воз 
биће шири не 5,4 метра, а 
биће поста вље ни и ивич ња
ци којих рани је није било и 
који ће знат но про ду жи ти век 
тра ја ња новог пута.

Обилазакрадова

ЦРВЕНИКРСТ

Акцијадобровољногдавањакрви
На акци ји добро вољ ног дава ња крви, одр

жа ној у петак, 28. сеп тем бра у пећи нач
ком Кул тур ном цен тру, крв је пону ди ло 44 

добро вољ них дава ла ца, али је четво ро одби је
но из меди цин ских раз ло га, па је крв дало 40 
хума них мешта на Пећи на ца и окол них насе ља.

Међу дава о ци ма на петој ово го ди шњој акци ји 
у пећи нач кој општи ни било је осам при пад ни ца 
леп шег пола и чак 14 дава ла ца који су крв дали 
први пут, што пока зу је да је добро вољ но дава
ла штво крви међу мла ди ма у Пећин ци ма на 
узла зној пута њи. У при лог томе гово ри и чиње
ни ца да су уче ни ци Сред ње тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, колек тив но уче ство
ва ли у акци ји, што је у Пећин ци ма већ поста ло 
тра ди ци ја.

Орга ни за то ри акци је су и ово га пута били 
Црве ни крст Пећин ци и Инсти тут за тран сфу зи
ју крви Срби је, а у акци ју су се актив но укљу чи
ли и волон те ри Црве ног крста, који су неко ли ко 
дана рани је лепи ли пла ка те и дели ли фла је ре, 
а на сам дан акци је са осме хом на лицу доче
ки ва ли дава о це и пома га ли им у попу ња ва њу 
упит ни ка за дава о це крви.

Пећиначкидобровољци
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КУПИНОВО

Путуј,уживајипоштуј
Тури стич ка орга ни за

ци ја општи не Пећин
ци орга ни зо ва ла 

је 27. сеп тем бра посе ту 
уче ни ка Основ не шко ле 
„Душан Вука со вић Дио ген“ 
Етно кући Пут ник у Купи
но ву. Посе та је орга ни зо ва
на пово дом Свет ског дана 
тури зма, а како је рекла 
дирек тор ка пећи нач ке Тури
стич ке орга ни за ци је Љуби
ца Бошко вић, циљ посе те 
је био да деца схва те зна чај 
раз во ја тури зма за њихо во 
село и за њих лич но.

– Купи но во је село које 
има нај ви ше тури стич ких 
потен ци ја ла у нашој општи
ни и у којем је седи ште наше 
Тури стич ке орга ни за ци је. 
Зато жели мо да се деца из 
Купи но ва и окол них насе ља 
упо зна ју са кул тур ноисто
риј ским богат ством сре ди
не у којој одра ста ју. Тема 
посе те је „Деца пита ју...“, а 
посе бан акце нат смо ста ви
ли на спре гу кул ту ре и тури
зма, јер смо желе ли да деца 
схва те да су то два нерас
ки ди ва пој ма. Зато смо у 
госте позва ли и дирек то ре 
кул тур них инсти ту ци ја са 
који ма сара ђу је мо и које су 
нам изу зет но зна чај не због 
лока ли те та које има мо на 
нашој тери то ри ји. Деца су 
данас могла да поста вља ју 
пита ња дирек тор ки Зави
чај ног музе ја Рума Бран ки 
Коње вић и дирек то ру Реги
о нал ног заво да за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Срем
ска Митро ви ца Љуби ши 

Шула ји. Поред њих, у гости
ма нам је био и дирек тор и 
вла сник Тури стич ке аген
ци је Пано ни ја турс из Руме 
Петар Дими три је вић, јер 
смо, поред спре ге кул ту ре 
и тури зма, деци желе ли да 
обја сни мо и зна чај тури стич
ких аген ци ја, које су спо на 
изме ђу кори сни ка тури стич
ких про из во да и пру жа ла ца 
тури стич ких услу га – изја ви
ла је Бошко вић.

Уче ни ке и госте је поздра
вио и пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић, који је том при ли ком 
рекао да је циљ пећи нач ке 
локал не само у пра ве да јед
ног дана и тури зам у општи
ни Пећин ци буде про фи
та бил на при вред на гра на, 
попут инду стри је и пољо
при вре де.

– Нада мо се да ће у будућ

но сти неки од вас моћи да 
при стој но живе од рада 
у тури зму. Зато је важно 
да вред но учи те, а ми као 
локал на само у пра ва тру ди
мо се да вам пока же мо да 
се вре дан рад испла ти. Зато 
нов ча но награ ђу је мо уче ни
ке гене ра ци је и вуков це, нај
у спе шни је у уче њу и спор ту 
награ ђу је мо бес плат ним 
лето ва њем, уче ни ке који 
пости жу добре резул та те на 
так ми че њи ма награ ђу је мо 
екс кур зи ја ма, а сви одли
ка ши има ју бес пла тан улаз 
на пећи нач ке базе не током 
целе купа ли шне сезо не – 
пору чио је уче ни ци ма први 
човек пећи нач ке општи не.

Да их тури зам инте ре су је 
и да већ има ју пред зна ње из 
ове обла сти купин ски уче ни
ци су пока за ли илу стро ва
ним тури стич ким фла је ром 

који су поде ли ли тури стич
ким после ни ци ма, а који 
је при пре мио њихов школ
ски пред у зет нич ки тим под 
мотом Буди предузетан и
упознајсвојеокружење.

Као илу стра ци ју спре ге 
кул ту ре и тури зма Љуби ца 
Бошко вић је цити ра ла речи 
гене рал ног секре та ра Свет
ске тури стич ке орга ни за ци
је Тале ба Рифа и ја, који ма 
је про шле годи не чести тао 
Свет ски дан тури зма.

– Кад год путу је те, где 
год путу је те, запам ти те да 
је потреб но да пошту је те 
при ро ду, пошту је те кул ту ру, 
пошту је те Вашег дома ћи
на. Ви може те пред ста вље
ти про ме ну коју жели те да 
види те на све ту. Ви може те 
бити амба са дор за бољу 
будућ ност. Путуј, ужи вај и 
поштуј.

СветскидантуризмауКупинову

ДОМЗДРАВЉА

Добародзивна
кардиолошкепрегледе
Без обзи ра на то да ли има ју здрав

стве ну књи жи цу или не, гра ђа ни 
општи не Пећин ци могли су 23. 

сеп тем бра у пећи нач ком Дому здра
вља да без зака зи ва ња оба ве интер ни
стич ки пре глед, који је укљу чи вао ЕКГ, 
мере ње крв ног при ти ска и нивоа шеће
ра у крви, а по потре би и ултра звук 
срца. Бес плат ни лекар ски пре гле ди се 
раде пре ма рас по ре ду Мини стар ства 
здра вља, а пре ма речи ма др Дубрав
ке Цвет ко вић Мићић, дирек тор ке пећи
нач ког Дома здра вља и спе ци ја ли сте 

интер не меди ци не, они су посеб но 
добра при ли ка за паци јен те који нема ју 
здрав стве но оси гу ра ње, јер могу бес
плат но и без зака зи ва ња да про ве ре 
здрав стве но ста ње.

– Ову при ли ку је иско ри сти ло 20 
паци је на та, што пока зу је да акци ја наи
ла зи на добар одзив ста нов ни штва. 
Ура ди ли смо 20 ЕКГа и мере ња крв ног 
при ти ска, 20 гли ке ми ја, 17 крв них сли
ка и два ултра зву ка срца. Добра вест 
је да ни код јед ног од паци је на та које 
смо јуче пре гле да ли није било потре бе 

за упу ћи ва њем на даљу дијаг но сти ку – 
рекла је др Цвет ко вић Мићић.

Она је ујед но скре ну ла пажњу и на 
акци ју спро ве де ну 29. сеп тем бра у 
Купи но ву.

– Пре ма рас по ре ду Покра јин ског 
секре та ри ја та за здрав ство, домо ви 
здра вља су у субо ту 29. сеп тем бра 
врши ли бес плат не пре гле де у нај у
да ље ни јим амбу лан та ма, а у слу ча ју 
нашег Дома здра вља то је амбу лан та 
у Купи но ву – пору чи ла је др Цвет ко вић 
Мићић.
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МИГРАНТСКАКРИЗАПОСЛЕТРИГОДИНЕ

Времечекања
После три годи не од 

како је запо че ла тзв. 
мигрант ска кри за,  

одно сно вели ка и тешка мука 
наро да са Бли ског исто ка, 
који си су се нашли може се 
рећи на „ничи јој земљи“, јер 
не могу ни напред ни назад, 
а желе само пут ка некој од 
европ ских зема ља, мно ги 
поку ша ва ју да иско ри сте у 
разно ра зне свр хе.

Шид је место где се зау ста
вља ју на путу ка неком бољем 
све ту, а сме ште ни су тре нут но 
у два при хват на цен тра. Иви
ца Јовић, помоћ ник пред сед
ни ка општи не и пове ре ник за 
избе гли це и мигра ци је  нај у
пу ће ни ји је у тре нут но ста ње 
на тере ну.

Упојединиммедијима су
се појавиле информације
дасебројмигранатаупри
хватним центрима у шид
ској општини повећао? Да
лијетаинформацијатачна?

Сада у при хват ним цен три
ма бора ви нешто изнад 800 
мигра на та, који су рас по ре
ђе ни у два при хват на цен тра. 
Има и изве стан број нере

ги стро ва них мигра на та, који 
не желе да уђу у при хват не 
цен тре. Они бора ве у про сто
ру нека да шње штам па ри је 
Гра фо срем, пар ко ви ма, поку
ша ва ју ћи да уђу у Репу бли ку 
Хрват ску,  одби ја ју да уђу у 
при хват не цен тре и ту се не 
може мно го учи ни ти. Места 
у цен три ма има и сад кад 
дола зе хлад ни ји дани, то би 
било нај бо ље реше ње. Овај 
про стор је веко ви ма био пут 
мигра ци ја, па мигран ти кори
сте дугу гра ни цу са Хрват ском 
и на неке начи не поку ша ва ју 
да уђу у ту земљу, јер неко 
је успео да про ђе, јавио се 
из неке европ ске земље и то 
је сиг нал оста ли ма да и они 
поку ша ју. 

Постоје лимеханизми да
се нерегистровани мигран
ти „приволе“ да се ипак
региструју?

Мали је број нере ги стро ва
них мигра на та, а они који то 
не желе ми их не може мо при
си ли ти. За сада је нај ва жни је 
да не пра ве неке екс це се, као 
што се рани је деша ва ло. На 
путу ка свом одре ди шту упа

ИвицаЈовић

МУЗИЧКОЕДУКАТИВНИФЕСТИВАЛЕУФОНИЈА

Петипутмеђунама
У Шиду је од 10.  до 24. 

сеп тем бра одр жан 
м узич  к о еду  к а тив  ни 

фести вал Еуфонија. Током 
тра ја ња фести ва ла при ре ђе на 
су чети ри кон цер та мла дих и 
тален то ва них музи ча ра, као и 
два пре да ва ња. Прво пре да ва
ње одно си ло се на Стварање

зависностиодмодернихтех
нологија, које је одр жао проф. 
др Влај ко Пано вић, а дру гим 
пре да ва њем, које је одр жа но 
у поне де љак 24.сеп тем бра, 
фести вал је и затво рен. Агапе
уШиду назва но је сво је вр сно 
пред ста вља ње три изу зет не 
лич но сти, које су са Шиђа ни

ма поде ли ле иску ства из свог 
живо та, рада и ства ра ла штва. 
Алек сан дра Нин ко вић Ташић, 
Алек сан дар Гај шек и Арно 
Гујон, учи ни ли су да затва
ра ње овог фести ва ла оста не 
у сећа њу Шиђа на, као вече 
изу зет них емо ци ја, сазна ња и 
вере да увек може бити боље. 

Алек сан дра Нин ко вић Ташић 
је широј јав но сти позна та као 
саку пљач нај о бим ни је мате ри
јал не гра ђе о Михај лу Пупи ну,  
вели ком науч ни ку, ино ва то ру, 
мисли о цу и нај ве ћем срп ском 
филан тро пу.  Алек сан дра је 
саку пи ла више од 15. 000 
углав ном непо зна тих и нео
бја вљи ва них доку ме на та, о 
живо ту и раду гени ја из Идво
ра. Поред тога истра жи ва ла је 
и рад и живот Нико ле Тесле и 
Милу ти на Милан ко ви ћа.

– Бавим се више од десет 
годи на исто ри јом нау ке, поку
ша ва ју ћи да спа сем од забо
ра ва пре све га Михај ла Пупи
на, Нико лу Теслу и Милу ти на 
Милан ко ви ћа. Сви су осу ђе ни 
у вре ме ну у коме нису живи, 
на забо рав, због сво је чисте 
вере и свог срп ства, каже 
Алек сан дра Нин ко вић Ташић. 
Алек сан дар Гај шек, нови нар 
и изда вач, познат је по култ
ној еми си ји Теле ви зи је Сту
дио Б Агапе. Еми си ја кроз 
коју је про шла кул тур на ели та 

АлександраНинковићТашић,АлександарГајшакиАрноГујон
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да ли су у викен ди це, пра ви
ли мате ри јал ну ште ту,  а сви 
оште ће ни тре ба ло би ште ту 
да при ја ве поли циј ској ста
ни ци,  на осно ву запи сни ка 
који се доста вља општин ској 
коми си ји, те ште те се еви ден
ти ра ју. Про блем је што није 
нађен начин да се ти људи 
обе ште те. То је један од про
бле ма, који се у наред ном 
пери о ду мора реши ти. Све је 
мање про бле ма са мигран ти
ма, јер пола ко почи ње мо да 
се нави ка ва мо јед ни на дру ге. 
Неки овде бора ве и више од 
годи ну дана. Неки су нау чи ли 
и језик. Нави кли су се на нашу 
кул ту ру, пона ша ње, јер они 
ипак дола зе из дру гог окру
же ња. 

Кадајебилонајвишепро
блема?

Нај ви ше про бле ма је било 
док је у функ ци ји био при хват
ни цен тар у бли зи ни желе
знич ке ста ни це, гото во у цен
тру гра да. Ту је било доста 
про бле ма, а по њего вом 
изме шта њу, број про бле ма је 
сма њен. А и наша поли ци ја 
ради свој посао на нај бо љи 
могу ћи начин. 

Из којих све земаља
мигрантипристижу?

Ту су људи из неких два
де се так зема ља. Од Ира на, 
Ира ка, Авга ни ста на, Паки ста

на, Бан гла де ша. Има их са 
свих стра на.
Шид је на раскрсница

путева и није ово ситуаци
ја у којом смо се први пут
нашли, али ово траје већ
тригодине.Шиђанисуувек
били гостољубиви, а да се
ипак нисмо и мало умори
ли?

Шид је по томе пре по зна
тљив. Углед је сте као због 
те толе ран ци је гра ђа на који 
су топло при ми ли мигран те, 
дру га чи је од оста лих. Овде 
су се мигран ти осе ћа ли као 
људи. Да су рав но прав ни са 
дома ћим ста нов ни штвом. 
Про бле ми су наста ја ли зато 
што их је било мно го. Као што 
и међу нама има добрих и 
лоших, тако је и међу њима. 
Овде нису ни нашом, ни сво
јом вољом. Мно ги и раде. 
Беру гро жђе, па тако нешто и 
зара де. И на тај начин били су 
кори сни чла но ви дру штва. 

Колико је до садамигра
натапрошлокрозШид?

Од 16. сеп тем бра 2015. 
годи не до 8. мар та 2016. годи
не када је затво ре на „бал
кан ска рута”, про шло је око 
600.000 људи, а касни је још 
око 100.000. Шид се у тим 
ситу а ци ја ма добро сна шао и 
данас слу жи за при мер дру
ги ма.

 Д.Попов

Срби је и чије ства ра ла штво је 
оста ви ло дубо ки траг на овом 
про сто ри ма. Овом при ли ком 
Гај шек је гово рио о недав но 
пре ми ну лом ака де ми ку Вла
де ти Јеро ти ћу, човеку који је
повезао неуропсихијатрију и
теологију,одржао бројнапре
давања, помагао људима и
никада није ништа наплаћи
вао. Пре ма Вла де ти Јеро ти ћу 
кул ту ра је рели ги ја, фило зо
фи ја и умет ност. И, ако има
мо та три стуба у животу,
неможемопогрешити  под
се тио је Алек сан дар Гај шек 
на уче ње срп ског ака де ми ка. 
Фран цу ски хума ни та рац Арно 
Гујон, одав но је у нашим срци
ма, због вели ке посве ће ност 
и хума ни тар ном раду усме
ре ном ка Срби ма са про сто
ра Косо ва и Мето хи је. Он је 
испри чао јед ну при чу са пуно 
емо ци ја како је нау чио срп ски, 
иако пре тога није знао ни јед
ну реч.

 – Дошав ши у сад већ чуве
но село Бање, са локал ним 
ста нов ни штвом сам се спо ра
зу ме вао мало рука ма, мало 
енгле ски, али то није било 
довољ но. Онда ми се у јед
ном тре нут ку, у том заба че ном 
селу на Косо ву, обра тио мла
ди човек на савр ше ном фран

цу ском. Био сам зате чен, па он 
гово ри као да је из пред гра ђа 
Пари за. Без нагла ска! Био је 
то Пајо, човек из села. Питао 
сам га, како тако добро гово
ри фран цу ски и где је нау чио. 
Рекао ми је, да је језик нау чио 
од фран цу ских вој ни ка, који су 
чува ли јед но вре ме село. Он 
поред тога гово ри и албан ски, 
руски и енгле ски. Е, кад може 
он да нау чи мој језик, могу и ја 
срп ски. И тако је поче ло. Све 
захва љу ју ћи Паји – испри чао 
је Арно. Свимојипутевиводе
у Србију,  књи га коју је Арно 
Гујон напи сао и у којој је опи
сао све те сусре те из којих би 
изву кли и одре ђе не поу ке.

– Четр на ест годи на хума ни
тар ног рада,  пре ко 40 кон во ја 
хума ни тар не помо ћи,  десе
ти не рено ви ра них шко ла. Не 
могу са сигур но шћу да кажем 
да сам про ме нио живо те тих 
људи, али са сигур но шћу могу 
да кажем да су они про ме ни ли 
мој живот, иста као је фран цу
ски хума ни та рац. 

Ово вече, као и цео фести
вал, орга ни зо ва ла је Основ
на музич ка шко ла „Филип 
Вишњић”,  у сарад њи са удру
же њи ма Шидарт и Еуфони
ја, а под покро ви тељ ством 
Општи не Шид.  Д.П.

ПОТПИСАНИУГОВОРИОДОНАЦИЈИ

Добромсарадњом
допосла
У петак, 28. сеп тем бра у 

сали Скуп шти не Општи
не Шид, оба вље но је пот

пи си ва ње Уго во ра о дона ци ји 
у окви ру про јек та „Сма ње ње 
сиро ма штва кроз могућ но сти 
запо шља ва ња у циљу при сту
па ња Срби је Европ ској уни
ји,” који финан си ра швед ска 
аген ци ја за међу на род ни раз
вој и сарад њу Сида и Општи
на Шид. Уго во ром о сарад њи 
изме ђу Општи не Шид и Хел
па,  пот пи сан у апри лу ове 
годи не, запо че та је сарад ња 
на про јек ту, чији је општи циљ 
допри нос укљу чи ва њу Рома, 
Ром ки ња и оста лих угро же них 
гру па ста нов ни штва у соци јал
ни и еко ном ски циклус земље, 
као и сма ње ње сиро ма штва 
међу циљ ним гру па ма. У окви
ру про јек та пла ни ра но је да се 
подр жи нај ма ње 15 бизни са, 
уз уче шће мини мум 40 посто 
жена и 50 посто 
Рома, у њихо вој 
наме ри да започ
ну или раз ви ју 
послов не делат
но сти. Про јект
не актив но сти 
су реа ли зо ва не 
кроз два кру га 
селек ци је, у сми
слу бодо ва ња 
при сти глих апли
ка ци ја и терен
ских оби ла за ка 
потен  ци  ј ал  них 
кори сни ка у кућ
ним посе та ма. 
Након бодо ва ња, 
по уна пред утвр ђе ном кри те
ри ју му за селек ци ју кори сни
ка, фор ми ра на је листа кори
сни ка дона ци је по при о ри те ту, 
где је подр жа но 15 бизни са, у 
виду доде ле гран то ва  (бес по
врат на сред ства) за набав ку 
опре ме, за поче так или раз вој 
послов не актив но сти у про сеч
ним изно си ма од 1.500 и 2.400 
евра. Уче шће жена у про јек
ту је 53 посто, док је уче шће 
Рома 60 посто, од укуп но подр
жа них бизни са. Про јек том је у 
циљ ним гра до ви ма у Срби
ји, пла ни ра на доде ла укуп но 
310 гран то ва у вред но сти од 
1.500,2.400 и 3.600 евра, као 
и пла ће не додат не струч не и 
послов не обу ке кори сни ка и 
чла но ва њихо вих поро ди ца. 
Пот пи си ва њу уго во ра при
су ство ва ли су Иви ца Јовић, 
помоћ ник пред сед ни ка општи
не и Пре драг Ердо гли ја, пред
став ник Хелпа.

 – Изу зет но ми је задо вољ
ство што сам при су ство вао 
пот пи си ва њу уго во ра и увек је 
леп осе ћај када неко ме помог
не те, посеб но када су у пита
њу осе тљи ве кате го ри је. Ово 
је доказ да Општи на Шид води 
рачу на о сво јим сугра ђа ни
ма. Наста ви ће мо и даље ову 
плод ну сарад њу са Хелпом. У 
овом про јек ту Општи на Шид 
је уче ство ва ла са 20 посто,  
нешто више од 5.000 евра –
рекао је Иви ца Јовић. Пре драг 
Ердо гли ја је иста као, да је јако 
задо во љан  сарад њом у про
те клом пери о ду са Општи ном 
Шид и рекао:

– За овај кон курс било је око 
40 апли ка ци ја, а због огра ни
че них сред ста ва може мо да 
подр жи мо само 15 кори сни ка.

 Вери ца Делић из Ерде ви
ка пот пи са ла је уго вор, који 
ће јој омо гу ћи ти да кори сти 

1.500 евра у пче лар ству, којим 
се њена поро ди ца бави годи
на ма. 

 – Ми нисмо почет ни ци у 
овом послу, али ће нам ова 
сред ства добро доћи. Пла
ни ра мо да купи мо врцаљ ку и 
бурад – каже госпо ђа Делић.

 Про је кат „Сма ње ње сиро
ма штва кроз могућ но сти запо
шља ва ња у циљу при сту па ња 
Срби је Европ ској уни ји “ спро
во ди немач ка орга ни за ци ја 
Хелп, а финан си ра ју Швед ска 
аген ци ја за међу на род ни раз
вој и сарад њу Сида и циљ
ни гра до ви. Про је кат укуп не 
вред но сти 2.055.514,50 евра, 
реа ли зу је Хелп од окто бра 
2017. годи не до сеп тем бра 
2020. годи не у 19 општи на и 
гра до ва у Репу бли ци Срби ји. 
Укуп на вред ност инве сти ци је 
за општи ну Шид изно си око 
30.000 евра.

Д.Попов

Потписивањеуговора
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ДОМЗДРАВЉАРУМА

Међународнидан
старијихособа

Пово дом Међу на род
ног дана ста ри јих осо
ба, 1. окто бра, који 

се у све ту обе ле жа ва одлу
ком Скуп шти не УН од 1990. 
годи не, у Дому пен зи о не ра 
рум ски Дом здра вља орга
ни зо вао је акци ју бес плат
них пре гле да. Заин те ре со
ва ни пен зи о не ри су има ли 
при ли ку да изме ре ниво 
шеће ра у крви и холе сте
ро ла, као и крв ни при ти сак. 
Одр жа но је и пре да ва ње о 
нај че шћим сте ре о ти пи ма 
који се одно се на ста рост, а 

то је да су ста ри људи они 
чијевремејепрошло, да су 
то бес по моћ ни људи који ће 
поста ти сенил ни, да ста ри је 
жене мање вре де од мла ђих 
и да ста ри ји људи не заслу
жу ју здрав стве ну негу.

Бес плат не пре гле де су 
реа ли зо ва ли зајед но Цен
тар за пре вен ци ју и Слу жба 
поли ва лент не патро на же 
Дома здра вља Рума.

Тема ово го ди шње кам па
ње је „Про мо ви ши мо шам
пи о не људ ских пра ва ста ри
јих осо ба“.  С.Џ.

ПрегледиуДомупензионера

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

СремциСолунски
добровољци
У Библи о те ци „Гли го ри је 

Воза ро вић“ у Срем ској 
Митро ви ци, про шлог 

четврт ка, 27. сеп тем бра, 
одр жа на је три би на под 
нази вом Сремци  Солун
ски добровољци. Три би на 
је орга ни зо ва на као четвр то 
у низу пре да ва ња пово дом 
обе ле жа ва ња 100 годи на од 
завр шет ка Вели ког рата и 
70 годи на од осни ва ња СУБ
НО РА. 

Скуп је одр жан у орга ни
за ци ји Библи о те ке и Град
ског одбо ра СУБ НОРа 
Срем ска Митро ви ца, испред 
ког је при сут не поздра
вио пот пред сед ник Бран ко 
Гајин, док је про грам води
ла Морав ка Тодић, виши 
библи о те кар.

После при ка за ног дела 
доку мен тар ног фил маСрби
на Крфу, о теми је гово рио 
Мом чи ло Митро вић, пото
мак солун ских добро во ља

ца, наја вив ши књи гу на исту 
тему, која је у руко пи су и 
уско ро ће угле да ти све тлост 
дана.

 Мом чи ло Митро вић је 
40 годи на радио у Архи ву 
Сре ма, исто вре ме но при ку
пља ју ћи и публи ку ју ћи доку

мен та ци ју о нашој бога тој 
исто ри ји, на осно ву које је 
укуп но обја вио више хиља
да чла на ка. На књи зи је 
радио 17 годи на, про на ла
зе ћи мате ри јал од Беча до 
Солу на. 
   Т.С.  

МомчилоМитровић

МИТРОВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ

Новасезона
Отва ра ње нове позо ри шне 

сезо не у срем ско ми тро вач ком 
позо ри шту „Добри ца Милу ти но
вић“ зака за но је за уто рак, 9. 
окто бар, а сезо на ће бити отво
ре на пред ста вом Вер ни саж, у 
режи ји Мар ка Јов чи ћа. У овој 
три ви јал ној коме ди ји за озбиљ
не људе, која гово ри о брач ном 
затво ре ном кру гу у којем нема 
истин ског живо та, глу ме Мар ко 
Живић, Татја на Кец ман и Раде 
Ћосић. Цена ула зни це изно си 
600 дина ра, а резер ва ци је и све 
оста ле инфор ма ци је могу се 
доби ти на теле фон 022/615115.

ЈАЗАК
Јесениде
дуњомоја

У субо ту, 6. окто бра, у Јаску 
ће се одр жа ти 12. по реду мани
фе ста ци ја Јесенидедуњомоја,
кукурузивећсузрели, у орга ни
за ци ји Општи не Ириг, Месне 
зајед ни це Јазак и Удру же ња 
жена Јазак.  

Читав дога ђај биће упот пу
њен бога тим кул тур ноумет нич
ким про гра мом, а као шлаг на 
тор ту све при сут не оче ку је кон
церт Дра га не Радо са вље вић 
Цака не. 
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55маратона
у55дана
Горан Нико лић је сла бо ви ди мара

то нац из Кра гу јев ца, који је 2016. 
годи не ушао  у Гини со ву књи гу 

рекор да, јер је тада истра чао 55 мара
то на у 55 уза стоп них дана. 

На том њего вом путу, који је био и 
про мо ци ја „Искре“, Цен тра за спорт 
и реха би ли та ци ју осо ба са инва ли ди
те том у Кра гу јев цу, али и жеља да се 
пока же да се и инва лид на лица могу 
озбиљ но бави ти спор том, про шао је и 
кроз Руму.

У Зави чај ном музе ју Рума, одр жа
на је 24. сеп тем бра про мо ци ја фил ма 
Отворенихочију и књи ге Маратонац 
о Гора ну Нико ли ћу, који су наста ли уз 
подр шку Фон да ци је Дел та и Рота ри 
клу ба. Књи гу је, уз помоћ Гора на, при
ре дио Алек сан дар Бојић, док је филм 
о 55 мара то на, сни мио Мар ко Нова ко
вић.

Горан Нико лић,  госту ју ћи у Зави чај
ном музе ју, нам је рекао да је на ини ци
ја ти ву њего вог клу ба Јуниор фон да ци
ја, ком па ни је Дел тахол динг сагра ди ла 
једин стве но зда ње на Бал ка ну. 

– Град Кра гу је вац је дао јед ну фено
ме нал ну лока ци ју на обо ду Шума ри ца, 
само 200 мета ра од атлет ског ста ди о
на и отво ре них и затво ре них базе на. 
Ми смо на два кило ме тра од цен трал
не гео граф ске тач ке Срби је. „Искра“ је 
наше Кови ло во, што је оно за фуд бал, 
то је „Искра“ за пара о лим пиј ски спорт. 
Из дона ци ја, које ће се при ку пи ти по 
гра до ви ма током ове про мо ци је, омо
гу ћи ће мо да деца из свих гра до ва 
Срби је дођу у „Искру“ и тамо про ве ду 
део сво јих при пре ма – каже за наше 
нови не, Горан Нико лић који је управ
ник овог Цен тра.

Цен тар је осно ван 2016. годи не, а 
после два месе ца, Горан је запо чео 
сво ју трку.

 – Зато сам и трчао тих 55 мара то на, 
да пока жем да такав цен тар посто ји у 
Кра гу јев цу, а не у циљу моје про мо
ци је. То је био добар начин да про мо
ви шем спорт ски потен ци јал осо ба са 
инва ли ди те том и суде ћи по поврат ним 
инфор ма ци ја ма, успео сам у томе. 
Аутор Алек сан дар ме је убе дио, да 
кроз јед ну књи гу оста ви мо траг о људи
ма, који су били уз мене у том пери о ду 
као подр шка. Рума је била, тако ђе, сја
јан дома ћин  ужи вао сам трче ћи кроз 
Фру шку гору у окви ру пете ета пе мара
то на. Ја се нисам так ми чар ски бавио 
спор том, моје трча ње је део моје сва
ко дне ви це, моје мен тал не хиги је не, а 
овај иско рак је био у жељи да поша
љем пору ку, ако могу ја у 50. годи ни, 
онда и ви мла ђи мора те, и дра го ми је 
да је та пору ка при мље на. Трча ње је 

оно чиме ћу се бави ти докле год могу – 
пору чу је Горан.

Алек сан дра Јели чић, заме ни ца 
упра ви те ља Дел тафон да ци је исти че 
да се они баве дру штве ноодго вор ним 
актив но сти ма, а јед на од нај зна чај ни
јих акци ја је заду жби нар ство.

 – Горан, чију књи гу про мо ви ше мо, је 
наш дуго го ди шњи при ја тељ и он нас је 
инспи ри сао да изгра ди мо нашу дру гу 
заду жби ну у Кра гу јев цу. То је Цен тар за 
спорт и реха би ли та ци ју осо ба са инва
ли ди те том, уз мотив да им помог не мо 
да се инте гри шу у дру штво и пока жу 
шта могу. Горан је нај бо љи при мер за 
то и то смо и пока за ли кроз филм и 
књи гу, њего ва добра дела, дела Рота
ри ја на ца и свих оних који уче ству ју у 
овом про јек ту. Наша прва заду жби на 
је на Бежа ниј ској коси и то је Днев ни 
бора вак за осо бе са инте лек ту ал ним 
смет ња ма – рекла је Алек сан дра Јели
чић.

Ово пред ста вља ње књи ге и про јек
ци ја фил ма су има ли и хума ни тар ни 
карак тер, буду ћи да су посе ти о ци, као 
и Рота ри јан ци и њихо ви при ја те љи, 
исто вре ме но при ку пља ли и нов ча на 
сред ства за помоћ раз во ју спор та осо
ба са инва ли ди те том, посеб но Пара о
лим пиј ског клу ба Јуниор из Кра гу јев ца, 
чији је члан и Горан Нико лић. Сва ки 
даро да вац је добио на поклон књи гу 
Маратонацкоја је недав но обја вље
на. С.Џ.

ГоранНиколић

Узгајалимарихуану
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци 
откри ли  су лабо ра то ри ју за узгој мари
ху а не у вештач ким усло ви ма и ухап си ли 
три осо бе због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ле кри вич но дело нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње у про
мет опој них дро га. Сум ња се да су Н. Б. 
(52) и Б. Х. (55), обо ји ца из Нове Пазо ве, 
и Д. Р. (45), из око ли не Сом бо ра, про из
во ди ли и про да ва ли нар ко ти ке. Поли ци
ја је лабо ра то ри ју са 256 биља ка индиј
ске коно пље, ком плет ном опре мом и 
мањом коли чи ном мари ху а не про на шла 
у кући Н. Б. Том при ли ком, запле ње на је 
и ауто мат ска пушка и већа коли чи на 
муни ци је, раз ли чи тог кали бра, због чега 
ће про тив њега бити под не та и кри вич на 
при ја ва за кри вич но дело недо зво ље на 
про из вод ња, држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја. У ауто
мо би лу и кући Б. Х. у Новој Пазо ви, про
на ђе но је 204,9 гра ма херо и на, мања 
коли чи на кока и на и 40.000 дина ра, за 
које се сум ња да су сте че ни од про да је 
нар ко ти ка. У сарад њи са поли ци јом из 
Сом бо ра, пре тре сом ста на Д. Р. оду зе то 
је 238.800 дина ра, 600 евра и 2.960 
куна, за које се тако ђе сум ња да су сте
че ни про да јом нар ко ти ка. По нало гу 
над ле жног тужи о ца, осум њи че ни ма је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву, бити 
при ве де ни на саслу ша ње у Више јав но 
тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци. 

Тешкекрађе
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Инђи ји ухап си ли су В. Џ. 
(40), хрват ског држа вља ни на, због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр шио 
три тешке кра ђе и кра ђу. Сум ња се да је 
током сеп тем бра на под руч ју Општи не 
Инђи ја из чети ри куће украо новац, злат
ни и сре бр ни накит. По нало гу над ле жног 
тужи о ца, осум њи че ном је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва након чега ће, 
уз кри вич ну при ја ву, бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво 
у Ста рој Пазо ви. 

Заплењентрамадол
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва Упра ве гра нич не поли ци
је запле ни ли су 23.273 табле те тра ма
дол и ухап си ли И. К. (1984) и С.Р.(1989) 
због посто ја ња осно ва сум ње да су извр
ши ли кри вич но дело нео вла шће на про
из вод ња и ста вља ње у про мет опој них 
дро га. Поли ци ја је на Гра нич ном пре ла зу 
Батров ци, на изла зу из земље, при ли ком 
кон тро ле ауто мо би ла БМВ швед ских 
реги стар ских озна ка у коме су се нала зи
ли осум њи че ни про на шла тра ма дол 
сакри вен у фабрич ким отво ри ма у зад
њем делу ауто мо би ла. Осум њи че ни ма је 
одре ђе но зар жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву бити 
при ве де ни Вишем јав ном тужи ла штву у 
Срем ској Митро ви ци.

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ
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Прваженачланица
Матицесрпске Пише:

ДрСнежана
Булат

ЕУСТАХИЈААРСИЋ

Пр ва спи са те љи ца но
ви је срп ске књи жев
но сти, пр ва Срп ки ња 

чи је је ли те рар но ства ра ла
штво штам па но, пр ва же на 
чла ни ца Ма ти це срп ске, 
би ла је Сре ми ца, Еуста хи
ја Ар сић. Фру шко гор ски об
рон ци, тач ни је Ириг, ме сто 
је Еуста хи ји ног ро ђе ња. За
љу бље на у во ље ни Срем, 
но стал гич но је пи са ла да 
се у Ири гу ра ђа ју са мо „они 
ко ји су осим све та“. Ро ђе на 
је 14. мар та 1776. од оца 
Га ври ла Цин цић и мај ке 
Мар те.

Еуста хи јин жи вот је био 
при лич но бу ран. На и ме, 
три пу та се уда ва ла, и три 
пу та је оста ја ла удо ви ца. 
Нај пре, би ла је уда та за тр
гов ца Лац ко ви ћа из Ко прив
ни це. Дру ги пут је ста ла на 
лу ди ка мен 1795, ка да је 
скло пи ла брак са пле ми
ћем То мом Ра до ва но вић, из 
Гор њег Кар лов ца. На кра ју, 
ср це је да ла град ском се на
то ру, Са ви Ар си ћу, са ко јим 
је срећ но жи ве ла два де сет 
го ди на у Ара ду. 

Из у зет на Еуста хи ја, би
ла је жед на зна ња. По че так 
де вет на е стог ве ка и не ра
зу ме ва ња ко ја су се на сва
ком со ка ку ис по ља ва ла, 
ни су спре чи ла Еуста хи ју да 
се уса вр ша ва и сти че но ва 
зна ња и уме ња. Во ље ни 
Са ва сво ју же ну ни је спу та
вао, већ на про тив, ужи вао 
је у ње ним ус пе си ма. Па
нић ис ти че да је „Са ва сво
јој су пру зи омо гу ћио да се 
по све ти соп стве ном обра
зо ва њу, да чи та све што је 
та да штам па но на срп ском 
је зи ку, ори ги нал на де ла 
Јо ва на Ра ји ћа, До си те ја 
Об ра до ви ћа, Ву ка Ка ра џи
ћа, Ди ми три ја П. Ти ро ла, 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 
Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Јо
а ки ма Ву ји ћа, Јо ва на Сте
ји ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, 
Па вла Кен гел ца, Ата на си ја 
Стој ко ви ћа, као и пре во де 
из стра не књи жев но сти. 
Библија је та ко ђе књи га 
ко јој се че сто вра ћа ла. Са
мо о бра зо ва њем Еуста хи ја 
је сте кла за вид на зна ња 
из књи жев но сти, при род

них на у ка (би о ло ги је, ге о
гра фи је, фи зи ке, хе ми је, 
астро но ми је), исто ри је, 
фи ло зо фи је“. По ред то га, 
Еуста хи ја је пер фект но го
во ри ла не мач ки и ру мун
ски. 

Брач ни пар Ар сић, као 
остра шће ни љу би те љи 
књи жев но сти, би ли су прет
плат ни ци на књи ге срп ских 
ауто ра, по ма га ли су штам
па ње срп ских књи га и би

ли не у мор ни до бро тво ри 
Ма ти це срп ске, вер ских, 
гра ђан ских и обра зов них 
уста но ва у Ара ду. На пред
лог Уро ша Не сто ро ви ћа, 
цар ског са вет ни ка и вр хов
ног школ ског над зор ни ка 
свих пра во слав них шко ла 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, 
аустриј ски цар Франц I ће 
на гра ди ти Ар си ће плем
ством. 

Пр ва књи га Еуста хи је Ар

Еустахија је сматрала да једино
просвећенинароди,којиделајура
зумом,могуживетизадовољно.Уз
викивала је: „Благо нашем роду,
кадсвакабудеумеладачитапоуч
некњижице,којих,хвалаБогуима
моих,идоста,исвакидансеумно
жавају. Бог да поживи списатеље,
нека се умножавају, то је нашара
достиблаженство“.

„ЖенскиДоситејОбрадовић“,„на
ук љубитељица“ и „љубитељица
муза“, како су је многи називала,
написала је књигу„удухупросве
титељства“.Еустахијинакњигавр
ви од моралних поука, савета за
васпитање и образовање омлади
не,алиифилозофскихмисли

ЕустахијаАрсић

Ириг
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сић, об ја вље на је 1814. у 
Бу ди му. Реч је књи зи под 
на зи вом Совјет матер
њијпредрагојобојегапола
јуности сербској и вала
хијско. 1814. је сте го ди на 
ко ју је Ан дра Га ври ло вић 
озна чио као пр ву „од ка ко 
се у срп ској књи жев но сти 
ја вља жен ски ња, Срп ки ња 
с пе ром у ру ци, као књи
жев ник“. Еуста хи ји на пр ва 
књи га, по све ће на је Уро шу 
Не сто ро ви ћу, а у пот пи
су, не на ме тљи во је пи са ло 
сочинителница. „Жен ски 
До си теј Об ра до вић“, „на
ук љу би те љи ца“ и „љу би
те љи ца му за“, ка ко су је 
мно ги на зи ва ла, на пи са ла 
је књи гу „у ду ху про све ти
тељ ства“. Еуста хи ји на књи
га вр ви од мо рал них по у
ка, са ве та за вас пи та ње и 
обра зо ва ње омла ди не, али 
и фи ло зоф ских ми сли.
Полезнаја размишље

нија о четирех годишњих
временех об ја ви ла је 1816, 
док  је у Летопису 1829. 
го ди не об ја ви ла на пис Мо
рална поученија. Као што 
би ре кла Маг да ле на Кох, у 
Полезнаја размишљенија
о четирех годишњих вре
менех, Еуста хи ја „раз ма тра 
ве о ма ши ро ку про бле ма ти
ку на гра ни ци фи ло зо фи је, 
ети ке, исто ри је, при род них 
на у ка, ана то ми је, фи зи ке и 
ре ли ги је“. По зи ва ла је же не 
на ак тив ност, де ла ње, чи та
ње књи га, јер ће „чи та њем 
књи га оби ћи све пре де ле 
све та“. „Кто с ра до сти ју не 
про чи та јет књи ги пре му
дреј ше го До си те ја? Же ља 
бла же на го јест, да сва ка 
дје ви ца на у чит исто ри ју, 
ге о гра фи ју, ло ги ку и на ра
во у чи тел ну фи ло со фи ју.“ 
Са ус хи ће њем је је ис пи
си ва ла ре до ве: „Да на шњег 
ју тра до вољ но смо де ла ле 

по хла ду, исто и по под не, 
што пле ви ле, что ма лом 
мо ти чи цом око па ва ле, што 
мла ђе над гле да ле  све то 
слу жи здра вљу, пол зи, из о
би љу и че сти, но ко је од то
пло те, ко је од де ла ња, сад 
смо већ уто мље не, вре ме 
је да сед не мо под др во ли
сто во и пло дом оки ће но, да 
се од мо ри мо и ма ло чи та
мо. Но, мо три те да нас не 
угле да она не мир на гла ва, 
ко ја го во ри ка ко жен ском 
по лу ни је по треб но да учи 
чи та ти и пи са ти, да пи ше 
љу бав ни ци ма пи сма, за 
жен ско је, ве ли пре сли ца. 
Још пра ви не ке ди вље кар
ми не. Ни је, ве ли, за Ма ру 
Итика јерополитика, ни 
за ма гар ца се но. Ве ли ка ти 
хва ла на та квом са ве ту“! 

Еуста хи ја је сма тра ла 
да је ди но про све ће
ни на ро ди, ко ји де ла ју 

ра зу мом, мо гу жи ве ти за до
вољ но. Уз ви ки ва ла је: „Бла
го на шем ро ду, кад сва ка 
бу де уме ла да чи та по уч не 
књи жи це, ко јих, хва ла Бо гу 
има мо их, и до ста, и сва ки 
дан се умно жа ва ју. Бог да 
по жи ви спи са те ље, не ка се 
умно жа ва ју, то је на ша ра
дост и бла жен ство“. 

Ва жно је на гла си ти да су 
вре ме на у ко ји ма је Еуста
хи ја ис пи си ва ла ове ра до
ве, би ла вре ме на у ко ји ма 
за же не, у шко ла ма, ни је 
би ло ме ста. „На те ри то ри
ји Вој во ди не по сто ја ле су 
че ти ри основ не шко ле, али 
ни јед на ни је би ла отво ре на 
за же не. А по што се та да 

на ла зи ло под аустро у гар
ском ад ми ни стра ци јом, 
ово под руч је је би ло знат
но на пред ни је од Ср би је. 
По треб но је би ло да про ђе 
пе де сет го ди на да де вој ке 
до би ју пра во да при ват
но по ла жу за вр шни ис пит 
у сом бор ској шко ли (...) А 
тек је 01. ју на 1871. го ди не 
отво ре на по себ на шко ла за 
де вој ке, ка да су по че ли и 
да их пу но прав но при ма ју 
у учи тељ ску шко лу у Сом
бо ру“.

Срп ска љу би те љи ца му
за, пре ми ну ла је 1843. го
ди не. У ар хи ви Те ке ли ји не 
цр кве, чу ва се пре пис ње
ног те ста мен та. Пре пис је 
ура дио про то је реј Ге ор ги
је Пе тро вић. Иза ње ни је 
оста ло по то ма ка, те Еуста
хи ја сво ју имо ви ну оста вља 
при ја те љи ма, ку мо ви ма, 
хра мо ви ма и цр ква ма у 
Ара ду и Ири гу, жу па ниј ској 
бол ни ци, арад ским срп
ским шко ла ма и Ма ти ци 
срп ској... 

Арад

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: 

„Споменитемјасо
пјесними,
Љубимцимузи,
Тујажертвупотребујем
Благодарности.”

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.

Последња
жеља

Еустахијинживотјебиоприлично
буран.Наиме,трипутасеудавала,
итрипутајеостајалаудовица.Нај
пре, била је удата за трговца Лац
ковића из Копривнице. Други пут
јесталаналудикамен1795,кадаје
склопилабраксаплемићемТомом
Радовановић,изГорњегКарловца.
Накрају,срцеједалаградскомсена
тору,СавиАрсићу,сакојимјесрет
ноживеладвадесетгодинауАраду
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Просветитељкапод
Доситејевимутицајем

ЈУЛИЈАНАРАДИВОЈЕВИЋ

Ју ли ја на Ра ди во је вић ро ђе на је 2. 
ја ну а ра 1798. го ди не у Вр шцу. 
Њен отац, Јо ван Ви ја то вић, био је 

ис так ну ти при пад ник срп ског гра ђан
ства, од бор ник и на стој ник срп ских 
шко ла. Ма ма Ју ли ја ни на би ла је Са ра 
На ко, ко ја је по свој при ли ци би ла цин
цар ског по ре кла. Де тињ ство Ју ли ја ни
но обе ле жи ла је по ро дич на тра ге ди ја. 
У је да на е стој го ди ни, из гу би ће оба 
ро ди те ља. Та да де вој чи ца би ва при
мо ра на да се пре се ли у Беч, код уја ка 
Алек сан дра. Ка ко и са ма ка же, у „Бе чу 
сам про ве ла се дам го ди на и ско ро 
за бо ра ви ла свој ма тер њи је зик. Вра
ћа ју ћи се у до мо ви ну пре ко Пе ште, 
1821, упо зна ла сам се слу чај но са 
Мак сом Ра ди во је ви ћем, гра ђа ни ном и 
кро јач ким мај сто ром, с ко јим сам исте 
го ди не сту пи ла у брак“. У Пе шти се 
Ју ли ја на упо зна је са срп ским пи сци ма 
и от кри ва чу до твор ни свет срп ске књи
жев но сти.

У књи жев не во де оти сну ће се го ди не 
1829. Та да ће из да ти Талију, ма ли срп
ски ал ма нах. Ал ма нах је из дат у 
Пе шти, а по све та је да то ва на 1. мар
том 1829. го ди не. Та ко ће Ју ли ја на 
по ста ти пр ва же на уред ник књи жев ног 
ал ма на ха... По ред то га, Ју ли ја нин 
љу бав ни сти хо ви, ис пи са ни на род ним 
је зи ком, сва ка ко су ука зи ва ли на но ве 
тен ден ци је у срп ској књи жев но сти.

Ју ли ја на од ср ца ал ма нах по све ћу је 
миломродусрпском. До си теј Об ра до
вић, цен трал на фи гу ра про све ти тељ
ства, епо хе ко ја се нај бо ље мо же об ја
сни ти ре чи ма Ема ну и ла Јан ко ви ћа: 
„Ал’ ка мо Ср бљи? Гди сте? Што спа ва
те? Зо ра је, про бу ди те се, вре ме је 
ве ће“, био је њен узор. Са не из ре ци
вом ра до шћу, Ју ли ја на је чи та ла сва 
ње го ва де ла. Сна жан ути цај про све ти
тељ ских иде ја и же ља да до при не се 
осве шће њу срп ског на ро да, на во ди 
мла ду спи са тељ ку да из да је сво ја 
де ла. Ми лом срп ском ро ду, скром на 
књи жев ни ца по ру чу је:

„Уси ље ње на ши уче ни, ко ји се про
све шче ни ју ро да свог тру де, да га дру

гим про све шче них на ро ди ма упо до бе; 
да ло је и ме ни сла бој по вод и сло бо ду 
што год на пи са ти и ро ду свом по кло ни
ти. За то ов де не ка ни ко не оче ки ва 
што год му дро и пре мно го, и нек са мо 
по ми сли, пре нег што чи та ти поч не, да 
сам же на ко ја ни ти с фи ло зо фи јом 
ни ти пак с ви со ким на у ка ма по зна та 
је сам; но са мо од оног што ми при ро да 
и днев но мој труд од ре као ни је, упо
тре бле ни је чи ним. Прем да сам у ино
стра ни на ци ја ви со ке и слав не пи са те
љи це чи та ла; то ми сли ла сам да ни ти 
ме ни ни ти ро ду мом на шко ду би ти 
не ће, ако им са мо из да ле ко сле до ва
ти бу дем“. Ју ли ја пред го вор за вр ша ва 
ре чи ма: „Бу ди да кле, ми ли Ро де! с 
овим ма лим мо јим дел цем за до во љан, 
и опро сти ако ко ју по гре шку и на ђеш“.

С об зи ром да сви ра до ви по ти чу од 
аутор ке ал ма на ха, Талија се, уз Дани
цу, ко ју је уре ђи вао и из да вао Вук Сте
фа но вић Ка ра џић и Банатски алма
нах,ко ји је из да вао Ди ми три је Ти рол, 
убра ја у аутор ске ал ма на хе. Као што 
ис ти че Де ре тић, сви при ло зи у Талији, 
и по ет ски и про зни, по ка зу ју да је ње на 
аутор ка има ла раз ви јен сми сао за 
лир ско, ко ји је до ла зио до из ра жа ја, 
упр кос то ме што је ње на те ма ти ка, у 
скла ду са схва та њи ма епо хе, пре вас
ход но ди дак тич на.

Ју ли ја на се пр вен стве но обра ћа 
жен ском ро ду са са ве ти ма и по у ка ма 
про све ти тељ ских иде ја. По ред три 
про зна тек ста, у Талији се на ла зе и 
де вет пе са ма. Талију кра се пе сме О
благодарности, О женским дужно
стима, Добар савет... Сво је ме сто у 
ал ма на ху про на ла зе и Ода Стевану

Станковићу, ко ји је „у му дро сти ра ван 
Пла то ну/ у го во ру слав ном Ци це ро ну“, 
као и Спомен Доситеја Обрадовића, 
ко ји је „по кри ва ло нам с очи ју ски нуои
му зе с Ели ко на ски нуо и Ср бљи ма 
ми лим учи нио“ и др. 

Ју ли ја на је при ли ком ис пи си ва ња 
сти хо ва, има ла на уму ре чи свог узо ра: 
„Мла да је ду ша по доб на ме ком вос ку: 
у ка кав га ка луп мет неш и са ли јеш, 
она ки образ од ње га на пра виш. Док је 
тај во сак јо ште мек, ла сно га мо жеш 
пре то пи ти, пре ли ти и пре о бра зи ти. 
Чрез ду го вре ме бу де тврд као гво жђе; 
он да се хо ће мно го тру да за пре то пи ти 
га и пре ли ти. К оном шта су чу ли, ако 
јо ште ви де и при кла де не ва ља ле, ако 
не има ју ко га ко ће с њи ма упра вља ти 
и од зла од вра ћа ти, оста ју у пре ва ри и 
у злу, и сва ки дан ви ше утвр ђа ва ју се у 
том и уко ре ња ва ју“. Сто га, сти хо ви 
Ју ли ја не Ра ди во је вић ка зу ју и о мај ка
ма ко је би сво ју де цу тре ба ло вас пи та
ва ти у скла ду са из ре че ним...

„Ти ко ја си мај ка већ по ста ла,
Ко ја с’ син ка све ту по ка за ла,
На ду жност ти сво ју ми слит мо раш,
Ер од те бе ве руј ми за ви си...
...
Обра зо ват’ ср це му уско ри,
И с на у ком на ра ни му па мет,
Јошт у мла де ње го ве го ди не.“

По след ње три пе сме об ја вље не 
су под за јед нич ким на сло вом 
Неколико нових песама и озна

че не су бро је ви ма. Из пи сма Ја ну 
Ко ла ру, на во ди Ги кић Пе тро вић, са зна
је мо да је Ју ли ја на Ра ди во је вић има ла 
у ру ко пи су че тр на ест та ба ка сво јих 
пе са ма, од ко јих су са мо три штам па не 
у ал ма на ху и ко је су, мо гло би се 
услов но ре ћи, пр ве три љу бав не 
пе сме, ко је је код нас штам па ла пе сни
ки ња. Пре о ста ле пе сме ни су, на жа
лост, са чу ва не. 

Мо ра мо на гла си ти да је за раз ли ку 
од Еуста хи је Ар сић, Ју ли ја на има ла 
нео спор но сла би је књи жев но и ху ма
ни стич ко обра зо ва ње. Ме ђу тим, 
ли рич ност и сен ти мен тал ност у Ју ли
ја ни ним пе сма ма је од ли ка по ко јој ова 
спи са те љи ца за у зи ма по себ но ме сто у 
срп ској књи жев но сти. Жи ва ље вић је 
дав не 1901. за бе ле жио: „Узме мо ли у 
об зир он да шња ста ња на ше по е зи је, 
са пје сма ма ове на ше спи са тељ ке, 
мо же мо би ти пот пу но за до вољ ни, а 
не ће мо пре тје ра ти, ако ка же мо да у 
ње ним пје сма ма има ви ше по е зи је, 
не го што је на ла зи мо код доц ни је 
Ми ли це Срп ки ње.“

МорамонагласитидајезаразликуодЕуста
хијеАрсић,Јулијанаималанеоспорнослабије
књижевноихуманистичкообразовање.Међу
тим,лиричностисентименталностуЈулијани
ним песмама је одлика по којој ова списате
љица заузима посебно место у српској књи
жевности

Јулијана се првен
ствено обраћа жен
ском роду са савети
ма и поукама просве
титељскихидеја
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Јесамжена,алисмем!
ДРАГАДЕЈАНОВИЋ

Дра га Де ја но вић, ро ђе на је у Ста рој 
Ка њи жи, 1840. го ди не, у углед ној ку ћи 
адво ка та Жи во ји на Ди ми три је ви ћа. 

По че так обра зо ва ња мла де Дра ге, ве зу је 
се за ин сти тут Вин чи ков у Те ми шва ру. 
Ме ђу тим, због крх ког здра вља, у три на е
стој го ди ни би ва при ну ђе на да се вра ти 
ро ди те љи ма. Го ди не 1961. Дра га по ста је 
су пру га учи те ља Ми ха и ла Дејановићa. Но, 
због оштрих не су гла си ца са све кр вом, 
на пу шта су пру га на кон све га не ко ли ко 
не де ља. 

Ни тре на Дра га ни је жа ли ла. Спа ко ва ла 
је пр тљаг и од лу чи ла да на ста ви шко ло ва
ње у Пе шти. Од ла зак у Пе шту пред ста вља 
зна чај ну пре крет ни цу у ње ном жи во ту. Дра
га ће у Пе шти упо зна ти осни ва че и чла но ве 
Ује ди ње не омла ди не срп ске, а не ду го 
за тим, по ста ће њен члан. Ује ди ње на омла
ди на срп ска, на и ме, има ла је за циљ пр о
све ћи ва ње Ср ба кр оз раз вој кул ту ре и 
обра зо ва ње. До вољ но је ре ћи да је Дра га 
при па да ла та квој орга ни за ци ји у окви ру 
ко је је ста са ло ви ше пи са ца, ко ји чи не 
је згро срп ског ро ман ти зма: Јо ван Илић, 
Јо ван Јо ва но вић Змај, Ђу ра Јак шић, Ла за 
Ко стић, Сто јан Но ва ко вић, Ми ли ца Сто ја
ди но вић Срп ки ња, Јо ван Сун де чић, Ми ло
рад П. Шап ча нин, Јо ван Гр чић  Ми лен ко, 
Ми лан Ку јун цић, Ко ста Ру ва рац и дру ги. 
Ова мла да же на би ла је остра шће ни за го
вор ник жен ске рав но прав но сти. Гр че ви то 
се бо ри ла и за ла га ла за нео п ход ност обра
зо ва ња жен ске де це и њи хо ву еко ном ску 
са мо стал ност. Ње на пре да ва ња су се 
углав ном за сни ва ла на кри ти ци срп ских 
же на због па сив но сти, не за ин те ре со ва но
сти и по кор но сти. Тек сто ви и пре да ва ња 
ко ји ма се за ла га ла за бу ђе ње срп ских 
же на, штам па ни су у „Ма ти ци“ и „Мла дој 
Ср ба ди ји“.

Дра га Де ја но вић, би ла је и глу ми ца, но, 
ње на глу мач ка ка ри је ра оста је не за па же
на. На да ска ма ко је жи вот зна че, за и гра ла 
је 27. ав гу ста 1862. го ди не у уло зи Рок сан
де Ду ка ти ће ве у Бе не дик со вом де лу Док
торЗољић. По сле го ди ну да на пре ла зи у 
Бе о град, у На род но по зо ри ште. На жа лост, 
у Бе о гра ду ће ви ше пре во ди ти тек сто ве са 
не мач ког, но што ће игра ти. На кон цу, од лу
чу је се за пр о свет ну стру ку и по ла же учи

тељ ски ис пит. Љу бав је вра ћа у Бе чеј, 
1865. ка да пру жа ру ку по ми ре ња сво ме 
су пру гу.

Све стра на Дра га, ипак је нај ве шти ја 
би ла у пи са њу по е зи је. Пр ве пе сме штам
па ла је у „Да ни ци“, а ка сни је и у „За ста ви“,
„Ја во ру“ и др. Ро до љу би вом по е зи јом 
же ле ла је да „пр о бу ди на род ну са мо свест“.  
Ње них 45 пе са ма об ја вље не су 1869. го ди
не, под за јед нич ким на зи вом СписиДраге
Дејановић. По крај Списа, на пи са ла је и 
при по вет ку Свећенику у Марлаку, за тим 
дра му ДеобаЈакшића, рас пра ву о хи ги је ни 
Мати и не ко ли ко не до вр ше них пр о зних 
де ла и пе са ма.

Чи ни се да љу бав на по е зи ја Дра ги Де ја
но вић до но си нај ве ћу сла ву. Као што 
Па вло вић ка же ова пе сни ки ња „от кри ва 
сво ја чув ства са отво ре но шћу ко ја је нео
бич на за на шу же ну оног вре ме на. Она 
го во ри не по сред но о сво јој љу бав ној жуд
њи, опе ва те ле сне ча ри му шкар ца, по пут 
не ке же не на шег до ба...“ Јед на од нај по
зна ти јих, те и да нас по пу лар на, је сте пе сма 

Не знам зна ли, по зна та и под на зи вом 
Јед но мом че цр на ока:

Једномомчецрнаока
наусницамали,
допалосесрцумоме,
ал’он—незнам,знали!

Дођек’мени,погледаме,
погледимували,
раздробисесрцемоје
ал’он—незнам,знали!

Радобихмурекла:душо!
Анђелитедали,
датељубимкаоживот!
Ал’он—незнам,знали!

Јауздишемдању,ноћу,
тугадамесвали;
јагаљубимизсведуше—
ал’он—незнам,знали!

Че сто су Дра гу по ре ди ли са Сто ја ди но
вић Срп ки њом. Хла пец  Ђор ђе вић ис ти че 
да су њих две „на ше нај по зна ти је жен ске 
лич но сти омла дин ског до ба, ако не уоп ште. 
Али ка ква је раз ли ка из ме ђу Дра ге и уло ге 
врд нич ке ви ле. Ми ли ца ле па, скром на, 
по кор на, без ини ци ја ти ве и ср ча но сти 
др жа ла се по мо ра лу на ших на род них 
пе са ма‚ да ни је ви ла да гле да у обла ке, 
не го де вој ка да гле да пре да се’“. На спрам 
Ми ли це, да кле, ста ја ла је по но сна, ен ту зи
ја стич на и енер гич на Дра га.

За крај, до вољ но је спо ме ну ти, да је 
Јо ван Скер лић, по знат по брит ком и 
оштром пе ру, ис ка зао ве ли ко оду ше вље ње 
ка да је реч о ства ра ла штву Дра ге Де ја но
вић. Скер лић је на зи ва пр вом срп ском 
фе ми нист ки њом, ко ја се отво ре но бо ри ла 
за рав но прав ност же на у Ср би ји, а за ње не 
књи ге ОеманципацијиСрпкиња, Дветри
речиоСрпкињама и Српскиммајкама ис та
као је да „иду у ва жни је пр о из во де омла
дин ског фе ми ни зма“. Ви ше од по е зи је 
Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, по што вао 
је пе сме из збир ке СписиДрагеДејановић. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, Дра га је би ла 
„да ро ви та и па мет на же на ко ја је има ла 
по ле та, иде а ли зма, ши рих ви ди ка, во ље и 
спо соб но сти за рад, све те ства ри та ко рет
ке код па сив них, по лу о ри јен тал них срп ских 
же на“. С раз ло гом је Дра га Де ја но вић оста
ла упам ће на по ре чи ма: Је сам же на, али 
смем! Сме ла је Дра га и де ла ла је, али 
жи вот јој бе ше крат ког ве ка... Жи вот мла де 
Дра ге га си се на кон дру гог по ро ђа ја, у три
де сет и пр вој го ди ни.

СразлогомјеДрагаДејановићосталаупамћенапоречима:Јесамжена,
алисмем!СмелајеДрагаиделалаје,алиживотјојбешекраткогвека...
ЖивотмладеДраге гаси се након другог порођаја, у тридесет и првој
години

Грчевитосеборилаизалагалазанеопходност
образовања женске деце и њихову економску
самосталност.Њенапредавањасусеуглавном
засниваланакритицисрпскихженазбогпасив
ности,незаинтересованостиипокорности

ДрагаДејановић

Пројекат„Српскесписатељицекрозисторију“реализујеУГ„ПрвисрпскиновинарДимитријеДавидовић“
узпомоћГрадскеуправезакултуру,спортиомладинуГрадаСремскаМитровица.
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Одкројачнице
докњижаре Пише:

МаријаВукајловић

АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

Зана тлиј ска ули ца је, наро чи то 
кра јем 19. века и првих деце ни
ја 20. века била живо место, где 

је била скон цен три са на занат ска про
из вод ња у гра ду. Број не занат ске рад
ње, крч ме, бифеи, шпе це ра ји, дућа ни, 
трго ви не на вели ко и мало, мага ци ни 
и подру ми пића нала зи ли су се јед
ни до дру гих у неве ли кој ули ци која 
је пове зи ва ла запад ни при лаз гра ду, 
Ста ри мост, Рибар ску оба лу са Жит
ним тргом и цен тром гра да. Изглед 
овог дела митро вач ке варо ши у то 
вре ме кра си ле су рад ња до рад ње: 
папу џи је, кујун џи је, боја џи је, сај џи
је, бер бе ри, опан ча ри, ужа ри, сара чи, 
чет ка ри, вуно вла ча ри, каме но ре сци, 
ста кло ре сци, сто ла ри, лима ри са сво
јом живо пи сном робом. Тешко се могу 
набро ја ти сви зана ти и зана тли је, који 
су обе ле жи ли јед но раз до бље у еко
ном ском живо ту гра да. Мно ги зана ти и 
рад ње више не посто је, ишче зли су на 
уда ру инду стри ја ли за ци је и тех нич ко
тех но ло шког раз во ја. На ћошку пре ма 
цркве ној пор ти Мале цркве на Сави, на 
месту укр шта ња Зана тлиј ске и дана
шње Музеј ске ули це нала зи ла се нека
да чуве на кафа на Пере Мило ше ви ћа
Мачва.

Како је била на добром месту, кућу 
на ћошку купу је Рада Бељан ски и уме
сто кафа не отва ра сво ју кро јач ку ради

о ни цу за изра ду мушких оде ла уз већ 
посто је ће шнај дер ске рад ње Раде 
Лази ћа, хернкро ја ча Саве Козо ба ри ћа 
и број них кро ја ча паор ске оде ће. 
Солид но зида на кућа, већ тада је по 
чуве њу била ста ра више од шезде сет 
годи на, мада се њена ста ри на данас 
тешко може рас по зна ти скри ве на иза 
савре ме не фаса де. При ли ком доград
ње 1930. годи не кућа је у тада вла да ју
ћем сти лу модер ни зма доби ла над зи
дак у кров ном вен цу и широ ке хори
зон тал не спој ни це на фаса ди. Није 
позна то да ли је ста ри ја фаса да има ла 
карак те ри стич ни орна мен тал ни украс 
око про зо ра, као стил ско обе леж је 
вре ме на коме је при па да ла, нити када 
је кућа доби ла локал са метал ним 
роло ом. Тада су при ли ком гра ђе вин
ских радо ва око про зо ра ура ђе ни нови 
гео ме триј ски окви ри у сти лу касне 
сеце си је, који су заме ни ли рани је 
укра се, чиме кућа губи сва ки траг ста
ри је архи тек ту ре. Поло жај на пла цу 
тра пе за сте осно ве омо гу ћио је излаз 
на две ули це и јед но сока че, са засе че
ним делом на углу и ула зом за локал.

Нова рад ња је брзо поче ла да ужи ва 
бла го де ти свог поло жа ја. Мешта ни 
окол них села, наро чи то Лаћар ка, 
Кузми на и Мар ти на ца, који су у варош 
дола зи ли послом наста вља ли су да 
свра ћа ју, уме сто у кафа ну, сада у кро

Какојебила
надобромместу,

кућунаћошкукупује
РадаБељански
иуместокафане

отварасвојукројачку
радионицузаизраду
мушкиходелаузвећ
постојећешнајдерске
радњеРадеЛазића,
хернкројачаСаве

Козобарићаибројних
кројачапаорскеодеће
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јач ку рад њу не би ли се окре пи ли од 
напор ног пута, кат кад и пеши це. Деша
ва ло се често да ови пут ни ци намер
ни ци, који су у град дошли дру гим 
послом пого де и шиће код мај сто ра, 
који им је, тако успут узи мао меру. Уви
дев ши потре бе сеља ка, који ма је било 
тешко да напу шта ју пољ ске радо ве и 
дола зе у град на про бе, Рада је међу 
први ма у гра ду увео неку врсту кон
фек ци је пра ве ћи уна пред оде ла за 
про да ју, како би сво јим муште ри ја ма 
могао да пону ди већ гото ва оде ла. 
Рада је сво је вре ме но посе ћи вао загре
бач ки Велесајам, где је и изла гао. Пра
тио је мод на кре та ња при ме њу ју ћи их 
у вла сти тој кон фек ци ји, а роба са ети
ке том КројачРадаБељански пако ва ла 
се у папир са нази вом фир ме овог 
напред ног кро ја ча у гра ду. Пове ћа ње 
оби ма посла ства ра малу ману фак ту
ру, а ради о ни ца у дво ри шту за шиве
ње и пегле рај почи ње да бро ји и по 
десе так рад ни ка и неко ли ко шегр та са 
села. Цело куп ни кро јач ки део посла 
радио је глав ни шнај дер Рада на што
фли у лока лу, где су виси ла већ гото ва 
оде ла. Зана тлиј ски део гра да је тих 
пред рат них годи на живео сво јим осо
бе ним живо том уз оба ве зна оку пља ња 
на пау зи за ручак у Златномјеленуна 
углу пре ма Жит ном тргу и зајед нич ке 
изле те, где су јача ли сво ја при ја тељ
ства.

Поро ди ца Бељан ски је живе ла прво 
у Шећер сока ку, где су рође на нека од 
деце Раде и Ката ри не Бељан ски. Две 
деце ни је кро јач ка рад ња је са успе хом 
ради ла све до почет ка четр де се тих 
годи на про шлог века, који ће бити тра
гич ни за кро јач ког мај сто ра Раду 
Бељан ског. На дан 30. авгу ста 1942. 
годи не стре љан је међу оста ли ма у 
масов ним погу бље њи ма на митро вач
ком гро бљу. После рата насту пи ле су 
нове нево ље за већ постра да лу поро
ди цу у виду оду зи ма ња имо ви не. Дав
но, на сај му купље ни сви ле ни конац у 
зали ха ма, дра го цен и вео ма тра жен 
због јачи не ште па, који је гаран то вао, 
спа са ва поро ди цу од гла ди током годи
на оску ди це, као нај си гур ни ји капи тал 
јед ног кро ја ча. Рад кро јач ке рад ње 
после рата наста вља Ката ри нин брат 
Нико ла Сми ља нић, а потом његов унук 
Нико ла, тако се тра ди ци ја кро јач ког 
зана та одр жа ла у кући чита вих пола 
века до седам де се тих годи на.

Син Слав ко је волео глу му, којом се 
још као гим на зи ја лац бавио у митро
вач ком позо ри шту. Напу стив ши сту ди
је књи жев но сти у Загре бу завр шио је 
ФОН и поста је дирек тор љубљан ског 
позо ри шта Драма.Оти снув ши се сва
ко на сво ју стра ну, брат Слав ко у Сло
ве ни ју, сестре Зага и Зори ца у Сом бор 
и Митро ви цу, у кући оста је Боја на са 
сво јом поро ди цом, супру гом суди јом 
Или јом Крти нић и децом.

Локал на углу вре ме ном је од тапе
та ри је Тодо ро вић, пре ко фото граф ске 
рад ње Бате Стан ко ви ћа, пиљар ни це, 
нај ду же деце ни ју и по био апо те ка до 
суве нир ни це Ћошкић. Током 2005. 
годи не Алек сан дра Крти нић отва ра 
књи жа ру Бук бар, која је јед но вре ме 

била једи на про дав ни ца књи га у гра ду. 
Насле див ши од деде пред у зет нич ки 
дар, про стор књи жа ре допу њу је чај џи
ни цом, па љуби те љи писа не речи могу 
уз чај и ода бра ну музи ку сло бод но да 
се упо зна ју са садр жа јем књи га. Наста
ла изби ја њем новог лока ла поред већ 
посто је ћег, чиме кућа већим делом 
поста је послов ни про стор књи жа ра 
пока зу је осо бе ни спој модер ног дизај
на и тра ди ци о нал них еле ме на та. 
Видљи ва је потре ба да се опле ме ни 
про стор ства ра њем топлог, дома ћег 
амби јен та оли че ног у при су ству јед не 
кру шне и каље ве пећи, мно штвом 
анти квар них дета ља, ста рин ског наме
шта ја, осли ка них сто ли ца и дрве них 
скулп ту ра Сло бо да на Вуле ти ћа Фику
са. Два де се так врста чаје ва у рин фу
зи, наба вље них из Кућечаја, швај цар
ских кафа, пре ко зиме кува но вино са 
каран фи ли ћем, пону да је која овај 
про стор раз ли ку је од дру гих. У детињ
ству Сања је сања ла о вла сти тој 
посла сти чар ни ци или фото граф ској 
рад њи. Пла ни ра анти квар ни цу и дечи
ји кутак уз већ уста ље не књи жев не 
вече ри, про мо ци је и пре да ва ња у 
песнич ком дво ри шту. 

Зана тлиј ска ули ца је била место, где 
се на нај жи во пи сни ји начин могла 
виде ти занат ска делат ност гра да. Оби
ло ва ла је поред занат ских рад њи, 
кафа на ма, од којих су позна те поред 
Мачве, још Триполис, ХајдукСтанко,
Код Вује, Златни јелен, али је била 
позна та и по град ском купа ти лу, 
фабри ци обу ће Дијана, штам па ри ји 
Србија д.д., Занат ском дому. Изме ђу 
два рата митро вач ке зана тли је су соп
стве ним сред стви ма поди гле у самој 
Зана тлиј ској ули ци свој Занат ски дом. 
За њего во поди за ње био је фор ми ран 
посе бан одбор и осно ван намен ски 
добро вољ ни фонд. У холу Занат ског 
дома сто ји мер мер на пло ча са укле са
ним име ни ма нај ве ћих при ло жни ка, а 
град њу су помо гла и број на удру же ња 
и уста но ве: Дунав ска бано ви на, Занат
ска комо ра Бео град, Окру жни одбор 
занат ског удру же ња Шид, Рума и 
Срем ска Митро ви ца. 

Данас у Зана тлиј ској ули ци нема 
више рад њи које су при па да ле ста рим, 
неста лим зана ти ма. Заме ни ле су их 
про дав ни це гото ве инду стриј ске робе, 
водо ин ста ла тер ског мате ри ја ла, сер
ви си за про да ју и поправ ку ком пју те ра, 
про дав ни це пла стич не робе и обу ће, 
пољо при вред не апо те ке, модер ни 
кафи ћи, коми си он, салон наме шта ја, 
аутошко ла, фоторад ња. фри зер ски 
салон, цве ћа ра, часов ни чар, ста кло
ре зац и оштрач. У ком плет но рекон
стру и са ној ста рој згра ди Златнијелен 
на месту нека да шње кафа не нала зи 
се про дав ни ца спорт ске обу ће Ђак. У 
новом тржном цен тру отво рен је кафе 
бар Златнијелен, као вид сећа ња на 
тра ди ци ју овог дела гра да и пре по зна
тљи во име, а књи жа ра Бук бар још 
увек одо ле ва, већ више од јед не деце
ни је све већој попла ви елек трон ских 
меди ја. 

Уследећемброју:
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Децитребапружитидобарпример
Про шле годи не се 

Основ на шко ла „Све
ти Сава“ из Срем ске 

Митро ви це укљу чи ла у про
грам Зачистијеи зеленије
школеуВојводини, на челу 
са настав ни цом био ло ги
је Сне жа ном Павли чић као 
коор ди на то ром и била међу 
16 награ ђе них. Уче ни ци који 
су уче ство ва ли у изра ди 
про јек та су награ ђе ни јед но
днев ним изле том. Ишло је 
24 уче ни ка, иако је број оних 
који су уче ство ва ли у изра
ди про јек та био већи. Посе
ти ли су Стра жи ло во где су 
уче ство ва ли у ради о ни ци 
Осетиприроду, Спе ци јал ни 
резер ват при ро де Ковиљ ско 
– петро ва ра дин ски рит где 
су нау чи ли мно го о воде
ном биљ ном и живо тињ ском 
све ту, оби шли Срем ске Кар
лов це и излет завр ши ли у 
Еко ло шком цен тру, седи шту 
Покре та гора на. Дожи ве ли 
су јед но сјај но иску ство и 
доби ли под сти цај за даљи 
труд и рад.

 У окви ру про гра ма је  
оформ љен  Еко тим, у ком 
су била по два ђака из сва
ког оде ље ња у шко ли. Сре
ђи ва ли су учи о ни це, дво ри
ште, сади ли цве ће и дрве ће. 
Члан Еко тима је била и учи
те љи ца Сан дра Зорић са 
сво јим уче ни ци ма, које смо 
посе ти ли на часу ликов ног. 
Сада су вели ки, иду у четвр
ти раз ред. Док су деца при

пре ма ла мате ри јал за рад, 
чепо ве фла ша, слам чи це 
и слич не пред ме те од којих 
ће сво јом кре а тив ни им умо
ви ма и вред ним ручи ца ма 
напра ви ти пра ва умет нич
ка дела, раз го ва ра ли смо 
о еко ло ги ји. Зна ју да је то 
наука о природи, али прво 
што им пад не на памет кад 
се спо ме не реч еко ло ги ја је 
заштитаприроде. Деца су 
све сна да је при ро да угро
же на и да је тре ба зашти ти
ти, иако је зашти та живот не 

сре ди не само јед на од обла
сти који ма се еко ло ги ја као 
нау ка бави. Одго ва ра ју да је 
важно да при ро да и око ли на 
у којој живи мо буде чиста, 
не смо због нас, да би нама 
било боље већ и због оста
лих живих бића, биља ка, 
живо ти ња и пти ца. 

– Када бисмо пре ста ли 
да води мо рачу на о томе 
где баца мо сме ће, не бисмо 
има ли куда да шета мо ни 
где да се купа мо, кажу уче
ни ци. 

При ча ли смо о очу ва њу 
живот не сре ди не при ли ком 
сва ко днев них актив но сти, 
као на при мер о бес по треб
ном оти ца њу воде док  перу 
зуби ће. Поно сно су рекли 
како тад затва ра ју сла ви
ну и то не само зато да не 
бисмо пла ћа ли већи рачун 
за воду, него зато што на тај 
начин чиста и неу по тре бље
на вода оде у кана ли за ци ју, 
а ода тле у реку.   

– Зна чај не су ради о ни це. 
Било би добро да увек буду 
чла но ви таквог тима и да 
се баве тим актив но сти ма. 
Када је шко ла доби ла сад
ни це било им је изу зет но 
забав но, јер деца воле да 
уче ству ју, не само у рад ним 
акци ја ма типа саку пља ње 
папи ра и фла ша. У шко ли 
се тру ди мо да их осве сти
мо у том прав цу да мно го 
мате ри ја ла може, уме сто да 
се баци, да буде иско ри шће
но и да се од тога напра ви 
нешто лепо. За сада су мали 
да би раз у ме ли ту про бле
ма ти ку у цело сти, али све 
може кроз игру да се постиг
не. За усва ја ње добрих 
нави ка јесте пра ви моме нат, 
и зато је јако важно какав им 
при мер даје мо соп стве ним 
пона ша њем, рекла је учи те
љи ца Сан дра Зорић.

 Т.С.

УчитељицаСандраЗорићсаученицима

Радовиученика
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Посебни

Фуд бал ска првен ства у Евро пи се 
захук та ва ју. После лет ње пау зе 
и заба ве у виду Свет ског првен

ства у Руси ји, на реду су стан дард на 
викенд изда ња и так ми че ња у европ
ским купо ви ма. Нека ко се као нај за ни
мљи ви ја, исти че енгле ска Пре ми јер 
лига. Не толи ко по ква ли те ту фуд ба ла, 
коли ко по број ним деша ва њи ма како 
на тере ну, тако и ван њега.

Сезо на у Енгле ској је има ла доне кле 
оче ки ван поче так. Ман че стер Сити, 
Ливер пул и Чел зи доми ни ра ју и наја
вљу ју јед ну узбу дљи ву сезо ну.

Ипак, да не буде све уоби ча је но, 
побри нуо се Ман че стер Јунај тед. Напа
ће ни Мури њо са сво јом четом раз би је
не бан де, нала зи се на 10. месту уз три 
пора за у првих седам кола. У вре ме док 
се овај број штам пао, још је био тре нер 
Ман че сте ра, али како ства ри сто је, 
Посеб ни (како га зову на Остр ву) би 
врло брзо могао да лети из клу ба.

Без обзи ра шта неки мисли ли о њему, 
Жозе Мури њо је један од нај ве ћих фуд
бал ских тре не ра дана шњи це. Човек 
који још није бли зу зала ска кари је ре, је 
до сада осво јио осам титу ла прва ка 
раде ћи у Пор ту га лу, Енгле ској, Ита ли ји 
и Шпа ни ји. Нима ло наив на фуд бал ска 
првен ства. Ако се на то дода ју и две 
титу ле Лиге шам пи о на и Лиге Евро пе, 
јасно је о каквом се струч ња ку ради.

Јав ност је углав ном поде ље на на 
оне што га воле и оне што не могу очи
ма да га виде. Струч њак који је почео 
свој пут ка успе ху као пре во ди лац и 
помоћ ник Боби ја Роб со на док је овај 
радио у Пор ту га лу и Шпа ни ји, ода је 

ути сак хари зма тич ног, али на момен те 
и пре по тент ног чове ка. Кон фе рен ци је 
за нови на ре које одр жа ва су посеб на 
при ча. Често се слу жи пси хо ло шким 
игра ма и неким изја ва ма успе ва да 
пре ба ци при ти сак на про тив ни ка и да 
га про во ци ра. Оста ле су упам ће не 
њего ве кон стант не рас пра ве са Арсе
ном Вен ге ром, који је, иако ода је ути сак 
одме ре ног госпо ди на, често знао да 
насед не на њего ве про во ка ци је.

Чиње ни ца је да је Мури њо мај стор 
свог зана та. Пре све га одли чан так ти
чар али и пси хо лог. Уме да утег не еки пу 
и да од игра ча ство ри вој ни ке који кида
ју на тере ну. На кра ју кра је ва, како би 
дру га чи је постао шам пи он Евро пе са 
Пор том и Интер ом?

Шта је онда пошло по злу у њего вој 
епи зо ди у Ман че сте ру? Могло би се 
рећи да је дошао у незго дан час. Чиње
ни ца је да је Јунај тед у кана лу још од 
одла ска Алек са Фер гу со на. Попу лар ни 
Фер ги је деце ни ја ма био глав на полу га 
изме ђу игра ча и упра ве клу ба. Њего
вим одла ском, орга ни за ци ја је пољу
ља на из теме ља. У сле де ћих неко ли ко 
годи на, клуб је довео за тре не ра прво 
Деј ви да Моје са (са којим није имао 
пуно стр пље ња) а затим Ван Гала. 
Лутао је спорт ски дирек тор по фудбал
ској пијаци, био пред мет под сме ха, 
дово ђе ни су игра чи као на тра ци. Било 
је ту озбиљ них паце ра који су се врло 
брзо пока за ли као лош избор. Затим је 
дове ден Жозе Мури њо, који је у више 
навра та напо ми њао да му је Ман че
стер неис пу њен сан. Можда би било 
боље да су га дове ли одмах по одла ску 

Фер ги ја, ова ко, упао је у живо бла то.
Један од нај ве ћих раз ло га лоше игре 

Јунај те да је сукоб изме ђу Мури ња и 
Пола Пог бе. То је исти онај Пог ба којег 
је Фер гу сон одје бао из клу ба чим је 
видео о каквом се мен тал ном скло пу 
ради. Руку на срце, човек ствар но не 
изгле да као неко ко воли да кори сти 
мозак. По пона ша њу је сли чан памет
ници Бало те ли ју. Ако мене пита те, и 
игра му је таква. Уз чиње ни цу да има 
огро ман потен ци јал и да би могао да 
буде један од нај бо љих свет ских игра
ча, човек је у зад ње три годи не оди грао 
једва 20 добрих утак ми ца. Оти шао је из 
Јунај те да у Јувен тус па се онда за 
огром не паре вра тио у исти клуб. Сада 
би опет да иде. Чак се спо ми ње и 
Јувен тус мада он каже да хоће у Бар се
ло ну. Све у све му, један живо пи сни лик 
који има сре ћу да му је мена џер чуве ни 
Мино Рајо ла који држи у шаци пола 
европ ског фуд бал ског све та.

Елем, ако је Мури њо и могао да 
укро ти јед ног Дрог бу, Ибра хи мо
ви ћа и Ронал да, са овим ће тешко 

иза ћи на крај. То су ти лико ви са избе
зу мље ним погле дом са који ма никад не 
знаш на чему си. Могло би се рећи да 
је и он на неки начин посебан. Што је 
нај го ре, газде су се избе ке љи ле 100 
мили о на и сад ни они не зна ју шта ће с 
њим. Мили на јед на. Јасно је да сукоб 
тре не ра и нај ску пљег игра ча у еки пи 
има погу бан ути цај на атмос фе ру у 
свла чи о ни ци. Неко ће мора ти да лети. 
Сезо на је уве ли ко поче ла, а нај ве ћу 
цену могли би да пла те нави ја чи Јунај
те да.

Fo
to
:A

FP
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КАРАТЕКЛУБСИРМИУМ

17медаљазаМитровчане

У неде љу, 30. сеп тем бра, 
у Теме ри ну одр жан је 
16. Интер на ци о нал ни 

опен тур нир у кара теу. Уче
ство ва ло је 22 клу ба, са пре
ко 230 так ми ча ра, а Кара те 
клуб Сир ми ум је насту пио са 
11 так ми ча ра. С обзи ром на 
то да је ово прво так ми че ње 
у дру гој поло ви ни так ми чар

ске сезо не, још увек је у току 
фаза при пре ма за пред сто је
ћа так ми че ња као што је Куп 
Вој во ди не и Куп Срби је.

Так ми ча ри Кара те клу ба 
Сир ми ум су осво ји ли 17 меда
ља, од којих шест злат них, 
пет сре бр них и шест брон за
них. Злат не меда ље осво ји ли 
су Мла ден Мар ко вић, Нико ла 

Милин ко вић, еки па: Вука шин 
Кри во ши ја, Нема ња Жунић, 
Урош Милин ко вић, еки па: 
Бошко Ћирић, Вук Петро
вић, Нема ња Жунић, еки па: 
Срђан Илић, Вук Петро вић, 
Тама ра Нико лов ска, еки па: 
Мла ден Мар ко вић, Бошко 
Ћирић, Тама ра Нико лов ска. 
Сре бр ну меда љу осво ји ли 

су Вука шин Кри во ши ја, Урош 
Милин ко вић, Нема ња Жунић, 
Тама ра Нико лов ска ,еки па: 
Лука Јокић, Мла ден Мар ко
вић, Урош Милин ко вић. Брон
за не меда ље су осво ји ли: 
Вук Петро вић, Срђан Илић, 
Милош Гачич и еки па: Вук 
Петро вић, Нема ња Жунић, 
Срђан Илић.

ТЕКВОДНОКЛУБЗМАЈ

Златоимеђу
сениорима
Поста ло је уоби ча је но да се 

мла ди члан Теквон до клу ба 
Змај из Пећи на ца, шесна е

сто го ди шњи Сте фан Мар ко вић, 
са сва ког так ми че ња вра ћа са 
новом меда љом, нај че шће злат
ном. Недав но је у  Бео гра ду одр
жа но Првен ство Срби је за мла ђе 
сени о ре (до 21 годи не), на којем 
се Мар ко вић оки тио злат ном 
меда љом у кате го ри ји до 54 кило
гра ма.

– До злат не меда ље сам дошао 
после побе да 8:4 над Зора ном 
Коке зом (ТК Шабац) и 23:10 над 
Нико лом Цве ти ћем (ТК Феникс, 
Бео град). Иако сам се у току тре
ће рун де послед њег меча повре
дио, ипак сам успео да на кра ју 
меча пове ћам пред ност и оки тим 
се зла том. Ово ми је прво так ми
че ње у сени ор ској кон ку рен ци ји, у 
којој сам био убе дљи во нај мла ђи 
– каже Сте фан.

Сте фа нов тре нер Бори слав 
Крстић, каже да Сте фан наста
вља кон ти ну и тет сјај них резул та
та.

– Овим успе хом при бли жио се 

на корак од ква ли фи ка ци ја за 
Првен ство Евро пе и сви се нада
мо да ће пећи нач ку општи ну уско
ро успе шно пред ста вља ти и на 
међу на род ном нивоу – опти ми ста 
је Крстић.

Сте фан Мар ко вић је у децем
бру про шле годи не добио и годи
шњу награ ду Спорт ског саве за 
Раз вој спор то ва, као нај бо љи 
спор ти ста јуни ор у пећи нач кој 
општи ни у 2017. годи ни.

СтефанМарковић

ФИТНЕСКЛУБТОПФОРМА

ДуњаиИсидорана
Европскомпрвенству

Две так ми чар ке Фит нес клу ба Топ фор ма из Шима
но ва ца, Дуња Радо са вље вић и Иси до ра Савић, 
поста ле су чла ни це репре зен та ци је Срби је у деч

јем фит не су и пред ста вља ће нашу земљу на пред сто
је ћем Европ ском првен ству, које ће бити одр жа но 7. 
окто бра у Новом Саду.

Како сто ји у обра зло же њу Саве за Срби је за боди 
бил динг, фит нес, боди фит нес и аеро бик, мла де шима
но вач ке так ми чар ке су испу ни ле услов да поста ну чла
ни це репре зен та ци је на осно ву доса да шњих резул та та 
које су оства ри ле на држав ним так ми че њи ма.

Пре насту па на Европ ском првен ству, Дуња и Иси до
ра биле су на посеб ним при пре мама у хоте лу Трим, 
Заво да за спорт Репу бли ке Срби је, где су наше репре
зен та тив це за пред сто је ће так ми че ње при пре ма ли 
селек тор деч је репре зен та ци је Срби је Мари се ла Гран
дић и тре нер Маја Радо са вље вић.
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Марадик: Сло га (М) – ЧСК 
1:0; Ривица: Пла ни нац – Борац 
2:3; Крчедин: Фру шко го рац – 
Рад нич ки 1:3; Нови Сланка
мен: Дунав – Цар Урош 2:0; 
Сло га (К) је била сло бод на.

01. Цар Урош 5 4 0 1 16:7 12
02. Дунав 4 4 0 0 9:2 12
03. Рад нич ки 5 3 2 0 12:4 11
04. ЧСК 4 1 2 1 9:6 5
05. Борац 4 1 2 1 7:8 5
06. Сло га (М) 5 1 2 2 8:13 5
07. Фру шког. 4 1 0 3 5:10 3
08. Сло га (К) 4 1 0 3 4:12 3
09. Пла ни нац 5 0 0 5 3:11 0

Добановци: Будућ ност – 
Инђи ја 0:1; Београд: Син ђе лић 
– Бежа ни ја 3:0; Чајетина: Зла
ти бор – Нови Пазар 2:0; Ива
њица: Јавор – Рад нич ки 1923 
су игра ли у поне де љак; Горњи 
Милановац: Мета лац – Борац 
2:1; Жарково: ОФК Жар ко во – 
Сло бо да 2:0; Сента: ТСЦ – 
Теле оп тик 3:0; Бечеј: Бечеј 
1918 – Тра јал 1:0.

01. Инђи ја 9 8 1 0 17:2 25
02. Зла ти бор 9 7 1 1 18:5 22
03. Син ђе лић 9 6 3 0 12:3 21
04. Бежа ни ја 9 5 1 3 14:8 16
05. Јавор 8 4 3 1 14:6 15
06. Мета лац 9 3 5 1 9:6 14
07. ТСЦ 9 3 4 2 10:9 13
08. ОФК Жар ко. 9 3 2 4 10:9 11
09. Рад нич ки 8 3 1 4 5:7 10
10. Будућ ност 9 2 3 4 7:7 9
11. Теле оп тик 9 2 3 4 6:13 9
12. Бечеј 9 3 0 6 8:17 9
13. Борац 9 1 4 4 5:14 7
14. Тра јал 9 1 3 5 3:9 6
15. Н. Пазар 9 0 4 5 3:11 4
16. Сло бо да 9 0 2 7 3:18 2

Беочин: Цемент – Хај дук 
1912 0:2; Суботица: Бач ка 1901 
– Брат ство 1946 1:3; Нови Сад: 
Црве на Зве зда – Рад нич ки (СМ) 
1:1; Стари Бановци: Дунав – 
Рад нич ки (НП) 0:0; Сакуле: 
Борац – Дина мо 1945 10.окт; 
Нови Бановци: Омла ди нац – 
ЧСК Пива ра 1:0; Нови Сад: 
Кабел – Мла дост 5:0; Панчево: 
Желе зни чар – Србо бран 0:1; 
Зрењанин: Рад нич ки (З) – ОФК 
Вршац 10.окт.

01. Хај дук 8 7 1 0 11:0 22
02. Омла ди нац 8 6 1 1 11:4 19
03. Кабел 8 5 2 1 17:8 17
04. Брат ство 8 5 1 2 14:10 16
05. Дина мо 7 4 2 1 10:4 14
06. Желе зни чар 8 4 2 2 7:4 14
07. Рад ни. (З) 7 3 4 0 8:2 13
08. Дунав 8 3 3 2 9:5 12
09. Ц. Зве зда 8 3 2 3 9:7 11
10. ОФК Вршац 7 3 0 4 8:8 9
11. Рад ни. (СМ) 8 2 3 3 8:8 9
12. Мла дост 8 3 0 5 6:16 9
13. Србо бран 8 2 2 4 5:12 8
14. Бач ка 1901 8 2 1 5 8:12 7
15 .Цемент 8 1 2 5 5:10 5
16. Борац 7 1 1 5 6:10 4
17. ЧСК Пива ра 8 1 1 6 7:13 4
18. Рад ни. (НП) 8 0 2 6 2:18 2

Лаћарак: ЛСК – Сло га (Е) 
0:4; Дивош: Хај дук (Д) – Поду
на вац 1:0; Темерин: Сло га (Т) 
– Под ри ње 1:2; Бешка: Хај дук 
(Б) – Борац (Ш) 2:0; Шид: Рад
нич ки – Југо вић 0:0; Војка: Сре
мац – Хај дук (Ч) 2:0; Рума: 
Први Мај – Татра 2:1; Једин ство 
је било сло бо да но.

Путинци: ПСК – Борац (М) 
3:2; Адашевци: Гра ни чар – 
Сло бо да 1:4; Доњи Петровци: 
Доњи Петров ци – Сло вен 4:1; 
Витојевци: Пар ти зан – Љуко во 
5:1; Инђија: Желе зни чар – 
Напре дак 4:0; Врдник: Рудар – 
Борац (К) 1:1; Купиново: Купи
но во – Будућ ност 1:3; Нови 
Карловци: Полет – Јадран 1:2.

01. Сло бо да 7 7 0 0 16:6 21
02. Пар ти зан 7 6 1 0 27:5 19
03. Желе зни ч. 7 5 2 0 17:2 17
04. Д. Петров . 7 5 0 2 17:11 15
05. ПСК 7 5 0 2 13:9 15
06. Јадран 7 4 1 2 15:9 13
07. Рудар 7 3 3 1 10:6 12
08. Љуко во 7 3 1 3 7:10 10
09. Будућ ност 7 2 1 4 15:10 7
10. Борац (К) 7 2 1 4 13:15 7
11. Борац (М) 7 2 0 5 9:11 6
12. Сло вен 7 1 2 4 3:10 5
13. Полет 7 1 1 5 7:12 4
14. Гра ни чар 7 1 1 5 9:29 4
15. Напре дак 7 1 0 6 9:19 3
16. Купи но во 7 1 0 6 3:26 3

Пећинци: Доњи Срем 2015 – 
Мла дост 5:0; Чалма: Сло га (Ч) 
– Сло га (В) 1:1; Бешеново: БСК 
– Гра ни чар 4:0; Жарковац: 
Напре дак – Зека Буљу ба ша 2:0; 
Вишњићево: Хај дук – Фру шко
го рац 7:0; Крушедол: Кру ше
дол – Митрос 3:0; Бикић До: 
ОФК Бикић – Оби лић 1993 1:2; 
Рума: Фру шка Гора – Шумар 
1:0.

01. Југо вић 7 5 1 1 8:5 16
02. Борац (Ш) 7 4 2 1 12:4 14
03. Под ри ње 7 4 2 1 9:4 14
04. Сре мац 6 4 2 0 7:2 14
05. Сло га (Е) 7 4 1 2 16:9 13
06. Први Мај 6 4 0 2 14:10 12
07. Хај дук (Б) 6 3 1 2 9:6 10
08. Татра 7 2 2 3 8:7 8
09. Поду на вац 7 2 1 4 9:8 7
10. Сло га (Т) 6 2 1 3 5:7 7
11. Једин ство 6 2 1 3 5:9 7
12. ЛСК 7 2 1 4 5:14 7
13. Хај дук (Д) 6 2 0 4 8:7 6
14. Рад нич ки 6 1 1 4 9:13 4
15. Хај дук (Ч) 7 0 0 7 1:20 0

Гибарац: Син ђе лић – Борац 
10:2; Бингула: ОФК Бин гу ла – 
Омла ди нац (Б) 2:2; Вашица: 
Напре дак – ОФК Бачин ци 2:1; 
Љуба: Једин ство (Љ) – Једин
ство (М) 3:1; Јамена: Гра ни чар 
– Ерде вик 2017 2:3; Беркасо
во: Сре мац – Јед но та 1:4

01. Јед но та 6 6 0 0 30:4 18
02. Сре мац 6 5 0 1 27:9 15
03. Ерде вик 6 5 0 1 18:5 15
04. Једин ст. (Љ) 6 3 1 2 9:14 10
05. Син ђе лић 6 2 1 3 18:14 7
06. Напре дак 5 2 1 2 14:10 7
07. ОФК Бачин . 6 2 1 3 15:14 7
08. Омла ди . (Б) 5 2 1 2 11:11 7
09. Гра ни чар 6 1 2 3 7:11 5
10. Једин с. (М) 6 1 2 3 10:16 5
11. ОФК Бин гу. 6 1 1 4 6:17 4
12. Борац 6 0 0 6 4:44 0

Ноћај: Ноћај – Пла ни нац 0:7; 
Сремска Митровица: Трго вач
ки – Сло бо да 3:1; Ноћај: Змај – 
Сло га 2:3; Кузмин: Гра ни чар – 
Срем (СМ) 2:0; Сремска Рача: 
Срем (СР) – Борац (Ра) 7:1; 
Велики Радинци: Борац (ВР) 
– Поле та рац 4:3.

01. Сло га 6 5 1 0 21:7 16
02. Гра ни чар 6 4 1 1 13:6 13
03. Трго вач ки 6 4 1 1 11:6 13
04. Срем (СР) 6 4 0 2 20:12 12
05. Пла ни нац 6 3 2 1 20:8 11
06. Борац (ВР) 6 3 1 2 15:14 10
07. Сло бо да 6 3 0 3 11:10 9
08. Змај 6 1 3 2 15:14 6
09. Поле та рац 6 1 2 3 10:14 5
10. Срем (СМ) 6 0 3 3 10:18 3
11. Борац (Ра) 6 0 2 4 6:19 2
12. Ноћај 6 0 0 6 5:29 0

01. Д. Срем 7 6 1 0 19:4 19
02. Гра ни чар 7 5 0 2 16:7 15
03. Оби лић 7 4 2 1 10:5 14
04. Хај дук 7 4 1 2 14:6 13
05. ОФК Бикић 7 4 1 2 10:6 13
06. Сло га (В) 7 3 3 1 13:6 12
07. Ф. Гора 7 4 0 3 12:6 12
08. Напре дак 7 4 0 3 14:9 12
09. Кру ше дол 7 4 0 3 10:5 12
10. БСК 7 3 2 2 13:6 11
11. Митрос 7 3 0 4 11:17 9
12. Шумар 7 2 1 4 5:9 7
13. З. Буљу ба . 7 2 0 5 10:14 6
14. Фру шког. 7 1 1 5 5:29 4
15. Сло га (Ч) 7 0 1 6 8:18 1
16. Мла дост 7 0 1 6 2:25 1

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

ОПШТИНСКАФУДБАЛСКА
ЛИГАШИД

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

ОФЛИНЂИЈА
–СТАРАПАЗОВА

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Краљевци: Једин ство (К) – 
Вој во ди на 2:5; Никинци: Полет 
– Хрт ков ци 1:2; Стејановци: 
Борац – Једин ство (Ру) 1:3; 
Шатринци: 27.Окто бар – Сре
мац 0:3; Грабовци: Гра ни чар – 
Једин ство (Пл) 2:0; Фру шко го
рац је сло бо дан.

01. Сре мац 5 5 0 0 17:4 15
02. Борац 6 4 0 2 18:11 12
03. Фру шко го р. 5 3 2 0 10:5 11
04. Хрт ков ци 6 3 1 2 13:8 10
05. Једин с. (Ру) 5 2 3 0 7:3 9
06. Једин с. (Пл) 5 2 1 2 11:8 7
07. Гра ни чар 5 2 0 3 8:6 6
08. 27.Окто бар 5 2 0 3 5:14 6
09. Полет 6 1 2 3 6:10 5
10. Вој во ди на 6 1 1 4 9:13 4
11 .Једин с. (К) 6 0 0 6 6:28 0

Ашања: Каме ни – Сло вен 
3:0; Суботиште: Витез – ОФК 
Бре стач 1:7; Прхово: Мла дост 
1935 – Сре мац одло же но; Кар
ловчић: Ловац – Хај дук 1932 
6:1; Срем сло бо дан.

01. ОФК Бре ст. 4 3 0 1 19:6 9
02. Ловац 3 3 0 0 15:2 9
03. Сре мац 3 3 0 0 13:2 9
04. Срем 3 2 0 1 5:5 6
05. Мла дост 2 1 0 1 5:4 3
06. Каме ни 4 1 0 3 8:13 3
07. Хај дук 4 1 0 3 5:15 3
08. Витез 4 1 0 3 5:20 3
09. Сло вен 3 0 0 3 1:9 0

ОФЛРУМА–ИРИГ

OФЛПЕЋИНЦИ

Сурдулица: Дина мо – Мачва 
1:0; Бачка Паланка: ОФК Бач ка 
– Рад 1:0; Нови Сад: Про ле тер 
– Земун 4:1; Београд: Црве на 
Зве зда – Мла дост 2:1; Ниш: 
Рад нич ки – Пар ти зан 2:2; Бео
град: Вождо вац – Рад ник 1:0; 
Суботица: Спар так ЖК – Вој во
ди на 0:1; Крушевац: Напре дак 
– Чука рич ки 1:1.

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 10 9 1 0 28:5 28
02. Рад нич ки 10 6 3 1 19:11 21
03. Пар ти зан 10 6 3 1 11:5 21
04. Чука рич ки 10 5 4 1 16:8 19
05. Мла дост 10 5 3 2 13:8 18
06. Вој во ди на 10 4 3 3 11:9 15
07. Напре дак 10 3 5 2 11:10 14
08. Рад 10 4 1 5 8:10 13
09. ОФК Бач ка 10 3 3 4 8:11 12
10. Про ле тер 10 3 2 5 12:10 11
11. Вождо вац 10 3 2 5 7:11 11
12. Мачва 10 3 1 6 5:10 10
13. Земун 10 2 3 5 10:14 9
14. Рад ник 10 2 1 7 5:16 7
15. Спар так ЖК 10 2 1 7 6:18 7
16. Дина мо 10 2 0 8 3:17 6

САВАТЕ

Румљанима
четиризлата

Свет ски КУП у сава те бок
су одр жан је 29. сеп тем бра у 
Вара жди ну, у Хрват ској, а на 
њему су уче ство ва ли и чла
но ви СБК Рума и КБС Нови 
Сад. 

Било је укуп но осам так ми
ча ра и сви су се вра ти ли са 
злат ним меда ља ма. 

Од рум ских сава те бок се ра 
за зла то су се избо ри ли: пио
нир Стра хи ња Јоц ко вић, као 
и кадет ки ње Ана ста си ја Ико
нић, Нико ли на Касап и Јова
на Касап.

 – Морам да истак нем да су 
наши спор ти сти забли ста ли 
на овом Свет ском КУПу и 
пока за ли какве бор це у сава
теу има Срби ја – рекао је 
Мио драг Ракић, пред сед ник 
Сава те саве за Срби је и тре
нер СБК Рума.

С.Џ.
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ОВАН:Поја ча на сује
та вас наво ди на 
погре шан закљу чак. 
Парт нер само при вид

но делу је неза ин те ре со ва но за 
вашу при чу и иде је. Могућ је пози
ти ван рас плет дога ђа ја, под усло
вом да кон сул ту је те бли ске 
сарад ни ке и да сачу ва те при себ
ност духа у одлу чу ју ћим ситу а ци
ја ма. Вечер ње сате посве ти те 
кре а тив ној изо ла ци ји, при ја ће вам 
опу шта ње. 

БИК: Захва љу ју ћи 
добрим пре го ва рач
ким мани ри ма и 
вешти ни при ла го ђа

ва ња успе ва те да се укло пи те у 
раз ли чи те послов не дого во ре. 
Има те добар пред о се ћај када 
тре ба да покре не те већу акци ју и 
на осно ву сво је инту и ци је доно си
те исправ ну одлу ку. Оче ку је вас 
зна чај ни  доби так. Жели те да 
сма њи те тен зи ју која посто ји 
изме ђу вас и воље не осо бе. 

БЛИЗАНЦИ: Ваша 
сна ла жљи вост у 
послов но – финан сиј
ском сми слу доно си 

само тре нут ну сатис фак ци ју и 
олак ша ње. Јасно вам је до које 
гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке зао
би ла зне мето де, као начин да се 
осло бо ди те нечи је послов не кон
тро ле или кри ти ке. Мимо сво је 
воље упа да те у неке кон фликт не 
ситу а ци је. 

РАК: На осно ву поу
зда них кон та ка та или 
инфор ма ци ја пра ви те 
добру послов ну про

це ну, потреб но је још да зао кру жи
те дого во ре које има те и да оправ
да те сво ју уло гу. Неко вам покла
ња вели ко пове ре ње и спре ман је 
да вас награ ди због уме шно сти 
коју сте пока за ли. Делу је те вео ма 
ћудљи во и тајан стве но пред парт
не ром али на такав начин оста
вља те погре шан ути сак. 

ЛАВ: Ако кори сти те 
довољ но убе дљи ве 
аргу мен те, онда 
сарад ни ци неће моћи 

да вас оспо ра ва ју или да вам 
отка зу ју сво је услу ге. У скла ду са 
савре ме ним послов ним трен дом 
који пра ти те потреб на су вам нова 
или ефи ка сна реше ња. Пре или 
касни је, мора ће те да се суо чи те 
са сво јим љубав ним илу зи ја ма. 
Не тре ба да се закла ња те иза 
неких оправ да ња за која нема те 
покри ће. 

ДЕВИЦА: Нала зи те 
се у кре а тив ној фази и 
има те вели ке послов
не амби ци је. У финан

сиј ском сми слу доби ја те нечи ју 
подр шку. Про ши ри те сво је кон так
те у раз ли чи тим прав ци ма и пре у
зми те додат ну ини ци ја ти ву у 
скла ду са свим акту ел ним дога ђа
ји ма. Уме те да забли ста те пуним 
сја јем у пра вом тре нут ку. При ја 
вам пажња коју доби ја те од бли
ске осо бе. 

ВАГА: Делу је те врло 
одго вор но пред сво јом 
око ли ном и не дозво
ља ва те да неко мења 

ваше кри те ри ју ме или послов ни 
ритам. Као што то увек чини те 
рас по ре ди те сво је оба ве зе по 
разним кате го ри ја ма важно сти и 
испла ти во сти. Улеп шај те свој 
љубав ни живот и потру ди те се да 
делу је те довољ но при влач но. 
Поне кад тре ба да се пре пу сти те 
рит му осе ћа ња, без суви шних 
емо тив них коч ни ца и пред ра су да. 

ШКОРПИЈА: Делу је те 
резер ви са но пред 
одре ђе ним сарад ни
ци ма и про ве ра ва те 

све нове инфор ма ци је које ути чу 
на вашу сигур ност. Одло жи те пот
пи си ва ње неких спор них доку ме
на та или финан сиј ске тран сак ци је 
под сум њи вим окол но сти ма. 
Мере опре за које спро во ди те 
пока за ће се као вео ма кори сне. У 
љубав ном одно су нема потре бе 
да се пона ша те суви ше зах тев но 
пре ма воље ној осо би. 

СТРЕЛАЦ: Потреб но 
је да се боље при ла
го ђа ва те на неке 
усло ве које дик ти ра ју 

ваши прет по ста вље ни. Не жели
те пре ви ше да ризи ку је те у 
послов но – финан сиј ским пре го
во ри ма, али при ме ћу је те да неко 
од сарад ни ка инди рект но мења 
почет не усло ве Парт нер поне кад 
има нео бич не иде је и сво јим 
пона ша њем у вама под сти че осе
ћај неси гур но сти. 

ЈАРАЦ: На осно ву 
иску ства којег има те 
све може те да реша
ва те у нај кра ћем року 

и на задо вољ ство сво јих бли ских 
сарад ни ка. Важно је да пра вил но 
про це ни те редо след поте за, али 
нема раз ло га да се пре ви ше зано
си те или да екс пе ри мен ти ше те са 
нов ча ним инве сти ци ја ма. Ако 
пажљи ви је ана ли зи ра те парт не
ро во пона ша ње биће вам јасни је 
оно што сте до сада сма тра ли 
вели ком тај ном. 

ВОДОЛИЈА: Нала зи
те се у сјај ној фор ми и 
има те добре иде је, 
потреб но је да се 

анга жу је те на раз ли чи тим стра на
ма. Ако поста ви те висо ке зах те ве 
пред сарад ни ке, нема раз ло га да 
оду ста је те док не доби је те све 
оно што од њих оче ку је те. Емо
тив но сте надах ну ти и уме те да се 
изне на ди те свог парт не ра на оча
ра ва ју ћи начин. 

РИБЕ: Уме те вешто 
да иском би ну је те 
прак тич на реше ња са 
рас по ло же њем сво јих 

сарад ни ка и да оства ри те низ 
зајед нич ких инте ре са. Наста ви те 
са уме ре ни јим поте зи ма и при ли
ком реша ва ња финан сиј ских 
пита ња. У одно су са парт не ром 
непре кид но ана ли зи ра те љубав
ни однос у наме ри да одго нет не те 
раз не диле ме. Оче ку ју вас нове 
радо сти. 

VREMEPLOV
3.октобар

1990. Ис точ на и За пад на 
Не мач ка се, по сле 45 го ди на, 
по но во зва нич но ује ди ни ле. 
Не фор мал но ује ди ње ње по че
ло 9. но вем бра 1989, по па ду 
Бер лин ског зи да.
1997. Ја пан ски воз на маг нет
ним ја сту ци ма бр зи ном од 451 
ки ло ме тар на час обо рио свет
ски ре корд, на екс пе ри мен тал
ној же ле знич кој де о ни ци за пад
но од То ки ја.

4.октобар
1970. Од пре ко мер не до зе дро
ге умр ла аме рич ка пе ва чи ца 
Џе нис Џо плин.
1977. УН про кла мо ва ле Оп шту 
де кла ра ци ју о за шти ти жи во ти
ња, 4. ок то бар про гла шен за 
Свет ски дан за шти те жи во ти ња.

5.октобар
2000. По сле не у спе лих по ку ша
ја по ли ци је да су зав цем рас те
ра на сто ти не хи ља да де мон
стра на та у цен тру Бе о гра да, 
ко ји су про те сто ва ли због по ни
шта ва ња пред сед нич ких из бо
ра, гра ђа ни ушли у Са ве зну 
скуп шти ну, а не што ка сни је и у 
згра ду Ра диоте ле ви зи је Ср би
је. Под при ти ском, Сло бо дан 
Ми ло ше вић при знао из бор ни 
по раз од кан ди да та Де мо крат
ске опо зи ци је Ср би је Во ји сла ва 
Ко шту ни це.

6.октобар
1903. Ро ђен ир ски фи зи чар 
Ер нест То мас Син тон Вол тон, 
је дан од пи о ни ра ну кле ар не 
фи зи ке, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за фи зи ку 1951. С 
Џо ном Да гла сом Ко кроф том, с 
ко јим је по де лио Но бе ло ву 
на гра ду, 1929. раз вио пр ви 
атом ски ак це ле ра тор.
1958. Аме рич ка ну кле ар на под
мор ни ца Сеа Волф из ро ни ла на 
по вр ши ну код оба ле Но ве 
Ен гле ске, по сле два ме се ца 
про ве де них у мор ским ду би на
ма, што је био свет ски ре корд у 
оста ја њу под мо рем.

7.октобар
1914. Ро ђен Ми ха и ло Ла лић, 
је дан од нај и стак ну ти јих ју го
сло вен ских ауто ра рат не про зе.
1959. Со вјет ски ва си он ски брод 
Лу на 3 пр ви фо то гра фи сао там
ну стра ну Ме се ца.

8.октобар
1856. Ве ли ка Бри та ни ја је по че
ла „дру ги опи јум ски рат“ про тив 
Ки не, у ко јем јој се при дру жи ла 
и Фран цу ска.
1970. Но бе ло ву на гра ду за књи
жев ност до био је ру ски пи сац 
Алек сан дар Иса је вич Сол же њи
цин.

9.октобар
1967. У Бо ли ви ји је уби јен 
ар ген тин ски ре во лу ци о нар 
Ер не сто “Че” Ге ва ра, сим бол 
ре во лу ци је у Ју жној Аме ри ци. 
1993. У су ко би ма Му сли ма на и 
Хр ва та у Мо ста ру (Бо сна и 
Хе це го ви на) сру шен је Ста ри 
мост, сим бол гра да, са гра ђен у 
16. ве ку за вре ме тур ске вла да
ви не. 

HOROSKOP

Среда3.октобар
(20.септембар)

Све ти вели ко му че ник Јев ста ти је

Четвртак4.октобар
(21.септембар)

Све ти апо стол Кодрат (Ода ни је 
Воздви же ња)

Петак5.октобар
(22.септембар)

Све ти све ште но му че ник Фока, 
Све ти про рок Јона

Субота6.октобар
(23.септембар)

Заче ће Све тог Јова на Пре те че 
и Крсти те ља – Заду шни це

Недеља,7.октобар
(24.септембар)

Св.прво муч. Текла; Преп. Симон, 
Св. краљ Вла ди слав и преп 
Давид

Понедељак,8.октобар
(25.септембар)

 Пре по доб на Евро си ни ја ја; Све
ти Сер ги је Радо ње шки

Уторак,9.октобар
(26.септембар)

Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Јован Бого слов

Crkveni
kalendar

•Толикајеслободагово
ра да ме је срамота да
слушам.
• Глупиљудииспаштају
због својих глупости,
мудри због својих
мудрости.

Пуњенеролнице
Састојци: 1 пар пилећих груди, 

200250 г суве сланине, 100150 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 оба-
везно ставити фолију.Можете кда 
додате кромпир да се пече као 
прилог. Укључите рерну на 200 
степени па пеците око 40 минута, 
да лепо пожути.


