NOVINE
M
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XIX
6. FEBRUAR 2019. • BROJ 894 • CENA 50 DINARA

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Jazak najboqe
selo u Srbiji

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

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

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

www.m-novine.com

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ЛУМЕНИС

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

VANTELESNA OPLODWA U SRBIJI:

Borba za potomstvo
Suzane i Sa{e Grbatini}
BOJANA [ARAC,
DVOSTRUKA DR@AVNA
PRVAKIWA:

Bojana u zemqi
bilijara

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

Детаљ са конференције

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Корпа сремских
традиционалних производа

П

рошлог петка, 1. фебруара,
у Градској кући је одржана
Почетна конференција пројек
та Корпа сремских традиционалних
производа. Пројекат реализује Удру
жење рурални центар Сова, уз подр
шку Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица која је препозна
ла значај пројекта.
– Сремска Митровица је добила
подршку Програма уједињених наци
ја за развој (UNDP). Грант је одобрен
кроз UNDP пројекат Aid for trade, који
финансира Руска федерација. Укупна
вредност пројекта је 21.250 долара
од чега Руска федерација кофинан
сира 19.050 долара, рекао је Марко
Цвијановић из Руралног центра Сова.
Директор АРР Петар Самарџић је
похвалио овај пројекат, чији је зна
чај у томе што доприноси унапре
ђењу руралне економије на терито
рији Града Сремска Митровица, пре
свега кроз мобилисање произвођача
пољопривредних прехрамбених про
извода, занатских производа, као   и
субјеката који се баве сеоским тури
змом.
– Поред радионица и едукација
које су предвиђене пројектом, пла
нира се и формирање једне корпе
локалних производа која ће моћи да
се набави и да се поручи као кор
поративни, односно дипломатски
поклон. Тако ће, на пример, све град
ске институције моћи да је набаве и
поклоне својим гостима који долазе
из других градова или држава.  Моћи
ће да се набави и код локалних сео
ских тристичких домаћинстава, где
ће бити постављени инфо пултови са
детаљноим информацијуама  о томе

како може да се поручи цела корпа
или поједини производи, објаснио је
Самарџић.
Пројектом је предвиђено поста
вљање туристичке сигнализације,
која ће омогућити да сви субјекти,
произвођачи и сеоска домаћинства
и њихови производи и услуге, буду
видљивији и страним туристима и
купцима, чему је допринела подршка
и допринос одређених институција.
– Једна од корисних активности
у оквиру пројекта је израда водича
за нерегистроване субјекте, у ком
ће бити детаљно образложено како
да корак по корак региструју своју
делатност, којим институцијама да
се обрате, ко су надлежне институ
ције за поједине секторе, и слично. У

Миленко Јовановић

том смислу,  осим Агенције за рурал
ни развој Града Сремска Митровица,
овај пројекат су подржали, пре свега
Туристичка организација, с обзиром
на то да се пројектом промовише
сеоски туризам и брендирају локал
ни производи, Сирмијум пут д.о.о.,
највише у области издавања дозвола
за постављање туристичке сигнали
зације и наравно, Привредна комора,
зато што се пројектом афирмише и
сеоско предузетништво и занатство,
као и легална производња и промет
тих пољопривредно -   прехрамбе
них и занатских производа, рекао је
Самарџић.
У овај пројекат је укључен и Милен
ко Јовановић из Лаћарка, власник
породичне фирме  But&co.
– У корпи традиционалних срем
ских производа, ће се наћи наши
сухомеснати производи, као што је
сремски кулен. Овај пројекат је одли
чан као вид промоције малих произ
вођача и прилика да заједно насту
пимо, нарочито са Туристичком орга
низацијом и туристичким капацитети
ма, на територији нашег града. Људи
који дођу у посету могу да виде,
пробају и да купе наше специјалите
те, све што је традиционално за овај
крај. Постављање сигнализације је
од великог значаја, јер се већина нас
налази у неким споредним улицама,
у руралним срединама, често прода
јемо са кућног прага, људи долазе
код нас, па не могу увек ни да нас
нађу. Наравно, производи ће бити
унифицирни и урађени по свим стан
дардима, изложио је Јовановић.
Пројекат траје до јула 2019.године.
Т. С.

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Црвени „грешници“
и „жути“ тужиоци

ротестна шетња под називом 1 од 5 милиона, без
обзира на то колико била надувана што се самих
цифара тиче, проширила се уз помоћ политичких
активиста и у Срем. У Руми је шетало мање од стоти
нак грађана, док је у Сремској Митровици тај број пре
вазилазио стотку, а неки кажу да је било и више стоти
на шетача. Што рече председник државе Александар
Вучић, право је сваког грађанина да протестује, тражећи
боље услове за живот, то је сасвим легитимно, али да би
се добила власт, е за то су већ потребни избори. Што се
малобројних Румљана тиче, човек који их је предводио –
Ђани Бардоти, није нам изнео ниједан захтев који значи
нешто више од подршке београдским колегама. Захтеви
Румљана не излазе изван обичне подршке Београђани
ма, а како стоје ствари, ту ће и остати док буду трајали.
У Митровици је нешто више, има захтева за смањењем
дажбина, одборничких примања и слично, а демонстран
те посебно иритирају изјаве Дмитра Станишића, функци
онера СНС - а и народног посланика. Тако вели Милош
Миленовић, вођа митровачког отпора. Но, како год узели
оно што се дешава на митровачким и румским улицама,
то не представља нешто због чега се власт брине. Јер,
неупоредиво много је више оних који је подржавају.
Да сам власт, као што нисам, ја бих више него о шачици
демонстраната, бринуо о нечем другом. Када је пре шест
година, долазила на власт великим, корацима, Српска
напредна странка је својим бирачима и грађанима, који

су јој били наклоњени, говорила како ће да жуте лопове
смести тамо где им је место – дакле у затвор. Тај филм
смо (ако се изузме Мишковић) слабије гледали. Жутих
нема у политици (сем оних који су на време претрчали
код Александра Вучића) нема их ни у затвору, као да су
сви били толико чисти. Није ни да полиција не ради свој
посао, али није ствар у томе. Зар није мало претерано
то са коликим жаром жуто тужилаштво обавештава јав
ност како за ово или оно криминално дело нема елеме
ната да би се по службеној дужности гонило. Не може се
рећи да Сремска Митровица нема добру полицију, која
је сменила несавесног Смајића, доводећи на чело пра
вог полицајца, Ђуру Мандића. Али, чак ни таква полиција
није успела, да са мртве тачке покрене пљачку у инђиј
ском Дому здравља, или пљачку митровачког буџета од
стране руководилаца Демократске странке, али и многе
друге ствари. Захваљујући таквом раду тужилаштва, које
се свело на тужибапство, које зависи од локалних моћ
ника, поштени напредњаци се осећају као неко ко удара
главом у зид, а круна поштеног рада се круни више него
од онога, што узвикује на митинзима шачица грађана и
политиканата.
Можда тужиоц
 и заиста не могу да се обуздају у сакри
вању непочинства, које се чини од стране Демократске
странке. Али, ако је тако, каква је то онда власт? Зна се
да су тужиоци, откад је света и века, били свашта, само
не независни у односу на оне који владају. Зар није тако?
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железниЦА

Обустава
саобраћаја
Због инфраструктурних радова
на магистралној прузи Београд –
Нови Сад – Суботица – Државна
граница (Келебија), од 1. фебру
ара 2019. године до даљњег, обу
стављен је железнички саобраћај
између Београда и Новог Сада,
саопштавају из Србија Воз-а.
Међународни воз, који из Бео
град-Центра за Будимпешту пола
зи у 11 сати и 13 минута, полази из
Новог Сада у 11 сати и саобраћа
до Келебије, одакле ће путници, са
преседањем у 14 сати и 46 минута,
наставити за Будимпешту.
Воз, који из Будимпеште за Бео
град-Центар полази у 7 сати и 57
минута, променио је време пола
ска и то у 11 сати и 57 минута и
саобраћа до Келебије, где ће пут
ници, такође уз преседање, у 15
сати и 41 минут, наставити путова
ње за Нови Сад.
Међународни воз из БеоградЦентра за Будимпешту у 21 сат и
15 минута, као и воз из Будимпе
ште за Београд-Центар у 22 сата
и 15 минута, неће саобраћати до
завршетка радова.
Саобраћај међународних возова
из Београд-Центра за Беч у седам
сати и 13 минута, и из Беча за
Београд-Центар у осам сати и 42
минута, такође су обустављени до
завршетка радова.
У унутрашњем саобраћају, возо
ви саобраћају само на релаци
ји Нови Сад – Суботица – Нови
Сад, док је железнички саобраћај
обустављен на релацији БеоградЦентар – Нови Сад – БеоградЦентар.
У предузећу Србија воз наводе
да ће возови саобраћати само од
Новог Сада до Суботице и обр
нуто, а због тога ће бити измена
и у међународном саобраћају. На
деоници изеђу Београда и Старе
Пазове железнички саобраћај ће
се одвијати по устаљеном реду
вожње.
Планирано је да се за вре
ме обуставе саобраћаја заврши
реконструкција колосека на део
ници од Старе Пазове до Инђије и
од Инђије до Бешке, али и да се
обнови станица у Сремским Кар
ловцима, као и сви објекти уну
тар њених граница. Возови бар
годину дана неће ићи преко новог
Жежељевог моста, након што је 7.
априла прошле године преко њега
успостављен редован железнички
саобраћај.

6. FEBRUAR 2019.

САСТАНАК СИСТЕМА 48

Асфалтирање
почиње за месец дана

Састанак Система 48

З

а месец дана почеће радови на
асфалтирању више од 70 неас
фалтираних улица на територији
општине Инђија. Како је потврдио пред
седник општине Инђија Владимир Гак,
на последњем састанку Система 48 у
петак, 1. фебруара, потписан је уговор
са извођачем радова и са првим лепим
данима почињу радови на терену.
– Све је спремно и чекамо само да
временске прилике дозволе да механи
зација изађе на терен и крене са првим
радовима. Кренућемо прво од Инђије,
где имамо и највећи број неасфалтира
них улица, а након тога ћемо механиза
цију преселити у Љуково и Јарковце, па
редом и у сва остала села наше општи
не. Урадићемо комплетну водоводну
мрежу у оним улицама где за то постоји
потреба. Моја сугестија надлежнима у
Водоводу, била је да што пре урадимо
документацију и да се ти радови спро
веду пре него што почне асфалтирање
– каже председник општине Инђија.
Владимир Гак је потврдио је да је
завршена пројектна документација за
изградњу нове градске пијаце и да је
следећи корак издавање грађевинске
дозволе.

– По добијању дозволе, крећемо у
поступак јавне набавке и до лета ћемо
имати потпуно нову градску пијацу–
рекао је Гак.
Што се тиче смањења незапослено
сти у инђијској општини, за годину и по
дана, број незапослених лица смањен
је за 1.000. Према подацима из децем
бра 2018. године, на евиденцији Нацио
налне службе за запошљавање налази
ла су се 1.623 незапослена лица, што је
око четири посто од укупног броја пуно
летних становника у општини Инђија.
– Ми смо у претходном периоду пот
писали уговоре са девет нових инве
ститора. Неки од њих већ су кренули са
радом, као што је Агромаркет, док они
који нису, треба ове године да почну са
изградњом својих објеката.
По закону, у року од три године, мора
ју да добију употребну дозволу тако
да више нема простора да се чека на
изградњу објеката. Такође, морамо
бити свесни, да ће код нових инвести
тора један број радних места попунити
и лица из околних места, јер не треба
да постоје административне границе –
истакао је Владимир Гак.
М. Ђ.

Проблем паса луталица
Проблем паса луталица актуелан је у
свим општинама у Србији, па тако и у
Инђији, показују последњи подаци.
– Основни проблем јесте недовољан
број запослених у служби ЗОО хигијене
ЈКП Комуналца и недостатак возила за
потребе ове службе. На томе ћемо
радити интензивно у наредном периоду.
Са друге стране устаљена је пракса да
викендаши из других градова удомља

вају псе које већ почетком јесени пушта
ју на улице. Као што је наша одговор
ност да повећамо број радника и возила
надлежне службе, тако је и морална
одговорност на несавесним појединци
ма да те псе не остављају поред пута.
Са КПЗ Сремска Митровица покушаће
мо да остваримо сарадњу и на тај начин
бар делимично решимо проблем паса
луталица, рекао је Владимир Гак.

ОПШТИНА ИРИГ

6. FEBRUAR 2019.
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САНИРАНА ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Настава у квалитетнијим
условима

К

омплетна реконструкција и сана
ција зграде ОШ „Доситеј Обрадо
вић“ у Иригу је, после два анекса
уговора, и кашњења радова започетих
јануар
 а прошле године, завршена и
извршена је примопредаја објекта.
Тако су ученици ове школе, али и
ССШ „Борислав Михајловић Михиз“,
друго полугодиште започели у знатно
квалитетнијим условима, него раније.
– Било је на почетку пројекта про
блема, због жалби на јавну набавку.
То је све пролонгирало почетак радо
ва, јер смо уговор са извођачем потпи
сали у јануару прошле године, а онда
је био и један период лошег времена.
Како су се радови сукцесивно завр
шавали, тако само и ученике враћа
ли у школу, а ново полугодиште су и
основци и средњошколци, започели
у комплетно реновираној школи. Као
последња, завршена је фискултур
на сала – каже Стеван Казимировић,
председник иришке општине.
Подсетимо, средства су добијена од
Владе Србије - Канцеларије за упра
вљање јавним улагањима. Реч је о
инвестицији вредној око 145 милиона
динара.
Радови су подразумевали ком
плетну измену електроинсталација,
подова, паркета, фасаде, комплетно
сређивање крова школе, реновира
ње фискултурне сале, поред које су
урађене и туш-кабине. Реновирани су

Реконструисана зграда школе

сви мокри чворови, санитарије и кера
мика, урађено комплетно централно
грејање, реновиране све учионице. У
неким одељењима је рађено и прегра
ђивање, како би се добиле нове учи
онице, а урађена је и нова зборница.
У школи је постављена и рампа за
лакше кретање инвалидне деце, као и
санитарни чвор прилагођен њиховим
потребама.
На овој школи, која је саграђена пре
1919. године, комплетна реконструк
ција никада није ни рађена, мада је
било мањих радова и текућег одржа
вања. Школа је дограђивана крајем

седамдесетих, тако да се ту налази
ло тадашње усмерено образовање,
а сада ССШ „Борислав Михајловић
Михиз“.
ОШ „Доситеј Обрадовић“ има 450
ученика, а међу њима је и 40 првака.
Како је стари део школе под зашти
том државе, извођач радова је морао
водити рачуна да се очува првобитни
изглед, тако да су на старом делу згра
де уграђени дрвени прозори и врата,
сачувани су сви украси на фасади, док
је у новом делу школе постављена
ПВЦ столарија.
С. Џ.

ШАТРИНЦИ

Санација школе и вртића

У

Шатринцима би тре
бало да се ради ком
плетно реновирање,
односно енергетска сана
ција и адаптација објекта
у којем се налази школа,
вртић, Дом културе, Месна
канцеларија, као и просто
рија намењена активности
ма младих у овом иришком
селу.
– Ми смо конкурисали код
Министарства за енергети
ку, и добили смо средства
у висини од 6,3 милиона
динара. Вероватно ће бити
још неки анекси за додат
не радове, зато још и не
расписујемо јавну набавку.
Тренутно, рачунамо да је
вредност пројекта око 12,3
милиона динара. Пројекат
подразумева да се ради

Учионица у школи у Шатринцима – фото М. Такач

комплетна санација крова,
изолација, централно греја
ње, дакле реч је о побољ
шању енергетске ефика

сности зграде – говори за
наше новине Стеван Кази
мировић, председник ири
шке општине.

Зграда је стара, изгра
ђена после Другог свет
ског рата и до сада није
било већих радова на њој.
У просторијама у којима је
сада вртић, некада је била
задруга.
– Када се ови радови
заврше, то ће бити изузет
но важно за ово село, јер
се многе активности одви
јају у овом објекту, који је у
лошем стању. Према про
јекту, радови ће сигурно
бити завршени током ове
године. Чим припремимо
комплетну документацију,
а очекујем да ће то бити у
фебруар
 у,
расписаћемо
јавну набавку за извођа
ча радова – истиче Стеван
Казимировић.
С. Џ.
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Привредници и локална
самоуправа на истом задатку

Ђорђе Радиновић са сарадницима

П

рва седница Привредног савета
општине Стара Пазова у проши
реном сазиву, одржана је у Кући
фудбала у Старој Пазови. На дневном
реду разматране су одлуке о буџету за
општину Стара Пазова за 2019. годи
ну, предлога одлуке о изради Страте
гије одрживог развоја општине Стара
Пазова за период од 2021. до 2031.
године, измена Закона о порезу на
имовину, и друга питања.
Ово је прва седница Привредног
савета општине Стара Пазова у про
ширеном сазиву, а 18-а по реду од
његовог формирања. Седницу је отво
рио председник општине Стара Пазо
ва, који је говорио о кључним инфра
структурним инвестицијама које ће
бити финансиране из буџета општине,
а међу којима се посебно истичу два
пројекта.
– Један је реконструкција свих локал
них путних праваца који повезују места
у нашој општини, а који су због развоја
привреде и великог промета камиона

у лошем стању. Такође, у наредном
периоду ће проћи процедуру и проје
кат изградње канализационе мреже за
свако домаћинство у четири најурба
нија места у општини Стара Пазова и
то у Старој Пазови, Новој Пазови, Ста
рим Бановцима и Новим Бановцима,
рекао је Ђорђе Радиновић.
Међу важним темама састанка био
је и предлог одлуке о изради Страте
гије одрживог развоја општине Стара
Пазова за период од 2021. до 2031.
године, односно креирање визије у
сарадњи са привредницима која би
општину Стара Пазова одвела у пра
вом смеру.
– Планирамо да из ове стратеги
је одрживог развоја изведемо један
средњорочни план капиталних инве
стиција. Тај план ће показати који
су кључни пројекти за развој наше
општине и ту ће нам значити допри
нос наших локалних привредника –
рекла је Марина Савић, помоћница
председника Општине за економски

развој и стратешки маркетинг.
Састанак је завршен презентацијом
Јавног позива Регионалне Агенције
Србије за изласке на ино-сајмове, а на
које могу аплицирати сва мала, сред
ња и велика привредна друштва.
– Циљ је да се интернационализује
рад малих и средњих предузећа. Све
то се чини, како би се повећала кон
курентност домаће привреде и како би
се повећао обим спољнотрговинске
размене малих и средњих предузећа у
Срему – истакла је Тања Мијајловић из
РРА Срем.
Поред тога, привредници су се могли
информисати о промени начина опо
резивања неизграђеног грађевинског
земљишта, о којем је говорила Дивна
Стефановић, начелница Одељења за
јавне приходе, као и о примени Зако
на о инспекцијском надзору, о коме је
говорила Зорица Јанчић, начелница
Одељења за инспекцијске послове и
комуналне делатности.
Ивана Поповић

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Једнократна помоћ студентима

Општина Стара Пазова и Одељење
за друштвене делатности, расписали
су Јавни позив за подношење захтева,
за доделу једнократне новчане помоћи
младим талентима у области образо
вања. Право на доделу помоћи имају
студенти основних академских студи
ја, студија другог и трећег степена,
који у претходним годинама студија

имају просечну оцену најмање девет
(9,00), пребивалиште на територији
општине Стара Пазова најмање две
године, и да су у школској 2018/2019.
години уписани као редовни студенти.
О условима се може информисати
на званичној интернет страници
Општине Стара Пазова, где се може и
преузети комплетна конкурсна доку

ментација. Рок за подношење пријава
је од 31. јануара до 22. марта 2019.
године. У локалној самоуправи истичу
да је овај Јавни позив само један од
инструмената којим се награђују нај
бољи, највреднији и најталентованији
млади људи са територије старопазо
вачке општине.

З. К.
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СТАРА ПАЗОВА

финансира старопазовачка ЈКП Чисто
ћа у сарадњи са локалном самоупра
вом, извешће грађевинска фирма из
Нових Бановаца. Радови ће трајати
три месеца од дана увођења у посао,
а подразумевају припремне и земља
не радове, радове на рушењу и демон
тажи, зидарске, бетонске и тесарске
радове, као и кровопокривачке, изо
латорске, лимарске и столарске радо
ве.У оквиру реализације ове инвести
ције планирани су и керамичарски,
молерско-фарбарски и подополагач
ки радови, као и уређење фасаде. У
оквиру истих, планирани су и радови
на водоводу и канализацији.
С. С.

Предавање
средњошколкама
Савет Европе је 2007. године донео
препоруке о започињању Кампа
ње и обележавању Европске неде
ље превенције рака грлића мате
рице. У Старој Пазови, ове године
обележена је предавањем о зна
чају превенције од ове опаке боле
сти у Гимназији „Бранко Радичевић“,
које је одржао доктор Петар Јовано
вић, а у организацији Црвеног Крста.
Ниједна од девојака присутних на
предавању, није знала да постоји
вакцина против ове болести. Управо
је то циљ овог предавања - подиза
ње свести и информисање о једном

своју адресу. Поменуте просторије су
добили на коришћење у сарадњи са
Месном заједницом и организацијом
Резервних војних старешина.
З. К.

НОВИ БАНОВЦИ

Јуниорке прве
у Војводини
У Суботици је одржан финални тур
нир Првенства Војводине у одбојци за
јуниорке. Четири најбоље екипе бори
ле су се за титулу, а три најбоље пла
сиране су обезбедиле место на првен
ство Србије. У првом полуфиналном
дуелу екипа Омладинца из Нових
Бановаца је са 3:0 савладала дома
од најчешћих облика рака код жена.
Србија спада у групу европских зема
ља са највишом стопом оболевања
и умирања од рака грлића матери
це. Годишње се региструје око 1.000
новооболелих жена, док око 400
жена изгуби живот од ове врсте рака.
Пошто је рак грлића материце један
од најпревентабилнијих, његово рано
откривање је од велике важности.
Како кажу из Црвеног крста, циљна
група су средњошколке, јер у том узра
сту започиње репродуктивна фаза
живота, а познато је да карцином грли
ћа материце узрокује ХПВ вирус, који
је полно преносив.
И. П.

НОВА ПАЗОВА

Просторије за
ОКУД „Свети Сава“
Након 17 година чланови ОКУД-а
„Свети Сава“ из Нове Пазове су доби
ли своје просторије. У питању је згра
да, где се некад држала архива Месне
заједнице, а затим су тамо били стре
љана и куглана. Радове финансирају
делимично од сопствених средстава,
пре свега од културног динара, али и
уз помоћ донатора. Иако има много
посла како би се просторије привеле
намени, ови аматери се не жале, јер
им је најбитније што коначно имају
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ћи Спартак, док је истим резултатом
Визура (Рума) била боља од Инђије.
Меч за треће место донео је победу
Спартака од 3:0 против Инђије, док је
највише неизвесности виђено у фина
лу. Након пет сетова, прво место после
победе од 3:2, осваја екипа Омладин
ца из Нових Бановаца. За најбољу
играчицу на финалном турниру про
глашена је Вања Савић из Омладинца.
А. О.

НОВИ БАНОВЦИ

Реконструкција
капеле
Више од 5,5 милиона динара биће
утрошено на реконструкцију капеле
у Новим Бановцима, а радове, које

СТАРА ПАЗОВА

Признања
спортистима
Марија Малић чланица стрељачке
дружине Јединство, најбољи је спор
тиста Општине Стара Пазова за про
шлу годину. Најбоља екипа је женска
селекција одбојкашког клуба Једин
ство из Старе Пазове, а изабрани су и
најбољи пионир, кадет, јуниор, као и
спортски радник, спортиста са инвали
дитетом и тренер. Посебна признања
уручена су спортским радницима за
допринос развоју спорта, као и специ
јална награда за остварене резултате
на међународном плану и за масов
ност у спорту. И ове године додељена
је
наград а
Спец ијал
Медиу с.
Избор најбољих спортиста Општине
Стара Пазова и Спортског савеза, био
је уз подршку РТВ Стара Пазова.
Манифестација је одржана у Позори
шној сали у Старој Пазови, а додели
награда претходио је филм у трајању
од 10 минута, у коме су сумирани
спортски резултати у прошлој години.
Додели награда су присуствовали
високи званичници Општине Стара
Пазова, Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину, представници
Спортског савеза Србије и ФСС-а, као
и легендарни фудбалер Милош
Шестић. Генерални покровитељ ове
спортске манифестације, коју је испра
тио велики број спортиста, спортских
радника, представника локалне само
управе и новинара, била је Општина
Стара Пазова.
А. О.

8

M NOVINE

ОПШТИНА ИРИГ

6. FEBRUAR 2019.

НА ФИНАЛНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ СУСРЕТИ СЕЛА СРБИЈЕ ОДЛУЧЕНО:

Јазак је најбоље
село у Србији

Министар Бранислав Недимовић

Добродошлица у Јаску за председника Општине Ириг Стевана Казимировића

Ангажовање и вредни рад свих Јазачанки и Јазачана био је пресудан да Јазак кра
јем прошле године на финалној манифестацији Сусрети села Србије у Елемиру буде
изабран за најбоље село у Србији до хиљаду становника. То је и био повод што је у
суботу, 2. фебруара у сали Дома културе у Јаску уприличена прослава. Уз добру там
бурашку музику, ловачки паприкаш и штрудлу, Јазачани и њихови гости прославили
су добијање овог великог признања

З

а Јазак кажу да има најбољу воду и
најбоље вино. Сама та чињеница
довољна је да ово фрушкогорско
село од нешто више од 800 житеља пре
поручи као добро место за живот. Међу
тим, Јазак није само оно што му је Бог
дао. Јазак су пре свега његови становни
ци који су својим радом и трудом ово село
ставили на економски и туристичку мапу
Срема. Јазак је данас повезан одличним
путем са митровачком и румском општи
ном и са Врдником. Око њега, на фрушко
горским пропланцима никли су нови воћ
њаци и виногради, у селу је обновљена
зграда Дома културе, а мештани су реше
ни да „не дају“ своје село и зато су актив
на сва удружења, од ловачког до Актива
жена, а у томе им здушно помаже општи
на Ириг
Управо то, ангажовање и вредни рад
свих Јазачанки и Јазачана био је пресу
дан да Јазак крајем прошле године на
финалној манифестацији Сусрети села
Србије у Елемиру буде изабран за најбо
ље село у Србији до хиљаду становника.
То је и био повод што је у суботу, 2.
фебруар
 а у сали Дома културе у Јаску

Стеван Казимировић

Председник Савета МЗ Јазак
Бранислав Грујић
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Миомир Филиповић Фића

Гости на прослави

Добра забава уз добре тамбураше
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уприличена прослава. Уз добру тамбура
шку музику, ловачки паприкаш и штрудлу,
Јазачани и њихови гости прославили су
добијање овог великог признања.
Тој прослави присуствовали су, поред
председника Општине Ириг Стевана
Казимировића, и министар пољопривре
де Бранислав Недимовић, председник
Културно просветне заједнице Србије
Живорад Ајдачић, народни посланик
проф. др Миладин Шеварлић, представ
ници Министарства културе и јавног
информисања, многобројни уметници
попут Уроша Дојчиновића и Драгана Мар
тиновића, Јазачани и Јазачанке.
Бранислав Грујић, председник Савета
Месне заједнице Јазак је том приликом
поделио признања Удружењу ловаца и
Активу жена из Јаска, нагласивши колико
је њихов допринос у добијању признања.
Председник општине Ириг Стеван
Казимировић је честитао на освојеном
првом месту, и рекао да ће иришка локал
на самоуправа и даље подржавати развој
села и пољопривреде. Он је подсетио да
је још једно село из иришке општине
освојило овакво признање пре неколико
година, а то је Ривица. Тако да је општина
Ириг са два најбоља села у Србији сигур
но једна од општина које заиста имају
слуха за село и његове потребе.
Присуство министра пољопривреде
Бранислава Недимовића, представници
Културно - просветне заједнице и органи
затори Сусрета села Србије су искористи
ли да му уруче златну медаљу за велику
посвећеност развоју пољопривреде
Србије и подршку Сусретима села Срби
је. Медаљу и диплому Браниславу Неди
мовићу уручио је координатор Сусрета
Миомир Филиповић Фића.
Бранислав Недимовић је рекао да га
ово признање радује, посебно због чиње
нице да су се фрушкогорска села, а Јазак
посебно, веома променила о чему сведо
че нови засади воћњака и винограда по
најмодернијој технологији на Фрушкој
гори. То је знак да има наде за села у
овом делу Срема, рекао је Недимовић и
најавио нове мере подршке руралном
развоју.
С. Ц.
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Пораст
акутних
инфекција
Од средине децембра
бележи се повећање броја
акутн их
респир ат орн их
инфекција, обољења слич
них грипу, на територији
румске општине.
– Били су празници и
школски распуст, тако да
неке веће размере акутних
респираторних инфекција
очекујемо сада, како је
почела школска година, јер
масовни боравак у колекти
ву, доприн оси ширењу
таквих инфекција. Најугро
женији су деца до четврте
године живота, труднице и
старији од 65 година, наро
чито пацијенте који су хро
нични болесници и користе
терапије за своје хроничне
болести – истиче за наше
новине педијатар, др Сло
бодан Маричић и додаје:
– На нашој територији
није још изолован вирус гри
па, док на пример, у Јужно
бачком округу и Београду
постоје изоловани спора
дични случајеви грипа. Ради
се о Х1Н1 вирусу, А соја, а
ради се и о Б соју, док је нај
већи проблем када се ти
вируси укрсте и мутирају,
јер тада вакцина нема свој
пуни ефекат какав би се
очекивао. У сваком случају,
ипак се добија блажа кли
ничка слика код вакциниса
них лица, нарочито код
пацијената који спадају у
ризичну категорију – поја
шњава др Маричић.
Ако би лица сада прими
ла вакцину, треба бар десет
до 14 дана остати у некој
изолацији, како би се стекао
одређени имуни одговор и
направила довољна коли
чина антитела. Опште мере
превенције су проветрава
ње просторија, избегавање
боравк а у колективима,
адекватан унос течности,
лакша исхрана и наравно,
физичка активност.
Када је реч о уносу супле
мената, у виду разних вита
мина, др Слободан Мари
чић каже:
– Ја сам увек за то, да
путем хране и напитака уне
семо све потребне витами
не, јер су то организму нај
лакше усвојиви витамини.
Немам ништа против супле
мената, али на првом месту,
треба витамине унети хра
ном и напицима, мада нас
они не могу спасити од
вирусних инфекција.
С. Џ.
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ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

Пооштрени услови

С

ходно
одредбама
новог Закона о пре
возу путника у друм
ском саобраћају, локалне
самоуправе су биле у оба
вези да ускладе своје акте,
којима уређују такси превоз,
са поменутим законом који
је ступио на снагу крајем
октобра прошле године. Рок
за усклађивање је био два
месеца.
Зато су одборници СО
Рума на својој последњој
седници донели Одлуку о
ауто - такси превозу пут
ника, којом је престала да
важи претходна одлука из
2016. године. Надзор над
спровођењем ове одлуке
је поверен инспектору за
друмски саобраћај у Одеље
њу за инспекцијске послове
Општинске управе.
– Највеће измене се одно
се на возача такси возила,
односно предузетника. Они
морају имати звање возача
путничког аутомобила тре
ћег степена стручне спре
ме, звање возача аутобуса
и теретног возила четвртог
ССС, звање техничара друм
ског саобраћаја или звање
возача специјалисте петог
ССС, као и најмање пет
година радног искуства као
возача. Подсећам, раније је
била потребна само возач
ка дозвола Б категорије и
да је возач пет година. Сада
имамо знатно пооштравање
критеријума – каже Стојша
Јовановић, шеф Одељења
за инспекцијске послове. Он
додаје да је такво законско
опредељење, са једне стра
не добро, али са друге може
резултирати већим бројем
нерегистрованих,
дивљих
таксиста.
Морамо указати да се ове
законске одредбе не односе
на постојеће таксисте, већ
на оне, који реше да се баве
овим послом по први пут, јер
се закон не може примењи
вати ретроактивно.
– Битно је истаћи и да
закон ограничава број реги
строваних таксиста. Локал
не самоуправе које броје до
100.000 становника, тај број
се дели са шест, тако да би
ми могли имати 90 регистро
ваних такси превозника. Ми
сада имамо 80 регистро
ваних, што значи да има

Стојша Јовановић

места за још десет таксиста.
Наравно, ако се неко одјави,
за тај број ми повећавамо.
Мислим да тренутно у рум
ској општини има стотинак
таксиста, што значи да два
десетак ради непријавље
но, тако да је у односу на
раније, знатан број њих сада
регистрован – истиче Стој
ша Јовановић.
Ако би се десило да има
више од десет нових прија
ва, а сви испуњавају усло
ве, онда би се одобрење
издавало на основу датума
пријаве, односно добили би
га они, који су се пре подне
ли захтеве. Остали би били
на листи чекања, зависно
од тога како би настајало
неко слободно место. Како
сазнајемо, они који би сада
да почну са радом, буне се,
јер знају да је раније било
релативно лако почети са
послом. Било их је неколи
ко који су протестовали, али
то су услови који су законски
прописани, не на локалном
нивоу.
– Да додам још, сваки
предузетник који дође по
решење, које издајемо на
годину дана, мора донети
потврду да нема дуговања
по основу пореза на делат
ност. То је ново и та одред
ба је добра, јер смо имали
људе који су дуговали вели
ке суме, порез нису плаћали
годинама, иако су паушалци
и тај порез није висок. Тако
ђе, свака локална самоупра
ва је дужна да изда такси
табле, а ми то радимо већ
две године, дакле и пре ових
нових одредби. Ми смо кре

Миле Добречевић

нули самоиницијативно, а
сада је то убачено у закон
– истиче Стојша Јовановић.
Он је указао и на проблем
везан за таксисте, који раде
заједно на броју 069-711-711,
јер нису сви регистровани и
возе без такси табли, чак и
они који су регистровани.
– Они су нам тренутно нај
већи проблем у последњих
неколико месеци. Зато наја
вљујем заједничку акцију
инспекције и полиције, како
бисмо тај проблем решили,
јер једно време код нас гото
во да није постојао проблем
дивљих таксиста, а сада су
се опет појавили – рекао
је за наше новине Стојша
Јовановић.
– Раније су били једно
ставнији услови, због тога
је превише таксиста у одно
су на број становника који
имамо. На пример, у Инђији
имају 40 таксиста и не може
више ниједан таксиста да
ради, независно од тога да
ли испуњава све услове.
Тек ако неко одустане, онда
може да се добије решење
за рад. Код нас је сада ова
ко, само ми имамо знатно
већи дозвољен број таксија.
Има доста и оних који раде
на црно, тако да ми, који
плаћамо порез и радимо по
закону, не можемо да дође
мо на ред од тих линијских
таксија. Зато је добро што
су услови пооштрени. То је,
можда, требало и раније да
се уради – коментарисао
нам је законске измене, рум
ски таксиста Миле Добрече
вић.
С. Џ.
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ДОМ ЗДРАВЉА

Национални дан без дувана

Провера здравља запослених
у Техничкој школи

Предавање о штетности дувана

Н

ационални дан без
дувана, 31. јануар обе
лежио је и румски Дом
здравља, тачније Центар за
превенцију, Саветовалиште
за младе и Служба полива
лентне патронаже, који су
за ученике других, трећих
и четвртих разреда Технич
ке школе „Миленко Брзак
Уча“ одржали предавање о
штетности употребе дувана.
Ученици су анонимно попу
њавали упитник за проверу
степена зависности од нико
тина.
Др Валентина Травица,
начелница Службе за здрав
ствену заштиту школске
деце, подсећа да се овај
датум у Србији обележа
ва више од две деценије,
а ове године под слоганом
Заштитимо се од дувана.
– Циљ свих наших актив
ности на овај дан је да упо

Др Валентина Травица

зоримо јавност на штетне
ефекте употребе дувана и
излагање дуванском диму,
као и вишеструке негатив
не последице по здравље
људи – каже др Травица.
Према подацима Институ
та за јавно здравље „Батут“
око 2,5 милиона људи тре

нутно у Србији су пушачи.
Предавању у Техничкој
школи су присуствовала 92
ученика.
– Заиста су нас пажљиво
слушали и драго ми је што
смо сазнали да међу њима
нема велики број пушача.
На пример, према „Батуто
вом“ истраживању из 2017.
године на узрасту деце од
13 до 15 година, 11 проце
ната деце су били пуша
чи. Дакле, ученици су били
заинтересовани и поставили
су нам доста питања. Углав
ном, млади први пут проба
ју дуван у осамом разреду,
пре свега из радозналости,
онда зато што су им другови
пушачи, да буду прихваће
ни у друштву, али сви знају
какве су негативне последи
це по здравље – истиче др
Валентина Травица.
Истовремено, запослени

у Техничкој школи су има
ли могућност да бесплат
но провере ниво шећера и
холестерола из капиларне
крви, измере телесну масу,
висину, обим струка и да се
упознају са индексом теле
сне ухрањености, да измере
артеријски крвни притисак
и изврше мерење густине
кости на пети. Такође, пуша
чи су могли да провере сте
пен зависности од никотина
попуњавањем Фагерстомо
вог упитника.
У румском Дому здравља,
30. и 31. јануара су одржа
не и радионице о штетности
дувана, са ученицима првог
разреда румске Гимназије.
У холу Дома здравља, 31.
јануара организована је и
провера степена никотинске
зависности, а подељени су и
флајери о штетности пуше
ња.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РУМА

На основу препоруке
Института за здравстве
ну заштиту Војводине и
одлуке Комисије за бол
ничке инфекције Опште
болнице Сремска Митро
вица, забрањују се, до
даљњег, посете у Општој
болници Сремска Митро
вица, због актуелне епи
демиол ошке ситуације
грипа на подручју Срем
ског округа.

ССШ „Бранко Радичевић“
у Руми расписала је ликовни
конкурс, на који се могу јавити
ученици седмог и осмог разре
да на тему Модна одећа будућ
ности и Модна одећа прошлих
епоха у савременом виђењу.
Технике цртежа су по избору,
а радови се могу слати до 1.
марта 2019. године.
Најбољи радови биће про
глашени 28. марта.
С. Џ.

Забрањене посете у Болници

Ликовни
конкурс
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8. ФЕБРУАРА САВЕТОВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Добар дан, домаћине
С
а праксом научностручног
саветова
ња, под називом
Домар дан домаћине, које
се одржавало на покрајин
ском нивоу у Новом Саду
започело се пре једанаест
година. У питању је модел
трансфера знања ка пољо
привредницима, у циљу
примене нових технологија,
као и унапређења и даљег
развоја
пољопривредне
производње, организова
но од стране Покрајинског
секретаријата за пољо
привреду,
водопривреду
и шумарство и Пољопри
вредног факултета у Новом
Саду, Департман за ратар
ство и повртарство.
Ове године поменуто
саветовање ће се одржати
на седам локација у Војво
дини. За подручје Срема,
биће организовано у Срем
ској Митровици, 8. фебру
ара у Градској кући.
Организовање
оваквих
скупова је прилика да се
у директном контакту са
пољопривредницимам раз
мене идеје и информације,
као и да се благовремено
упознају са мерама аграр
не политике у 2019. години.
Ради најаве саветовања и
избора тема које ће бити
размотрене, у простори
јама Агенције за рурал
ни развој Града Сремска

Детаљ са састанка

Митровица организован је
радни састанак организато
ра и свих актера укључених
у подршку овог регионал
ног саветовања.
– Претходних година
Агенција је организовала
одлазак стотинак пољо
привредника у Нови Сад
на саветовање, а ове годи
не смо ми домаћини скупа.
Драго ми је да ће сремски
пољопривредници учество
вати баш у нашем граду на
овом саветовању, јер оно
има за циљ да поспеши све
оно што је везано за лепу
српску реч домаћин. Дома
ћин је свако ко ради, ко
има и ко је битан за пољо
привреду и укупну привре

ду наше земље, изјавио је
директор Агенције Петар
Самарџић.
Један од покретача саве
товања је удружење Агро
профит, које издаје лист
Газдинство. Чедомир Кецо
је, испред овог удружења,
истакао је да је знање један
од предуслова за успешну
пољопривреду.
– Пре једанаест година
смо покренули ово савето
вање, а седам година уна
зад смо се удружили са
Пољопривредним факул
тетом у Новом Саду, после
чега су они преузели титу
лу организатора, а ми смо
остали
суорганизатори.
Протокол о сарадњи пот

писан између Покрајинског
секретаријата за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство и Департмана
за ратарство и повртарство
представља одличну ситу
ацију, јер се ради о великој
подршци свих служби које
су у надлежности Покраји
не да учествују у организа
цији и припреми овог саве
товања. Циљ једне такве
акције је да придобијемо
и оне који нерадо иду на
саветовања. Ми дефини
шемо теме на популаран
начин и упућујемо људе
у чињеницу да без знања
неће бити ни пољопривре
де, рекао је Кецо.

Т. С.

ДАНИЛУ КРСТИЋУ ИЗ ШТИТАРЦА КОД КЊАЖЕВЦА, НА ПОЗИВ МИНИСТРА
НЕДИМОВИЋА, СТОЧАРИ  ПОСЛАЛИ ПОМОЋ

Детелина стигла на кућну адресу
Д

анило Крстић (43) из
Штитарца код Књажев
ца, једини је сточар из
овог малог села на југо-исто
ку Србије, које има 25 актив
них
домаћинстава.
Дуга
зима, хладна, са пуно снега,
забринула је вредног дома
ћина како ће до пролећа пре
хранити четрдесетак оваца,
јер му је скроз понестало
хране, које нажалост, због
лоше финансијске ситуације,
није у могућности да купи.
У невољи, тражећи помоћ
од других људи, није било
вајде. Онда се СМС пору
ком обратио Браниславу
Недимовићу министру пољо

Данило са овцама

привреде, водопривреде и
шумарства, ни не слутећи
да ће му министар уопште
и одговорити. У повратној
поруци, Недимовић му је
затражио адресу на коју је,
после неколико дана, послао
камион са балираном дете
лином од 400 бала и 10 џако
ва кукуруза, што ће овом
сточару, како сам каже, бити
сасвим довољно хране за
овце, до пролећне испаше.
Овце су му један од глав
них извора прихода. Од
априла до касне јесени, не
мора да размишља како ће
прехранити животиње, јер
су стално на паши, у крају

M NOVINE

6. FEBRUAR 2019.

13

ПРОБНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Од априла нове одредбе

В

озач - почетник у Срби
ји има много ограниче
ња, почевши од огра
ничења брзине на путу, која
мора бити за десет проце
ната мања од прописане,
па све до девет казнених
поена, када се остаје без
пробне возачке дозволе.
Још у току 2018. године
најављене су промене када
је реч о возачким дозволама
за почетнике, али је тај рок
померен за 3. април 2019.
године. Шта ће то значити за
све возаче који су почетни
ци, питали смо Бранислава
Стефановића, инструктора
вожње у школи Ауто ас у
Сремској Митровици.
– Када говоримо о про
менама које се тичу проб
них возачких дозвола, могу
рећи да оне нису страшне,
ако неко не положи возач
ки испит до 3. априла 2019.
године. Новина је да сада
све категорије имају проб
не возачке дозволе, укљу
чујући и А1 категорију, а то
до сада није била пракса.
Једноставно речено, сада
се пробна дозвола добија
једном у животу. На пример,
ако неко са 16 година поло
жи А1 категорију, он до 21
године има пробну дозволу.
Ако положи за Б категорију
са 20 година, иста пробна
дозвола остаје до 21 године,
а не две године како је пре

лепом и потпуно незагађе
ном од индустрије.
– Спремим ја храну за
зиму, али то није довољно,
још ми се неке и ојагње, па
дође до повећања грла. Тако
је било и сада. А када човек
запне у такву невољу, тражи
решење на све стране, па
сам дошао у ту ситуацију да
се обратим чак и министру –
прича Данило, који прво није
био сигуран да ли је добио
прави министров број, а при
знаје да касније није ни пове
ровао у Недимовићево обе
ћање да ће му послати храну
за стоку.
– Када ме је позвао неки
човек и упитао, где да исто
вари детелину, од мене
није било срећнијег човека.
Министар је контактирао сто
чаре из Срема и шире, који
имају вишка хране, да ми
поклоне. Организовали су и
превоз да ми доставе – при

Бранислав Стефановић

било предвиђено. Ако неко
има мање од 19 година,
пробна возачка дозвола ће
важити до 21 године, а онај
ко има више од 19 година,
пробна возачка дозвола ће
важити две године. Значи,
кад се једном добије прва
пробна дозвола, она ће
важити за све категорије до
21 године. Остаје одредба
да се не може возити од 23
часа до шест часова. Једно,
такорећи ново ограничење,
које је већ ступило на снагу,
али се не примењује, је да

Стигло 400 бала детелине

онај ко има пробну дозволу
не може возити возило које
има већу снагу од 80 коњ
ских снага. То може само у
пратњи пунолетног лица,
које има возачку дозволу
више од пет година, каже
Бранислав Стефановић.
Овакве
одредбе
јесу
повећале
интересова
ње кандидата, али то није
главни разлог гужви и дугог
чекања на полагање возач
ког испита.
– Ове одредбе јесу мало
повећале гужву, али не мно

го. Гужва најпре постоји због
спорости и тромости самог
система. На пример, сам
МУП нема довољан број
предавача, то је проблем,
наводи Бранислав.
Такође, он истиче да се
овај закон о полагању пока
зао много бољим, али и
да садашња цена возачког
испита није спречила могу
ће кандидате, да крену на
обуку.
– Сада су кандидати
озбиљнији и спремнији у
односу на пре. Након преда
вање долазе спремнији на
часове вожње. Цена испи
та није утицала на смање
но интересовање за пола
гање возачког испита, чак
се сада и озбиљније плаћа.
Свима је данас јасно, да се
више без возачке дозволе
не може живети, објашњава
Бранислав Стефановић.
Сва остала ограничења
за возаче почетнике оста
ју иста: не сме користити
мобилни телефон у току
вожње, мора возити за 10
процената мање од про
писане дозвољене брзи
не, не сме возити од 23 до
шест часова, ознака П је
обавезна на аутомобилу и
максимално може добити
девет казнених бодова, у
супротном, остаје без проб
не возачке дозволе.

З. Поповић
ча домаћин, који је свима
захвалан на овој помоћи.
– Све послове сам оба
вљам. Јесте да ми је тешко,
јер хоћу све да имам, па неки
пут не могу ни да постигнем.
Шта ћу, кад волим да радим
– овако себе, у најкраћим
цртама описује Данило.
Поред оваца, Данило има
и 300 стабала шљива, сади
кромпир и паприку.
– Моја мајка је сачувала
семе старинске паприке са
Старе планине, јако је укусна
и њу брзо продамо. Имам и
још две њиве на којима сејем
кукуруз. Немамо ми овде
ораница, као у Војводини и
Срему одакле је министар,
сиромашан смо крај – каже
Данило, који је самохра
ни отац шеснаестогодишње
ћерке средњошколке и живи
са мајком, која је болесна и
стара.
С. Костић
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СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ

Светитељу у част

У

Културном центру у
Пећинцима, 27. јануа
ра одржана је тради
ционална Светосавска све
чаност у част утемељивача
српске писмености, симбо
личног назива Ускликнимо с
љубављу, којој је присуство
вала и начелница Општин
ске управе Општине Пећин
ци Драгана Крстић, као и
бројни представници инсти
туција, културног и јавног
живота пећиначке општине
и свештенства.

Како нам је рекао дирек
тор пећиначког Културног
центра Јован Деврња, Све
тосавска свечаност је при
лика да се на једном месту
окупе млади таленти из
наше општине, као и да се
на достојанствен начин обе
лежи дан посвећен Светом
Сави.
– Свети Сава је, између
осталог, имао и велики ути
цај на културно-уметнички
развој Србије, посебно на
развој српске средњеве

ковне књижевности. Зато
је нама циљ да вечерас у
нашем храму културе оку
пимо највеће таленте из
све три основне школе из
наше општине, да прикаже
мо оно најбоље, и покаже
мо да кроз овакве свечано
сти живе речи, дела Светог
Саве – рекао је директор
Деврња.
Химном Светом Сави у
извођењу Српског певач
ког друштва из Руме под
руководством Зорке Ухрик,

започела је свечаност, а
присутне госте и домаћине
поздравио је и пећиначки
парох Бојан Мијановић, који
је подсетио да овај дан ника
ко не би требало да буде
једини дан када се сећамо
и радимо како је Свети Сава
учио и проповедао, већ да
то треба да чинимо сваког
дана, све више се развијају
ћи на понос будућим генера
цијама.
На почетку програма,
директор Деврња уручио је
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захвалнице
покровитељу
Светосавске
свечаности,
Општини Пећинци, учесни
цима - Српском певачком
друштву из Руме и пред
ставницима све три основ
не школе са територије
пећиначке општине, као и
месном пароху Бојану Мија
новићу.
Школска слава обележе
на је пригодним културноуметничким програмом и
сечењем славског колача у
основним школама у Купи
нову и Пећинцима, као и
Средњој техничкој школи, а
свечаностима су присуство
вали и представници локал
не самоуправе.
Председник
општине
Пећинци мр Жељко Трбо
вић присуствовао је све
чаности у Основној школи
“Душан Вукасовић Диоген” у
Купинову, а током свог обра
ћања, присутнима је иста
као значај Светог Саве као
великог српског просветите
ља.
– Наравно, учитељи и
наставници су они који зна
ње преносе на децу, који
их образују од најранијих
дана у духу традиције Све
тог Саве, а ми као локална
самоуправа даћемо све од
себе да нашој деци омогу
ћимо што боље услове за
стицање тог знања – иста
као је први човек пећиначке
општине.
Ђаци основне школе у
Пећинцима, као и средњо
школци обележили су, тако
ђе, своју славу приредбом и
сечењем славског колача,
у присуству заменика пред
седника општине Пећин
ци Зорана Војкића, месног
пароха, кумова славе, бив
ших и садашњих учитеља,
наставника и директора.
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Ординација
одушевила публику

Детаљ са представе

У

сали Културног центра 30. јануара,
пећиначка публика је била у прилици
да погледа представу Ординација у
извођењу младих глумаца Аматерског позо
ришта Трупа. Представу је режирао Бојан
Наић, према адаптираном тексту Слободана
Симића, а глумачка постава, која је окупила
младе пећиначке глумце успела је на један
комичан начин, да прикаже публици сталну
потребу човека да завири у туђу интиму.

Млади редитељ представе Бојан Наић
одушевљен је реакцијама публике, а посеб
ну захвалност упутио је Културном центру
Пећинци на подршци. Представа Ординација
окупила је младе пећиначке глумце Алексан
дра Бабића, Миодрага Малетића, Драгану
Кнежевић, Јелену Недељковић, Марију Раду
ловић, Сању Чубрило, Марка Миловановића,
Бранка Мијатовића, Бојана Спасића и Алек
сандру Опачић.

УДРУЖЕЊЕ  ЖЕНА „СРЕМИЦА“

Традиција дуга 19 година

Н

ајстарије удружење жена на територи
ји пећиначке општине, Удружење жена
Сремица из Пећинаца, у петак 25. јануа
ра прославило је 19 година постојања и рада.
Скоро две деценије чланице овог удружења
негују традицију нашег краја, а према речима
председнице УЖ Сремице Маре Миловано
вић, иако су биле много млађе када су се први
пут окупиле, и данас раде истим темпом.
– Наш главни задатак је очување традиције
Срема и са тим циљем током протеклих годи
на учествовале смо на бројним манифестаци
јама, умесиле на стотине колача, већ дванаест
година организујемо манифестацију Колачи

наших бака, а трудимо се да учествујемо и у
хуманитарним акцијама и помогнемо колико
можемо. Пре осам година први пут смо оти
шле ван граница наше земље, у Словенију и
то у Велење, где смо излагале своје радове на
међународној манифестацији веза, а већ две
године посећујемо манифестације у Лапљем
селу на Косову и Метохији, и у Дворовима у
Републици Српској. Трудимо се, где год да
одемо, да на најбољи начин представимо свој
рад и нашу општину, те нам је посебно дра
го да су са нама вечерас и чланице осталих
удружења жена са територије наше општине
– рекла је Миловановић.
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ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА У СРБИЈИ

Борба за потомство

Сузана и Саша Грбатинић са децом

Д

авне 1978. године рођена је Луиз
Џој Браун. То је била прва беба
која је настала из епрувете. Од
њеног рођења па до данас, процес
вантелесне оплодње је унапређен,
али и све чешћи. Према наводима сај
та ekspres.net у Србији постоји око
400.000 парова који се боре с неким
видом стерилитета. Стручњаци сма
трају стерилитетом код жена млађих
од 30 година, а покушаји за друго ста
ње трају годину дана. Код жена мла
ђих од 35 година, период чекања труд
ноће је скраћен за шест месеци. У
Србији се вантелесна оплодња може
урадити у државним или приватним
клиникама. Наравно, то се може ура
дити и о свом трошку, тада је све брже
и мање компликовано. С друге стране,
постоји могућност да се парови опре
деле за неке од приватних клиника
које се налазе на списку Републичког
фонда за здравствено осигурање, а од
ове године ће се тај списак проширити
за 11 приватних клиника. Сваком пару
су време и права информација драго
цени. Међутим, у Србији се чека око
годину дана до ембриотрансфера. То
је заиста дуг период за неког ко чека,
а посебно за пар коме вантелесна
оплодња није успела из првог пута.
Информације које пацијенти добијају
су углавном штуре и сваки даљи

За цео овај пут је
најважније стрпљење,
упорност и међусобна
брига. Када се то има,
до беба ће доћи.
Нема самосажаљења
и кукања, већ идеш
само напред, каже
Сузана Грбатинић

коментар се добија на сопстевну ини
цијативу. Тромост и претрпаност нашег
здравственог система ће и од најбо
љег лекара направити у једном тре
нутку особу која само прелеће са слу
чаја на случај. М новине су разговара
ле о теми вантелесне оплодње са
женама које су прошле кроз овај про
цес.
Наша суграђанка, која је желела да
остане анонимна, је навела да у почет
ку прикупљање папира за процес ВТО
изгледа компликовано, али наводи да
је чекање у ствари већи проблем.
– Прикупљање документације за
процес вантелесне оплодње делује
врло компликовано, али све је у прин
ципу једноставно и анализе се могу
прикупити веома брзо. Када се све
анализе прикупе, одлази се на прво
степену комисију. Људи тамо очекују
од тебе да знаш све као и они, па чак
и што се тиче назива различитих обра
заца, као да очекују да се лепо при
премиш код куће, простудираш све те
папире. После првостепене комисије,
одлази се на другостепену. У мом слу
чају то је Нови Сад. Нема тада ника
квих прегледа, већ само потписивање
документације и одлучује се да ли је
пар кандитат за процес вантелесне
оплодње. Притом, тамо чекаш цело
пре подне због тога. Сматрам да би тај
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пут могао бити мало скраћен, јер се
раде исте ствари на два различита
места. Живимо у доба развијене тех
нологије, можда би решење било
умрежавање оба система. Такође,
било ми је страшно то што сам ишче
кивала одлазак у Нови Сад и мислила
да ће нешто важно да се деси. Међу
тим, то је био чист бирократски посао.
Волела бих да ми је то неко рекао,
наводи наша саговорница.
Она је истакла да је важно добро се
информисати, али и да је у току тог
тешког процеса важно стрпљење.
– Наш стерилитет је необјашњиви
или скривени стерилитет. То значи
да је је све у реду, нема никаквих про
блема, међутим трудноћа не долази.
То је веома фрустрирајуће. Одлазиш
код једног лекара па код другог, и сви
они кажу да мало сачекаш и да се опу
стиш. И тако време пролази, сваки
лекар те потапше по рамену и каже да
је све у реду и пошаље те кући. У јед
ном тренутку ме је лекарка оптужила
да сам ја главни кривац због којег не
долази до трудноће, јер сам психички
преоптерећена, да сам луда и да одем
на море, а ја пет година не успевам да
будем у другом стању. Тешка ствар у
целом том зачараном кругу је то што
све радиш на своју иницијативу, немаш
неку потпуну подршку лекара, него
сам долазиш до различитих закључа
ка и предлога шта даље.
Наша саговорнца је истакла да је
важно имати једног лекара и имати
поверења у њега, јер одлазак од јед
ног до другог може и да буде лоша
одлука.
– Из ове перспективе мислим да је
била грешка то што смо ишли од лека
ра до лекара и тражили неког ко ће да
нам приступи мало другачије, а сви
приступе у суштини исто. Моја препо
рука је да се парови одлуче за једног
лекара у којег имају поверења и да с
њим иду до краја.
Наша саговорница је своју прву ван
телесну оплодњу радила у Београду и
њено искуство није сасвим позитивно.
– Вантелесну оплодњу сам радила у
Народном фронту у Београду и иако
тамо има великих стручњака, човек се
осећа као да је дошао на касу марке
та. Нико те не гледа и не коментарише
конкретно твој случај. Сваки пут кад
дођеш прегледа те неки други лекар.
Након једног прегледа где је уочено да
трудноћа не ваља, речено ми је да
изађем у ходник и да се одлучим да ли
желим да закажем киретажу или
желим да чекам спонтани побачај.
Такав приступ је ужасан. Сваки стери
литет је хорор, а чини ми се посебно
онај необјашњени. Тада се пар врти у
круг, јер је све у реду. Грешка је што
парови морају да чекају много година
да би се урадиле неке додатне анали
зе, конкретно у случају необјашњеног
стерилитета. Тако се чека много
времена како би се прешло на даља
испитивања, попут тромбофилије или
НК ћелија (ћелије убице). Након чита

ве ситуације у Народном фронту, по
препорукама смо отишли у клинику у
Ваљеву. Тамо смо напокон добили све
одговоре након шест и по година. За
цео овај пут је најважније стрпљење,
упорност и међусобна брига. Када се
то има, до беба ће доћи. Нема самоса
жаљења и кукања, већ идеш само
напред, каже наша саговорница.
Сузана и Саша Грбатинић из Шида
су 2017. године постали родитељи два
дечака Уроша и Матеје након вантеле
сне оплодње. Да је стрпљење и разу
мевање веома важно за пар који улази
у процес вантелесне оплодње сматра
и Сузана.
– Ја сам имала конкретан проблем.
То је била ендометриоза на оба јајни

У деветој недељи је
установљено да ћемо
имати две бебе. У том
тренутку смо били у
шоку. Нисам три дана
да дођем себи.
У априлу 2017. године
смо постали
родитељи два дечака.
Бити мајка близанаца
је лепо и тешко,
посебно је тежак
почетак. Међутим,
све то дође и прође,
а најважније је да
уживаш у
родитељству и у
времену проведеном
са својом децом,
наводи Сузана
ка. Након операције, али ми је речено
да ћу морати на вантелесну оплодњу
уколико до трудноће не дође након
шест месеци од времена покушаја да
затрудним. Међутим, пошто се ендо
метриоза вратила, мој супруг и ја смо
схватили да је једино решење ванте
лесна оплодња. У једном трунтку ми је
било жао због тога, помислила сам
зашто се то баш мени дешава. С
друге стране, била сам срећна што
постоји решење. Прихватила сам то и
схватила да морамо да се наоружамо
стрпљењем, објашњава Сузана.
Како наводи, информације како ће
сам процес изгледати добила је од
свог лекара.
– Изабрани лекар ми је објаснио
шта нас чека, имала сам поверења у

17

њега и слушала све што ми је рекао.
Речено ми је да ће сам тај процес тра
јати сигурно годину дана и ја сам тако
на то била спремна. Одлучила сам да
вантелесну оплодњу урадим у ГАК-у
Нови Сад. Касније смо хтели да пређе
мо у приватну клинику код докторке
која нас је примила у ГАК-у Нови Сад,
али нам је речено да то не може, јер
смо већ потписали папире. Волела бих
тада да ми је неко рекао шта другосте
пена комисија значи. Јер, ишчекујеш
позив и одлазак, мислиш да ће нешто
важно да се деси. Тада се само потпи
сују папири и тамо проведеш цео дан.
Речено нам је да ће због великих
гужви припрема за процес вантелесне
оплодње бити у августу 2015. године,
говори Сузана.
Сузана је истакла да има позитивна
искуства са лекарима, али да је све
одговоре добила на сопствену иници
јативу.
– Лекари су приступачни и излазили
су ми у сусрет, сваку анализу су ми
објаснили. Али, нагласила бих да до
свега што те интересуује долазиш сам,
самоин
 ицијативно. Мислим да то није
добра пракса, али ја то и некако разу
мем јер стварно постоји велика гужва
на клиникама, каже Сузана
Такође, она објашњава да је имала
подршку партнера и околине и да је то
веома важно. Наишла је и на негатив
не коментаре, али се трудила да дигне
главу и настави даље.
–Када се упуштате у цео овај про
цес, морате бити сигурни да сте ви и
партнер на истим таласним дужина
ма. У супротном, цео труд је узалудан.
Проширење породице никада неће и
не може да спаси брак или га побољ
ша. Подршка и разумевање породице
и пријатеља је много важна, то вам
даје ветар у леђа, а пре свега је важно
да сами будете позитивни и да само
идете напред. Имала сам ситуацију
када ми је једна старија колегница
рекла како моја деца која су добијена
вантелесном оплодњом нису иста као
она која су настала природним путем.
Мало ме је зачудио тај став и било ми
је у првом тренутку непријатно. Међу
тим, није ми падало на памет да неком
објашњавам да су моја деца као и сва
ка друга, а ја сам срећна што сам се
остварила као мајка, додаје Сузана.
Након што је сазнала да је трудна,
испрва јој је речено да је у питању јед
на беба. Међутим, недуго је на једном
прегледу сазнала да ће постати мајка
близанаца.
– У деветој недељи је установљено
да ћемо имати две бебе. У том тренут
ку смо били у шоку. Нисам три дана да
дођем себи. У априлу 2017. године
смо постали родитељи два дечака.
Бити мајка близанаца је лепо и тешко,
посебно је тежак почетак. Међутим,
све то дође и прође, а најважније је да
уживаш у родитељству и у времену
проведеном са својом децом, наводи
Сузана.
З. Поповић
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КУКУЈЕВЦИ

Донацијом до сопственог посла

З

аменик председника
Општине Шид, Зоран
Семеновић посетио је
у петак, 1. фебруара, поро
дично домаћинство Алена
Ившића. Он је захваљујући
донацијом од 2.400 евра, а
на основу уговора о сарад
њи између Општине Шид
и немачке невладине орга
низације Хелп на пројек
ту Смањење сиромаштва
кроз могућности запошља
вања у циљу приступања
Србије Европској унији,
започео сопствени посао.
Финансијска средства обез
бедила је шведска агенци
ја за међународни развој и
сарадњу Сида и Општина
Шид, а у циљу укључивања
Рома, Ромкиња и осталих
угрожених група становни
штва у социјални и економ
ски циклус земље, као и
смањење сиромаштва.
Ален Ившић је апсол
вент дефектологије на
Медицинском факултету у
Новом Саду и има 26 годи
на. Аплицирао је и нашао
се међу 15 лица којима
су одобрена бесповратна
средства за набавку опре
ме за почетак или развој
пословне активности у про
сечним износима од 1.500 и
2.400 евра.
– Бавим се сечењем и
цепањем дрва услужно, а
и раније сам се тим бавио,
међутим сада сам добио
грант за ову машину (бон

Зоран Семеновић у посети Алену Ившићу

сек-тестера) , пријавио сам
и фирму. Побољшаће се
услови и квалитет на раду,
с тим што се ова машина
качи на аутомобил. Стара
машина је била отвореног
типа и била је на сопстве
ни погон, а то је предста
вљало проблем због вре
менских прилика. Радим на
територији општине Шид,
а највише у Кукујевцима
и Бачинцима, а у раду ми
помаже тата – каже Ален
Ившић.
Зоран
Семеновић
је
заједно са сарадницима
и представником Хелпа

честитао Ившићу и поже
лео успеха у раду.
– Општина Шид се
захваљује донаторима на
средствима које је дони
рала свима који су конку
рисали по овом програму.
Десет породица су на овај
начин успеле да обезбеде
средства за рад. Општи
на Шид је учествовала са
мањим делом средстава по
конкурсу и увек ћемо има
ти обезбеђена средства
за намену такве природе,
рекао је Семеновић.
У Кукујевцима је био и
Предраг Ердоглија, пред

ставник немачке невла
дине организације Хелп,
који је рекао, да спроводе
пројекат
самозапошља
вања тешко запошљивих
група, на територији шид
ске општине. Захвалио
се Општини Шид, донато
рима, а највише похвала
добио је Ален, који је успео
као млад човек, да започне
сопствени посао.
Општина Шид ће и даље
учествовати у оваквим и
сличним пројектима, који
за циљ имају смањење
броја незапослених.
Д. Попов

ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА

Уговори о стипендирању
П
редраг Вуковић, пред
седник Општине Шид,
у петак 1. фебруара,
уручио је најбољим студен
тима, Уговоре о стипендира
њу. За општинску стипендију
за школску 2018/2019. годину
конкурисало је 95 студената,
а њих 80 остварило је право
на стипендију.
– Данас су уручени Угово
ри о стипендијама за најбо
ље студенте са територије
Општине Шид. Надамо се, да
ће ова стипендија да их моти
више да буду још бољи и да ће
родитељима олакшати наста

вак школовања њихове деце.
Наше је да улажемо у младе
људе, они су наша будућност.
Општина Шид има традицију
додељивања стипендија, тако
ће бити и у будућности. Мора
мо да улажемо у омладину,
јер нећемо да имамо празне
куће - кад заврше факултете,
да се врате у Шид – рекао је
Предраг Вуковић.
Данијела Лукић из Морови
ћа је данас потписала Уговор
о стипендирању.
– Студирам на Филозоф
ском факултету у Новом Саду,
смер педагогија. Стипендија

Данијела Лукић, студент

ми много значи, моћи ћу захва
љујући стипендији да приу
штим себи неке ствари. Има
ћу током месеца свој џепарац,
да буде лакше и мени и мојим
родитељима током тих десет
месеци, рекла је Данијела.
Општина Шид стипендира
206 студената, а у школској
2018/2019. години 149 сту
дената остварује право на
стипендију у износу од 7.500
динара, а по ранијим одлу
кама 57 студената је оства
ривало право на стипендију
од 3.000 динара.
Д. Попов
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УРУЧЕННОВЧАНИ ДЕО СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Знање се исплати

Председник и деца

П

редседник Општине
Шид Предраг Вуковић
у уторак 29. јануар
 а,
уручио је добитницима Све
тосавске повеље и новчану
награду у износу од 8.000
динара.
– Општина Шид је ове
године донела одлуку, да
сваки добитник Светосав
ске повеље буде награђен
и новчаним износом од
8.000 динара. Надамо се
да ће тај новчани део бити
и мотивација свим учени
цима, да још боље уче.
Локална самоуп
 рава брине
о ученицима и студентима,
рекао је Вуковић.

Табита Краљик

Драган Рађевић из Моро
вића, ученик је шидске Гим
назије.
– Добитник сам Свето
савске повеље, на основу
резултата из књижевности

Драган Рађевић

на Републичком такмичењу.
Нисам размишљао шта ћу
урадити са добијеном нов
чаном наградом, изјавио је
Рађевић.
Табита Краљик из Ерде

вика припада групи од четр
наест добитника Светосав
ске повеље.
– Осми сам разред Основ
не школе „Сава Шумано
вић”, мислим да сам награ
ду добила, јер сам један од
бољих ученика у разреду.
Ишла сам на многа такми
чења, освајала награде и
дипломе – рекла је Табита.
За све је потребно много
рада. И са једне и са дру
ге стране. Ученици да буду
што бољи и успешнији, а
локална самоуправа да све
то да прати. Као, уосталом,
и до сада што се радило.
Д. Попов

ОШ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“

Продужени боравак

Додела уговора о стипендирању

Ученици првог и другог раз
реда Основне школе „Браћа
Груловић“ у Бешки, од 28.
јануара имају могућност да
користе услуге продуженог
боравка. Та услуга је родите
љима и деци, омогућена на
основу сагласности Министа
рства просвете, науке и тех
нолошког развоја. Предвиђен
је боравак 25 деце поменутог
узраста.
Продужени боравак је
посебан облик образовноваспитног рада са ученици
ма, који се реализује у школи,
после или пре часова редов
не наставе, и у оквиру које
ученици имају самосталан
рад, низ различитих облика

слободних активности и један
оброк.
Како истичу представници
школе „Браћа Груловић“, уче
ници на креативан и забаван
начин, проводе време и задо
вољавају своја интересова
ња. Истовремено могу и да
се одморе.
- Предности продуженог
боравка су вишеструке. Наи
ме, деца уз помоћ учитеља
раде домаћи задатак, друже
се са вршњацима, усвајају
радне навике и уче се одго
ворности. Чести су борав
ци у природи, као и физич
ке активности - каже Нада
Џамић Шепа, директорица.

М. Ђ.
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Припрема
за матуранте
Почев од 23. фебруара,
сваке суботе у 11 часова у
прос тор ијам а
Народн е
библиотек е „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији, одр
жаваће се бесплатна при
према из српског језика и
књижевности, намењена
будућим малим матуран
тима. Наставу ће држати
мастер професор српског
језика и књижевности Сан
дра Шћевак, а како је иста
кла директорица Библио
теке Бранислава Танасић,
то је једна од новина у
овогодишњем програму те
установе.
- На овај начин желимо
да покажемо да знање
није скупо као што се
често мисли, шта више,
сасвим је бесплатно.
Потребно је само мало
воље да сваке суботе
вежбамо заједно. Припре
ма из српског језика траја
ће до јуна, те позивамо
будуће мале матуранте да
нам се придруже - рекла је
Танасић и додала да ће
ове године инђијска библи
отека омогућити учлање
ње, по нешто повољнијим
ценама.
- Ове године имаћемо
чак три попуста. Први, 28.
фебруар
 а на Национални
дан књиге, када ће свима
бити доступан попуст од
50 одсто. Такав попуст је
предвиђен и за 4. април,
за Народни дан књиге за
децу, и важиће само за
децу до 14 година - каже
директорица библиотеке.
- Трећи, уједно и највећи
попуст, предвиђен је током
последње недеље окто
бра, за време Међународ
ног сајма књига у Београ
ду. Те недеље биће омогу
ћен попуст од чак 80 посто
од најскупље чланарине и
доступан је свима.
Танасић је најавила и
неколико промоција књига
за период фебруар-март.
- Међу њима су промо
ције књига аутора Боре
Отића Шором средом,
затим Година врана Сини
ше Ковачевића, али при
премамо и Вече поезије,
на којем ће говорити Жељ
ка Аврић - каже директо
рица библиотеке. М. Ђ.
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ШИД: СЛОВАЧКИ ДОМ

Промоција књиге

Јарослав Микловиц, Радован Сремац и Станислав Ступавски

С

ловачки народни дом у
Шиду, био је у среду 30.
јануара, место на коме
су се окупили, како представ
ници Словачке националне
заједнице, тако и сви они који
прате рад Радована Сремца.
Наиме, те вечери предста
вљена је његова нова књи
га Матичне књиге Словачке
евангеличке цркве аугзбур
шке исповести у Шиду. У
овој књизи налазе се подаци
из матичних књига Словачке
евангеличке цркве у Шиду, од
1897-1930. године. Овај пери
од обухвата 570 породица из
Шида и 30 тадашњих филија
ла.
- С обзиром на то да је
Шид био центар за Словаке
у пограничном делу између
Србије и Хрватске, докумен
то обухвата више села, ово
је једна документарна књига.
Кад некоме треба неки пода
так, он ће да отвори књигу
да га пронађе. Књига садржи
комплетно преписане матичне
књиге Словачке евангеличке
цркве у Шиду. Од првог уписа,
а то је од 1897. године, па све
до 1930. године. Поред упи
саних рођених лица, ту су и
венчани и умрли. То су руком

писане књиге, па се једно пре
зиме појављује у више облика.
Како је свештеник написао, ја
сам тако преписао. Има пуно
надимака, који не одговарају
личном имену, па кад тражи
те неког свог, узмите у обзир и
те ствари – рекао је Радован
Сремац за своје ново дело.
– Рецензију је урадио Јаро
слав Микловиц, професор
историје из Старе Пазове.
Уводни део је историјат Сло
вачке цркве који је урадио
Станислав Ступавски, хро
ничар словачке заједнице у
Шиду. Једино што нисам успео
да пронађем је број Словака у
Шиду у одређеном периоду. То
остављам историчарима, да
се баве тим питањима – додао
је аутор.
Књига је штампана двоје
зично, на словачком и српском
језику, средствима Покрајин
ског секретаријата за културу,
јавно информисање и односе
са верским заједницама.
Рецензент
нове
књиге
Радована Сремца је профе
сор историје из Старе Пазове
Јарослав Микловиц.
– Ово је изузетно дело.
Словаци у Шиду су добили
нешто посебно, књигу бих

препоручио сваком Словаку у
Шиду, и не само њима! То је
један од начина да се сачува
национ
 ални идентитет, јер се у
књизи може видети одакле су
се породице доселиле – рекао
је Микловиц.
Станислав Ступавски се
захвалио аутору књиге, што је
смогао снаге да уради овако
обиман и компликован посао,
као што је рад на утврђивању
података из матичних књига.
– Дошао је до података који
нама могу бити од користи у
Словачкој евангеличкој цркви.
Ова књига је још један ками
чак у историји шидских Сло
вака, којег је додао Радован.
Словачка национ
 ална мањина
је свој живот на овим просто
рима урадила писмено. Има
неколико књига, које се одно
се на живот и рад Словака у
протеклих сто година. Хвала
Радовану! – казао је Ступав
ски.
Књига је писана у тиражу од
300 примерака. Чланови Сло
вачког културно- уметничког
друштва Једнота, употпунили
су промоцију још једног зани
мљивог и вредног дела Радо
вана Сремца.
Д. Попов

НОВИ СЛАНКАМЕН

Одржана Шакалијада
У околини Новог и Старог Сланкамена у
суботу, 2. фебруара одржана је 15. ловнотуристичка манифестација Шакалијада. Ове
године учешће је узело око 150 ловаца из
Македоније, Хрватске, Словеније, Републике
Српске, Босне и Херцеговине и свих делова
наше земље.
Пре почетка лова на шакале, ловци су прво
доручковали, а прави ловачки доручак не
може да прође без домаћих кобасица и слани
не, јер је, како кажу организатори из Ловачког

удружења Сланкаменац, потребна енергија да
би се издржао вишечасовни лов.
Подсетимо, Шакалијада је први пут одржана
2005. године. Организатор манифестације је
Ловачко удружење Сланкаменац из Новог
Сланкамена, које газдује на ловној површини
од 7.000 хектара, на потезу од ушћа Тисе у
Дунав, преко обронака Фрушке горе, до про
стране сремске равнице. Покровитељи Шака
лијаде су Општина Инђија и Туристичка орга
низација општине Инђија.
М. Ђ.
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ЉУДИ И ЊИХОВЕ ЋУДИ

Војин пије ракију 90 година

В

ојина Туршијана, пен
зионисаног трговца,
срео сам пре неки дан
на митровачк ој пијаци.
Некад је радио у митровач
кој великој трговачкој кући
Војводина. У пензији је ско
ро 40 година. За два месе
ца напуниће 93 године.
Рођен је 6. априла 1926.
године у Дивошу и са 17
година је отишао у партиза
не, да се бори против
фашизма, где је рањен у
ногу. Ни данас се не жали
на рану и остале старачке
болове. Последњих неко
лико месеци, пије понекад
лек за циркулацију.
Лекари му забранили да
пије ракију и да вози кола.
Разлог су нашли само зато
што је престар. Види без
наочара и лако се креће.
Ракију је први пут окушао у
трећој години живота.
– Нашло се неко стакло
ракије. Мало веће од чаши
це, а ја то дограбим и
истресем све. После тога
Богу душу. Фамилија и ком
шије већ су ме ожалили.
Ипак су ме одвели у Чалму
код лекара и ја се повра
тим. Од тада скоро сваки
дан сам добијао од деде да
помало лазнем ракије. Кад
сам одрастао сваки дан
сам пио, али се нисам опи
јао. И све тако, до пре неки
месец, кад доктори рекоше
да не би требало да пијем и
да престанем возити мог
голфа. Додуше, и жена
Мара ми каза једаред, да
више неће да се вози са
мном. Рече, матор си па ајд
што ћу погинути с тобом,
али нећу под старе дане да
будем инвалид. И ја је
послушам. Не возим више,
ал` зато сваки дан пређем
најмање три километра
пешке. Ево, и данас сам
дошао од куће, с почетка
код Старог моста до пијаце,
и док обиђем све дућане и
вратим се кући, таман је
норма испуњена – изусти
са пуно енергије Војин.
Док идемо кроз пијацу,
Војин показује велику моћ
запажања, говорећи гласно
да чујем и ја и они који про
дају, његов суд о квалитету
поврћа, воћа и осталог на
пијаци. Веома занимљиво и
аргументовано суди о све

Војин Туршијан

Војину Туршијану, митровачком
трговцу у пензији, недавно су лека
ри рекли да не пије ракију и не вози
кола, а он здрав са 93 године сваки
дан три километра пешке по дућа
нима купујући намирнице да супру
гу Мара са 88 година кува ручак
му. И о ценама, наравно.
Свраћамо у продавницу
пилећег меса. Војин већ
носи неке кесе у рукама.
Нису ни мало лаке. Не
дозвољава да му се помог
не. Купује још, говрећи да
му је потребно три киле
пилећег меса. Долазе му
гости из Београда. Супруга
Мара ће да спреми прави,
богати сремски ручак, а за

тако нешто потребно је
којечега.
– Оженио сам се 1953.
године са Маром, правом
домаћицом из Лежимира,
од рода Драгојловића. Има
ла је 22 година кад се уда
ла за мене. Мени је 29
било. Нисам `тео да оста
нем у војсци, имао сам при
лику. Током рата постао
сам политички комесар

батаљона. ` Тео сам да
будем цивил и да имам
породицу са мирнијим
животом. Задовољан сам, и
оно што сам радио и ство
рио са мојој супругом – рече
Војин, са осмехом на лицу.
Војин има пензију, Мара
није никад радила. Водила
је рачуна о породици и
кући. Умало да Војин оста
не без пензије, јер су мисли
ли они у ПИО, да одавно
није жив. Да ли је неко доја
вио, или је то била редовна
провера за оне који предуго
живе, по мишљењу државе
није ни важно. Углавном,
Војин је морао лане у Нови
Сад да пред комисију стане
и каже - ево мене код вас
живог и здравог!
Некако пре тога, престао
је да вози кола, па је морао
да плати такси да га возе у
Нови Сад. Нико се од
државних службеник а ни
нашалио није да каже бар
чика Војине, извињавамо
се што смо помислили да
нисте живи, ево, да вам
платимо тај такси што вас
довезао код нас. Или,
господа бирократе могла су
да седну у службена кола и
дођу кући код Војина, да га
виде живог и здравог, како
је добар муж и служи своју
супругу Мару, која се бори
са високим притиском, док
му кува ручак пуних 66
година.
– Обележили смо 25.
јануар
 а ове године, 66 годи
на брака. Имамо сина Ђор
ђа, који је завршио електро
техичку школу у Сремској
Митровици, али живи и
ради у Београду. Ђорђе са
супругом Татјаном, која
предаје ђацима биологију,
има ћерке Соњу и Тамару.
Од Соње имам праунук а
Димитрија, а Тамара се
школује и живи у Швајцар
ској. Ја и Мара смо срећни!
Деца нас посећују, ми њих
волимо и они нас. То је
довољно, да не мислимо ни
на старост ни на болест –
закључио је Војин.
И, оде кући пешке, носе
ћи пуне руке кеса са намир
ницама, ходајући усправно,
и не баш тако споро, иако је
снег и помало мрзло.
Миомир
Филиповић Фића
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Некада стварност
превазиђе наш сценарио
Д

ржавни посао је сада већ култ
на хумористичка серија, која се
од 2012. године емитује радним
данима на РТВ Војводина.
Публика воли да прати догодов
штине три архиватора, који раде све,
сем свој посао. То су Ђорђе Чварков,
главни архиватор, Драган Торбица
његов заменик и Бошкић, помоћник
главног архиватора. Њих глуме Дими
трије Бањац, Никола Шкорић и Дејан
Ћирјаковић.
Сем серије, овај трио је до сада
урадио и три представе, од којих
је румска публика имала задовољ
ство да погледа две. Нову представу,
Велика реформа, публика је видела
28. јануар
 а, у препуној Великој двора
ни Културног центра.
То је била и прилика, да за М нови
не, разговарамо са најмлађим, са
помоћником
главног
архиватора
Бошкићем, односно глумцем Дејаном
Ћирјаковићем.

MМ нови
NOVINE
не: : У Руми сте били
и са другом представом, Вели
ка реформа карте су распродате
недељу дана раније. Да ли је такво
интересовање и у другим среди
нама где сте играли, и одакле, по
вама, толика заинтересованост   и
ваша популарност?
ДЕЈАН ЋИРЈАКОВИЋ: Таква је
ситуација свуда где смо путовали
по Србији, били смо и у Цириху са
новом представом, свуда су карте
распродате. Ваљда је у питању та
наша константност, седам година се
већ вучемо по телевизији, покушава
мо да забавимо народ, ја се надам на
квалитетан начин. Сад смо направи
ли представу, по мени, ово је најбо
ља. Са првом нисмо ни били у Руми,
она је била везана само за Позори
ште младих. Мислим да се прочуло,
људи се одлично проведу, представа
је занимљива, актуелна, напета, има
пуно обрта, динамике, скакања, мени
је супер.
Шта је тема представе, шта се то
навелико сада реформише?
– Велика реформа је, у ствари, дуго
најављивана нека дигитализација,
коју нико од нас не разуме шта тачно
значи, о томе се прича већ месеци
ма и годинама. Ми стално улазимо у
неке најновије ере, и ту ми показујемо
како те велике приче, које константно
иду - као улазак у ЕУ који траје - прво
смо требали да уђемо 2004. године,
па осме, па 12., па 25., па ће бити
36. и 2042. године. Дакле, како се те

Дејан Ћирјаковић - Бошкић

велике приче одражавају, и како неки
мали обични људи, нормалан свет, и
њих тројица ненормалних, то прихва
тају. Шта то за њих значи, пошто је то
за њих и крај оне ере у којој су нави
кли да живе. Срећом, у нашој држави
не иде то ништа тако брзо.
Седам година радите ову сери
ју. Да ли се у том периоду нешто
променило или је државни посао
и даље идеалан посао, којем теже
сви, поготово они који не воле да
раде?
– Мислим да се доста променило,
с једне стране клинци су се преко тог
интернета отворили. Млади су доста
видели, почели су да путују, нема тих
виза више, тако да се у последњих

десет година доста тога десило. Мла
ди су схватили, да више ни тај посао
у јавним предузећима, није тако пла
ћен као што је некад био, када је тамо
била врхунска плата. Сада је то нека
осредња плата и мислим да младе
генерације нису спремне да раде за
350 евра, кад виде да преко интерне
та, на рендеру, за 1.200 евра, могу да
седе код куће и одатле раде. Мислим
да постоји нека стратегија, да тај
државни посао више не буде ништа
посебно, мада, опет, ја не верујем у
те неке тајне стратегије.
Бирократија и администрација
су и социолошки појам о којем су
написане многе књиге. Када сте
почели да радите ову серију, да ли
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Дан без дувана

Торбица, Чварков и Бошкић - Државни посао

сте консултовали мало и ту лите
ратуру, просто да упознате неке
њене основне карактеристике, сем
оног што видимо сами свакоднев
но, у сусрету са државним службе
ницима?
– Јесмо, има ту занимљивог штива,
и читали и гледали филмове, и гледа
ли уживо, у стварном животу. Код нас
се све врти око државног посла, зато
је та наша тема тако добро и прошла.
Наши ранији филмови су се у већини
дешавали у неким фирмама, сивим,
браон, кестењастим… Наши родите
љи су радили у државној фирми. Ја
сам 1979. годиште и мени је то било
некако, како сам одрастао поред
родитеља, нормално, ја сам мислио
да то тако иде. Све је то некако нама
усађено, и код Радомира Констан
тиновића у Филозофији паланке се
доста објашњава тај дух непроме
њивости, који нам прија, то је нека
константа која представља сигурност
свима. Да ли је то и дух тог, неког
нашег ненапретка, вероватно јесте.
Седам сезона је пуно. Да ли сте
били у ситуацији да вас на улици
људи препознају и кажу „Ево, баш
имам једну добру идеју за вас“?
– Јесте, више пута и ја сам, из пар
таквих ситуација, написао неке епи
зоде. Ослушкујемо шта се дешава,
шта се прича и од тога конструише
мо приче. Неко ми каже: „Знаш, код
мене у предуз ећу ставили су катанац
на фрижидер, јер пијани портир кра
де пиво“ ! Прво, како код тебе пиво и
ракија у фрижидеру, шта ће ти фри
жидер и пијани портир који обија те
катанце, а ујутру лаже да није, а он
мртав пијан. И онда ми направимо
епизоду са катанцем. Дакле, деша
ва се да добијемо идеје, а и такве
ствари се дешавају по предузећима,
да мислим да нас стварност некад и
превазилази.
Познати сте као стенд-ап комича
ри, брзо и духовито мислите. Да ли

сте размишљали некада да снима
те ситком, као неке серије у Амери
ци које се снимају са публиком?
– Размишљали смо о томе, и при
чали са једним човеком који има
искуства у томе. Он нам је објаснио
да то није тако једноставно, јер они
тамо публику доведу три сата раније,
онда имају ручак и коктел, забавља
че, пију шампањац, они њих толико
изанимирају до самог снимања, и
онда публика просто одлепи кад поч
не снимање серије. Ту треба дакле,
и доста тог другог посла, а ми за то
немамо ресурса. Како бих ја неком
објаснио да нам треба клопа, шам
пањац, забављачи за снимање? Али,
волео бих да то пробамо, мислим да
би било добро и сигурно ћемо то јед
ном и урадити.
Занимљиви сте и по тој типи
зацији ликова -  дођоши, старосе
деоци, по годинама.. Да ли некад
претерате, и да ли је било неких
критика на ту тему, да ли се неко
нашао увређен?
– Па јесте, али никад ништа посеб
но, мислим било је неких невиђено
глупих коментара, типа нису Личани
чупави, нису Сремци такви. Мислим,
то је нешто више из људске љубомо
ре, нисмо имали неке непријатности
да се неко баш нашао увређен.
Типично је наше, да ако има архи
ватор, онда мора бити заменик и
помоћник, та наша тежња за титу
лама на коју, такође, у Државном
послу указујете.
– Наравно, свако мора имати неку
титулу, не можеш тек тако да будеш у
фирми, у фирми је свако неко.
Шта би помоћник архиватора, с
обзиром на почетак године, могао
да пожели?
– Ја бих пожелео све оно што се
говори у Дневнику 2. То бих пожелео
и биће нам сјајно!
С. Џ.

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица је и ове године, низом
активности, обележио Национални
дан без дувана, 31. јануар, под слога
ном Заштитимо се од дувана.
Током целе недеље ученицима
основних и средњих школа, здрав
ствени радници одржавали су преда
вања на тему штетности дуванског
дима по здравље људи, као и о
важности неконзумирања цигарета.
Предавања су одржана у Основној
школи „Трива Витасовић Лебарник“ у
Лаћарку, Прехрамбено шумарској и
хемијској школи у Сремској Митрови
ци и Техничкој школи „Михајло Пупин”
у Инђији.
Стручњак из ове области прим. др
Петар Боровић, одржао је едукативно
предавање у Основној школи „Добро
сав Радосављевић Народ“ у Мачван
ској Митровици. Предавању су прису
ствовали ученици, професори и оста
ли запослени у овој образовној инсти
туцији. Том приликом истакнуто је
колико је важно направити прави
избор у свом понашању, у циљу очу
вања свог здравља и нормалног
функционисања у друштву. Испред
Завода за јавно здравље присутнима
се обратила др Бранка Малбашић,
специјалиста социјалне медицине и
помоћник директора за медицинска
питања, која је истакла да је Завод за
јавно здравље Сремска Митровица,
са својим партнерима, све активно
сти усмерио на то да се јавност упо
зори на штетне утицаје употребе
дувана, али и на последице приликом
самог излагања дуванском диму.

РУМА

Конкурс за
Мистер Ворки
Удружење Ворки тим расписало
је конкурс за пријем филмова за 6.
Међународни фестивал једноминут
ног филма Мистер Ворки, који ће се
одржати од 29. маја до 2. јуна у
Руми. Пријаве заинтересовани ауто
ри могу слати све до краја априла.
На овом фестивалу се додељује
Гран при за најбољи филм, али и
награде за најбољи домаћи филм,
најбољи страни филм, као и награда
жирија публике. Овај Међународни
филмски фестивал, јединствен по
форми такмичарских филмова, орга
низује се у знак сећања на чувеног
холивудског филмског теоретичара,
режисера и професора Славка Вор
капића, који је рођен у Добринцима,
румска општина. Финансијски, овај
Међународни фестивал подржава
румска општина, која је и покрови
тељ.
С. Џ.
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У свету часовника

Јован Тимарац

М

ерење времена увек је фасци
нирало људе. Од давних дана,
па све до данас, протицање
времена је вечита тема. Требало је
доста година да се пронађе начин како
мерити време. Негде око 1400. године
појавили су се први механички сатови,
много касније, 1927. године настао је
кварцни сат.
И тако, о времену би се могло дуго
причати. Да би увек знали колико је
сати и да нам часовник буде у функци
ји, развијао се и часовничарски занат.
Сајџије, то су људи који са пуно љуба
ви врло брзо дотерају ваш сат, да тач
но мери време.
Живимо у свету напредне техно
логије, сатове имамо и на мобилном
телефону, па као да они, ручни, губе
битку и полако остају у неком забора
вљеном кутку. Часовничарски занат
полако нестаје. У Шиду већ педесет
година ради Јован Тимарац, часовни
чар старог кова, и намерава да то чини
и даље.
– У осмом разреду основне школе
поставило се питање - шта даље? Ја
сам изразио жељу да будем часовни
чар, јер ми се брат бавио тим занатом.
Радња се налазила у главној улици,
где је данас један кафић. Мој брат је
пре тога радио у часовничарској рад
њи Шкрбић. После извесног времена
отворио је и сопствену радњу. Занат
као занат ми се свидео, ја сам већ био
упознат, али чињеница је да ме је инте

ресовало како се мери време. Прво
сам само гледао како се и шта ради,
како се алат држи и користи. Најважни
ји алати су пинцета, шрафцигер, лупа.
Ово је чист посао - фин, прецизан. Кад
сам ја почео да радим, били су само
механички сатови, будилници, зидни
сатови. Касније се све то усавршава
ло, а што се тиче саме поправке, тешко
је било доћи до делова, па су се неки
морали правити ручно. И данас се то
ради. Уколико је то сат за који вас вежу
успомене, а стар је неколико децени
ја, делова нема, па онда правим. Мени
је данас овај посао прешао у хоби, не
може се говорити о некој заради, поред
мобилних телефона, кварцних сато
ва и Кинеза! Три године сам изучавао
занат. После тога сам полагао испит
код часовничара у Сремској Митрови
ци. Испит је био практичан: добијем сат
и треба поправити, да се замени неки
део, очистити, раставити сат. У то доба,
а то је 1963. година, и онда није било
делова, па се морало правити. Кад сам
успешно положио испит, наставио сам
да радим код брата. Брат је погинуо, а
ја сам наставио да водим радњу. Било
је то 1969. године. И ето, педесет годи
на радим овај посао. Током овог перио
да, људи су доносили на поправке раз
не врсте сатова, било је и скупих. Има
и данас, али далеко мање. Има зидних,
ручних, џепних сатова, који су изузет
но квалитетни по својој структури. За
мене нема тајни у овом занату. Пратим

све што је везано за овај посао, има и
специјализован часопис, о сатовима,
машинама, који читам редовно. Тешко
је препознати квалитетан часовник
споља, једино кад се отвори машина,
или ако сте добро упознати са сатови
ма, као што сам ја, није потребно да га
отварам да видим да ли је то та марка
сата што пише. Људи се често преваре
купујући неке сатове са звучном мар
ком, али није то-то. Чим погледам, ја
могу да оценим часовник! Људи су или
заборавни или неодговорни, па тако у
радњи имам на десетине килограма
таквих часовника. И ти сатови чекају
своје власнике. Имам случај, да после
16 година дође муштерија и тражи свој
сат, нашао је реверс и дошао. Пошто
водим евиденцију, видео сам да није
издат. Тако је власник дошао до свог
сата, после толико година. Младе овај
занат не интересује.
ре сам имао ученике, две девој
ке и два мушкарца. Радили су у
Шиду једно време, али више не.
Мој син је завршио за часовничара,
али не ради, јер нема посла. Кад више
не будем радио, можда ће он настави
ти. Да би успелу у неком занату, пре
свега у овом мом, када се време мора
ло мерити да се не закасни на посао,
у Шиду је било осам часовничарских
радњи. Ја овај занат волим, и зато га
и радим. Радићу док год будем могао
– испричао је Јован Тимарац, једини
часовничар у Шиду. 
Д. Попов
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Шта превеликим куповањем
показујемо деци?
Мислим да се данас претерује са поклонима. На при
мер, ја сам некада добијала само један пакетић и то је
било то. Моја деца су за ове празнике добила по осам
или седам. Не знам ни сама, престала сам и да бројим.
Од мене и мог мужа нису добили ништа, каже Сузана
Јовановић

Б

ити родитељ је један од најтежих
послова које човек може да има.
Свако време родитељства је обе
лежено својим изазовима. Сваки роди
тељ се труди да живот детета буде мно
го бољи. Данас, у време где је велики
акценат стављен на поседовању неких
материјалних ствари, а с друге стране и
беспарице, велики изазов је бити роди
тељ. Децембар је месец који је обеле
жен даривањем. Многи родитељи у вре
ме празника траже поклоне, како би
усрећили своју децу. У данашње време,
када са свих страна маме којекакви
попусти и шаренило тржних центара,
често се у куповини не зна граница и
деца заврше са стварима, које им нису
потребне.
Шта превеликом куповином учимо
децу, да ли их учимо захвалности и коју
поруку им шаљемо? Психолози кажу да
превише поклањања малишане може
да претвори у незахвална бића која увек
желе још више. Намеће се и питање шта
ће деца запамтити, да ли неку скупу
играчку или заједничке тренутке, које су
провели са својим најближима? Струч
њаци кажу да се људи вежу за искуства
и то остаје у сећању, а не за неки пред
мет. Чини се као да се код нас забора
вља сврха празника, а то је окупљање и
провођење што више времена заједно.
Све више прибегавамо куповини и
постајемо купохоличарско друштво у
којем влада инстант-задовољство. Тре
нутно се усрећујемо куповином неког
предмета и та срећа је краткотрајна.
Према наводима сајта mojpedijatar.
com, просечна породица у Србији је на
окупу у току радне недеље нешто више
од три и по сата, а стручњаци сматрају

Милица Петровић

да је то узрок све чешћег насиља међу
вршњацима и наглашавају да је и сам
квалитет проведеног времена са децом
важнији од квантитета. Стога, не треба
да нас изненаде све чешће вести о
насиљу међу децом, а родитељи не би
требало да у том случају упиру прстом у
школу или цео систем. Ипак, сам про
блем је у породици. Изазови пред дана
шњим родитељима су свакојаки – стал
но је такмичење, у куповини, чије дете
иде на приватне часове неког страног
језик а, чије дете тренира што више
спортова и да се све њихове оцене и
успеси ставе на друштвене мреже. Јер,
оно што није на фејсбуку, није се ни
десило.
М новине су о овој теми поразговара
ле са неколико родитеља.
Андреа Лозић, мајка две ћерке, каже
да јој је веома важно да у току новогоди
шњих и божићних празника усрећи своју
децу.
– Сваке године за време празника
желим да обрадујем своје ћерке. Често
ослушкујем шта желе и то им и купим.
Не жалим и да позајмим новац, ако је то
потребно, да би им испунила новогоди
шње жеље.
С друге стране, Сузана Јовановић
сматра да се данас превише деци купује
и да то није добро.
– Мислим да се данас претерује са
поклонима. На пример, ја сам некада
добијала само један пакетић и то је било
то. Моја деца су за ове празнике добила
по осам или седам. Не знам ни сама,
престала сам и да бројим. Од мене и
мог мужа нису добили ништа. Не желим
да се уклапам у то савремено родитељ
ство, где се у свему претерује. Међутим,

Ивана Ивановић

Андреа Лозић

Сузана Јовановић

за Бадње вече је код нас обавезно пију
кање у слами и тада волим да их обра
дујем неком сликовницом, слагалицом
или друштвеном игром, каже Сузана.
Ивана Јанковић, мајка дечака и девој
чице, каже да се скромност и захвал
ност учи од малих ногу. То није лако, али
да би деца израсла у здраве особе,
родитељски задатак је да буде упоран.
– Имам срећу да моја деца нису толи
ко пробирљива и захтевна, тако да не
издвајамо много новца у поклоне које
желе од Деда Мраза. Углавном што
затраже, то и купимо. Александар је ове
године, на пример, тражио само један
ЦД од 50 динара, а Јана малу кућу за
лутке. То су и добили, ништа више, нити
мање. Поклоне смо ставили под јелку,
желимо да их научимо да ишчекују и
радују се унапред. Скромност се, ипак,
учи од малена. Учимо их да је за поклон
потребан повод, а не да се они подразу
мевају, наводи Ивана.
Милица Петровић, мајка две девојчи
це, објашњава да је тешко извагати и
поставити границе у даривању.
– Децембар би код нас у породици
требало да буде радостан месец, јер то
је месец мог и ћеркиног рођендана, сла
ве Свети Никола. Међутим, он често
постане месец размирица, стреса. Рас
прављамо се о приор
 итетима. После
Светог Николе, дочекујемо празнике са
великом рупом у буџету, јер удовољава
мо свету и разним традицијама. Сма
трам, да моје ћерке у свом детињству не
смеју бити разочаране, зато из све сна
ге, уз задужење које онда отплаћујемо
шест месеци, настојимо да колико-толи
ко обрадујемо нашу децу. Мислим да
деца треба да остану деца и да верују у
Деда Мраза – рекла нам је Милица.
З. Поповић
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Зимски сусрети учитеља

Детаљ са сусрета

У

читељско друштво региона Сре
ма (УДРС) из Сремске Митрови
це, у сарадњи са Савезом учи
теља Републике Србије и Градском
управом за образовање, спорт и омла
дину Сремске Митровице је у суботу,
2. фебруара 2019. године, у просто
ријама Основне школе „Јован Јовано
вић Змај“ у Сремској Митровици било
домаћин, седму годину заредом, 35.
Зимским сусретима учитеља, струч
ног скупа који је акредитован од стра
не Завода за унапређење образовања
и васпитања Србије као Дан стручног
усавршавања наставника. Зимским
сусретима је присуствовало 83 учите
ља, наставника и стручних сарадника
из сремскомитровачких основних шко
ла, из Ердевика, Кузмина, Мартинаца,
Мачванске Митровице, Старих Бано
ваца и Голубинаца.
Учесници су присуствовали једном

од три понуђена семинара у трајању
од осам сати: Мотивацијом и концен
трацијом до изузетности предавачи
академик проф. др Павле Ковачевић
и мр Наташа Гајић; Пирамида исхо
да у планирању и реализацији наста
ве, предавачи Радица Каровић и мр
Татјана Ковачевић и Интеграцијом
наставних садржаја до функционал
не писмености, предавачи Катарина
Радосављевић и Златко Радосавље
вић.
На стручном скупу наставници су
могли да се упознају и са најновијим
уџбеничким издањима и дидактичким
материјалом највећих издавачких кућа
у Србији, које су у холу школе излагале
своја издања у штампаној форми, и у
дигиталном облику.
Председница Учитељског друштва
региона Срема мр Славица Бобић,
запослена као учитељица у ОШ „Јован

Јовановић Змај“ каже, да Зимске
сусрете у Сремској Митровици учи
тељско друштво организује од 2013.
године, да би наставницима олакша
ло пут до обавезног стручног усавр
шавања и омогућило да се учитељи,
наставници и стручни сарадници из
целог регион
 а Срема друже и разме
не професион
 ална искуства, потврде
своје идеје и методе рада и науче неке
нове, савремене приступе настави и
учењу.
Учитељско друштво региона Срема
се захваљује начелнику Градске управе
за образовање, спорт и омладину, Или
ји Недићу и директору Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ Зорану Ђури
ћу, на подршци у реализацији Зимских
сусрета, као и свим директорима шко
ла, који су подстакли своје запослене
да присуствују овом традицион
 алном
скупу.
мр Славица Бобић

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Хуманитарна акција

С

СШ „Бранко Радиче
вић“ у Руми позната
је по бројним актив
ностима и пројектима, у
које се активно укључује
велики број њених ученика.
Тако је крајем јануара,
покренута
хуманитарна
акција Поклони оно што
можеш, нечије мало неко
ме је много, узми оно што
ти треба.
– Ову акцију смо покре
нули да би помогли нашим
другарима,
ученицима
школе. Позивам све да се
укључе у ову хуманитарну
акцију и да у Клуб Т донесу
све што њима није потреб

но, а што ће добро доћи
неком другом. Немамо
неки рок, помоћ ћемо саку
пљати док то буде потреб
но – каже Дејан Сербеџија,
председник Ученичког пар
ламента ове школе.
Педагошкиња Оливера
Амиџић каже, да се често
у школи организују хумани
тарне акције, некад се при
купља новац, некад одећа.
– Долазили су ми уче
ници са одређеним про
блемима, они који живе у
лошим материјалним усло
вима и питали за помоћ.
Кроз разговор са ученици
ма, који су били изузетно

Дејан Сербеџија

мотивисани да помогну,
договорили смо се за ову
хуманитарну акцију. Ово
није први пут да сакупља
мо ствари, радили смо то
и ранијих година. Није реч
само о одећи, могу се доне

Оливера Амиџић

ти и свеске, оловке, шта ко
има, а што може другом
послужити. Видећемо да
нешто од ствари однесе
мо и у Црвени крст – каже
Оливера Амиџић.
С. Џ.
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Учитељ се појави
кад је ученик спреман

Драган Петровић

О

д прошлог лета се у Сремској
Митровици одржавају тренинзи
древне кинеске вештине под
називом таи чи чуан, два пута недељ
но, по сат времена, уз Драгана и Наду
Петровић из Новог Сада, чији Таи чи
чуан клуб “Сун” успешно ради већ 25
година. Око петнаест година у ново
садским парковима они држе бесплат
не часове таи чи чуана, уз подршку
Градске управе за спорт. Почетком
фебруара, у сали у Казанџилуку где се
одржавају тренинзи, нови полазници
су имали прилике да чују да се таи чи
препоручује у сваком узрасту, као и да
било какво здравствено стање није
препрека за вежбање, пошто таи чи
омогућава да се испрати принцип уме
рености и сопствене физичке преди
спозиције. Поред Драгана и Наде, гост
на презентацији је била др Свјетлана
Цвијановић, специјалиста гинекологи
је из Београда.		
Таи чи је кинеска здравствено тера
пеутска и борилачка вештина, стара
преко 900 година. У почетку се прено
сила у оквиру породице, као породич
на тајна.
– Пошто је испрва била борилачка
вештина, било је важно да имате над
моћнији стил. Tаи чи, експонира уну
трашњу енергију, односно ћи, како то
зову Кинези. Проширило се после 17
генерација тајног преношења и данас
је то једна од најпопуларнијих не бори
лачких, него здраствено терапеутских
вештина. По учењу традиционалне
кинеске медицине и таи чија, повољно
утиче на здравље кад енергија добро
циркулише по телу. Данас је засту
пљена експанзија ове вештине и у
свим светским метрополама можете

Таи чи је за сваког

видети људе који вежбају у парковима,
чак и код нас у Новом Саду, као и у
Београду, каже Драган.
Клуб Сун успешно популарише ову
вештину већ 25 година, по учитељу
Суну, који је у Србији провео две годи
не, на докторским студијама, од ког је
Драган учио вештину таи чија.
– Ја сам мајстор каратеа и тренер.
Ово ми се јако свидело зато што је
лаганије, што није онако агресивно, са
тим трзајевима, цимањима, чак некад
и повредама. Овде је све некако мека
но, флуидно, дивно и на око, а још
лепше је кад се вежба. А по оној старој
пословици - кад је ученик спреман
учитељ се сам појави, управо се тако
и десило, појавио се мајстор Сун.
Прво сам учио код њега, касније још
код неколико мајстора, био сам и у
Кини, на усавршавању, каже Драган.
Таи чи се препоручује у свим узра
стима, од средње школе, па до дубоке
старости. Малој деци је теже да задр
же пажњу. Већ мало старијима је од
велике користи, што због учења,
вежбања концентрације, а одраслима
због општег здравственог стања. Ста
росних граница нема. Препоручује се
и здравима и болеснима, независно
од тегоба, с обзиром да је у источњач
кој медицини фокус на организму као
целини.
– У источњачкој медицини човека
гледају као целину, не лече последи
це, већ узроке и дају акценат на пре
вентивном деловању. Значи, негде у
организму је блокиран проток енергије
и они не траже то место, већ отклања
ју препреке, како би циркулација ћија
била оптимална. На томе се заснива и
акупунктура, да проток ћија буде опти

малан кроз све меридијане. И ако је то
добро, по схватању традиционалне
кинеске медицине и теорије таи чија,
човек је здрав. Ако постоји блокада,
онда се путем ових вежби отклања,
док акупунктура на истом принципу,
само другим средствима, постиже
исто, каже Драган.
Као и свака вештина тражи време и
посвећивање, али је могуће за кратко
време основно. Кинези кажу да првих
десет година треба да вежбате у свом
дворишту, а после десет година смете
да изађете да вас мало виде људи.
– Учитељ Сун је рекао да таи чи
делује као талас, не одвали одмах
пола стене, већ временом лагано ски
да део по део. Јесте да се одмах при
мети благотворни утицај, али време
ном се осете они прави ефекти. После
годину или три године вежбања, иако
остаје иста кореог рафија, другачији се
осећај приликом извођења и никад
није досадно, каже Драган.
Свјетлана Цвијановић има дугогоди
шње искуство у лекарској пракси.
Годинама вежба, иако за себе каже да
је вечити почетник. Њено излагање
није било предавање стручњака, већ
разговор са образованим и искусним
пријатељем, који вас охрабри и саве
тује да мало времена посветите и
себи.
- Оно што је зачуђујуће, али је исти
на, да нас само један посто генетског
материјала дели од шимпанзи. Тиме
што смо се усправили, пошто смо
некад ходали четвороношке, добили
смо проблем на неколико поља. Наши
пршљенови, који чине кичму као стуб
организма су најважнији, они носе све,
рекла је Свјетлана. 
Т. С.
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ПОСАОФРИлЕНСЕРА

Додатни
приход
или
каријера?
Е

кномска криза која је већ десет
година присутна код нас и у све
ту у великој мери је утицала
на животе људи. Један од такорећи
производа јесте фриленсинг и мно
ги сматрају да је то посао будућно
сти, највише због тога што се на овај
начин смањују трошкови послодаваца.
Букално речено, фриленсер је хонора
рац. То је најчешће млађа особа која
путем различитих интернетских плат
форми нуди своје услуге и тражи посао
и клијенте. Послодавци су најчешће из
иностранства. Посао могу наћи најпре
ИТ стручњаци, дизајнери, програмери,
људи који знају стране језике или они
који се баве маркетингом. Према писа
њу РТСа Србија у фриленсингу заузи
ма 12. место у свету, а пето у Европи.
Катарина А. је професорица енглеског
језика из Новог Сада и фриленсерка
је већ око десет година. Неко време је
радила у школама и различитим фир
мама, незадовољна читавом ситуаци
јом, решила је да се опроба као фри
ленсерка.
– У фриленсингу сам последњих 10
година. Почело је као додатан извор
прихода, а претворило се у каријеру.
У највећој мери пишем онлајн садр
жаје. То подразумева и писање бло
гова, али и писање описа производа,
разног рекламног материјала... Махом,
све што видиш на интернету као писа
ни садржај. Међутим, фриленсери не
морају да се баве овим стварима. То су
и дизајнери, програмери, па чак и разни
предавачи. Фриленсер је свако ко ради
као нека врста спољњег сарадника за

компанију. Нема „за стално“. Радиш
за себе, а имаш разне клијенте. Неки
ма је јако тешко, некима је јако лако.
Од како се бавим овим послом, увек
имам неколико клијената у исто време.
Никад нисам без посла. Има људи који
никако не успевају да започну каријеру.
Искрено, немам никакву тајну успеха.
Људи добијају посао преко препоруке,
али и преко онлајн платформи за фри
ленсере као што је Upwork.
Њен радни дан започиње у девет ују
тру.
– И ја и партнер радимо од куће, тако
да нам је један део дневног борав
ка радни сто. Ја волим да радим у
полулежећем положају од ког ћу сама
себи растурити кичму, али то је друга
прича...реновирамо стару кућу у којој
ћемо имати канцеларију. Устајем око
8, и почињем дан доручком и кафом.
Око 9 почињем са послом и први део
завршавам до 12.00 или 13.00 часова.
У зависности од расположења, зајед
но одемо на кафу или не. Спремим
ручак. После ручка урадим још 3 сата
и мој главни део посла је готов. Кад ће
то бити, зависи од дужине те паузе у
средини дана. Једно двапута недељно
претражујем интернет да видим какво
је стање са новим пословима и пројек
тима.
Катарина наводи да у овом послу
нема устаљене путање којом треба
да се иде, као и да је потребно стално
улагати у себе и развијати различите
вештине.
–Имам неку своју визију о овој врсти
посла. Не значи нужно да је тачна и

исправна за све. У фриленс свету нема
једне тачне и утабане путање као што
смо ми махом овде навикли – завр
шиш школу, па ако имаш среће, нађеш
посао у струци и просто радиш. Овде
си на неки начин свој производ. Тре
ба, наравно, да имаш неке конкретне
вештине – да научиш да пишеш, дизај
нираш, кодираш, фотографишеш...
Нешто што неком другом треба и жели
то да плати. С друге стране, треба да
имаш и такозване „меке“ вештине:
комуникацијске вештине, радна етика,
како располажеш временом...те ства
ри. Ја се усавршавам стално. Ово није
каријера за неког кога мрзи да учи.
Свако знање муњевито застарева. Оно
што је важило данас, не важи више за
две године. Тренутно похађам онлајн
курс у вези са својом струком. Стално
пратим блогове и подкасте стручња
ка из моје области. Читам књиге на те
теме. Разговарам са психологом у вези
са својим меким вештинама.
ао предност оваковог посла стал
но се наводи флексибилност рад
ног времена, непостојање над
ређеног. Сва одговорност падне на
фриленсера, али је и самодисциплина
веома важна.
– У фриленсингу сам плаћаш само
доприносе, порезе и пензионо осигура
ње. Нема шефа. Можеш да радиш са
ким желиш и не мораш да прихваташ
послове са људима који ти се не допа
дају. Сам организујеш време и струк
туру. Нема сигурног и доживотног про
јекта. Нема плаћеног одмора и нема
плаћеног боловања. Колико радиш,
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толико и имаш. Кад не радиш, нема
зараде. С друге стране, пошто радим
онлајн, не везује ме место. Могу да
радим два месеца из Грчке. Пре под
не посао, поподне плажа. Али ако се
опустим, нема исплате. Довољно сам
дисциплинована да ми то није никакав
проблем. Штавише, одговара ми. Могу
да одредим да ми викенд буду среда и
четвртак, а не субота и недеља, ако ми
тако више одговара. Та флексибилност
је одлична, али тражи самодисципли
ну, објашњава Катарина.
Катарина наводи да би се тешко
одлучила да се поново врати на, тако
рећи, нормалан посао.
– Класично запослење значи неку, за
мене привидну, сигурност. Извесност
плате и социјалну сигурност. Имати
шефа и није тако лоша ствар јер он
подноси терет одговорности за све
одлуке у вези са послом. Време ти је
организовано. Кад одеш кући, отишао
си – не мораш да мислиш више о томе.
Не знам шта би ме сада утерало у кан
целарију и колектив. Радим за знатно
више новца него што сам радила у кла
сичним фирмама и школама. Од тога
се одузме порез, али опет сам у знат
но бољој ситуацији. Знам да има оних
који говоре да не могу да „закотрљају“
посао и да лоше пролазе. Имала сам
среће да нисам једна од њих
трес и урушавање читавог систе
ма натерали су Катартину да се
опроба као фриленсрка, јер сма
тра да је мир најважнија ствар за чове
ка.
– Код нас је ситуација често таква
да су нездрави односи у фирмама и
колективима. Мени лично је стресни
је радити класичан посао. У државним
предузећима и школама си принуђен
да будеш немоћни сведок пропадања
система. Мени је мир те врсте један
од основних приоритета. Сналазила
сам се ја добро и у таквим окружењи
ма, али не видим зашто бих трошила
живот на те ствари. Имала сам посао
у приватној фирми и у државној шко
ли. У обе сам ситуације имала уговор
за стално. Не бих се вратила да радим
тамо поново осим уколико на то нисам
на неки начин приморана и нечим
условљена. То бих сматрала огромним
компромисом са своје стране. Опет, да
се оградим, не кажем да је ово права
ствар за све. Могу да говорим само за
себе, говори Катарина.
За сваког ко жели да постане фри
ленсер, Катирана каже да би било
добро да зна унапред да је потребна
велика одговорност и стално учење.
– Свако ко жели да се овим бави тре
бало би да добро размисли да ли је
спреман да преузме сву одговорност
за свој посао. Нема никог другог ко ће
то за тебе радити. Нема веза, нема
познаника, нема родитеља...само ти.
Буди спреман да учиш стално и хитно
научи да прихваташ критику. Тога ће
бити доста. Али тако ће и напредова
ти. Само храбро!

С
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Погинуо пешак

Полицијско возило на путу где се десила несрећа

П

едесетогодишњи Горан Б. из
Београда je настрадао у недељу
3. фебруара увече око 20 часо
ва на локалном путу између Путинаца
и Доњих Петроваца. На њега је нале
тело возило које га је усмртило на
лицу места. Возач је побегао са места
саобраћајне незгоде. Полиција још
увек интензивно трага за починиоцем.
Како су навели мештани Доњег
Петровца за М новине Горан је те
вечери допутовао из Београда возом
у Путинце и наставио пешке пут у
село.
- Док је ишао путем, само је одјед
ном протутњало возило и великом
брзином га и оборило. Веома брзо
је неко наишао из села и видевши
човека како лежи на путу, одмах су

Брза вожња
Мештани Доњих Петроваца прича
ју да се скоро у њиховом месту отво
рио кафић и да често долази омла
дина и са стране, као и да су од тада
приметили јурњаву возилима кроз
село.

позвали полицију. Страшно, жао ми је
Горана био је тако фин човек.- каже
Драган из овог села који је познавао
настрадалог.
Мештани за Горана имају само
речи хвале, кажу да се скоро доселио
у њихово село са супругом и сином,
веома брзо после смрти жениног оца.
-Они су пре тога живели у Београ
ду и када је његовој жени Види отац
умро, решили су да дођу да живе у
Доње Петровце. Имају синчића који
је мислим прошле године кренуо у
први разред и, ето како се зла судби
на поиграла, говори наш саговорник
додајући да је Горан често одлазио у
Београд.
И током јучерашњег дана на улазу
у село стајало је полицијско возило и
службеници, који су пролазили или
нешто тражили на месту несреће. Из
Полицијске управе Сремска Митро
вица нашем листу је потврђено да је
дошло до саобраћајне незгоде у којој
је настрадао пешак, као и да се трага
за возачем возила, те да о овој траге
дији не могу више никакве информа
ције да дају док траје истрага.
С.Костић

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Помоћ студентима
Фонд за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима распи
сао је Јавни позив за доделу финансиј
ске помоћи најуспешнијим студентима
из избегличких, прогнаничких и расеље
ничких породица на територији АП Вој
водине. Право на учешће по овом Јав
ном позови могу остварити студенти или
њихови родитељи који су имали/имају,
у складу са законом, статус избеглих,
прогнаних или расељених лица са бора
виштем на територији АП Војводине.

Јавни позив, формулари и пријава
могу се пронаћи на сајту Фонда, или зва
ничној презентацији Општине Пећинци у
секцији Огласи.
Пријаве на Јавни позив могу се подно
сити непосредно Фонду или путем поште
препорученом пошиљком у периоду од
30. јануара до 28. фебруара 2019. годи
не на адресу Фонда: Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расеље
ним лицима, Булевар Михајла Пупина
25, 21000 Нови Сад.
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Јахање које су
приредили часници
Ђорђе Цвијановић са Небојшом Драгановићем, припрема књигу – монографију о
митровачком затвору, која треба да угледа светлост дана ове године. Тим поводом,
објављујемо текстове, које су он и Владимир Ћосић, нашли  као занимљиве детаље
за наше читаоце

Г

рад је значајан привредни успон
доживео последњих деценија 19.
века и достигао је импозантни
број од 10.000 становника на прела
ску у 20. век. Главно обележје привре
де града било је у наглом процвату
трговине и занатства. Митровачк а
трговачк а пијаца била је изузетно
снабдевена робом. Посебно су на
гласу биле мануфактурне радње са
великим лагерима најбољег текстила:
разних штофова, свиле, канафаса,
цица, батиста, кашмира, делина и
трука.
Испред трговачких и занатских рад
њи излагана је разноврсна роба, тако
да су оба трга – стара и нова чаршија
– одавали живописан и занимљив
изглед. Своју робу су износили лици
дери, опанчари, папучари, чизмари,
сапунџије, чешљари, ножари, штрике
ри, кројачи, салери и кломфери. Од
трговине Плава звезда (која се нала
зила на житној пијаци), па према
цркви, стајали су хлебари и воћари са
корпама. Лончари су заузимали место
на средини пијаце, пред великом срп
ском црквом. Места за продају живи
не, зелени и свих других ситница,
била су код апотеке Таперцера и са
обе стране угла порте. Сточна храна
продавана је на Тројственом плацу,
дрва и воће на колима – пред проме

надом, а марва испред Соларе.
Исти период је обележило и доба
потпуне доминације грађанске класе у
вођењу јавних, привредних и култур
них послова града. Почела се више
поклањати пажња свакодневном живо
ту. Водило се рачуна о одевању и о
подизању бољих и удобнијих кућа.
Угађали су грађани себи и у погледу
превоза, правећи комотније кочије, са
уграђеним грејачима за лагоднију
вожњу у зимском периоду.

prije što bi sprava stajala samo 180 K.
Лепши и ведрији живот, грађани
Митровице видели су на путовањима у
Пешту, Пожун, Солун, или на школова
њу у Пољској, или у вандровки. Шири
ли су сарадњу и са градовима у окру
жењу и организовали међуградска
дружења и културно-спортске догађа
је. Један од занимљивијих догађаја,
најмасовније пропраћених, била је
трка коња на размак, у организацији
драгунске пуковније.

SRIEMSKE NOVINE, Broj 94. U Vuko
varu, 23. studena 1907. godine, XX.
tečaj.

SRIEMSKE NOVINE, Broj 37. U Vuko
varu, 8. svibnja 1909. godine, XXII.
tečaj.

Sprava za
grijanje kočija
Osječki trgovac Josip Goldstein izumio
je spravu za grijanje kočija i dao je taj svoj
izum u svim državama patentirati. Sprava
se može smjestiti u svaka kola i podržava
u kolima najugodniju temperaturu. Toplina
se može povisiti ili sniziti. Izumitelj prego
vara sada sa jednim budimpeštanskim
konzorcijem, da ovaj svoj pronalazak
može „en gros“ producirati. Za ovu kori
snu spravu prvima su se zainteresovale
vojarne, sudb. stolovi i kaznione, kojima
su kočije svakodnevna neoph
 odnja, tim

Utrka iz Osieka
u Mitrovici
Častnički zbor 11. dragunske pukovni
je priredio je u četvrtak utrku konjanika iz
Osieka u Mitrovicu. Konjanici pošli su od
svratišta „Royal“ u 2 sata u jutro, te su
između 8 i 10 sati do podne imali stići u
Mitrovicu. Meta je bila ćuprija kod drvar
ske radnje g. Antuna Žuntera.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 38. U Vuko
varu, 12. svibnja 1909. godine, XXII.
tečaj.
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Na konju iz Osieka
u Mitrovicu
U prošli četvrtak, kako već javismo, pod
uzelo je sedam častnika 11. dragunske
pukovnije utrku iz Osieka u Mitrovicu na
konjima preko Vukovara, Tovarnika, Šida i
Laćarka. Put što su ga jahači provalili,
iznosi 110 kilometara. Jahači krenuše iz
Osieka u 3 sata u jutro. Meta u Mitrovici bio
je most kod drvarske radnje Antuna Žunte
ra. U Mitrovici se je već od 7 sati u jutro
skupljalo općinstvo na meti. Nije potrajalo
dugo, kad i eto ti jahača. Prvi je dojurio
nadporučnik g. Pistor, koji je trebao od Osi
eka do Mitrovice 5 sati 20 časaka, drugi je
stigao poručnik g. Barjan za 5 sati 24 časa
ka, treći je stigao kapetan g. barun Koisek
za 5 sati 26 časaka. Za cielog puta bio je
daleko napried g. Basch, ali kod Laćarka
pukao je pojas od sedla i on pao s konja,
ozliedio se na glavi, a preko pol sata tre
bao je, dok je konja k sebi privabio i tako
ne dugo iza stiglih jahača dojašio. Kasnije
je prispjelo više častnika, koji su pratili
jahače. O podne, kako javlja „Hrv. Branik“,
bio je priređen ručak za jahače u častničkoj
mensi, a na večer sjajna večera.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 39. U Vukova
ru, 15. svibnja 1909. godine, XXII. tečaj.

Jahanje na razmak
Piše nam prijatelj našega lista iz Mitro
vice: Kako sam čitao u vašem listu kratku
viest o nedavnom jahanju na razmaku
Osiek – Mitrovica, što su ga priredili čast
nici naše dragunske posade, držim, da će
zanimati Vaše čitatelje, ako točno priob
ćim znameniti uspjeh ove утрке. Na
jahanju učestvovalo je 7 častnika, a raz
mak između Osieka i Mitrovice iznosi 110
kilometara. Kao prvi prevalio je taj put i
stigao na metu nadporučnik Pistor na
kobili „Etelka“ za 5 sati 20 časaka. Za njim
je stigao poručnik Burian na konju „Erbfe
ind“ za 5 sati 25 časaka. Poslie njega
kapetan barun Kosjek na kobili „Abra“ za
5 sati 35 časaka. Zatim poručnik Nec
hwalsky na kobili „Geige“ za 5 sati 481/2
časaka. Poslie njega nadporučnik Bolbe
ritz na kobili „Asia“ za 5 sati 49 časaka.
Zatim nadporučnik Poniankowski na kobi
li „Gerta“ za 6 sati i konačno poručnik
Basch na konju „Gouverneur“ za 6 sati 45
časaka.
Svi 7 jahači stigli su u Mitrovicu sa svo
jim konjima u najboljoj kondiciji. Što je ali
posebno napomenuti, to je činjenica, da je
svojevremeni rekord u jahanju na razma
ku Budimpešta – Beč daleko nadkriljen. U
ovoj utrki prevladana je za jedan sat dalji
na od 14 kilometara, a sada pri ovom
jahanju Osiek – Mitrovica stvorio je pobje
ditelj rekord od 20,9 kilometara za jedan
sat. Osim kroz Vukovar radi vlažnog asfal
ta nisu starteri cielim putem jašili kora
kom, već kasali, a veći dio puta prevalili
su u galopu, tako kapetan barun Kosjer
75 kilometara, a poručnik Burian 70 kilo
metara. Dan poslie jahanja svi su konji
povjerenstveno pregledani bili, te je usta
novljeno, da su utrku svladali u najboljem
stanju.
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Победници
ликовног конкурса

Награђени учесници конкурса

М

агдалена Борковић, ученица
ОШ „Миливој Петковић Фећ
ко“ из Платичева, победница
је дечијег ликовног конкурса Свети
Сава и ђаци, који је расписала Град
ска библиотека „Атанасије Стојковић“
из Руме.
Друго место је припало Владимиру
Милојковићу, ученику ОШ „23. октобар“
из Кленка, а трећа је била Мира Мар
јановић из ОШ „Доситеј Обрадовић“ из
Путинаца.
Најбољи учесници су добили на
поклон књиге, прилагођене њиховом
узрасту. Њима су награде уручене на
пригодној свечаности, која је 30. јану
ара одржана у читаоници библиотеке
„Атанасије Стојковић“.
Магдалена Борковић је рекла, да јој
је ово прва освојена награда и да је
није очекивала.
– Желела сам да се пријавим на кон
курс. Два дана сам радила овај цртеж.
Све сам сама осмислила како треба да
изгледа – рекла нам је Магдалена.
Мирјана Белошевић, библиотекар
ка на Дечијем одељењу, каже, да им
је основни циљ да путем овог конкур

са повежу децу и библиотеку, да деца
долазе и заволе библиотеку.
– Желимо да у нашој библиотеци
пронађу све оно што им је потребно
и за стицање знања, али и уживање.
Задовољни смо, јер је пристигло преко
30 радова, од којих је 21 рад одговорио
на задату тему и правила конкурса.
Ове године највише награда је отишло
у руке ученика из наших сеоских шко
ла. Квалитет радова је био одличан,
тако да смо заиста имали тежак зада
так. Деца су нам заиста креативна и
само им треба пружити прилику – каже
Мирјана Белошевић.
Она додаје, да је ово трећи конкурс
Градске библиотеке на тему Светог
Саве и светосавља, а лане је био орга
низован литерарни конкурс.
На конкурс су пристигли радови уче
ника четвртих разреда из седам основ
них школа из Руме, Кленка, Путинаца,
Доњих Петроваца и Платичева.
Жири, који је прегледао пристигле
радове, чиниле су Мирјана Белоше
вић, Ивана Костадиновић и Марина
Крањчевић, библиотекарке у Градској
библиотеци.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Промоција књиге
У четвртак, 31. јануара у Галерији
„Лазар Возаревић“, одржана је про
моција књиге Историја спорта у
Сремској Митровици књига II, у
организацији Установе за неговање
културе Срем, Историјског архива
Срема и Спортског савеза Града
Сремска Митровица. Кроз митровач

ки спортски времеплов, водили су
нас: др Ненад Лемајић, аутор, Нема
ња Црнић, Мирко Драгојловић и
Жељко Адашевић. У уметничком
делу програма, наступио је Гимна
стички клуб Сиријус. Програм су
водиле Дајана Савићевић и Драгана
Лекић.
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Почиње
прави фудбал

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Ф

ебруар је стигао и полако се загре
вамо за расплет у Лиги шампион
 а.
Следећег уторк а креће нокаут
фаза најјачег фудбалског такмичења у
Европи. Нема сумње да улазимо у најза
нимљивији део сезоне. Рекло би се,
почиње прави фудбал. И ако су фавори
ти могли да се провлаче и излазе на крај
са нејаким противницима у такмичењу
по групама, у овој фази нема изговора и
места за грешке.
Рома игра са Портом прву утакмицу
код куће. Занимљив и неизвестан дуел у
најави, али је ипак утисак да су Римљани
фаворити. Нашим људима ће срце веро
ватно бити уз њих, с обзиром на то да су
Џеко и Коларов једни од главних адута
тренера Ди Франческа.
Један од потенцијалних блокбастера
је дуел између Јунајтеда и Париза. Пари
жанима се сигурно није свидело то што
су видели у последња два месеца.
Мислим наравно на промену тренера у
Манчестеру и серију победа по доласку
Солскијера. Француски тим је свакако
фаворит, али није свеједно када са друге
стране имате клуб са таквом подршком и
традицијом. Битна ставка је и чињеница
да су се Енглези већ опростили од титу
ле у домаћем такмичењу и да им је ово
прилика да изваде сезону. Париз путује
на први меч без Нејмара кога је неки баја
поштено издеветао и повредио на једној
првенственој утакмици. Реално, када се
понашаш као примадона, мораш да
рачунаш на такве ситуације. Дечко је
ипак класа од играча и свакако да ће
недостајати свом тиму.
Још један потенцијално неизвестан
окршај чека нас између Тотенхема и
Борусије. Обе екипе играју квалитетан и
атрактиван фудбал. Већу шансу бих дао
Немцима, јер је Тотенхем прилично
ослабљен неиграњем Кејна и Алија, два
играча која су јако битна за тим. Треба
рећи и то да Борусија игра сјајан фудбал
и да доминира над својим противницима
као нико у Европи.
Ајакс иде на Реал Мадрид. Искрено,
жао ми је што су Копљаници већ у старту
набасали на моћну шпанску екипу. Писао
сам већ о томе да су покупили симпатије
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својом игром у првој фази такмичења.
Талентована екипа која ће имати огро
ман мотив да се докаже против европ
ског гиганта. Оставио бих мало простора
за евентуално изненађење, али је у овом
моменту Реал, иако не игра свој најбољи
фудбал, велики фаворит.
У Француској ће се отворити дуел
између Лиона и Барсе. Смарање у наја
ви, ако мене питате, јер стварно не
видим начин на који ће се Французи оду
прети шпанским фудбалерима. Једина
нада Лиона је да овима не игра пола
тима и да Месија спичи гром, што је,
сложићете се, мало вероватно.
Још један дерби се игра између енгле
ске и немачке екипе. Ливерпул иде на
бледолики Бајерн. Али, што оно кажу,
Швабурде су то. Ово може бити клопка
за тим са Острва и не би ме изненадило
да добију по репу од Немаца. Ливерпул
ове сезоне игра сјајно у првенству, иду
на титулу, али то може да има своју
цену. Питање је колико су се истрошили
играјући у пакленом ритму који носи
енглески фудбал. Немци ће свакако гле
дати да искористе своје шансе. А имаће
их сигурно.
Ако мене питате, један од најодврат
нијих дуела чека нас између Атлетика и
Јувентуса. Нисам љубитељ ни једне ни
друге екипе. Не волим тај фудбал и није

ми занимљиво да их гледам. Нарочито
Атлетико. Покушавао сам, није да нисам.
Гледао сам их у нади да ћу видети
нешто што ми се свиђа. Али једностав
но, не иде. Екипа која већину текми
добија са 1:0 не завређује моју пажњу.
Ако још узмемо у обзир да ће се са дру
ге стране наћи једна италијанска екипа,
смарачина је загарантована. Али хајде
да оставимо места изненађењу и нада
мо се да ће, баш кад се најмање нада
мо, овај дуел обиловати шансама и
головима. Једно је сигурно, чека нас
неизвестан окршај, а можда и неки про
дужеци или пенали.
за крај, ту је двомеч између Шал
кеа и Манчестер Ситија. Нема ту
много памети. Сити је апсолутни
фаворит и очекује се лагани пролазак.
Ипак, имајући у виду константно мучење
Ситија у Лиги шампиона, не би ме изне
надило да их Немци поштено намуче.
Гвардиола би силно желео титулу европ
ског првака са својим садашњим клу
бом. Да ли је коначно дошао тај трену
так, остаје да се види.
Почиње да се закувава сезона и како
буде одмицала, гледаћемо све зани
мљивије дуеле, како у домаћим првен
ствима, тако и у европским такмичењи
ма. Врхунска забава за све нас овиснике
о фудбалу. Уживајте.

И

СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

Бронза за Сању
У Београду је, 2. и 3. фебруара, одржа
но првенство Србије за сениоре и сени
орке на ком су наступили и чланови АК
Срем из Сремске Митровице.
Најуспешнија је била Сања Весели
новић, која је са прескочена три метра
освојила бронзану медаљу у дисципли
не скок мотком.
Сви остали такмичари су јуниори и сви
су освојили шесто место. Мирко Мауна

личним рекордом у трци на 3.000 метара,
који сада износи 8:52:00, Стевић Слав
ко у скоку у вис са висином 1,98 метара,
Тамара Јовановић у бацању кугле резул
татом 11,02 метара и Дејан Антуновић на
1.500 метара резултатом 4:15:98.
На овом првенству је након 23 годи
не коначно оборен и дворански рекорд у
петобоју за јуниорке, који је држала чла
ница АК Срем Наташа Меши.

Сања Веселиновић
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Иваињенадеца
У

октобру 2018. године је отворен
карате клуб Мачва у Мачванској
Митровици. На ову идеју је
дошла позната каратисткиња Ива Вин
ковић. Светска и европска шампионка,
а сада и национални тренер кадета,
јуниора и млађих сениора у каратеу.
Она се одлучила на овакав корак,
након што је у клубу Срем увидела, да
доста деце долази из Мачванске
Митровице у Сремску, али и због тога,
што у њеном клубу тренирају два
државна првака: брат и сестра Јулијан
и Јована Петровић из Салаша Ноћај
ског. Предрасуде и скептицизам је нису
спречили, да деца из Мачванске
Митровице и околине, имају могућност
где да квалитетно проведу слободно
време.
– Након што сам основала карате
клуб у Сремској Митровици 2014. годи
не и успеха брата и сестре, Јулијана и
Јоване Петровић из Салаша Ноћајског
(први на Државном првенству), дошла
сам на идеју да отворим и карате клуб
у Мачванској Митровици. Овде су се
стекли услови за тако нешто. Председ
ник Месне заједнице Мачванска
Митровица Милош Ковач, ми је изашао
у сусрет и понудио Дом културе, као
простор у ком могу да држим тренинге.
У почетку сам заиста била скептична,
међутим, нисам кроз спорт научила да
одустанем. Када је требало да одржим
први тренинг, нисам знала колико ће и
да ли ће неко доћи. Лепо сам се спре
мила, обукла кимоно и сачекала. Сада
имам 15 полазника. Најмлађи члан
има четири године, каже Ива Винко
вић.
Светска шампионка наводи, да је у
Мачванској Митровици наишла на раз
умевање и подршку, али да је потребна

татами струњача, како би тренинзи
могли да буду квалитетнији. Сматра да
би могао да се нађе неки спонзор за то.
– Сви су се запитали, зашто баш у
Мачванској да отворим клуб, били су
неповерљиви у смисли где тамо да
идеш. Међутим, ја се на то нисам оба
зирала, била сам упорна. И стварно,
откад сам овде, сви желе да помогну и
да изађу у сусрет. У Основној школи
„Добросав Радосављевић Народ“ и у
вртићу Лане, направила сам промоци
ју, ту су ми без речи изашли у сусрет.
Пошто Дом културе преко зиме није
довољно топао да се тамо тренира,
Бродоградилиште Вахали нам је иза
шло у сусрет, и дало на коришћење
преко зиме, своје просторије. Нисам
дозволила да се деца прехладе тамо и
да цела идеја пропадне. Међутим, Дом
културе је већи простор и више би
одговарао. Било би много добро, када
би се проблем грејања решио. С друге
стране, нама је потребна татами стру
њача, да бисмо могли боси да трени
рамо. За наш клуб тај износ је сада
превелик, па сматрам да би неко од
спонзора, могао да нам помогне – обја
шњава Ива.
Карате је од недавно школски спорт
и тиме је међу децом постао популар
нији. Винковићева сматра да је та
одлука добра, али да ће и њен клуб у
Мачви, од марта сигурно имати више
чланова.
– Игор Урошевић тренира децу у
Мачванској Митровици, носилац је
црног појаса. Њему верујем, одговоран
је и има леп однос са децом. Веома је
важно да тренер допре до детета, ако
то изостане, онда није добро, јер је
важно да дете прихвати тренера. На
пример, мени су говорили да добар

такмичар не може да буде и добар тре
нер, ја се опет по ко зна који пут у
животу нисам обазирала на приче дру
гих. Мора човек имати нешто у себи
када је тренер, мора да се посвети
сваком детету другачије. Такође, и
сама знам колико је дисциплина важна,
па се мој систем заснива на узрокпоследица и деца то изузетно поштују,
наставила је Ива.
Стручњаци наводе да су благодети
спорта, свеопште психичко и физичко
здравље, али и да може решити про
блем агресивности код деце.
– Наилазила сам на предрасуде,
када родитељи не желе да упишу своје
дете на карате, због тога што сматрају
карате агресивним спортом. Међутим,
ја сам лични пример да то није тако.
Када сам била мала, била сам баш
агресивна. Своју агресивност сам
каналисала кроз карате на тренинзи
ма, тако да се нисам тукла ни на улици,
ни код куће или у школи. С друге стра
не, деца, која се баве каратеом или
било којим спортом, временом су
самосталнија, лакше се уклапају, наво
ди Ива.
Такође, она каже да карате има пози
тивне ефекте и на човека.
– Карате је трећи спорт по масовно
сти у свету, после фудбала и кошарке.
Јако је добар, јер подједнако развија и
леву и десну хемисферу мозга, а сви
знамо колико је баланс важан у животу.
Ментално, карате учи издржљивости,
мора се бити присутан у садашњем
тренутку на тренингу. То је и важно у
животу, а то често заборавимо  да
живимо у садашњости. Такође, карате
их учи и дисциплини и поштовању,
завршава Ива.
з.Поповић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Спортиста Града Марија Достанић

Најбољи у области спорта

П

рошле среде, 30. јанура, у Градској
кући је уприличена свечана додела
признања најбољим спортистима
у 2018. години, у присуству начелника
Градске управе за образовање, култу
ру и спорт, Илије Недића, представника
Спортског савеза града, бројних спорт
ских радника, као и спортиста и родите
ља. Награде су се састојале од плакете и
спортске опреме.
– Од срца честитам свим добитници
ма награде спортиста године коју и ове
године додељујемо у седам категорија,
као и на свим постигнутим резултатима
и успесима. То су људи који са својим
тренерима и својим стручним тимом сва
како најбоље промовишу Град Сремску
Митровицу. Иза њих стоји велики рад, уз
који иду и велика одрицања, изјавио је
Недић.
Титулу најбољег спортисте Града

Сремска Митровица у 2018. години поне
ла је Марија Достанић, члан Кајак клуба
Вал и репрезентације Србије, а ово није
њена прва награда за спортисту године.
– Јако ми значи подршка Града, с обзи
ром да је ово моја прва година сениора,
као и то што сам поново била у избору
за спортисту године. То је велика одго
ворност за мене, мораћу да наставим са
јаким тренинзима да бих ово све оправ
дала. У вези планова за даље, актуелне
су припреме. За две недеље идемо у Тур
ску где ћемо бити шест недеља и припре
мамо се за олимпијске игре. То нам је нај
већи циљ за ову годину, рекла је Марија.
У категорији пионира прво место деле
Огњен Трогрлић, Џудо клуб Сирмиум и
Александар Јовановић, Кајак клуб Вал,
друго Ања Лајић, Атлетски клуб Срем,
треће Наташи Ћетковић, Женски руко
метни клуб Срем.

Међу кадетима најбоља је Анастази
ја Бајук, кајак клуб Вал, затим Оливера
Михајловић, Кајак клуб Вал, док је на
трећем месту Лана Гавриловић, Спорт
ско триатлон удружење Сава.
У категорији јуниор
 а прво место је при
пало Бојану Зделару, Кајак клуб Вал, на
другом је Стефан Врдољак, Кајак клуб
Вал, на трећем Немања Јоргић, Атлетски
клуб Сирмиум.
Међу сениорима је најбоља Марија
Достанић, Кајак клуб Вал, затим Драга
на Томашевић, Атлетски клуб Сирмиум,
на трећем месту је Марија Вученовић,
Атлетски клуб Срем.
За најбољи клуб проглашен је Кајак
клуб Вал, титулу најбољег тренера понео
је Ненад Косијер, док се на месту најбо
љег тренера за 2018. годину нашао Јоца
Копчић.

Т. С.

Савате клуб РУМА

Три злата на светском КУП-у

Ч

ланови Савате бокс клуба Рума су освојили три злат
не, сребрну и бронзану медаљу, на Светском КУП-у
у асо-саватеу, који је 26. јануара одржан у Будимпе

шти.
Злато је отишло у руке јуниора Петра Јованова, у кате
горији до 65 килограма и јуниорки, Николине Касап у кате
горији до 60 килограма и Јоване Касап, категорија до 65
килограма.
Сребрну медаљу је освојио кадет Страхиња Јоцковић, а
бронзу јуниорка Јована Мирчетић.
– Било је веома тешко освојити медаље, јер је конкурен
ција на Светском КУП-у из године у годину све већа. Међу
тим, највећи проблем нам је био доћи до Будимпеште. Због
веома тешких временских услова и мећаве, која нас је пра
тила од самог поласка, плашили смо се да нећемо стићи
на време, а због компликација на путу, били смо прилично
уморни и неиспавани, када смо дошли у Будимпешту. То
нас, ипак није спречило да постигнемо добре резултате и
још једном потврдимо да смо најуспешнији савате клуб у
Србији – рекао је за наше новине, тренер Миодраг Ракић.
С. Џ.

Савате тим у Будимпешти
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Најбољи спортисти 2018. године

Т

радиционално, крајем
јануара
проглашени
су најбољи спортисти,
екипе и спортски радници у
прошлој години. Организа
тор овог догађаја, већ неко
лико деценија је Коперникус
РТВ Шид и Спортски савез
општине Шид. Свечаност је
одржана у среду 30. јануар
ау
спортској хали, а признања је
уручио председник Општине
Шид Предраг Вуковић зајед
но са директором Коперникус
РТВ Шид Николом Видићем.
Спорт је важан сегмент
друштва и треба му посвети
ти још више пажње, сматра
председник општине.
– Честитам овој деци, спор
тистима који освајају медаље,
не само на домаћем терену,
већ и на међународном. То је
велика ствар за општину Шид
и они су најбољи представ
ници наше општине, како у
земљи, тако и у иностранству.
Ове година општина Шид је
за спорт издвојила 22,5 мили
она динара. Наставићемо да
улажемо у спортске објекте,
спортска удружења, у играли
шта за децу, да учинимо све
да спорт постане број један
код омладине и да их буде
што више на спортским тере
нима, изјавио је Вуковић.
Најуспешнији
спортиста
општине Шид за протеклу
годину је Јован Стојаковић из
кајак клуба „Филип Вишњић”
из Вишњићева. Јован је уче
ник трећег разреда шидске
Гимназије, који тренира кајак
од трећег разреда основне
школе - око шест, седам годи
на. А зашто баш кајак, обја
снио нам је најбољи спорти
ста.
– Много деце у мом селу се
бави овим спортом, па сам се
тако и ја одлучио. Тренирам
једном, до два пута дневно.
Тренинзи трају око 90 мину
та и треба доста одрицања
да би се постигли резултати.
Школа не трпи, али трпе неке
додатне активности. Немам
слободног времена, стал
но тренинзи. Мој циљ је да
постижем што боље резулта
те, рекао је Јован.
Емилија Ђачанин је про
глашена за најуспешнију
спортисткињу, члан је бици
клистичког клуба Једнота из
Шида.
– Очекивала сам ово при
знање, и поред тога наста
вићу и даље да се трудим и
постижем што боље резул
тате. Тренирам пет година и

Јован Стојаковић

жеља ми је да се остварим
као професионални бицикли
ста, изјавила је Емилија.
Бициклистички клуб Јед
нота проглашен је за нај
успешнију спортску екипу.
Фудбалски клуб Сремац из
Беркасова је најуспешнија
екипа у месним заједницама.
Мушка омладинска еки
па стонотенисерског клуба
Партизан, била је најбоља
током прошле године, а жен
ска омладинска екипа карате
клуба Шид је била најбоља у
овој категорији.
Спортиста омладинац за
2018. годину је Милош Живко

Предраг Вуковић, Иван Младеновић

вић из бициклистичког клуба
Једнота, а у категорији омла
динки то је Владана Пешић из
кајак клуба „Филип Вишњић”
из Вишњићева.
Најуспешније школско дру
штво је Основна школа „Бран
ко Радичевић” из Шида и Гим
назија „Сава Шумановић”.
Награду је добила и фир
ма Викториа оил, као нају
спешнија радничко-спортска
екипа.
Плакету за најуспешнијег
спортског радника општине
Шид, добио је Станко Лога
рушић, а Зоран Лазаров за
животно дело.

Александар Владић и Милорад Мажић

За успех на међународној
сцени, награду је добио Дејан
Јокић, члан параолимпијске
репрезенатације Србије у
стрељаштву и Иван Младено
вић, бициклиста-маратонац.
– Прешао сам 12.000 кило
метара, од Шида до Пекин
га, за четири месеца. Ја сам
спортиста, физички сам био
спреман. Изабрао сам путо
вање бициклом по свету. Моје
следећа етапа ће бити 2020.
године на Олимпијске игре у
Токио. Отићи ћу и вратићу се
бициклом, рекао нам је Иван.
За успех на домаћој спорт
ској сцени током протекле
године, добио је и савезни
фудбалски судија, млади
Александар Владић.
– После десет година напор
ног рада, постао сам суди
ја прве категорије, односно
судија Прве лиге Србије. Јако
се тешко долази до тог звања!
После низа утакмица у нижем
рангу, дошао сам на листу
Прве лиге. Доста напора и
рада је уложено, као и кур
севи енглеског језика. После
11 одсуђених утакмица, судио
сам и Интернационалну утак
мицу у Сенти, између Мађар
ске и Црне Горе. Припреме су
у току, прво се играју прија
тељске утакмице. Првенство
почиње 27. фебруара, биће
лепих утакмица, па се надам
да ћу једног дана одсудити и
дерби. Милорад Мажић ми
је ментор-координатор. Од
2019. године сам учесник кам
па талентованих судија Војво
дине – каже Владић.
Признања за прошлу годи
ну су подељена. Нови изазо
ви за све спортисте, тек пред
стоје.
Д. Попов
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БОЈАНА ШАРАЦ,  ДВОСТРУКА ДРЖАВНА ПРВАКИЊА

Бојана у земљи билијара

В

ештина у чијој је
суштини концентра
ција,
психологија,
вештина покрета, коорди
нација ока и руке. Не дис
криминише никог, зато што
њиме могу да се баве под
једнако жене и мушкарци,
почев од малих ногу, па све
до златне јесени живота,
док год особа може нормал
но да се сагне и исправи. У
питању је билијар, помало
неправедно запостављен,
јер га неки и не сматра
ју правим спортом. Чувен
је опис Николе Тесле, да
је билијар најсуптилниија
игра перфекције и логич
ности, саткана од шахов
ске комбинаторике, зако
на физике и изванредне
повезаности човечјег ума и
телесне моторике.
Доказ да билијар јесте
спорт је млада Бојана
Шарац из Лаћарк а. Ова
ученица општег смера гим
назије ускоро пуни седам
наест година, омиљени
предмети су јој енглески и
психологија, билијар трени
ра од своје тринаес
 те. Две
сезоне за редом је прваки
ња државе, у дисциплини
деветка. Лепо је васпитана
и веома природна, примет
ног победничког менталите
та и осмеха који зрачи.
Припремајући се за Bal
can tour, међународно так
мичење које се свак ог
месеца организује у земља
ма региона, и које се у вре
ме изласка овог броја већ
одржало у Загребу, као и на
прагу државног такмичења,
које почиње током фебруа
ра, одвојила је од свог сло
бодног времена, ког иначе
нема много на располага
њу, да са М новинама поде
ли неке своје утиске из
живота тинејџерке какву би
сваки родитељ пожелео.
Билијар тренира свак о
дневно, а поред тога што је
одличан ђак, иде на часове
немачког.
– Тренинзи су свакоднев
ни. Током школске године
не стижем да тренирам
дуже од три сата дневно,
мада би требало пет, шест
сати. Током распуста могу
томе потпуно да се посве
тим. Тренинг се састоји у
понављању и увежбавању

Са једног од турнира

удараца. Исту куглу гађаш
изнова и изнова, чак и два
сата ако је потребно. На
различите начине се гађа
иста позиција, мени је један
од омиљених повратни уда
рац, који ми је сада постао
изузетно лаган, иако важи
за тежи, прича Бојана.
Љубав према билијару је
Бојани пренео тата Горан,
који је, како сам каже, почео
релативно касно да се бави
билијаром. Такмичио се на
државном првенству од
1995. године, а 2011. године
је био победник Регионалне
лиге Војводине. Више пута
је победио на локалним
турнирима.
Без притиска, остављају
ћи јој простора да се сама

Бојана Шарац

развије, он је њен лични
тренер са којим најчешће
одигра меч после тренинга.
Актуелна је борба Свет
ске билијар и снукер асоци
јације да се ова два спорта
уврсте у програм Олимпиј
ских игара 2024. године у
Паризу. Да би се одређена
вештина сврстала у спорт,
потребно је убедити деле
гате Међународне олимпиј
ске комисије о довољном
коришћењу физичке снаге.
О томе би свакако требало
питати и оне који се билија
ром баве професионално.
Рећи ће вам да је неопход
но дан за даном, годинама,
поред вишесатних тренин
га, посветити се и физичкој
кондицији, теретани, трча

њу, као и правилној исхра
ни.
– Без физичког тренинга
није могуће бити у доброј
кондицији, иако би некима
то деловало апсурдно у
спорту као што је билијар.
Два, три сата није тешко
издржати, али кад сам ишла
на велика турнире и европ
ска првенства, на тренинге
уз професионалне тренере
у Новом Саду или Београду,
који трају по десет сати, са
неколик о кратких пауза,
схватила сам колико је
потребна добра физичк а
кондиција, прича Бојана.
аравно да није лако
ускладити све обаве
зе и пратити ритам
који се намеће, али мотиви
саној и вредној особи то не
представља проблем, као
ни турнири који се нижу.
Прошлог новембра је на
Doboj 9 ball open доспела на
пето место, учествујући
равноправно са првацима
Европе и света који трени
рају по двадесет година
дуже од ње.
Ова година је мало друга
чија од претходних, по Боја
ниној спремности да се још
јаче ухвати у коштац са иза
зовима и напорним припре
мама, како би бриљирала
на европском такмичењу
које би требало да буде кра
јем јуна и учествовала на
светском. Она сама од себе
не очекује мање.
Т. С.
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САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Спортска опрема
за фудбалске клубове
Ф
удбалским клубовима Железни
чар Инђија и Љуково, Општина
Инђија и Савез спортова општине
Инђија донирали су комплете тренерки и
по шест лопти за сваки клуб. У питању је
наставак активности на опремању спорт
ских клубова, истакли су представници
Савеза спортова.
Општина Инђија улаже озбиљна сред
ства у спорт, а доказ томе је и овогоди
шња сума издвојена из буџета за спорт
ске организације и појединце. Чак 125
милиона динара предвиђено је за те
намене, рачунајући и пројекте који се
тичу унапређења стања спортске инфра
структуре. Савез спортова, као кровна
организација, води рачуна и о најмањим
детаљима, па је овог пута, у њиховим
просторијама, подељена спортска опре
ма фудбалским клубовима Железничар и
Љуково.
Бобан Медић из ФК Љуково каже, да
свака помоћ добро дође клубовима, у
којима су играчи практично волонтери.
– Опрема, дресови и лопте нама су
врло битни да би могли функцион
 исати,
поготово у зимском припремном периоду
– истакао је Медић, док је Огњен Банду
лаја из ФК Железничар Инђија потврдио,
да је и овој спортској организацији, дона
ција у виду тренерки и лопти, такође, вео
ма значајна.
– Нисмо имали ту основну опрему
претходних година и недостајала нам је,
када путујемо на утакмице у друга места.
Захваљујем се Савезу спортова и Општи
ни Инђија што мисле на нас и што су нам

Спортска опрема за фудбалске клубове

обезбедили ове врло вредне поклоне –
рекао је Бандулаја.
Секретар Савеза спортова Љубомир
Ковачевић, уручио је донацију представ
ницима поменутих клубова, подсетивши
присутне да ће у наредном периоду и
остали клубови добити вредну спортску
опрему.
– У претходном периоду смо поделили
и 50 мајица Атлетском клубу и Одбојка
шком клубу Инђија, што значи да не пома
жемо само фудбалским клубовима, већ и
осталим спортским организацијама. Ста
вили смо акценат на млађе категорије и

ФК РАДНИЧКИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

на побољшање инфраструктуре – рекао
је Ковачевић и додао:
– Битно је да сви спортисти изгледа
ју пристојно, да имају неопходну опрему
и реквизите за тренинг. Ми настављамо
истим трендом, као што је то било и про
шле године – рекао је Љубомир Коваче
вић.
Из Савеза спортова општине Инђија
подсећају, да поред спортских клубова
мисле и на све образовне установе које су
укључене у школске, спортске активности,
тако да сваке године, одређену опрему
М. Ђ.
обезбеђују и за њихове потребе.

Припреме за пролећну сезону

М

итровачки Раднички је 23. јануара почео са
припремама, за пролећни део првенства
у Српској лиги група Војводина. На снегом
покривеним теренима у Хесни, у добром расположе
њу и са пуно оптимизма, почели су жестоки тренинзи
првотимаца Радничког.
Агилна управа клуба, на челу са директором Војом
Вранковићем, секретаром Зораном Лацковићем и
директором стадиона Жељком Боровцем, обезбеди
ла је све потребне услове за почетак припрема. Сти
гла је нова спортска опрема и потребни реквизити.
Шеф стручног штаба Неђа Вуковић, први помоћ
ник Зоран Ивић и кондициони тренер Мирослав
Певац, на располагању имају 25 фудбалера. Редо
ве су појачали брзоноги нападач Игор Лацковић,
голман Александар Тојагић и Филип Шарић. Првом
тиму Радничког прикључено је и седам талентованих
играча из омладинске школе Радничког.
Од 17. до 24. фебруара, фудбалери Радничког
одлазе на седмодневне припреме у Сокобању.
Пролећно првенство почиње у суботу 9. марта,
када у госте долази екипа ЧСК из Челарева.
ФК Раднички се тренутно налази на солидном
осмом месту, са 22 освојена бода.
Ј. Стевић

38

M NOVINE

VREMEPLOV
6. фебруар
1875. У Србији основано Дру
штво Црвеног крста, непуних
13 година после прве Међуна
родне конференције Црвеног
крста у Женеви. Иницијатор
био војни лекар Владан Ђор
ђевић, а за првог председника
изабран митрополит Михајло.
1958. У авионској несрећи
погинула 23 путник а, међу
којима осам играча енглеског
фудбалског клуба Манчестер
јунајтед. Несрећа се догодила
при повратку из Београда, где
је енглески тим играо утакмицу
европског Купа шампиона са
Црвеном звездом.
7. фебруар
1478. Рођен је енглески хума
ниста и државник Томас Мор,
дипломата и лорд-канцелар
ХенријаVIII (1529-32).
1812. Рођен је Чарлс Дикенс,
род он ач елн ик
соц ијалн ог
романа, један од најзначајни
јих енглеских писаца (Дејвид
Коперфилд, Оливер Твист,
Пиквиков клуб, Стара продав
ница реткости).
8. фебруар
1971. Жене су у Швајцарској
референдумом добиле право
гласа.
1984. На стадион
 у Кошево у
Сарајеву у присуству 50.000
гледалаца отворене су 14. зим
ске Олимпијске игре. На првим
олимпијским играма одржаним
у Југославији учествовали су
спортисти из 49 држава, најве
ћи број у историји ЗОИ.
9. фебруар
1540. У Рудај Филдсу код
Честера у Енглеској одржана
прва коњска трка.
1881. Умро Фјодор Михајлович
Достојевски, један од највећих
руских и светских књижевника.
Утицао на укупну европску и
америчку књижевност, а посеб
но се на њега позивали експре
сионисти у књижевности и
егзистенцијалисти у филозо
фији.
10. фебруар
1635. Кардинал Ришеље осно
вао је Француску академију.
1890. Рођен је Борис Пастер
нак, руски књижевник. Писао је
песме, новеле и романе. За
роман Доктор Живаго добио
је 1958. године Нобел ову
награду.
11. фебруар
1752. Отворена је прва болни
ца у Америци, у Пенсилванији.
1826. Отворен је Лондонски
универзитет.
1993. Ирина Привалова обара
рекорд за жене у трци на 60
метара (6,92 секунде).
12. фебруар
1877. Прва вест пренесена је
телефоном из Бостона у
Салем.
1967. Кит Ричардс и Мик Џегер
ухапшени су због дроге.

6. FEBRUAR 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Неко изненада
ремети ваше послов
но – финансијске пла
нове и игнорише ваше
примедбе. Ипак, немојте дозволи
ти да неко у вама подстиче ниске
страсти. Немa разлога да улазите
у ривалске односе, а затим да
трпите ружне последице. Посту
пите достојанствено у сусрету са
вољеном особом, реално одме
рите своје могућности. Покажите
да имате довољно стила и добре
намере.
БИК: Уколик о сте
довољно сналажљи
ви или брзи у послов
ној акцији, очекује вас
успех на различитим странама.
Покажите својој околини да посе
дујете различите способности
које гарантују заједнички успех.
Привлачи вас нова емотивна
игра, употребите свој шарм и дис
кретно одговорите на нечији позив
или на љубавну поруку. Пријаће
вам нови сусрет.
БЛИЗАНЦИ: Делујете
самоув
 ерено и рачу
нате на искрену подр
шку блиских сарадни
ка. Умете да организујете зајед
ничку акцију или да направите
правилну расподелу пословних
улога и интереса. Очекује вас
успех у робно – новчаним разме
нама. Допада вам се оно што је
недостижно или особа до које не
допире ваш глас. Избегавајте
брзоплетост.

ВАГА: Ако желите да
оствар ит е
своје
пословн е
циљев е
потребна вам је нечија
подрш ка или посред овањ е.
Немојте очекивати немогућа
решења, већ прикупите све неоп
ходне информације о добрим
пословним приликама. Размисли
те на који начин треба да аними
рате једну особу. Избегавајте
ривалство или такмичарске улоге
у односу са партнером.
ШКОРПИЈА: Јасно
вам је да све има свој
век трајања, али упор
но инсистирате на
стварима које су превазиђене. У
сусрету са сарадницима узалудно
покушавате да промените нечије
мишљење и понашање. Прихва
тите позицију у којој се налазите.
Партнерово неразумевање на вас
делује обесхрабрујуће, реагујете
осетљивије него обично. Улепшај
те своје расположење на неки од
начина који су вам лакше доступ
ни.
СТРЕЛАЦ: Неко вам
јасно даје до знања,
да све има своју цену.
Потрудите се да пра
вилно заштитите пословне инте
ресе и да сачувате своју позицију
у кругу сарадника. Не желите пре
више да причате о својим осећа
њима, прија вам нечије интимно
друштво и потреба да вам искре
но угоди.

РАК: Понекад треба
употребити различите
мере предострожно
сти. Довољно сте
разумни да заштитите своје инте
ресе у критичним ситуац
 ијама.
Ризик препустите другима и избе
гавајте сумњиве пословно –
финансијске понуде. Искрене
емоције увек делују лековито,
задржите своју пажњу на вољеној
особи. Уживајте у заједничкој сре
ћи која вас прати.

ЈАРАЦ: Имате амби
циозне планове и
потребу да оcтварите
запажену улогу, међу
тим ваш успех зависи од нечијег
утицаја. Нема потребе да се пона
шате превише наметљиво и зах
тевно у друштву сарадник а. У
емотивном смислу, боље је да
приватите познат у ситуацију.
Улазак у неку забрањену зону
или изненадну потребу за љубав
ном авантуром може да вас разо
чара на неочекивани начин.

ЛАВ: Уколик о вас
неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне намере, стога не будите
наивни или брзоплети. У љубав
ним очекивањима, као да стално
идете у корак испред свог партне
ра. Ваша нестрпљивост делује
збуњујуће на вољену особу.

ВОДОЛИЈА: Очекују
вас
интер ес антн и
сусрет и,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву сарадника.
Учините све што је потребно, да
спојите пријатне ситуације са
корисним циљевима у различи
тим правцима. Све је могуће када
имате добру вољу. Партнер пока
зује посебно интересовање за
ваше идеје.

ДЕВИЦА: Обратите
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају практично зна
чење, како бисте у потпуности
остварили своје намере. Поне
кад треба деловати довољно
брзо и без сувишног тактизира
ња. Нема разлога за наметљи
вост пред блиском особом. Ужи
вајте у стварима које одговарају
заједничком афинитету и укусу.
Ослоните се на своју интуицију и
осећања.

РИБЕ: Очек ују вас
изненадне комплик а
ције у сусрет у са
сарадницима, али то
не треба да утиче на вашу кон
центрацију и добру вољу. Сачу
вајте присебност духа и преузми
те иницијативу у пресудном
моменту. Усмерите своје мисли у
позитивном правцу. Важно је да
осетите емотивно задовољство и
поплину у друштву блиске особе.
Увек све може да се прилагоди
заједничким интересима.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. фебруар
(24. јануар)
Преподобна Ксенија Римљан
ка; Свети мученик Вавила
Четвртак, 7. фебруар
(25. јануар)
Свети Григорије Богослов; Пре
подобни Публије
Петак, 8. фебруар
(26. јануар)
Преп од обн и Ксен оф онт
Марија

и

Субота, 9. фебруар
(27. јануар)
Пренос моштију светог Јована
Златоус та
Недеља 10. фебруар
(28. јануар)
Преподобни Јефрем Сирин;
Преподобни Исак Сирин
Понедељак 11. фебруар
(29. јануар)
Пренос моштију Светог Игњати
ја Богоносца
Уторак 12. фебруар
(30. јануар)
Света Три Јерарха

Запечени
кромпир
Састојци:   Око 800 грама
кромпира, 120 грама димљене
сланине, 120 грама крем сира, 50
грама маргарина или маслаца,
сецкани першун, со и бибер.

Припрема: Добро опрати кром
пир и кувати у сланој води у коју је
додато мало уља. Кад је полукуван, прелити хладном водом и
скинути кору. Преполовити и
пажљиво издубити. Напунити
смесом од крем сира, маргарина,
першуна, коцкица сланине, исец
кане средине кромпира и зачини
ти по укусу. Пећи на 180 степени
око 20 минута.

• Нисам приметио да ми
се жена дави. Вриштала
је уобичајено.
• Љубав гледа кроз теле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
• Била је као богиња.
Сви су је прележали.

