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SUPERNOVA PONUDA ZA CELU 
PORODICU I SVE GENERACIJE

Ponu da novog kablov skog ope ra to ra Super no va kre i ra-
na je tako da zado vo lji potre be raz li či tih gene ra ci ja i svih 
čla no va poro di ce. Za naj mla đe, ali i sve one koji ima ju 
potre bu za inter ne tom veli kog pro to ka, na ras po la ga nju je 
inter net brzi ne i do 120 Mb/s. Ova brzi na omo gu ća va neo-
me ta no koriš će nje inter ne ta na više ure đa ja isto vre me no, 
čak i u situ a ci ja ma kada su kori sni ci vrlo zah tev ni.

Lju bi te lji ma naj bo ljih seri ja i fi l mo va, ali i oni ma koji ne 
mogu bez pre no sa utak mi ca omi lje nih klu bo va na ras po-
la ga nju je naj kom plet ni ja ponu da tele vi zij skog sadr ža ja 
sa više od 260 tele vi zij skih i radio kana la među koji ma i 
kana li sa naj bo ljim doma ćim i svet skim seri ja ma Super Star 
TV, Fox i HBO. I dok žene uži va ju u lju bav nim fi l mo vi ma, 
muš kar ce od naj bo lje ponu de sport skih kana la deli samo 
dozvo la supru ge da pro me ne pro gram. Ili još jedan tele vi-
zor, jer Super no va svim kori sni ci ma pake ta uslu ga omo gu-
ća va gle da nje pro gra ma na više ure đa ja.

Bake i deke koji ne menja ju ći svo je dobre navi ke žele 
da dugim raz go vo ri ma fi k snim tele fo nom  odr že kon takt 
među pri ja te lji ma i čla no vi ma poro di ce u Super no va pake-
ti ma oče ku je neo gra ni čen broj minu ta ka svim mts kori sni-
ci ma bez obzi ra da li su oni u mobil noj ili fi k snoj mre ži, kao 
i dodat nih 150 bes plat nih minu ta ka svim dru gim fi k snim 
mre ža ma.

I dok raz li či te gene ra ci je i svi čla no vi poro di ce ima ju 
svo ju omi lje nu Super no va uslu gu, neš to im je zajed nič ko 
– ušte da koju će ostva ri ti svi novi kori sni ci pake ta uslu ga 
Super no va jer će tokom prvih šest mese ci nji ho va pret pla ta 
izno si ti 1 dinar meseč no. Ušte du može te izra ču na ti i sami, 
a odlu ku kako ćete taj novac upo tre bi ti mora će te da done-
se te sa uku ća ni ma.
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Завр ше ни су радо ви на рекон-
струк ци ји дела део ни це Гре бен-
ског пута од Бан сто ла до хоте ла 

Нор цев у дужи ни од 9,5 кило ме та ра, 
потвр дио је на послед њем састан ку 
Систе ма 48 у Инђи ји, начел ник Оде-
ље ња за при вре ду и инве сти ци је 
Дра ган Ибро чић. Он је под се тио да 
је у пита њу инве сти ци ја вред на 305 
мили о на дина ра плус ПДВ, а реч је о 
зајед нич ком про јек ту Вла де Вој во ди-
не и општи на Ириг, Срем ски Кар лов-
ци и Инђи ја, која је ујед но била носи-
лац овог капи тал ног про јек та. 

– Рок за завр ше так радо ва је до 20. 
маја, међу тим, све је завр ше но  до 
прво мај ских пра зни ка. Што се тиче 
радо ва на самој сао бра ћај ни ци, они 
су окон ча ни, сада је на реду укла-
ња ње пре о ста лог мате ри јал – рекао 

је начел ник Ибро чић и додао, да 
обно ва Гре бен ског пута има огро-
ман зна чај за раз вој тури зма на Фру-
шкој гори. Рекон струк ци јом пута биће 
решен нај ве ћи део фру шко гор ске 
сао бра ћај не инфра струк ту ре.

Ибро чић се освр нуо и на про је кат 
асфал ти ра ња свих неас фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји општи не Инђи ја, 
који напре ду је пла ни ра ном дина ми-
ком, а како кажу у Општи ни Инђи ја 
ура ђе но је до сада 50 посто ули ца.

– У самој Инђи ји је до сада ура ђе-
на поло ви на неас фал ти ра них ули-
ца, док су у Јар ков ци ма све ули це 
завр ше не. У току је допро јек то ва ње 
ули ца које нису биле пла ни ра не, а 
биће на јесен ура ђе не. У Љуко ву су 
све ули це асфал ти ра не, тре нут но се 
изво де радо ви на уре ђе њу бан ки на. 
Када је реч о насе љу Нови Кар лов-
ци, две ули це су доби ле асфалт и 
наста вља ју се радо ви. У насе ље ном 
месту Нови Слан ка мен су још увек у 
току земља ни радо ви, још није поче-
ло асфал ти ра ње. Реч је о ули ца ма 
које су при лич но дугач ке и зах те ва ју 
озбиљ ни је радо ве. И у Ста ром Слан-
ка ме ну су у току при прем ни земља-
ни радо ви, а са бољим вре мен ским 
усло ви ма поче ће и асфал ти ра ње.

Ибро чић каже да ће у току неде ље 
део меха ни за ци је пре ћи у Бешку, где 
ће поче ти радо ви. Након тога следе 
Слан ка ме нач ки Вино гра ди, Чор та-
нов ци и Мара дик.  М. Ђ.

У току су радо ви на рено ви ра њу 
амбу лан те у Новим Кар лов ци ма, 
потвр ди ли су пред став ни ци Општи-
не Инђи ја. Мешта не тог села оче-
ку ју бољи усло ви за лече ње, а пре-
ма речи ма начел ни ка Оде ље ња за 
при вре ду и инве сти ци је, у окви ру 
про јек та рекон струк ци је, биће сре-
ђе не про сто ри је и ура ђе на фаса да 
на објек ту. За ове наме не Општи на 

је из буџе та опре де ли ла 4.740.000 
дина ра.

– Завр ше ни су посло ви на заме ни 
спо ља шње сто ла ри је, поста вље на 
је изо ла ци ја, а уко ли ко вре мен ски 
усло ви буду повољ ни биће ура ђе-
на и фаса да. Тре нут но се спро во-
де радо ви на уну тра шњем уре ђе њу 
објек та амбу лан те – рекао је Ибро-
чић.

Рено ви ра ње амбу лан те
у Новим Кар лов ци ма

Дра ган Ибро чић

Завр ше ни радо ви
на путу Бан стол-Нор цев

Рекон стру и сан део
Гре бен ског пута
на Фрушкој гори
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Ко се јед ном опе че, 
дува и на ’лад но

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Про шлог пет ка на митро вач ком 
пешач ком мосту сим бо лич но је 
обе ле же на пето го ди шњи ца 

одбра не од попла ва. 17. маја 2014. 
годи не, Сава је дости гла исто риј ски 
мак си мум, 863 цен ти ме тра и мало је 
фали ло да про би је насип и пото пи град 
и око ли ну. Тих неко ли ко мај ских дана 
Митров ча ни никад неће забо ра ви ти. 
Ста ну јем неких 200-300 мета ра од 
Саве и добро се сећам стра ха који сам 
осе ти ла, када сам у ноћи 16. маја оти-
шла на насип и виде ла ту воду ри ну, 
црну и зло коб ну. Наред ног дана је 
наста ви ла да расте, а 17. уве че је 
пукао насип код Жупа ње, и то је за нас 
био спас, ма како то себич но зву ча ло. 
Веру јем да ћемо се док смо живи пита-
ти, шта би било да није било пуца ња 
наси па у Хрват ској? Да ли бисмо успе-
ли да се одбра ни мо? 

Ово го ди шње мај ске кише поно во су 
нас под се ти ле на мај од пре пет годи на. 
Нарав но, ово што данас има мо није ни 
бли зу оне ката стро фе, али непри јат но 
асо ци ра. Мене лич но, сва ка већа киша 
асо ци ра на мај 2014. До тог дату ма није 

ми пада ло на памет да пра тим водо ста-
ње на сај ту Репу блич ког хидро ме те о ро-
ло шког заво да. Од тада, како која киша 
пад не, тако идем да видим коли ки је 
водо стај. Као да ја ту нешто могу да 
про ме ним.

Не могу ни да зами слим како је било 
људи ма који ма је вода пото пи ла куће, 
или који ма је кли зи ште збри са ло све 
што су има ли. Те ката кли зме ми овде 
нисмо дожи ве ли. И има ли смо вее е е ли-
ку сре ћу. Међу тим, при ро да као да се 
заве ри ла про тив чове ка. Ништа више 
није као што је било. Сад и кад пада ју 
кише, пада ју нека ко стра шно, уз тутањ 
и грмља ви ну, као у неде љу уве че. А 
пљу ште ко да је библиј ски потоп. Пре су 
се такви пљу ско ви обич но деша ва ли 
само лети, после вру ћи на. Данас није 
важно је л’ вру ћи на или није, то тут њи и 
грми, пуца и сева као да ће смак све та. 
А кад је суша, онда је суша као у Саха-
ри. Да се човек запи та шта се то деша-
ва са вре ме ном. 

Некад је раз го вор о вре ме ну био нај-
бо љи начин да се у дру штву води неу-
трал на кон вер за ци ја, то је био бени ган 

начин да се избег ну евен ту ал не непри-
јат не теме. Али, ни то више није тако. 
Данас, кад се потег не раз го вор о вре ме-
ну и кли ми, посто је бар две супрот ста-
вље не шко ле мишље ња. Јед на засту па 
став да све при род не ката стро фе може 
човек да иза зо ве, а да су попла ве које 
су нас заде си ле пре пет годи на после-
ди ца нека квих haarp-ова и њихо вог зра-
че ња. Побор ни ци ове тео ри је чвр сто 
сто је на уве ре њу да нам све то раде 
душма ни, Аме ри кан ци пре све га, и да 
не би било попла ва 2014. да тај haаrp 
није био „укљу чен“. Дру га шко ла 
мишље ња засту па тезу да је све Бож ја 
воља и да се ту ништа не може ура ди-
ти. Нарав но, ови први су мно го агре сив-
ни ји у дока зи ва њу сво јих тео ри ја, које 
су про чи та ли у Инфор ме ру. Њих нико 
жив не може раз у ве ри ти, као што ни 
ове дру ге нико не може убе ди ти, да се 
Бог не може поте за ти као али би за све 
људ ска непо чин ства пре ма при ро ди. 

Све у све му, како ства ри сто је, вре ме 
и кли ма ће нам у будућ но сти бити мно го 
више од кур то а зних раз го во ра. То ће 
бити „бити или не бити“.

Побор ни ци ове тео ри је 
чвр сто сто је на уве ре њу 

да нам све то раде
душма ни, Аме ри кан ци пре 

све га, и да не би било 
попла ва 2014. да тај haаrp 

није био „укљу чен“.
Дру га шко ла мишље ња 

засту па тезу да је све
Бож ја воља и да се ту 

ништа не може ура ди ти. 
Нарав но, ови први су

мно го агре сив ни ји у
дока зи ва њу сво јих

тео ри ја, које су
про чи та ли у Инфор ме ру
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У петак, 17. маја, Град Срем ска 
Митро ви ца je обе ле жи ла пето го-
ди шњи цу одбра не од попла ва, 

које су 2014. годи не заде си ле Срби-
ју, самим тим и Срем ску Митро ви цу. 
Тог 17. маја у 20.00 часо ва, изме рен 
је рекорд ни ниво реке Саве код Срем-
ске Митро ви це и изно сио је 863 цен ти-
ме тра. Сим бо лич но на мосту Све тог 
Ири не ја, тач но у осам сати, волон те-
ри из Кан це ла ри је за мла де Срем ске 
Митро ви це су изве ли при го дан про-
грам. Овом дога ђа ју су при су ство ва ли 
чла но ви Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
из 2014. годи не, а оку пље ним гра ђа-
ни ма се обра тио шеф тада шњег Шта-
ба за ван ред не ситу а ци је, нека да шњи 
гра до на чел ник, а данас мини стар у 
Вла ди Репу бли ке Срби је Бра ни слав 
Неди мо вић и сада шњи гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана-
дер. 

– Поно сан сам што је у Срем ској 
Митро ви ци 2014. годи не одбра ње-
на буквал но сва ка кућа и то зато што 
су сви дали све од себе. Пет сто ти на 
обје ка та у Срби ји је рекон стру и са но и 
изгра ђе ни су нови да би се зашти ти ли 
од попла ва. Има мо одлич ну коор ди на-
ци ју са држа ва ма које се нала зе око нас 
и у сва ком тре нут ку зна мо шта може да 
се деси, па тако и у прет ход них седам 
дана када је било про бле ма. Људи се 
често игра ју с тим и кажу да је то била 
лажна узбу на. Видео бих ја шта би се 
деси ло да је облак пре шао пре ко Дина-
ре, да није оти шао пре ма Алба ни ји и 
Црној Гори. Мало би то све дру га чи је 
изгле да ло. Сава није пла нин ска река, 
где се бујич ни ток спу сти и за два-три 
сата се све завр ши, вода сигур но не 
би иза шла три-чре ти ри месе ца из гра-
да. Мислим да бисмо тада мора ли да 
сру ши мо пола Зана тлиј ске ули це и 
Рибар ске оба ле и то не би онда био 

исти град. Нау чи ли смо лек ци је и учи-
ни ће мо све да се зашти ти мо. Ради мо 
Дре но вац, Бано во Поље, пла ни ра ни 
су пане ли на оба ло у твр ди. С при ро дом 
ника да не зна те на чему сте, али је нај-
ва жни је да се ради на зашти ти, рекао 
је Бра ни слав Неди мо вић.

Вла ди мир Сана дер, гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це, нај пре се захва-
лио свим волон те ри ма који су напра-
ви ли при го дан про грам и под се тио да 
се од 2014. годи не доста тога ура ди ло 
на зашти ти од попла ва. 

– Све тач ке које су се пока за ле као 
кри тич не 2014. годи не су сани ра не, 
како у гра ду, тако и у сео ским сре ди-
на ма. Црп не ста ни це и све оно што 
мора бити у функ ци ји одбра не од 
попла ва, како од изли ва ње канал ске 
мре же, тако и од реке је сани ра но и у 
исправ ном ста њу, што се пока за ло и 
у недав ном пери о ду када смо има ли 
мало већи обим пада ви на. Ради ли смо 

доста на канал ској мре жи. Нај ва жни ја 
ствар јесте да смо, раде ћи на пла ну 
детаљ не регу ла ци је при о ба ља реке 
Саве упра во у делу Мале цркве до 
пешач ког моста, пред ви де ли и доста 
инфра струк тур них про је ка та. То је, пре 
све га, поди за ње оба ло у твр де, навео је 
гра до на чел ник.

Он је додао да би уско ро тре ба ло да 
се доне се одлу ка о изво ђа чу радо ва на 
јед ном кило ме тру од Ста рог моста до 
Капе та ни је. Реч је о мобил ним пане ли-
ма, који ће поди ћи оба ло у твр ду од 80 
цен ти ме та ра до 120 цен ти ме та ра. То 
је један моде ран начин одбра не који 
се брзо и лако мон ти ра и скла ња се 
лако у скла ди ште. Ради ће се још неке 
сао бра ћај ни це поред наси па, који ће га 
додат но ста би ли зо ва ти. Тако ђе, у пла-
ну је уре ђе ње кеја, како би сви гра ђа ни 
Срем ске Митро ви це могли да ужи ва ју 
поред реке Саве.  З. Попо вић

Фото: Б. Туца ко вић

Обе ле же на пето го ди шњи ца 
одбра не од попла ва

Бра ни слав Неди мо вић Вла ди мир Сана дер
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ИЗЛО ЖБА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

Наша Сава, вер ни слу га
и гор ди госпо дар
У петак, 17. маја у 

Музе ју Сре ма изло-
же ни су ликов ни 

радо ви уче ни ка Основ не 
шко ле „Бошко Пал ко вље-
вић Пин ки“. Ова изло жба 
носи сим бо ли чан назив 
„Наша Сава, наш вер ни 
слу га и горди госпо дар“ 
упра во због пето го ди шњи-
це одбра не од попла ва, 
коју су заде си ле Срби ју и 
Срем ску Митро ви цу 2014. 
годи не. Изло жбу су отво ри-
ли заме ни ца гра до на чел-
ни ка Све тла на Мило ва но-
вић и мали гра до на чел ник 
Вука шин Пуђа. Затим су 
изло жбу посе ти ли и уче ни-
ци Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“.

– Уче ни ци од првог до 
осмог раз ре да Основ не 
шко ле „Бошко Пал ко вље-
вић Пин ки“ су нам помо гли 
да овом изло жбом обе-
ле жи мо пето го ди шњи цу 
одбра не од реке Саве која 
је пре ти ла да попла ви наш 
град. Има неко ли ко радо ва 
уче ни ка ОШ „Јован Јова-
но вић Змај“. Тако ђе, и наш 
мали гра до на чел ник Вука-
шин Пуђа је изло жио свој 
рад, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић.

Она је под се ти ла да сва-

ка река може бити у исто 
вре ме вер ни слу га и гор ди 
госпо дар, и да би то тре ба-
ло сви да има ју у виду. 

– Упра во због дога ђа ја 
из 2014. годи не сви има мо 
дру га чи ји при ступ и однос 
пре ма нашој реци Сави, 
која јесте пито ма рав ни-
чар ска река, али може 
да пока же и сво је дру го 
лице. Овом при ли ком  бих 
се захва ли ла и уче ни ци-
ма Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“, 
настав ни ци ма, а посеб но 
настав ни ци ликов не кул ту-
ре која нам је заи ста пуно 
помо гла у реа ли за ци ји ове 
изло жбе, рекла је заме ни-
ца гра до на чел ни ка.

Мали гра до на чел ник 
Вука шин Пуђа је рекао 
да је инспи ра ци ју за свој 
рад про на шао у пешач ком 
мосту, који спа ја срем ску и 
мачван ску стра ну.

– Ја сам имао две годи-
не када су биле попла-
ве. Не сећам се мно го тог 
дога ђа ја, али ми је бака 
при ча ла да су људи били 
упла ше ни и да су зајед но 
пуни ли џако ве како бисмо 
се одбра ни ли од попла ве. 
На свом раду сам нацр тао 
пешач ки мост и Саву, која 
је пре ти ла да се изли је, 
рекао је Вука шин.

З. П.
фото: Б. Т.

Све тла на Мило ва но вић Вука шин Пуђа

Радо ви уче ни ка 

Изло жба у Музе ју Сре ма
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

При зна ња Митров ча ни ма
за ква ли тет про из во да
Мали про из во ђа чи 

т р а  д и  ц и  о  н а л  н и х 
про из во да живо тињ-

ског поре кла, од 1. јану а-
ра про шле годи не могу да 
на лак ши начин реги стру-
ју про из вод њу и пла си ра ју 
сво је про из во де на тржи-
ште. Наи ме, тада је на 
сна гу сту пио Пра вил ник о 
малим коли чи на ма при мар-
них про из во да живо тињ-
ског поре кла, који омо гу ћа-
ва пре ра ђи ва чи ма мле ка и 
меса да раде на ква ли те-
тан начин у објек ти ма који 
задо во ља ва ју све стан дар-
де, под олак ша ним усло ви-
ма реги стра ци је.

Срем се дели на вин-
ски и свињ ски, а у Срем-
ској Митро ви ци се изу зет но 
поно се што при па да ју овом 
уку сни јем делу. Срем ска 
Митро ви ца је крај познат по 
куле ну, коба си ци, шун ки и 
раз ли чи тим врста ма сира, 
без којих срем ско мезе не 
може ни да се зами сли, 
где се у сели ма сва ко тре-
ће дома ћин ство бави овим 
пре рад ним актив но сти ма. 
Сто га је про мо ци ја пра вил-
ни ка кре ну ла упра во из овог 
кра ја, а митро вач ка Аген ци-
ја за рурал ни раз вој начи-
ни ла је и корак даље, те је 
про шле годи не рас пи са ла 
локал ни кон курс за доде лу 
бес по врат них  сред ста ва 
за подр шку инве сти ци ја ма 
у обла сти мар ке тин га на 
пољо при вред ним газдин-
стви ма, у сек то ру пре ра де 
меса и мле ка.

– Нова „пра ви ла о флек-
си бил но сти“ узи ма ју у обзир 
про из вод њу малих коли-
чи на про из во да, по јасним 
про це ду ра ма и тра ди ци о-
нал ним мето да ма уз фокус 
на без бед ност про из во да 
која се никад не дово ди у 
пита ње. Битан је и инте рес 
потро ша ча, уз жељу да се 
очу ва тра ди ци ја и пону да 
тра ди ци о нал них про из во-
да, као и зашти та еко но ми је 
на селу. То је оквир који омо-
гу ћа ва да пољо при вред-
ни ци успо ста ве пре рад не 
актив но сти на газдин ству 
и дода ју вред ност сиро ви-
ни, одно сно мле ку и месу 
које про из во де. Кон кур сом 

смо дали подр шку про из-
во ђа чи ма сира и сухо ме-
сна тих про из во да, и то у 
обла сти мар ке тин га, како 
би ови про из во ђа чи лак ше 
пла си ра ли сво је про из во де 
на тржи ште, одно сно како 
би њихо ви про из во ди били 
видљи ви ји куп ци ма – каже 
Петар Самар џић, дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој. 

Упра во митро вач ки про-
из во ђа чи из ових сек то ра, 
ове годи не осво ји ли су зна-
чај на при зна ња и награ де 
за ква ли тет сво јих про из во-
да, на Сај му пољо при вре де 
у Новом Саду. Поро ди ца 
Тодо шко вић из Кузми на се 
бави про из вод њом сухо ме-
сна тих про из во да већ 60 
годи на. Дав не 1962. годи не, 
Милин ко Мики Тодо шко вић 
одла зи у Немач ку где ради 
у инду стри ји меса, учи и 
„кра де“ занат, вра ћа се и 
уса вр ша ва. Зна ње које је 
сте као ком би ну је са начи-
ном рада спе ци фич ним за 
срем ско под не бље, и то 
зна ње се пре но си са гене-
ра ци је на гене ра ци ју. Иако 
су Тодо шко ви ћи посеб-
но поно сни на при зна ње 
„Еуре ка“ из Бри се ла 1995. 
годи не за кулен, ове годи-
не доби ли су Пла ке ту ново-

сад ског сај ма за висок ква-
ли тет оце ње них про из во да, 
и злат не меда ље за свој 
кулен у кати, коба си цу са 
тар ту фи ма и дебе лу гове ђу 
коба си цу. 

Срђан Ерак из Срем ске 
Митро ви це, зајед но са сво-
јим тастом Бра ни сла вом 
Вукај ло ви ћем из Кузми на, 
бави се про из вод њом раз-
ли чи тих месних дели ка те-
са. Њихо ве „Чаро ли је из 
пушни це“ доби ле су злат-
не меда ље за кулен у кати 
и вештач ком цре ву, као и 
за дома ћу коба си цу и сла-
ни ну. За ква ли тет куле на 
у кати, злат ну меда љу на 
Сај му добио је још један 
Кузми нац, Ненад Вој но вић. 
Њего ва, тада четво ро чла-
на поро ди ца, почи ње овим 
послом да се бави осам де-
се тих годи на про шлог века, 
вре ме ном сти чу додат но 
иску ство и уз стал но уса вр-
ша ва ње шире пале ту про-
из во да и поди жу ква ли тет 
на виши ниво. Данас могу 
да се похва ле како већим 
бро јем чла но ва поро ди це, 
тако и мно штвом при зна ња 
и награ да од којих су им, 
како кажу, ипак нај ва жни ји 
вер ни куп ци.

Да се ква ли тет ни сухо ме-

сна ти про из во ди не пра ве 
само у Кузми ну, дока за ли 
су и Пеја ко ви ћи из Лаћар-
ка, који су ово го ди шњи 
добит ни ци злат не меда ље 
за дома ће чвар ке и суву 
сла ни ну, и ништа мање 
важне сре бр не меда ље за 
суву свињ ску пече ни цу. У 
обла сти пре ра де мле ка, 
при зна ње је добио једи ни 
реги стро ва ни митро вач ки 
про из во ђач сира, Алек сан-
дар Жилић из Мар ти на ца, 
и то вели ку злат ну меда љу 
за про из вод ну пале ту полу-
твр дих сире ва. 

Када пози ва ју на дома ћи 
про из вод, сви ови про из-
во ђа чи мора ју бити све сни 
да ква ли тет тог про из во да 
мора да буде на нај ви шем 
нивоу. Нека да су дома ћин-
ства, изра ђу ју ћи про из во-
де за соп стве не потре бе, 
бира ла нај ква ли тет ни је 
састој ке, а то је оно што их 
раз ли ку је од савре ме них 
инду стриј ских про из во да. 
Желе ћи да сачу ва ју тра ди-
ци ју, а уз то ство ре и одр же 
висок ква ли тет сво јих про-
из во да, ови про из во ђа чи су 
се одлу чи ли да се при дру-
же оном мањем бро ју про-
из во ђа ча који ма је до тог 
ква ли те та ста ло.

Пла ке те и меда ље са Сај ма
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Пројекат: У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра, финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

МАР ТИН ЦИ

Обно ва Дома кул ту ре

У поне де љак, 20. маја запо че та је 
рекон струк ци ја Дома кул ту ре у 
Мар тин ци ма, на којем послед-

њих 20 годи на није ништа рађе но. Пре-
ма речи ма Петра Самар џи ћа, дирек-
то ра Аген ци је за рурал ни раз вој, ова 
обно ва згра де Дома у кул ту ре у Мар-
тин ци ма је још један доказ да је буџет 
Гра да Срем ска Митро ви ца орјен ти сан 
пре ма сео ским сре ди на ма, а да ће 
мно ги запо че ти про јек ти бити уско ро и 
реа ли зо ва ни.

– Мар тин ци су позна ти као село 
где су мешта ни актив ни у фол клор ној 
умет но сти, кул тур но-изво ђач ким про-

гра ми ма, тако да је ова ква инве сти ци ја 
оправ да на и нема сум ње да по завр-
шет ку рекон струк ци је згра де Дома кул-
ту ре неће недо ста ја ти кул тур них садр-
жа ја, рекао је Петар Самар џић.

Пред сед ник месне зајед ни це Мар-
тин ци Дар ко Гаври ло вић се овом при-
ли ком захва лио локал ној само у пра ви, 
која је пре по зна ла зна чај овог про јек та. 

– Ско ро смо и забо ра ви ли да има-
мо јед ну вели ку салу и изу зет ну бога ту 
тра ди ци ју, коју сада ожи вља ва мо због 
наше деце, наших наслед ни ка и свих 
мешта на Мар ти на ца. Иде мо корак по 
корак, јер финан сиј ски не може мо то 
да одјед ном ура ди мо. Ми смо већ један 
део одра ди ли и то на вели кој сали, 
уло жи ли смо пре ко 1.700.000 дина ра 
у сана ци ју и рено ви ра ње кров не кон-
струк ци је, завр ше но је рав ња ње пода, 
про ме ни ли смо три про зо ра, навео је 
Гаври ло вић. З. Поповић 

фото: Б. Туцаковић 

Петар Самар џићДар ко Гаври ло вић

Рекон струк ци ја Дома кул ту ре
у Мар тин ци ма

Радо ви на вели кој сали
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НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА „СИМЕ ОН ПИШЧЕ ВИЋ” ШИД

Про мо ци ја часо пи са „Шиди на“
У сали Народ не библи о-

те ке „Симе он Пишче-
вић”, у уто рак 14. маја, 

одр жа на је про мо ци ја новог 
бро ја часо пи са „Шиди на”. 
Карак те ри сти ка  „Шиди не” је 
да обра ђу је теме из кул ту ре, 
и тра је већ 23 годи не.

Часо пис има три цели-
не. Прва је тема бро ја, која 
обра ђу је лич но сти из Шида, 
шид ских села и Сре ма, дру-
га је посве ће на шид ским 
књи жев ни ци ма,  који обја-
вљу ју сво ја дела и тре ћа, 
која се одно си на подат ке из 
гео гра фи је, исто ри је, исто-
ри је умет но сти... све оно 
што је веза но за Шид и шид-
ску сре ди ну. Тема нај но ви јег 
изда ња „Шиди не” је  Живан 
Мили са вац, књи жев ник, ака-
де мик и пред сед ник Мати це 
срп ске, родом из Батро ва ца.  
Изда вач „Шиди не” је Кул тур-
но-обра зов ни цен тар Шид. 

Пово дом ове про мо ци је и 
о зна ча ју часо пи са, гово рио 
је дирек тор  КОЦ-а Срђан 
Мале ше вић.

– Мислим да је ово вео ма 
зна ча јан часо пис за нашу 
локал ну зајед ни цу, пре све-
га, што сва ки број обра ђу-
је јед ног вели ка на из наше 
исто ри је, а који је са ових 
про сто ра. И тре ба да буде-
мо поно сни што живи мо у 

овој сре ди ни – иста као је 
Мале ше вић. 

Нарав но, и овог пута су 
се при сут ни ма пред ста ви-
ли и ауто ри дру гих при ло га 
у часо пи су, Ђор ђе Вола ре-
вић, Дра ган Папрић, Иви ца 
Кубик, Ђури ца Еде лин ски.

Про мо ци ју је, сво јим изво-
ђе њем музич ких нуме ра 
на гита ри, упот пу нио Урош 
Дој чи но вић, наш истак ну ти 
гита ри ста, музи ко лог, ком-
по зи тор, педа гог и публи ци-
ста.

Д. П.

Са про мо ци је новог бро ја „Шиди не”

ОМШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ШИД

Зве зда не ста зе
за хар мо ни ка ша

Основ на музич ка шко ла „Филип Вишњић”, увек је 
могла да се похва ли вели ким бро јем тале на та, који су 
се са разних так ми че ња вра ћа ли са број ним награ да ма. 

У Кра гу јев цу је од 8. до 10. маја, одр жа но 16. међу на-
род но так ми че ње за мла де хар мо ни ка ше од 10 до 19 
годи на, под нази вом „Зве зда не ста зе”, где се из шест 
држа ва, так ми чи ло чак 70 кан ди да та. Так ми ча ри су 
били поде ље ни у пет ста ро сних кате го ри ја, а наступ је 
оце њи вао жири саста вљен од рено ми ра них про фе со ра 
из Ита ли је, Фран цу ске, Нор ве шке и Срби је.

Уче ник дру гог раз ре да музич ке шко ле, Алек сан дар 
Сла ву је вић, у кла си настав ни це Љиља не Ђача нин, 
осво јио је прво место у сво јој кате го ри ји.

Д. П.

Алек сан дар Сла ву је вић

ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У ОПШТИ НИ ШИД

Изго рео тра фо
на изво ри шту воде
Водо снаб де ва ње на под-

руч ју Општи не Шид 
нор ма ли зо ва но је у 

субо ту, 18. маја у касним 
вечер њим сати ма. По допре-
ма њу мобил не тра фо ста-
ни це и њеним пове зи ва њем 
са систе мом, након допу не 
буна ра водом, овај про блем 
је решен.

Да под се ти мо, водо снаб-
де ва ње у шид ској општи ни 
од пет ка 17. маја у вечер њим 
часо ви ма је било оте жа но. 
Изго ре ла је тра фо ста ни ца на 
„Изво ри шту воде“ у Батров ци-
ма, које снаб де ва водом ста-
нов ни ке шид ске општи не.

Пово дом наста ле ситу а ци је, 
засе дао је Штаб за ван ред не 
ситу а ци је Општи не Шид, те је 
доне та одлу ка да се на под-
руч ју целе општи не про гла си 
ван ред но ста ње, јер је овим 
угро же но водо снаб де ва ње за 
око 25.000 ста нов ни ка.

Над ле жни су сма тра ли 
да ће уво ђе њем ван ред ног 
ста ња, убр за ти откла ња ње 

наста лог про бле ма, одно сно 
њего во реше ње набав ком 
нове тра фо ста ни це.

Том при ли ком дирек тор ЈКП 
„Водо вод“, Алек сан дар Јова-
но вић је обја снио начин како 
ће се пре мо сти ти наста ла 
ситу а ци ја, одно сно, допре ма-
њем тра фо ста ни це ЕД Јужна 
Бач ка на при вре ме но кори-
шће ње, про блем је сани ран.

Шиђа ни су током дана има-
ли воду из водо вод не мре же, 
да под ми ре основ не потре бе, 
а рестрик ци ја је била на сна-
зи током ноћи. 

Да би се наста ли про блем 
дефи ни тив но решио, потреб-
на је набав ка нове тра фо 
ста ни це, која ће омо гу ћи ти 
снаб де ва ње водом гра ђа не 
шид ске општи не. Истра га ће 
утвр ди ти како је дошло до 
пожа ра на тра фо ста ни ци у 
Батров ци ма.

До закљу че ња овог бро ја М 
нови на (поне де љак 20. мај), 
ван ред но ста ње није уки ну то. 

Д. Попов
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СЕД НИ ЦА СО РУМА

Усво је ни изве шта ји о раду 
јав них пред у зе ћа и уста но ва
Изве шта ји о раду јав них 

пред у зе ћа „Гас-Рума“, 
„Кому на лац“, „Пар кинг 

и инфра струк ту ра“ и „План“, 
као и свих уста но ва чији је 
осни вач рум ска општи на, 
усво је ни су на сед ни ци СО 
Рума која је одр жа на 17. 
маја.

Тако ђе, на овој сед ни ци 
одбор ни ци су доне ли одлу-
ку о изме на ма и допу на ма 
Ста ту та Општи не Рума који 
је ускла ђен са изме на ма и 
допу на ма Зако на о локал ној 
само у пра ви. 

Реч је о нај ва жни јем прав-
ном акту Општи не који има 
107 чла но ва, а са изме ње ним 
Зако ном тре ба ло је ускла ди-
ти чак 67 одред би.

Пред сед ник СО Рума Сте-
ван Кова че вић је иста као да, 
иако је било доста изве шта-
ја о раду, веће рас пра ве није 
било из јед но став ног раз ло га 
што су сва јав на пред у зе ћа и 
уста но ве иска за ле пози тив но 
посло ва ње. 

- То је оно што смо оче ки-
ва ли и зах те ва ли од руко вод-
ства пред у зе ћа и уста но ва и 
што су они током свог посло-
ва ња у 2018. годи ни и оства-
ри ли - рекао је Кова че вић. 

Када је реч о Ста ту ту, Сте-
ван Кова че вић је иста као да 
све делат но сти и над ле жно-
сти Општи не и њених орга на 
су Ста ту том дефи ни са не у 
скла ду са кров ним зако ни-
ма који регу ли шу делат ност 
локал не само у пра ве. 

- Оно што тај Ста тут доно-
си јесте пове ћа на јав ност и 
тран спа рент ност у раду. Сви 
општин ски орга ни су дужни 
да јав но и тран спа рент но на 

сво јим сред стви ма огла ша-
ва ња, почев од веб пре зен та-
ци ја, па до оста лих сред ства 
инфор ми са ња, оба ве шта ва ју 
гра ђа не о при пре ма ма и току 
при пре ма за доно ше ње свих 
зна чај ни јих одлу ка које се 
тичу живо та у локал ној само-
у пра ви. Тако ђе, рекао бих да 
је вео ма зна чај на одлу ка о 
финан сиј ској подр шци поро-
ди ца ма за прво ро ђе но дете 
које смо усво ји ли. Тиме ми 
наста вља мо прак су, коју смо 
има ли и у прет ход ним годи-
на ма, да про ши ру је мо пра-
ва из овог дела соци јал не 
зашти те сход но пове ћа ним 
могућ но сти ма и при ли ва у 
буџе ту - закљу чио је Сте ван 
Кова че вић.

На 22. сед ни ци СО Рума 
било је и неко ли ко тача-
ка днев ног реда које су се 
одно си ле на рад општин ског 

Шта ба за ван ред не ситу а ци-
је, а при хва ћен је и пред лог 
опе ра тив ног пла на мобил ног 
тима за соци јал но укљу чи ва-
ње Рома за теку ћу годи ну.

Тако ђе, доне то је реше-
ње о усту па њу постро је ња 
за пре чи шћа ва ње отпад них 
вода у Рад ној зони „Запад“ 
на упра вља ње ЈП „Водо вод“.

- То је пре чи стач који је 
искљу чи во наме њен за 
потре бе фабри ке „Хачин сон“. 
Има ли смо проб ни рад до 1. 
мар та, а потом смо поче ли 
са редов ним радом. Наша 
иску ства за ових месец и по 
дана су пози тив на, те воде 
су у про пи са ним гра ни ца ма 
и нема про бле ма са одво ђе-
њем. То је сва ка ко зато што 
је пре чи стач ква ли тет но ура-
ђен и мислим да ће такав рад 
бити и убу ду ће. Што се тиче 
изно са који ми напла ћу је мо, 

реч је о око  мили он дина ра 
месеч но и фир ма „Хачин сон“ 
нам то уред но пла ћа, а ми се 
тру ди мо да упра вља ње, одр-
жа ва ње и сам рад пре чи ста-
ча буде ква ли те тан - рекао је 
Сло бо дан Ста нић, дирек тор 
ЈП „Водо вод“.

Нај ви ше диску си ја је, и 
то уну тар редо ва одбор ни-
ка који су чла но ви Срп ске 
ради кал не стран ке, иза зва ла 
инфор ма ци ја да је одбор нич-
ка гру па за новог пред сед-
ни ка, уме сто Јеле не Делић 
иза бра ла Дра га на Јев ти ћа, а 
чла но ви ове одбор нич ке гру-
пе су још Нада Кне же вић и 
Ран ко Мирић.

После саоп шта ва ња ове 
инфор ма ци је Јеле на Делић 
је рекла да њој, као и њеној 
поро ди ци, функ ци о не ри СРС 
пре те, док је Дра ган Јев тић 
иста као да је Јеле на Делић 
искљу че на из СРС и да 
даље насту па као само стал-
ни одбор ник.

У скуп штин ском раду, 
после пау зе од две сед ни це, 
поно во уче ству ју и одбор ни-
ци Демо крат ске стран ке, а 
како је иста као Горан Сава-
тић, они су се вра ти ли у 
локал ни пар ла мент без обзи-
ра како ће на то реа го ва ти 
ДС и Савез за Срби ју.

Због исте ка ман да та, на 
место в. д. дирек то ра Тури-
стич ке орга ни за ци је Рума 
поно во је име но ва на Мир ја на 
Вуја си но вић.

С. Џаку ла

Сед ни ца СО Рума

Сте ван Кова че вић Сло бо дан Ста нић Ненад Боро вић
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА РУМЉА НИ НА САШЕ РИСТО ВИ ЋА

Пар ку име Мари но са Рицу ди са
Веро ват но да већи на наших чита-

ла ца сада себи поста вља пита-
ње: Ко је тај човек? 

Мари нос Рицу дис је Грк, нека да шњи 
капе тан грч ке мор на ри це, који је током 
НАТО бом бар до ва ња, одбио да буде 
део поса де бро да који је тре ба ло да 
пру жи подр шку саве зни ци ма из НАТО 
пак та. Тај потез га је ску по коштао, Вој-
ни суд га је осу дио на две и по годи-
не затво ра, оду зет му је чин и изгу био 
је слу жбу у вој сци, али је то, за њега, 
било мање важно од лич ног убе ђе ња 
да посту па по свом уве ре њу и саве сти. 

Од Срп ске пра во слав не цркве Мари-
нос је за тај свој гест при мио орден.

Упра во зато, што је вој ник по зани-
ма њу и сам, Румља нин Саша Ристо-
вић, под о фи цир Вој ске Срби је, покре-
нуо је ини ци ја ти ву и при ку пио пре ко 
1.300 пот пи са за сво ју иде ју, да град-
ски Мали парк доби је име по Мари но су 
Рицу ди су, који је 1999. годи не одбио да 
уче ству је у бом бар до ва њу Срби је. Са 
вој ног аспек та тај његов чин и није био 
толи ко зна ча јан у укуп ном исхо ду, али 
је био сим бо ли чан и мора лан. 

– Већ дуже вре ме сам имао ту иде ју. 
Оче ки вао сам да ће то можда и неко 
дру ги покре ну ти. Међу тим, ове годи не 
почео сам са реа ли за ци јом, јер се обе-
ле жа ва две деце ни је од НАТО бом бар-
до ва ња, па је то пра ва при ли ка. Можда 

и послед њи час, јер за десе так годи на 
ће бити нове гене ра ци је, које се неће 
сећа ти самог бом бар до ва ња, због тога 
што су рође ни касни је – гово ри Саша 
и дода је, да је желео да упра во Рума 
буде покре тач, да се и овим пово дом 
чује о нашем гра ду, пого то во што сама 
иде ја има пози тив ну коно та ци ју.

Саша се, тим пово дом обра тио Срп-
ској пра во слав ној цркви и Римо ка то-
лич кој цркви, неким удру же њи ма, као и 
ОО Зеле не стран ке.

– После сам добио подр шку и од Вој-
ске Срби је, где и радим, и од Мини стар-

ства одбра не. Почео сам као оби чан 
гра ђа нин и желим да ова моја ини ци ја-
ти ва буде гра ђан ска, одно сно свих гра-
ђа на Руме, што сам и пости гао при ку-
пља њем пот пи са. Прво сам на Феј сбу ку 
обја вљи вао посто ве о том чове ку, да га 
људи упо зна ју – обја шња ва нам Саша 
о почет ку реа ли за ци је сво је иде је.

Пот пи си су се при ку пља ли кра јем 
мар та на Град ском тргу и код Грч ке 
цркве, при ку пље но је зва нич но 1.300 
пот пи са које је у виду пети ци је пре дао 
на писар ни цу Општин ске упра ве 10. 
маја. С. Џаку ла

Саша Ристо вић Мари нос Рицу дис
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ЈП „ГАС – РУМА“

Нај бо ље финан сиј ско посло ва ње 
од осни ва ња пред у зе ћа
За ЈП „Гас – Рума“ мину ла годи на је, 

што се тиче финан сиј ског посло-
ва ња, била нај у спе шни ја од осни-

ва ња овог пред у зе ћа. Уку пан при ход је 
био пре ко 811 мили о на дина ра и већи је 
за 15,6 про це на та него онај у 2017. годи-
ни, али је и за гото во три про цен та већи 
од пла на. Утро ше на сред ства су изно-
си ла 742,7 мили о на дина ра.

 – Дакле, при ход смо поди гли за 
15,6 про це на та док су утро ше на сред-
ства виша за десет про це на та, што је 
и резул ти ра ло успе шним финан сиј ским 
резул та том. Про да ли смо око 19,8 мили-
о на куб них мета ра гаса и то је пове ћа ње 
за гото во седам про це на та у одно су на 
прет ход ну годи ну. Морам иста ћи да у 
потро шњи гаса нај ви ше уче ству је инду-
стри ја и она током целе годи не рав но-
мер но тро ши гас. Снаб де ва ње је целе 
годи не било уред но, а наше цене нису 
мења не. С обзи ром на то да оне нису 
мења не, а да је цена при род ног гаса 
долар ски зна чај но виша, ове годи не 
оче ку је мо веће тешко ће у посло ва њу и 

ова ће годи на бити сва ка ко мање успе-
шна него 2018.  – гово ри дирек тор овог 
пред у зе ћа Рада Мара вић.

Уло же но је и око 14 мили о на дина ра 
за про ду же ње гасне мре же у дужи ни од 
3.780 мета ра, од тога у гасну мре жу пре-
ко осам, а у мера че 5,5 мили о на дина-
ра.

На кра ју про шле годи не ЈП „Гас – 
Рума“ је имао укуп ну дужи ну гасне мре-
же од 536,9 кило ме та ра, која се про те же 
гото во од реке Саве до Ири шког вен ца, 
закључ но са хоте лом „Нор цев“, што је и 
нај у да ље ни ја тач ка гасне мре же. 

– Има мо и 8.258 при кљу ча ка, од чега 
је 7.323 актив них при кљу ча ка. Лане 
смо има ли и 173 нова при кључ ка и ура-
ди ли смо 113 гасних инста ла ци ја, што 
зна чи да има мо добру осно ву за ову 
годи ну. У гра ду су напра вље не и две 
нове згра де чија реа ли за ци ја, што се 
тиче потро шње гаса, ула зи у ову годи ну. 
Морам иста ћи да нисмо ради ли није дан 
реба ланс пла на, што зна чи да бри жљи-
во пла ни ра мо наше посло ва ње. Тако је 

и у овој годи ни – исти че  Мара вић.
Нето добит је била 67,5 мили о на 

дина ра, док је на кра ју 2017. годи не 
добит изно си ла 27 мили о на.

Тро шко ви у ЈП „Гас – Рума“ су гото во 
на нивоу оних из 2017. годи не, одно сно 
само су уве ћа ни за оно ли ко коли ко је 
била пове ћа на набав на цена гаса.  

С. Џ.

Рада Мара вић
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Дани сло вен ске
писме но сти и кул ту ре

Деве ти „Дани сло вен ске писме но-
сти и кул ту ре“ су поче ли 14. маја 
и тра ју до 25. маја, а током тих 

дана публи ка има при ли ку да се упо-
зна са срп ском и руском књи жев но-
шћу, музи ком и фил мо ви ма.

Ово је мани фе ста ци ја коју орга ни зу-
је Град ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“ под покро ви тељ ством рум-
ске општи не са иде јом да пред ста ви 
нај зна чај ни је сег мен те тра ди ци о нал-
ног и савре ме ног ства ра ла штва сло-
вен ских наро да. 

„Удар ни ци и отпад ни ци у делу 
Андре ја Пла то но ва“ је назив првог 
пре да ва ња које је одр жа ла проф. др 
Кор не ли ја Ичин 14. маја у Библи о те-
ци, и то је била сво је вр сна наја ва 
мани фе ста ци је, која је зва нич но поче-
ла све ча ним отва ра њем 17. маја у 
вели кој дво ра ни Кул тур ног цен тра.

Ово го ди шњу мани фе ста ци ју је отво-
рио Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума, под се тив ши се да су пре 
девет годи на запо че ли „Дани сло вен-
ске писме но сти и кул ту ре“ са жељом 
да се пред ста ви сва шаро ли кост сло-
вен ске писме но сти и кул ту ре. 

 – Сви смо по мало гаји ли скеп су да 
ли ћемо успeти да оства ри мо миси ју 
коју смо себи зацр та ли, а то је да ову 
мани фе ста ци ју кул ту ре орга ни зу је мо 
из годи не у годи ну и да осве тља ва мо 
све аспек те сло вен ске духов но сти,  
књи жев но сти, музи ке, народ ног ства-
ра ла штва и сли кар ства. Богу хва ла, 
успе ли смо да дође мо и до деве те 
годи шњи це и успе шно смо се овде 

сва ке годи не саби ра ли, као око изво-
ра желе ћи да се окре пи мо и осве жи мо 
– иста као је Кова че вић. 

Он је изра зио наду да ће се ова 
мани фе ста ци ја и даље одр жа ва ти, уз 
помоћ локал не само у пра ве, како би 
при су ство ва ли пред ста вља њу савре-
ме них кул тур них токо ва, али и него ва-
њу кул тур не тра ди ци је и духов них 
вред но сти, јер не сме мо забо ра ви ти 
нашу сло вен ску про шлост и тра ди ци-
ју. 

Ова мани фе ста ци ја сла ви и сло вен-
ске про све ти те ље и твор це првог сло-
вен ског писма - гла го љи це, Ћири ла и 
Мето ди ја.

Вла да Срби је је на сед ни ци 16. 
маја, одлу чи ла да 24. мај, Дан Ћири ла 
и Мето ди ја буде држав ни пра зник, 
којим ће се обе ле жа ва ти Дан сло вен-
ске писме но сти и кул ту ре, упра во како 
се зове и ова мани фе ста ци ја у Руми. 

Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор Град-
ске библи о те ке, у име орга ни за то ра 
каже да се тру де да мани фе ста ци ја 
која тра је девет годи на, буде сва ке 
годи не боља и садр жај ни ја од прет-
ход не. 

– Осе ћа мо се поно сним да смо на 
неки начин ми покре ну ли ту ини ци ја-
ти ву и да је Дан Ћири ла и Мето ди ја 
про гла шен за држав ни пра зник – 
рекао је Сто ја но вић.

Публи ци у вели кој дво ра ни Кул тур-
ног цен тра се обра тио и про то је реј 
Сре тен Лаза ре вић, архи је реј ски наме-
сник рум ски. Он је под се тио да се 
деве ти „Дани сло вен ске писме но сти и 

кул ту ре“ одр жа ва ју у завр шној годи ни 
осмо ве ков не ауто ке фа ли је Срп ске 
пра во слав не цркве и они су сво је вр-
сни весни ци деве тог века наста вља-
ња дела Све то га Саве, мудрог и див-
ног наста вља ча све тих сло вен ских 
про све ти те ља и учи те ља Ћири ла и 
Мето ди ја.

Ове годи не бесе ду је одр жао проф. 
др Мило Лом пар, који је иста као да је 
било мно го сим бо ли ке у тре нут ку када 
су уз жижак, све тло сти све ћа и кан ди-
ла, дво ји ца бра ће села да пре ве ду 
све ту књи гу на сло вен ски језик. 

– То што су они ство ри ли делу је као 
апсо лут ни израз све то га духа у њима, 
јер је настао ста ро сло вен ски језик као 
први траг, не само ула ска хри шћан-
ства у један дру ги паган ски мно го бо-
жач ки свет, него у исто вре ме што је 
рече но, зау век поста је део пам ће ња 
вере о посто ја њу чове ка, наро да. То 
писмо је вре ме ном ушло у сло вен ски 
свет – рекао Лом пар.

У умет нич ком про гра му су насту пи-
ли Хор Епар хи је срем ске са Вери цом 
Пејић, опер ском пева чи цом СНП из 
Новог Сада, ГТО „Бран ко Ради че вић“ 
Рума под дири гент ском пали цом Сми-
ља не Јан чић, као и АНИП „Бран ко 
Ради че вић“ Рума.

Љуби те љи сед ме умет но сти су 18. 
маја има ли при ли ку да погле да ју 
филм „Мај стор и Мар га ри та“, док је 
20. маја о послед њој деце ни ји срп ског 
рома на гово рио др Миле та Аћи мо вић 
Ивков. 

С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић отва ра мани фе ста ци ју Бесе да Мила Лом па ра
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА У КИНИ

Интен зи ви ра ни послов ни раз го во ри

Деле га ци ја Општи не Инђи ја пред-
во ђе на пред сед ни ком Вла ди ми-
ром Гаком, про шле неде ље бора-

ви ла је у Кини. Током борав ка у земљи 
која сло ви за ону са нај ја чом свет ском 
еко но ми јом, локал но руко вод ство било 
је у потра зи за новим парт не ри ма и 
потен ци јал ним инве сти то ри ма. Пред-
сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 

са сарад ни ци ма, оба вио је низ била те-
рал них и мул ти ла те рал них саста на ка 
са поли тич ким и еко ном ским пред став-
ни ци ма гра до ва Тјан ђин, Шиђа чу анг и 
Ченг де. 

Првог дана посе те, инђиј ска деле га-
ци ја оби шла је ком па ни ју „Badac hu Tec-
hno logy gro up“, а има ла је и саста нак 
са неко ли ко при вред ни ка оку пље них 

око При вред не комо ре гра да Тјан ђин. 
Глав не теме раз го во ра биле су пове зи-
ва ње срп ских и кине ских ком па ни ја из 
обла сти гра ђе ви нар ства, и могућ но сти 
да се део про из вод ње пре се ли у Инђи-
ју. Током посе те Кини интен зи ви ра ни су 
и раз го во ри о начи ни ма пред ста вља ња 
и упо зна ва ња кине ских ком па ни ја са 
срп ским тржи штем и обр ну то. М. Ђ.

Инђиј ска деле га ци ја у Кини

ИНЂИЈ СКИ АКТИВ ПЕН ЗИ О НЕР КИ

Обе ле жен Свет ски дан поро ди це
Пово дом Свет ског дана поро ди-

це, инђиј ски Актив пен зи о нер ки 
у сарад њи са Општи ном Инђи ја, 

КУД-ом „Соко“ и свим основ ним шко-
ла ма, орга ни зо вао је при год ну све ча-
ност у сре ду, 15. маја. Сала Кул тур ног 
цен тра била је попу ње на до послед-
њег места, а како су иста кли орга-
ни за то ри, циљ је био да се ука же на 
важност поро ди це као основ не ћели је 
сва ког дру штва.

Свет ски дан поро ди це уста но вљен 
је на сед ни ци Гене рал не Скуп шти не 
Ује ди ње них наци ја 1993. годи не са 
циљем афир ма ци је поро ди це и поро-
дич них вред но сти и поди за ња све сти 
о про бле ми ма и пита њи ма поро ди це. 

– Једи но пра во и дра го це но вре-
ме је оно које про во ди мо са чла но ви-
ма поро ди це, јер је поро ди ца место 
у којем одра ста мо, у којем фор ми ра-
мо модел наше лич но сти, одла зи мо 
и вра ћа мо се – иста кла је Гро зда на 
Раден ко вић, пред сед ни ца Акти ва пен-
зи о нер ки. 

О циљу обе ле жа ва ња Дана поро ди-
це и пору ка ма које се шаљу ова квим 
пово дом, Гро зда на је рекла неко ли ко 
речи.

– Зато нам је циљ да се на овај 
начин дру жи мо са сво јим при ја те љи ма 
и децом, и да поша ље мо јед ну важну 

пору ку: дру жи те се са вашом децом, 
нека у поро ди ца ма вла да ју љубав, 
уза јам но пошто ва ње, него ва ње међу-
ге не ра циј ске сарад ње,  јер само сре-
ћа, љубав и пошто ва ње ства ра ју јед-
ну срећ ну поро ди цу! Зато оче ку је мо 

помоћ свих инсти ту ци ја да пре по зна ју 
које су то потре бе за него ва ње пра-
вих вред но сти, да се поро ди ца оја ча, 
јер само здра ва поро ди ца рађа здра во 
дру штво – рекла је Раден ко вић.

М. Ђ.

Поро ди ца тре ба да оста не сре ди-
ште наше ствар но сти и будућ но сти, 
јер је она извор ста бил но сти сва ког 

поје дин ца, а самим тим и гаран ци ја 
здра вог дру штва, које се може даље 
раз ви ја ти и напре до ва ти.

Гаран ци ја здра вог дру штва

Обе ле жен Дан поро ди це у Инђи ји
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МЕДИЈ СКО ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ТУРИ СТИЧ КИх ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Едукативна радионица
У скуп штин ској сали 

Oпш тине Инђи ја у уто-
рак, 14. маја одр жа на 

је ради о ни ца на тему „Еду-
ка ци ја тури стич ке при вре-
де за медиј ску про мо ци ју“, 
наме ње на запо сле ни ма у 
локал ним тури стич ким орга-
ни за ци ја ма. Ради о ни ци су 
при су ство ва ли пред став ни-
ци већи не тури стич ких орга-
ни за ци ја срем ских општи-
на. Мр Све тла на Зри лић, 
уред ни ца РТС-а и пре да ва-
чи, струч ња ци из обла сти 
мар ке тин га и нови нар ства 
гово ри ли су о истра жи ва-
њу тржи шта, упо тре би дру-
штве них мре жа у про мо-
тив не свр хе, диги тал ном 
мар ке тин гу и дру гим тема ма 
које се тичу медиј ске про мо-
ци је.

– Орга ни зо ва ли смо ову 
еду ка тив ну ради о ни цу која 
се, пре све га, одно си на 
вешти не про мо ци је и медиј-
ских насту па, јер је један од 
основ них зада та ка у раду 

тури стич ких орга ни за ци ја 
про мо ци ја тури стич ке пону-
де – рекла је Маја Бошњак, 
дирек то ри ца Тури стич-
ке орга ни за ци је општи не 
Инђи ја, која је ујед но и била 
дома ћин ради о ни це.

– Има мо врло лепу сарад-
њу са меди ји ма, пого то-
во са локал ним, а када су 
већи дога ђа ји у пита њу тада 
пози ва мо и наци о нал не 
меди је. Тури стич ке орга ни-
за ци је Вој во ди не и Срби је 

про мо ви шу нас путем сво јих 
сај то ва, нало га на дру штве-
ним мре жа ма, по потре би се 
орга ни зу ју и прес кон фе рен-
ци је – дода ла је  Бошњак. 

Мр Све тла на Зри лић сво-
је зна ње и иску ство пре не ла 
је при сут ни ма на ради о ни-
ци у Инђи ји. Она је гово ри-
ла о начи ни ма на које тре ба 
да се при ка же све оно што 
Срем, као тури стич ка реги ја 
може да пону ди.

М. Ђ.

Ради о ни ца у Инђији

ИНЂИЈ СКЕ „ЛЕЈЕ“

хума ни тар на 
трка 

Хума ни тар на трка под 
сло га ном „Док дишем, 
надам се“ по први пут ће 
бити орга ни зо ва на у 
Инђи ји, 25. маја, у знак 
подр шке обо ле ли ма од 
цистич не фибро зе. Кам-
па ња је већ поче ла 5. мар-
та заса ђи ва њем 65 ружа у 
обли ку плу ћа, на Тргу 
Милун ке Савић у Инђи ји и 
тра ја ће до кра ја маја, 
одно сно до одр жа ва ња 
трке.

Трка „Док дишем, надам 
се“ одр жа ће се у инђиј-
ским „Леја ма“, а дужи на 
трке биће 5,6 кило ме та ра. 
Пла ни ра но је да део тра-
се про ђе и поред заса ђе-
них ружа на Тргу Милун ке 
Савић, а ту ће бити и све-
ча на доде ла меда ља. 

Ове годи не, сав при ход 
од старт ни на за трку, биће 
наме њен купо ви ни инха-
ла то ра за обо ле ле. М. Ђ.

56. Фести вал ама тер ских дру шта ва 
Вој во ди не одр жа ва се од 17. до 25. 
маја у Ста рој Пазо ви у орга ни за ци ји 
Саве за умет нич ког ства ра ла штва Вој-
во ди не и Саве за ама те ра општи не 
Ста ра Пазо ва под покро ви тељ ством 
општи не и подр шку ста ро па зо вач ког 
Цен тра за кул ту ру. 

У окви ру про гра ма смо тре при ка зу је 
се осам пред ста ва из Нове Пазо ве, 
Црвен ке, Куле, Сив ца, Шида, Узди на, 
Кови на и Ста ре Пазо ве. Првог фести-
вал ског дана на про гра му је била 
пред ста ва Све о жена ма, по тек сту 
Мира Гавра на у режи ји Алек сан де ра 
Бака у изво ђе њу чла ни ца ново па зо-
вач ког Ама тер ског дру штва „Мир ко 
Тата ло вић Ћира“. Смо тру је отво рио 
глу мац Срп ског народ ног позо ри шта из 
Новог Сада Милан Кова че вић из Нове 
Пазо ве, а добро до шли цу дома ћи на 
поже лео је и начел ник Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти Жељ ко Шола ја. 
На кра ју сва ке пред ста ве у холу Позо-
ри шне сале одр жа ва се окру гли сто са 
глум ци ма и жири јем фести ва ла, а 
води тељ је позо ри шни про ду цент 
Милош Лазић. Жири публи ке је за глу-
мач ко оства ре ње вече ри про гла сио 
Боја ну Уро ше вић.

Дру гог фести вал ског дана, у субо ту 
18. маја на ста ро па зо вач кој сце ни је 
оди гра на пред ста ва „Слу чај на смрт 
јед ног анар хи сте” по тек сту Дари ја Фоа 
у режи ји Иго ра Павло ви ћа у изво ђе њу 
чла но ва Позо ри шта „Сте ван Сре мац” 
из Црвен ке, док је у неде љу 19. маја на 
про гра му пред ста ва Кул тур ног цен тра 
Кула под нази вом Госпо ђи ца Јули ја по 
тек сту Аугу ста Стринд бер га у режи ји 
Фуа да Табу чи ћа. 

Све пред ста ве се изво де у 20 часо ва 
у Позо ри шној сали у Ста рој Пазо ви, а 
нај бо ље ама те ре у Вој во ди не оце њу је 
струч ни жири у саста ву: Вера Хрћан 
Осто јић, глу ми ца Позо ри шта мла дих у 
Новом Саду, Филип Мар ко ви но вић, 
позо ри шни и филм ски реди тељ и Ката-
ри на Тодо ро вић, дра ма тург и доцент 
на Акам де ми ји умет но сти у Новом 
Саду. 

Улаз за све пред ста ве је сло бо дан. 
Про гла ше ње побед ни ка зака за но је 
субо ту 25. маја када ће на пазо вач кој 
сце ни бити при ка за на пред ста ва Прва 
брач на ноћ по тек сту Мио дра га Кара-
џи ћа у режи ји Мила на Мар ти но ви ћа, у 
изво ђе њу чла но ва Ама тер ског позо ри-
шта „Јови ца Јелић“ из Банат ског Кара-
ђор ђе ва.

Срп ско певач ко дру штво уче ство ва-
ло је у неде љу, 12. маја на Мај ским 
музич ким све ча но сти ма, које се у Бије-
љи ни ове годи не одр жа ва ју 18. пут.

Тог так ми чар ског дана уче ство ва ло 
је пре ко 20 хоро ва из Срби је, Репу бли-
ке Срп ске, Сло ве ни је, Хрват ске... Срп-
ско певач ко дру штво је са 85 бодо ва 
осво ји ло сре бр ну меда љу у кате го ри ји 
Мешо ви тих камер них хоро ва. Пред-
ста ви ли су се са чети ри ком по зи ци је 
раз ли чи тих епо ха и карак те ра. Наред-
но так ми че ње оче ку је их почет ком јуна 
у Тузли, где ће поред так ми чар ског 
дела уче ство ва ти и у кон цер ту духов-
не музи ке, који ће бити одр жан у Хра-
му успе ња пре све те Бого ро ди це у 
Тузли. З. Ухрик

СПД У РУМИ

Мај ске
све ча но сти

СТАРА ПАЗОВА

Фести вал
ама тер ских позоришта
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УСКО РО РЕНО ВИ РА ЊЕ ПИСАР НИ ЦЕ И СКУП ШТИН СКЕ САЛЕ 

Услу ге доступније гра ђа ни ма

Мини стар држав не упра ве и 
локал не само у пра ве Бран ко 
Ружић посе тио је 15. маја ове 

годи не Ста ру Пазо ву и том при ли ком 
је зајед но са пред сед ни ком Општи не 
Ђор ђем Ради но вићем, раз го ва рао на 
неко ли ко тема од витал ног зна ча ја за 
саму општи ну, а које су у над ле жно сти 
ресор ног мини стар ства, све у циљу 
бољег функ ци о ни са ња локал них 
само у пра ва.  Оби шао је скуп штин ску 
салу чије је рено ви ра ње у пла ну, као 
и шал терску салу, чије би опре ма ње 
тре ба ло да се ура ди ове годи не, јер 
како је нагла сио мини стар, већ дру-
гу годи не се про мо ви ше једин стве но 
управ но место.

 – Жели мо да на један уни фи ци-
ран начин опре ми мо све шал тер ске 
сале, које би тре ба ло заи ста да буду 
један дра го цен амби јент у коме гра-
ђа ни могу да оства ре сво ја пра ва, где 
им се пру жа ју све услу ге у скла ду са 
Зако ном о општем управ ном поступ-
ку и елет крон ском раз ме ном пода та-
ка – рекао је том при ли ком мини стар 
Ружић. 

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва је рекао да 
скуп штин ска сала није дуго рено ви ра-
на.

– Е пар ла мент, тј. елек трон ска кому-
ни ка ци ја одбор ни ка је нешто што је 
пре по зна тљи во у раз ви је ним земља-
ма Евро пе и чему и ми тежи мо у нашој 
Општи ни. Ми смо буџе том опре де ли-
ли сред ства за гра ђе вин ске радо ве, 
што је Мини стар ство пре по зна ло и на 

чему смо им вео ма захвал ни, тако да 
ћемо зајед нич ки инве сти ра ти у рено-
ви ра ње и опре ма ње скуп штин ске 
сале, рекао је Ради но вић нови на ри ма.

Гра ђе вин ски део про јек та за скуп-
штин ску салу, за који је општи на 
опре де ли ла сред ства је завр шен, а 
Мини стар ство би ради ло на набав ци 
елек трон ске опре ме.

– Мислим да упра во потре ба да се 
на један тран спа рент ни ји, бржи, бољи 
начин, уз диги та ли за ци ју у неком 
буду ћем пери о ду, воде скуп штин ске 
сед ни це и да та сала буде мул ти фук-
ци о нал на – нагла сио је, изме ђу оста-
лог, мини стар локал не само у пра ве.

 На зајед нич ком састан ку мини стра 
са руко вод ством општи не, раз го ва ра-
ло се и о настав ку изград ње кана ли за-
ци о не мре же, што је један од важни јих 
капи тал них про је ка та. У оним дело-
ви ма где је хит на потре ба, пре све га 
у Новој и Ста рој Пазо ви, Општи на је 
завр ши ла гра ђе вин ску доку мен та ци ју 
и дозво ле, уско ро се оче ку је наста вак 
радо ва, а сле де ће годи не ће усле ди ти 
и помоћ Мини стар ства локал не само-
у пра ве. 

Мини стар Ружић је нагла сио про-
дук тив ну сарад њу са општи ном Ста-
ра Пазо ва и са пред сед ни ком Ђор ђем 
Ради но ви ћем, који сма тра да је ова 
посе та од вели ког зна ча ја за општи ну, 
јер су дого ва ра ни зајед нич ки про јек-
ти јако бит ни за гра ђа не, побољ ша ње 
рада и функ ци о ни са ње локал не само-
у пра ве. 

  З. Кожик

Мини стар Бранко Ружић оби ла зи шал тер салу

Елек трон ска
кому ни ка ци ја

одбор ни ка је нешто 
што је пре по зна тљи во 

у раз ви је ним
земља ма Евро пе и 
чему и ми тежи мо у 

нашој Општи ни.
Ми смо буџе том

опре де ли ли сред ства 
за гра ђе вин ске
радо ве, што је
Мини стар ство

пре по зна ло и на чему 
смо им вео ма

захвал ни, тако да
ћемо зајед нич ки
инве сти ра ти у
рено ви ра ње и

опре ма ње
скуп штин ске сале, 

рекао је Ђорђе
Ради но вић
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ДРУ ШТВЕ НО КОРИ СТАН РАД

Помоћ
мало лет ни ци ма

Општи на Ста ра Пазо ва издво ји ла је 
960 хиља да дина ра за про је кат Помоћ 
мало лет ним лици ма кроз дру штве но 
– кори стан рад који спро во ди ста ро па-
зо вач ки Покрет гора на. Про је кат за 
циљ има да уме сто казни орга ни зу је 
дру штве но кори стан рад и дисци плин-
ско вас пит не мере за мало лет на лица 
на расад ни ку „Брест“. Сред ства су 
одо бре на у окви ру про гра ма подр шке 
орга ни за ци ја ма или удру же њи ма гра-
ђа на за спро во ђе ње актив но сти од 
јав ног инте ре са за општи ну.

ГОЛУ БИН ЦИ

Рено ви ра на Оаза

У Голу бин ци ма је отво рен рено ви-
ран Днев ни цен тар за осо бе са смет-
ња ма у раз во ју Оаза Голу би ни ци – 
Живи мо зајед но. Рено ви ра ње је ура-
ђе но захва љу ју ћи дона ци ји ком па ни је 
„Јапан таба ко интер на ти о нал“ у вред-
но сти 1,2 мили о на дина ра. Про сто ри је 
Удру же ња  „Живи мо зајед но“ су сада 
опре мље не како би кори сни ци који у 
њима живе могли да ква ли тет но про-
во де вре ме, уче и раз ви ја ју сво је капа-
ци те те у циљу садр жај ни јег и само-
стал ни јег живо та. У Оази Голу бин ци 
стал но бора ве три осо бе. Отва ра њу су 
при су ство ва ли Жељ ко Ана нић, мена-
џер про из вод ње и обра де дува на ЈТИ 
фабри ке у Сен ти, Дејан Козић, осни-
вач удру же ња „Живи мо зајед но“, као и 
пред став ни ци Месне зајед ни це Голу-
бин ци.

ПРВА ПОМОЋ

Општин ско
так ми че ње

На расад ни ку Брест је одр жа но так-
ми че ње прве помо ћи које је орга ни зо-
вао Црве ни крст Ста ра Пазо ва, а уче-
ство ва ли су основ ци. Нај бо ља је била 
еки па шко ле Херој Јан ко Чме лик која 
ће пред ста вља ти Црве ни крст општи-
не на покра јин ском так ми че њу. Како 

пру жи ти прву помоћ при отво ре ном 
пре ло му подлак ти це, вели ку посе ко ти-
ну, као и како посту пи ти кад је повре-
ђе ни у бесве сном ста њу и ста њу шока 
од искр ва ре ња били су зада ци који су 
у окви ру так ми че ња у пру жа њу прве 
помо ћи мора ли да реше уче ни ци 
основ них шко ла са тери то ри је ста ро-
па зо вач ке општи не. Црве ни крст Ста-
ра Пазо ва тра ди ци о нал но орга ни зу је 
ово так ми че ње, а ове годи не при ја ви-
ло се 8 еки па из 6 основ них шко ла са 
тери то ри је ста ро па зо вач ке општи не. 
Тро чла на коми си ја коју чине лицен ци-
ра ни меди цин ски рад ни ци оце ни ли су 
да је еки па Основ не шко ле Херој Јан-
ко Чме лик била нај бо ља на так ми че-
њу, те ће они так ми че ње наста ви ти на 
нивоу покра ји не 1. јуна у Срем ској 
Митро ви ци.

ЗАВР ШЕ ТАК ШКО ЛО ВА ЊА 
Матур ски плес

Мату ран ти ста ро па зо вач ке Гим на-
зи је и Еко ном ско трго вин ске шко ле на 
нај леп ши могу ћи начин обе ле жи ли су 
крај свог доса да шњег шко ло ва ња. 
Они су зајед но са сво јим вршња ци ма 
из чита ве Евро пе, уз так то ве Шта ру-
со ве ком по зи ци је Сле пи миш, уче-
ство ва ли у нај ве ћем син хро ни зо ва-
ном пле су на пла не ти. У циљу пове-
зи ва ња мла дих кроз плес и музи ку, 
ста ро па зо вач ки мату ран ти пле са ли 
су по деве ти пут. Ина че, сви мату ран-
ти Срби је су још јед ном запле са ли у 
гра до ви ма широм земље и уз Штра у-
са обе ле жи ли крај сред ње шко ле. 
Мату рант ска пара да је међу на род ни 
и нај по пу лар ни ји омла дин ски про је-
кат у реги о ну, а у Срби ји се одр жа ла 
на више од 50 лока ци ја, са 11.220 
реги стро ва них уче сни ка и 2.805 пле-
сних четвор ки. Након отпле са ног 

кадри ла, мату ран ти су оди гра ли 
Ужич ко коло и наста ви ли са сла вљем 
и добрим рас по ло же њем.

РЕЦИ ТА ТО РИ

Смо тра у Ваље ву
У Ваље ву се одр жа ва репу блич ка 

смо тра реци та то ра „Песни че наро да 
мог“. Из ста ро па зо вач ке општи не са 
покра јин ске смо тре, која је одр жа на у 
Сеч њу поло ви ном апри ла, пла си ра ле 
се три реци та тор ке: Ната ли ја Миљуш 
из Нове Пазо ве у кате го ри ји сред њег 
узра ста и Лора Мер шак и Јана Руман 
из Ста ре Пазо ве међу одра слим реци-
та то ри ма.

КУЛ ТУР НИ ДОГА ЂАЈ СЕЗО НЕ

Концерт Бео град ске 
фил хар мо ни је

Бео град ска фил хар мо ни ја је сви ра-
ла пред пре пу ном позо ри шном салом 
у Ста рој Пазо ви. Насту пи ло је пре ко 
70 про фе си о нал них музи ча ра, и сви 
инстру мен ти сим фо ниј ског орке стра 
под дири гент ском пали цом Алек сан-
дра Који ћа. Кон церт је почео јед ном од 
нај по зна ти јих ком по зи ци ја свих вре ме-
на - Моцар то вом Малом ноћ ном музи-
ком да би се потом у Кон цер ту за вио-
ли ну и орке стар бр. 2 истог ком по зи то-
ра као солист ки ња пред ста ви ла заме-
ни ца кон церт мај сто ра Ксе ни ја Мило-
ше вић. На кра ју су изве де не импре-
сив не Едга ро ве Ениг ма вари ја ци је.

Госто ва ње Бео град ске фил хар мо ни-
је у Ста рој Пазо ви се потвр дио као 
кон церт ни дога ђај деце ни је у локал ној 
сре ди ни о чему гово ри чиње ни ца да је 
Позо ри шна сала била пре ма ла да 
при ми све заин те ре со ва не љуби те ље 
музи ке. Импо но ва ло је и то што је 
публи ка у апсо лут ној тиши ни и кон цен-
тра ци ји одслу ша ла кон церт и на кра ју 
фре не тич ним апла у зом награ ди ла 
музи ча ре.

Ини ци ја тор овог вели ког кул тур ног 
дога ђа ја је маги стар кон тра ба са и 
члан овог орке стра, Вој ча нин Љубин-
ко Лазић, орга ни за тор ста ро па зо вач ки 
Цен тар за кул ту ру а покро ви тељ 
Општи на Ста ра Пазо ва.

Пројекат: ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде, данас, сутра, финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ

Сава не угро жа ва Пећин це
На сед ни ци Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци, 15. 

маја, којом је пред се да вао 
пред сед ник Општи не Пећин-
ци мр Жељ ко Трбо вић, који 
је ујед но и коман дант Шта-
ба, кон ста то ва но је да река 
Сава за сада ни на који 
начин не угро жа ва јужни део 
општи не Пећин ци. Ана ли за 
ура ђе на са водо при вред ним 
пред у зе ћи ма „Гало ви ца‟ и 
„Воде Вој во ди не‟, које сва-
ко днев но пра те ситу а ци ју на 
тере ну, пре ма Трбо ви ће вим 
речи ма, пока зу је да за сада 
ста ње водо ста ја реке Саве 
код Купи но ва није алар мант-
но.

– Иако је водо стај због 
обил них пада ви на у пора сту, 
Сава за сада на делу тока 
кроз нашу општи ну на пред-
ста вља ника кву опа сност. 
Посто ји могућ ност да водо-
стај достиг не ниво редов не 
одбра не од попла ва, али 
ни такав водо стај ни на који 
начин неће угро зи ти Купи но-
во, као ни оста ла насе ља у 

јужном делу наше општи не. 
Нарав но, Штаб за ван ред-
не ситу а ци је ће, зајед но са 
водо при вред ним пред у зе ћи-
ма и Сек то ром за ван ред не 
ситу а ци је, наста ви ти да пра-
ти водо стај и уко ли ко буде 
потреб но биће мо спрем-
ни да реа гу је мо – рекао је 
Трбо вић. 

Нагла ше но је и да је у 
вре ме обил ни јих пада ви на 
вео ма важно и да се уред-

но одр жа ва канал ска мре-
жа у насе љи ма. Пред сед ник 
Трбо вић је рекао, да су од 
попла ва 2014. годи не месне 
зајед ни це и гра ђа ни саве-
сни ји у одр жа ва њу канал-
ске мре же, али да и даље 
посто је поје дин ци који не 
одр жа ва ју кана ле испред 
сво јих кућа што им је закон-
ска оба ве за, и да ће локал-
на само у пра ва и у наред ном 
пери о ду ради ти на поди за-

њу све сти гра ђа на по том 
пита њу.

Штаб је усво јио пред-
лог одлу ке о одре ђи ва њу 
субје ка та од посеб ног зна-
ча ја за зашти ту и спа са ва-
ње на тери то ри ји општи не 
Пећин ци. Пред лог одлу ке 
ће бити про сле ђен Општин-
ском већу, и уко ли ко доби је 
сагла сност Општин ског већа 
биће про сле ђен Скуп шти ни 
општи не на усва ја ње. 

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је

ОТВО РЕ НО ГРА ДИ ЛИ ШТЕ КЛП У ШИМА НОВ ЦИ МА

Положен камен теме љац
У Шима нов ци ма је све ча но отво-

ре но гра ди ли ште и поло жен 
камен теме љац нај мо дер ни јег 

логи стич ког ком плек са ком па ни је КЛП. 
Цере мо ни ји отва ра ња гра ди ли шта и 
пола га ња каме на темељ ца, у четвр так 
16. маја, при су ство ва ли су пред став ни-
ци ком па ни је КЛП, пред сед ник Општи-
не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић са 
сарад ни ци ма, пред став ни ци логи сти-
ча ра, инже њер ски тим изво ђа ча радо-
ва, као и сарад ни ци инве сти то ра КЛП.

При сут ни ма се нај пре обра тио 
дирек тор ком па ни је КЛП Коста Гинић, 
који је том при ли ком рекао да ће логи-
стич ки цен тар КЛП садр жа ти 50.000 
мета ра ква драт них нај мо дер ни јег скла-
ди шта за потре бе логи сти ча ра, а прва 
фаза овог про јек та биће гото ва у јулу 
2019. годи не.

Пред сед ник Трбо вић поло жио је 
зајед но са дирек то ром Гини ћем камен 
теме љац за дру ги обје кат ове ком па-
ни је, а како је иста као задо вољ ство је 
када се при су ству је отва ра њу још јед-
ног гра ди ли шта у шима но вач кој инду-
стриј ској зони, што ауто мат ски зна чи и 
отва ра ње нових рад них места.

– Када јед на ова ко јака ком па ни ја 
као што је КЛП одлу чи да у инве сти ра 

нашој општи ни, вели ка је част при су-
ство ва ти ова квом дога ђа ју и мени је 
посеб но дра го да сам био у при ли ци 
да поло жим камен теме љац за нови 
обје кат. За нашу општи ну од изу зет-
ног је зна ча ја сва ки инве сти тор, а 
тре нут но се у Шима нов ци ма гра ди 
око 200.000 мета ра ква драт них. Тако-
ђе, може мо да се похва ли мо и са 70 
грин филд инве сти ци ја где је уло же но 

око 700 мили о на евра. Ово није крај, 
и даље се шири мо, отво ри ће мо уско-
ро и нову рад ну зону у Сиба чу код 
Пећи на ца. Наша општи на је одлич но 
место за ула га ње, што су инве сти то ри 
и пре по зна ли, јер поред орга ни зо ва не 
и пред у сре тљи ве општин ске адми ни-
стра ци је, инве сти то ри ма је доступ на и 
сва могу ћа инфра струк ту ра – изја вио 
је Трбо вић.

Пола га ње каме на темељ ца
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СТШ „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“ ПЕЋИН ЦИ

Штра ус и коло на
пећи нач ком шета ли шту

И ове годи не шета ли-
ште у Пећин ци ма 
укра си ли су мату ран-

ти пећи нач ке Сред ње тех-
нич ке шко ле „Милен ко Вер-
кић Неша‟, који су у окви ру 
тра ди ци о нал не Мату рант-
ске пара де 17. маја, тач но у 
под не заи гра ли „Плес толе-
ран ци је‟, зајед но са десе-
ти на ма хиља да вршња ка 
из Срби је и целе Евро пе.

Покро ви тељ мани фе ста-
ци је је, као и сва ке годи не, 
била пећи нач ка локал на 
само у пра ва, а мату ран ти-
ма се обра тио пред сед ник 
Општи не мр Жељ ко Трбо-

вић, који им је пору чио да 
ће увек моћи да се осло не 
на Општи ну Пећин ци.

– Данас почи ње ново 
погла вље у вашим живо ти-
ма. Општи на вас је пра ти-
ла и подр жа ва ла од врти ћа, 
пре ко основ не шко ле и кроз 
сред њу шко лу. Један део 
вас ће по завр шет ку сред-
ње шко ле потра жи ти запо-
сле ње и захва љу ју ћи вели-
ком бро ју ком па ни ја које 
смо успе ли да при ву че мо у 
нашу општи ну, неће те има-
ти про бле ма да про на ђе те 
посао. Пру жи ће мо подр-
шку и они ма који се одлу че 

да наста ве шко ло ва ње и 
који ће се јед ног дана када 
дипло ми ра ју, надам се, 
вра ти ти у нашу општи ну и 
наста ви ти тамо где ми ста-
не мо – пору чио је мату ран-
ти ма први човек пећи нач ке 
Општи не.

Зајед но са мату ран ти ма 
ове годи не „Плес толе ран-
ци је“ је запле сао и њихов 
дирек тор Дани ло Теп ша, 
који им је поже лео да им 
и сва ки наред ни дан буде 
испу њен музи ком, песмом 
и игром, али их је и под-
се тио да им тек пред сто ји 
матур ски испит.

– Нао ру жај те се зна њем 
и паме ћу, и помо зи те нам 
да зајед но ову нашу лепу 
општи ну учи ни мо још леп-
шом и још бога ти јом. Пока-
жи те и данас, и сутра, и 
увек шта је и ко је пећи нач-
ки уче ник. Ја твр дим да сте 
ви нај бо љи, нај па мет ни ји и 
нај леп ши – рекао је Теп ша.

Након Штра у са, пећи нач-
ким шета ли штем зао ри ли 
су се зву ци кола, а са мату-
ран ти ма су се у коло ухва-
ти ли, и про фе со ри и неки 
од оку пље них гра ђа на, 
међу који ма је био и пред-
сед ник Трбо вић.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИх ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Посета Пољопривредном сајму
Пољо при вред ни ци из пе-

ћи нач ке општи не били су у 
при ли ци да и ове годи не бес-
плат но посе те Сајам пољо-
при вре де, који је одр жан у 
Новом Саду од 11. до 17. маја. 
Бес плат не ула зни це на Сајам, 
као и орга ни зо ван бес пла тан 
пре воз, обез бе ди ло је Удру-
же ње пољо при вред них про-
из во ђа ча општи не Пећин ци, а 
како нам је рекла пред сед ни-
ца Удру же ња Мари ја на Панић, 
ово је у пећи нач кој општи ни 
више го ди шња прак са.

– Циљ нам је да се наши 

пољо при вред ни ци упо зна ју са 
нај мо дер ни јом меха ни за ци-
јом коју нуде дома ћи и свет ски 
про из во ђа чи и да виде нај но-
ви је трен до ве како у ратар ској, 
тако и у сто чар ској про из вод-
њи. Ове годи не је ту могућ ност 
иско ри сти ло 200 пољо при-
вред ни ка из наше општи не, 
што је више него прет ход них 
годи на. Све то, нарав но, не би 
било могу ће без финан сиј ске 
подр шке коју нашем Удру же-
њу пру жа пећи нач ка локал-
на само у пра ва – изја ви ла је 
Мари ја на Панић. Са Сај ма у Новом Саду
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САЈАМ ЗАПО ШЉА ВА ЊА У ШИМА НОВ ЦИ МА

Ефи ка сно пове зи ва ње
при вред ни ка и неза по сле них

На петом Сај му запо шља ва ња 
у општи ни Пећин ци, који су 16. 
маја зајед нич ки орга ни зо ва ли 

Наци о нал на слу жба за запо шља ва-
ње и пећи нач ка локал на само у пра ва у 
хоте лу „Евро па‟ у Шима нов ци ма, уче-
ство ва ло је 25 пред у зе ћа и ком па ни ја 
из пећи нач ке општи не, које су иска за-
ле потре бу за попу ња ва њем бли зу 200 
нових рад них места, за која је има ло 
при ли ку да кон ку ри ше неко ли ко сто ти-
на неза по сле них из општи не Пећин ци, 
али и из сусед не рум ске општи не.

Сајам је све ча но отво рио први човек 
пећи нач ке Општи не мр Жељ ко Трбо-
вић, који је том при ли ком рекао да 
су сај мо ви запо шља ва ња добар спој 
при вред ни ка и неза по сле них који даје 
резул та те.

– Недав но је обја вљен пода так да 
је у Срби ји нај ма ња неза по сле ност 
у Срем ском окру гу, а ја сам поно сан 
што данас могу да кажем да је у окви-
ру Срем ског окру га нај ма ња неза по-
сле ност упра во у општи ни Пећин ци. 
Тре нут но у нашој општи ни има мо 749 
неза по сле них лица, што није мно го, 
али нам про блем пред ста вља што је 
бли зу 400 сто ти не њих са првим сте-
пе ном струч не спре ме и спа да ју у 
теже упо шљи ву кате го ри ју. Зато ћемо 
наста ви ти са орга ни зо ва њем Сај мо-
ва запо шља ва ња како бисмо нашим 
неза по сле ним гра ђа ни ма олак ша-
ли про на ла же ње запо сле ња. Поред 
шима но вач ке рад не зоне, у којој тре-
нут но послу је око 70 фабри ка, општи-
на Пећин ци отва ра још јед ну рад ну 
зону у Сиба чу која се про сти ре на 200 
хек та ра и која ће доне ти нова рад на 

места у том делу наше општи не. Тре-
нут но се у нашој општи ни гра ди око 
200.000 ква дра та новог послов ног про-
сто ра и мла ди, који уско ро завр ша ва ју 
шко ло ва ње неће има ти про бле ма да 
про на ђу запо сле ње – рекао је пред-
сед ник Трбо вић и поже лео неза по сле-
ним гра ђа ни ма да про на ђу запо сле ње 
и задо вољ ни оду са Сај ма.

Дирек тор ка срем ско ми тро вач ке 
фили ја ле Наци о нал не слу жбе за запо-
шља ва ње Мари ја на Гра бић наве ла 
је да је на еви ден ци ји НСЗ у општи-
ни Пећин ци у 2018. годи ни било око 
1.000 неза по сле ни, а да их је данас 
250 мање.

– Сајам запо шља ва ња је добра при-
ли ка да се на јед ном месту сусрет-
ну пону да и тра жња и да се на брз и 
ефи ка сан начин задо во ље кадров-
ске потре бе посло да ва ца, а да неза-
по сле на лица дођу до одго ва ра ју ћег 
запо сле ња. Сајам је само јед на од 
мера актив не поли ти ке запо шља ва-
ња коју спро во ди НСЗ и ја пози вам 
све посло дав це да се на нашем сај ту 
инфор ми шу о вели ком бро ју акту ел-
них про гра ма и суб вен ци ја које даје мо 
посло дав ци ма који запо шља ва ју лица 
са наше еви ден ци је – рекла је Гра бић. 

Јед на од фир ми које су насту пи ле на 
Сај му било је и пред у зе ће „Тех но га ма‟, 
које је сво је посло ва ње про шле годи не 
пре се ли ло у општи ну Пећин ци и које је 
јуче пону ди ло чети ри сло бод на рад на 
места.

– Сајам запо шља ва ња је орга ни-
зо ван упра во у тре нут ку када смо ми 
обја ви ли кон курс за чети ри рад на 
места раз ли чи тих про фи ла и надам 

се да ћемо захва љу ју ћи томе врло 
брзо попу ни ти упра жње на места, а 
Сајам нам пру жа при ли ку за ква ли-
тет ни ју селек ци ју кадро ва – рекао нам 
је дирек тор овог пред у зе ћа Пре драг 
Јанев.

Већ је поста ло тра ди ци ја да се окви-
ру Сај ма запо шља ва ња орга ни зу је и 
саста нак са при вред ни ци ма. Тако се 
и ово га пута пред сед ник Трбо вић са 
сарад ни ци ма састао са пред став ни ци-
ма ком па ни ја и пред у зе ћа које послу ју 
у нашој општи ни.

– Саста нак је добра при ли ка да се 
погле да мо у очи и да отво ре но раз го-
ва ра мо и о пози тив ним ства ри ма и о 
про бле ми ма, да од при вред ни ка при-
ми мо и похва ле и кри ти ке. Нај ви ше 
про бле ма које су изне ли пред став ни-
ци при вред них субје ка та се одно сио 
на инфра струк ту ру, што је и нор мал но, 
јер је тешко инфра струк тур но испра ти-
ти ова ко интен зи ван при вред ни раз вој 
какав има мо у нашој општи ни. Реч је о 
ску пим инве сти ци ја ма за које пећи нач-
ка локал на само у пра ва не може увек 
да обез бе ди сред ства из соп стве ног 
буџе та. Зато се осла ња мо на ква ли тет-
не про јек те са који ма апли ци ра мо за 
сред ства код дома ћих и стра них фон-
до ва и до сада смо, захва љу ју ћи, пре 
све га подр шци репу блич ке и покра јин-
ске вла де, реа ли зо ва ли број не инфра-
струк тур не про јек те и знат но уна пре-
ди ли инфра струк тур ну опре мље ност 
рад них зона. Надам се да та подр шка 
неће изо ста ти ни у будућ но сти и да 
ћемо успе шно реши ти и про бле ме на 
које су нам данас при вред ни ци ука за-
ли – изја вио је Трбо вић.

Дета љ са Сај ма запо шља ва ња у Шима нов ци ма
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ВИДЕО НАД ЗОР У ИРИ ГУ И ВРД НИ КУ

Каме ре на шко ла ма и рас кр сни ци
Покра јин ски секре та ри јат за при-

вре ду и тури зам је одо брио ири-
шкој општи ни 2,1 мили он дина ра 

за про је кат из обла сти елек трон ских 
кому ни ка ци ја. Та сред ства су утро ше-
на за поста вља ње видео над зо ра у 
две обра зов не уста но ве, као и на јед-
ној рас кр сни ци.

Реч је о видео над зо ру који је поста-
вљен на згра ду ОШ „Доси теј Обра-
до вић“ и ССШ „Бори слав Мијај ло вић 
Михиз“, потом на вртић „Вила“ у Врд-
ни ку, те на рас кр сни ци у цен тру Врд-
ни ка.

Под се ти мо, обе уста но ве су недав-
но ком плет но рено ви ра не, а реч је о 
вели ким сред стви ма, тако да би заи-
ста била ште та да неко испи су је гра-
фи те и уни шта ва фаса де. 

– Поста вља њем над зор них каме ра 
ће се ути ца ти на пове ћа ње без бед но-
сти обје ка та, њихо ве око ли не, али пре 
све га, пове ћа ва се без бед ност деце 
која иду у ове шко ле и вртић. Када је 
реч о Врд ни ку, има мо све више тури-
ста, па се пове ћа ва и обим сао бра ћа-
ја, тако да би видео над зор на глав ној 
рас кр сни ци тре ба ло да пове ћа без бед-
ност свих уче сни ка у сао бра ћа ју, али 

и да слу жи за откри ва ње винов ни ка 
сао бра ћај них пре кр ша ја – каже Мио-
драг Бебић, заме ник пред сед ни ка ири-
шке општи не који је са сарад ни ци ма и 
реа ли зо вао поме ну ти про је кат видео 
над зо ра.

Поста вље не каме ре су висо ке резо-
лу ци је, што омо гу ћа ва ква ли тет ни је 
сним ке и у функ ци ји су 24 часа. С. Џ.

Каме ре у цен тру Врд ни ка

Видео над зор на врд нич ком врти ћу

OШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ ИРИГ

Шко ла у про јек ту 
„Сел фи“
У про је кат обу ке запо-

сле них у основ ним 
и сред њим шко ла ма 

за при ме ну инстру мен та за 
само вред но ва ње и про це ну 
диги тал них капа ци те та шко-
ле - „Сел фи“ укљу чи ла се и 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ из 
Ири га. 

– Овај про је кат се реа ли-
зу је у скла ду са више акци-

о них пла но ва, почев ши од 
Акци о ног пла на за раз вој 
диги тал ног обра зо ва ња 
који је Европ ска коми си ја 
усво ји ла у јану а ру про шле 
годи не, те пред ло га при о-
ри тет них циље ва и актив-
но сти свих орга на држав не 
упра ве и слу жби Вла де за 
уна пре ђе ње ИТ сек то ра у 
Срби ји. Мини стар ство про-
све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја је заду жи ло Завод 
за вред но ва ње ква ли те та 
обра зо ва ња и вас пи та ња, 
за при пре му струч ног мате-
ри ја ла као и за орга ни зо-
ва ње и пра ће ње при ме не 
„Сле фи ја“ у систе му основ-
ног и сред њег обра зо ва ња – 
каже дирек тор ка ове шко ле 
др Сања Нико лић.

Из ири шке ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ су обу ком обу-
хва ће ни, поред дирек тор-
ке шко ле и пси хо ло шки ња 
Јеле на Пета ко вић и про фе-
сор ка тех ни ке и тех но ло ги је 
Мир ја на Бур саћ.

С. Џ.
Сања Нико лић

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У ШИДУ 

Сећа ња која тра ју

Пен зи о ни са ни све ште ник 
СПЦ про то је реј-ста вро фор 
Хаџи Ђор ђе Вола ре вић, у 
субо ту 18. маја, пред ста вио 
је у Цркве ној ризни ци пра во-
слав ног архи је реј ског наме-
сни штва шид ског, сво ју осму 
књи гу. Ради се о био граф-
ском и ауто би о граф ском 
делу „Иди ла нашег живо та”.

У изу зет ној атмос фе ри о 
нај но ви јем делу дуго го ди-
шњег шид ског све ште ни-
ка гово ри ли су рецен зен ти 
про фе со ри Мир ко Нанић и 
Душан Лукић. 

– То је живо то пис или 
ауто би о гра фи ја. Основ ни 

мотив је губи так супру ге. А, 
онда иду сећа ња на нај ра-
ни је дане детињ ства у Бер-
ка со ву. Мла ђи ће сазна ти 
како се нека да живе ло, ми 
ста ри ји ћемо се при се ти-
ти тих дана.  Одла за ка у 
њиве, разних мари фе тлу ка 
без тех нич ких пома га ла које 
данас има мо, шет ње у гра-
ду, кор зо, прва познан ства и 
прве љуба ви. Све је то лепо 
опи сао – каже Лукић.

У про гра му су уче ство ва-
ли уче ни ци Основ не шко ле 
„Бран ко Ради че вић”, шид ске 
Гим на зи је и хор „Тамја ни ка”.

Д. Попов

Са промоције
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА  

Кам па ња Еуро ме ла ном
Оде ље ње дер ма то ве не ро ло ги-

је митро вач ке Опште бол ни це 
и ове годи не било је укљу че но 

у спро во ђе ње кам па ње за бор бу про-
тив рака коже – Еуро ме ла ном 2019, 
орга ни зо ва ним, бес плат ним дер ма то-
ло шким пре гле ди ма. Са паци јен ти ма 
(њих 30-так), који су има ли сво је зака-
за не тер ми не, ради ле су спе ци ја ли сти 
за кожне боле сти др Сла ђа на Цолић 
Хеге диш и др Весна Иса ко вић.

– Мела ном је један од тумо ра који 
се може изле чи ти, ако се откри је на 
вре ме. С обзи ром на чиње ни цу да 
мела но му тре ба неко ли ко годи на да 
се раз ви је и да дуго егзи сти ра у мир-
ној фази, редов ни пре гле ди су вео ма 
важни, како би се на вре ме откри ле 
и ски ну ле пиг мент не про ме не – обја-
шња ва др Сла ђа на Цолић Хеге диш 
и дода је, да се број паци је на та који 
дола зе на пре глед коже, у послед њих 
десе так годи на пове ћао, захва љу ју ћи 
пре све га, добро орга ни зо ва ној кам па-
њи. 

Оно што је важно, све више мла дих 
људи се јавља на пре глед, јер се, на 
жалост, гра ни ца за откри ва ње мела-
но ма спу сти ла на доб изме ђу 25 и 
45 годи на и упра во код мла дих људи 
брже раз ви ја ју мета ста зе.

Пре гле ди мла де жа су сви ма доступ-
ни и могу се оба ви ти сва ко днев но 
у митро вач кој бол ни ци, а како би 
пре вен тив но дело ва ли, др Хеге диш 
Цолић саве ту је избе га ва ње изла га-
ње сун цу на висо ким лет њим тем пе-
ра ту ра ма у пери о ду од 11 до 17 сати, 
редов но кори шће ње заштит них кре-
ма и заштит не оде ће, као и бора вак у 
хла ду. У циљу чува ња коже, наро чи то 
код мла дих дево ја ка, недав но је при-

хва ћен пред лог Удру же ња дер ма то ве-
не ро ло га Срби је, да се забра ни кори-
шће ње сола ри ју ма попу ла ци ји мла ђој 
од 18 годи на, а после 18. годи не, само 
уз писме ни при ста нак и оче ку је се у 
ско ри је вре ме и при ме на ове забра не.

Кам па њу Еуро ме ла но ма орга ни зу је 
Удру же ње дер ма то ве не ро ло га Срби је 
од 2008. годи не у сарад њи са Европ-
ском ака де ми јом за дер ма то ло ги ју 
и вене ро ло ги ју (ЕАДВ) и Европ ским 
удру же њем за дер ма то ло шку онко ло-
ги ју (ЕАДО). Годи шње се у све ту дијаг-
но сти ку је 132. 000 мела но ма и три 
мили о на дру гих обли ка рака коже. Рак 
коже чини јед ну тре ћи ну свих малиг-
ни те та. Иако се може лако уочи ти, 
јер је кожа доступ на пре гле ду, 2016. 
годи не је 61.680 људи на све ту умр ло 
због рака коже, јед на осо ба на сва ких 
девет мину та. 

У Срби ји се годи шње откри је око 
650 нових слу ча је ва мела но ма, 10 
пута више дру гих обли ка рака коже, 
а од мела но ма умре ско ро 200 осо ба.

Циљ кам па ње је да ука же, да је нео-
п ход но пре ва зи ћи пори ца ње и страх, 
чак и када смо добро инфор ми са ни о 
томе како рак коже изгле да и како да 
се од сун ца шти ти мо.

Б. Срем чић

др Сла ђа на Цолић хеге диш

ОШ „СВЕ ТИ САВА“ НА МАТЕ МА ТИЧ КОЈ МАПИ СРБИ ЈЕ

Инспи ра ци ја Мон дри ја но вом
гео ме три јом
У поне де љак 13. маја, у Основ ној 

шко ли „Све ти Сава”у Срем ској 
Митр о ви ци, одр жа на је мани фе-

ста ци ја „Дан инспи ри сан Питом Мон-
дри ја ном”. Цен тар за про мо ци ју нау ке 
из Бео гра да, увр стио је овај дога ђај 
на мате ма тич ку мапу Срби је, где се 
нала зе све мани фе ста ци је иза бра-
не на кон кур су и које на ино ва ти ван 
начин врше попу ла ри за ци ју наста-
ве мате ма ти ке. Аутор и орга ни за тор 
дога ђа ја је настав ни ца мате ма ти ке 
Соња Вла јин. 

Уче ни ци су при пре ми ли пре зен та-
ци ју о живо ту и делу холанд ског сли-
ка ра Пита Мон дри ја на, са акцен том 
на гео ме триј ску апстрак ци ју.  Реша-
ва ли су Мон дри ја нов ква драт и изра-
чу на ва ли Мон дри ја нов број. Орга ни-
зо ва на је и изло жба радо ва уче ни ка 
шко ле, на тему „Инспи ри са ни Питом 
Мон дри ја ном”.

Омаж позна том умет ни ку завр шио 
се малом мод ном реви јом на којој су 
пред ста вље не маји це са прин том гео-
ме триј ске апстрак ци је позна тог сли ка-
ра. За ову спе ци јал ну при ли ку, маји це 
је при пре ми ла штам па ри ја и књи жа ра 

„Колор принт” из Срем ске Митро ви це.
У холу шко ле била је поста вље на 

изло жба наки та, рад уче ни ка шко ле. 
На нај леп ши начин при ка за на је кре а-
тив ност и сми сао за есте ти ку уче ни ка 
виших раз ре да. Све ча ност је отпо че-
ла након поздрав ног гово ра дирек тор-
ке шко ле, Дра га не Сре те но вић.

– Овом мани фе ста ци јом запо че ла 
је неде ља обе ле жа ва ња Дана шко ле, 

коју пра те спорт ске актив но сти, а која 
се завр ша ва у петак, 17. маја попод не 
све ча ном при ред бом под нази вом „У 
све ту игре и маште”– рекла је дирек-
тор ка.

Мани фе ста ци ји „Дан инспи ри сан 
Питом Мон дри ја ном” при су ство ва ли 
су чла но ви колек ти ва, роди те љи, уче-
ни ци и мно го број ни гости.

Д. Сре те но вић

ОШ „Све ти Сава“: Дан инспи ри сан Питом Мон дри ја ном 
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План је да у јуну и јулу месе цу кре не мо у ску пља
ње добро твор ног при ло га од куће до куће. То јесте 
тежак посао, али ми нема мо дру ги начин да дође
мо до сред ста ва. Додао бих да су нам локал не 
вла сти пома га ле када смо обна вља ли цркву и 
зво ник. Тре нут но за наш про је кат нема сред ста ва. 
Надам се да ће воде ћи људи Срем ске Митро ви це 
има ти слу ха, гово ри све ште ник Нема ња Жив ко вић

Дав не 2002. годи не запо че та је 
изград ња про јек та под нази вом 
„Дво ри Зма ја од Ноћа ја“ по нацр ту 

Сала шча ни на Мило ра да Доста ни ћа 
Лале. Тада је изли вен темељ и то су 
једи ни радо ви на овом про јек ту до 
2019. годи не. Нема ња Жив ко вић, који 
је све ште ник у Сала шу Ноћај ском пет 
годи на, решио је да наста ви са град-
њом паро хиј ског дома, а Цркве ни одбор 
га је у томе подр жао. Про јек том је пред-
ви ђе но да обје кат има више стру ку 
наме ну, у при зе мљу би тре ба ло да се 
нала зи цркве на сала са пра те ћим про-
сто ри ја ма, као и све ште нич ка кан це ла-
ри ја, а пре ма речи ма све ште ни ка 
Нема ње Жив ко ви ћа, то би тре ба ло да 
буде цркве но-народ ни дом. Радо ви су 
запо че ти у апри лу, а до сада је ура ђе на 
пло ча, подиг ну ти су сви сту бо ви и запо-
че та је изград ња при зе мља.

– Након што смо завр ши ли храм и 
дове ли га у при стој но ста ње, решио 
сам да пре ђе мо и на завр ша ва ње Дво-
ра Зма ја од Ноћа ја. Про је кат је радио 
госпо дин Горан Милу ти но вић из Срем-
ске Митро ви це. Нагла сио бих да нам 
није напла тио пун износ за изра ду про-
јек та, и на томе сам заи ста захва лан. 
Наме на овог објек та јесте више стру ка 
- за цркве не све ча но сти, рођен да не, 
крште ња, па и за оне тужне тре нут ке 

када се раста је мо од нај бли жих, каже 
Нема ња Жив ко вић.

Овај све ште ник је нагла сио да је у 
цео про је кат изград ње запо чео без 
сред ста ва, а сви мај сто ри су доса да-
шње радо ве оба вља ли бес плат но. 

– План је да у јуну и јулу месе цу кре-
не мо у ску пља ње добро твор ног при ло-
га од куће до куће. То јесте тежак 
посао, али ми нема мо дру ги начин да 
дође мо до сред ста ва. Град Срем ска 
Митро ви ца нам није помо гао, иако смо 
им се обра ти ли. Али, додао бих да су 
нам локал не вла сти пома га ле када смо 
обна вља ли цркву и зво ник. Тре нут но за 
наш про је кат нема сред ста ва. Надам 
се да ће воде ћи људи Срем ске Митро-
ви це има ти слу ха. Иско ри стио бих ову 
при ли ку да се захва лим свим мај сто ри-
ма који су до сада уче ство ва ли, посеб-
но госпо ди ну Жељ ку Нико ла је ви ћу који 
нам је бес плат но дао гра ђе вин ски 
мате ри јал. Тих дана када смо поче ли 
са изград њом, мно го Сала шча на је 
овде про шло и помо гло да се напра ви 
вели ки корак у град њи овог објек та, 
гово ри све ште ник.

Вред ност про јек та је око 12 мили о на 
дина ра, а како је рекао Нема ња Жив ко-
вић,  води ће се рачу на да се обје кат 
естет ски укло пи са црквом која се нала-
зи у бли зи ни, а биће гра ђен у морав-

ском сти лу. Сле де ћи корак у радо ви ма 
јесте град ња гор ње пло че.

– Град ња гор ње пло че, која нам пред-
сто ји, изу зет но је зах тев на и ску па, 
упра во због испу ста на згра ди гор њи 
део из естет ских раз ло га. Тре ба мно го 
арма ту ре и цемен та како би гор њи део 
изгле дао како тре ба, навео је све ште-
ник Нема ња.

Тако ђе, он је додао да ће паро хиј ски 
дом има ти више стру ку корист, како за 
само село, тако и за мешта не. 

– Наме на овог објек та је више стру ка. 
Чак је у пла ну да се у гор њем делу 
оста ви про сто ри ја која ће да буде 
музеј-библи о те ка Сто ја на Чупи ћа. Зна-
чај паро хиј ског дома се огле да на кул-
тур ном и духов ном нивоу, али и мате-
ри јал ном. Пре све га, паро хиј ски дом 
тре ба да оку пља. Ако ја не завр шим 
изград њу паро хиј ског дома, доћи ће 
неко дру ги ко ће то ура ди ти, ја у то 
веру јем, исти че сала шки све ште ник.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

НИЧЕ ПАРО хИЈ СКИ ДОМ У САЛА ШУ НОЋАЈ СКОМ

Нема ња Жив ко вић

Више стру ки зна чај за мешта не
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ШИД

Сли кар ство и музи ка

Као и прет ход них годи на Гале-
ри ја сли ка „Сава Шума но вић” и 
Музеј наив не умет но сти „Или ја-

нум” укљу чи ли су се у мани фе ста ци ју 
„Музе ји за 10”. У поне де љак 13. маја, 
Гале ри ја је орга ни зо ва ла музич ко 
вече, којим је овај про грам отво рен. 
Дирек тор ка Гале ри је Весна Буро је вић 
је, пово дом отва ра ња рекла пар речи 
о уче шћу у овој мани фе ста ци ји.

– Ова мани фе ста ци ја се одр жа ва по 
пети пут и ми уче ству је мо као и сва-
ке годи не. Ово го ди шња тема је будућ-
ност тра ди ци је. Ми годи на ма ула же-
мо у будућ ност тра ди ци је зато што 
орга ни зу је мо ради о ни це и при год не 
про гра ме за попу ла ци ју, од врти ћа до 

сред њо школ ске омла ди не. За ово го-
ди шњу мани фе ста ци ју смо орга ни зо-
ва ли неко ли ко раз ли чи тих ради о ни ца 
са свим узра сти ма и биће вео ма инте-
ре сант но. Биће изло жба сли ка које су 
наста ле у тим ради о ни ца ма. До кра ја 
мани фе ста ци је ћемо има ти ради о-
ни це, а за отва ра ње мани фе ста ци је 
„Музе ји за 10”, при пре ми ли смо музич-
ки про грам где ће Пре драг Павло вић 
и Бојан Крти нић изве сти ком по зи ци-
ју која је инспи ри са на сли ком Саве 
Шума но ви ћа „Вечер њи обла ци” – 
рекла је Буро је вић.

Сли ка „Вечер њи обла ци” је била 
изло же на, а дирек то ри ца је гово ре ћи о 
њој рекла, како се умет но сти про жи ма-

ју и јед на дру гу инспи ри шу. 
– Ми не зна мо да је још нека Сави на 

сли ка била инспи ра ци ја ком по зи то ра, 
тако да се на овај начин и обо га ћу је мо, 
закљу чи ла је Весна Буро је вић.

Музеј наив не умет но сти „Или ја нум”, 
свој про грам обе ле жа ва ња ове кул тур-
не мани фе ста ци је је запо чео у уто рак, 
14. маја.

– Ова мани фе ста ци ја је тра ја ла 
од 13. до 19. маја. Као и прет ход них 
годи на, и ми смо уче ство ва ли. Ово го-
ди шња тема је била „Музе ји као сре-
ди шта кул ту ре” и дата нам је при ли ка 
да сами одре ди мо какав ћемо про грам 
има ти. „Или ја нум” се ове годи не опре-
де лио да тема буде музи ка у Музе ју. 
Од 14. до 17. маја има ли смо по неки 
кон церт. Поче ли смо са кон цер том 
уче ни ка и настав ни ка Основ не музич-
ке шко ле „Филип Вишњић”, у сре ду 
15. маја насту пио је хор ОШ „Бран ко 
Ради че вић”, сле де ћег дана, одно сно у 
четвр так, орга ни зо ва но је дру же ње са 
мла дим рок гру па ма из Шида, а у петак 
је било вече посве ће но там бу ри ци. 
Омла дин ски там бу ра шки орке стар из 
Шида, под вођ ством Јова на Тра ви це, 
био је заду жен за добро рас по ло же ње, 
публи ка је била послу же на срем ским 
вини ма, а као под ло га за њега добро 
је дошао хлеб са машћу и папри ком. 
Мисли ли смо све то да буде у нашем 
дво ри шту, али због вре мен ских усло-
ва, реши ли смо да то буде уну тра – 
обја сни ла је Љубин ка Пан тић, дирек-
тор ка „Или ја ну ма“.

Мани фе ста ви ја „Музе ји за 10”, одр-
жа на је у 76 музе ја широм Срби је.

Д. Попов

Весна Буро је вић

Љубин ка Пан тић
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РУМА

Више од игре
Ностал гич ном и зани мљи вом изло-

жбом „Више од игре“ Зави чај-
ни музеј је под се тио на спорт ски 

живот у Руми, од почет ка па до седам де-
се тих годи на про шлог века. 

Кроз пожу те ле фото гра фи је, спорт ску 
опре му и рекви зи те из тог пери о да, број-
на публи ка се на отва ра њу изло жбе 13. 
маја, могла под се ти ти, а мла ђа упо зна-
ти са јед ним вре ме ном у коме спо рт није 
био, као данас, висо ко про фе си о на ли зо-
ван и када није био битан само резул тат. 
Зани мљи во сти изло жбе допри не ле су и 
број не фигу ри не Каме ли је Стан ко вић из 
Срем ске Митро ви це, која је при ка за ла 
дета ље из рани јих дечи јих нај по пу лар ни-
јих, сада већ забо ра вље них, ига ра.

Aуторке изло жбе су Бра ни сла ва Коње-
вић, дирек тор ка и Алек сан дра Ћирић, 

кусто ски ња-исто ри чар ка у Зави чај ном 
музе ју. 

– Ми о спор ту гово ри мо, не кроз резул-
та те, већ као виду дру же ња и заба ве. 
Хте ли смо да што боље доча ра мо то 
неко про шло вре ме, када се мање седе-
ло у вир ту ел ном све ту, а тада, ако ниси 
био спор ти ста, онда си био нави јач. При-
ка за ли смо зато и како су некад изгле-
да ле спо рт ске три би не, са љуска ма од 
сун цо кре та и кики ри ки ја после утак ми ца. 
Иста кла бих и фигу ри це дечи јих забо ра-
вље них ига ра Каме ли је Стан ко вић, а и 
мно ги сугра ђа ни су нам помо гли и усту-
пи ли неке пред ме те – иста кла је Бра ни-
сла ва Коње вић.

– То су игре које су биле у моје вре-
ме, када смо босо но ги трча ли по тра ви 
и пра ши ни и у томе ужи ва ли, без интер-

не та и мобил них теле фо на. Пре ска ка ли 
смо вија чу, игра ли „шко ли це“, „нека бије“, 
„тру ле коби ле“, „петли ћа“, „оду зи ма-
ња земље“… увек смо се так ми чи ли ко 
ће бити бољи. Игра ли смо се и док смо 
ишли у дућан, да купи мо фртаљ киле 
гри за или два деци уља – рекла нам је 
Каме ли ја Стан ко вић.

Алек сан дра Ћирић је иста кла да је ова 
изло жба резул тат више ме сеч ног тру да, 
како аутор ки, тако и дру гих, који су им 
пома га ли усту па ју ћи пред ме те. 

– Зашто изло жба о спо р ту? Зато што 
она осве тља ва вре ме пре него што је 
тех но ло ги ја пре у зе ла свет, када су се 
људи, поред број них оба ве за, ипак више 
дру жи ли кроз заба ву и спорт. Један од 
циље ва изло жбе је био и раз ви ја ње 
здра вих међу људ ских одно са као што 
су толе ран ци ја, емпа ти ја, дру же ње, 
пошто ва ње и раз у ме ва ње. Зато је спорт 
био, а надам се и остао,  више од игре. 
Циљ нам је био да се при се ти мо овог, на 
жалост, забо ра вље ног вре ме на и да се 
вра ти мо здра ви јем начи ну живо та – каже 
Алек сан дра и дода је, да је увек вели ко 
инте ре со ва ње Румља на за изло жбе које 
су веза не за исто ри ју њихо вог гра да, као 
и за нека да шњи начин живо та, одмо ра, 
заба ве… 

Изло жба „Више од игре“ је била и прво 
деша ва ње у окви ру кул тур не мани фе-
ста ци је „Музе ји за 10“ у којој је Зави чај ни 
музеј ове годи не уче ство вао по пети пут. 
„Сео ско и град ско, жен ско и мушко - уни-
вер зал но“ je назив дру ге изло жбе која 
је отво ре на 15. маја, а Румља ни је могу 
погле да ти до почет ка јула. Реч је о зани-
мљи вој изло жби бео град ског Етно граф-
ског музе ја, на којој су изло же не пре га че 
и кеце ље наста ле у пери о ду од 19. века, 
па до оних савре ме них, и то из раз ли чи-
тих кра је ва Срби је. 

Све тла на Митро вић, кусто ски ња у 

Деч ја мини олим пи ја да

Александра Ћирић, Камелија Станковић и Бранислава Коњевић
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Етно граф ском музе ју каже да је у Зави-
чај ном музе ју при ка за но 20 пре га ча и 
кеце ља, што је само део њихо ве зби р-
ке, а да се опре де ли ла за оне ста ри је и 
ефект ни је. 

– Пре га че по сео ском и кеце ље по 
град ском нази ву, поред жена су носи ли и 
мушкар ци. Кеце ље су поно во поче ле да 
ула зе у моду кра јем 80-тих годи на, када 
су поче ле да се при ка зу ју прве кули-
нар ске еми си је у којој су кува ри носи ли 
кеце ље – каже Све тла на. 

Жене су пре га че носи ле целог живо та 
и нису се поја вљи ва ле без ње, а у Мачви 
би све кр ва на дру ги дан свад бе опа си ва-
ла неве сти пре га чу, која је од тог момен-
та пред ста вља ла њен брач ни ста ту сни 
сим бол.

– Посто ја ле су у нашој народ ној ношњи 
ства ри које су се носи ле сва ко днев но и 
оне које су се носи ле на сабо ре, ваша ре 
или сла ву. Тако су посто ја ле и кеце ље, 
које су се кори сти ле за све ча не при ли ке 
и то је та кеце ља коју је све кр ва дари ва-
ла сво јој сна ји, на дру ги дан од вен ча ња 
– каже Све тла на Митро вић.

Послед ња два дога ђа ја у окви ру ове 
мани фе ста ци је одр жа на су 18. маја. 
Прво су се у дво ри шту Зави чај ног музе ја 
оку пи ли уче ни ци тре ћих раз ре да град-
ских основ них шко ла на сво је вр сној мини 
олим пи ја ди ста рих дечи јих ига ра - то су 
биле игре „петли ћи“, „црве но-бело-пла-
во“, „раз би ја чи“ и „мозга ли це“. 

Уче сни ке је поздра ви ла Бра ни сла ва 
Коње вић, која је иста кла да је ово так ми-
че ње сво је вр сни наста вак прве изло жбе 
„Више од игре“ која је, делом била посве-
ће на ста рим и забо ра вље ним дечи јим 
игра ма. Уз дру же ње, за мале так ми ча ре 
су били при пре мље ни и слат ки ши. 

„Музе ји за 10“ у Зави чај ном музе ју су 
окон ча ни умет нич ким пер фор ман сом 
Јови це Пани ћа.

Ове годи не мани фе ста ци ја је одр жа на 
од 13. до 19. маја у 46 гра до ва Срби је, и 
уз уче шће 76 музе ја и срод них инсти ту-
ци ја кул ту ре. Мани фе ста ци ја је обу хва-
ти ла Међу на род ни дан музе ја 18. маја, 
Европ ску ноћ музе ја 19. маја и Наци о-
нал ну неде љу музе ја.

Цен трал на тема мани фе ста ци је је 
била „Музе ји као сре ди шта кул ту ре: 
будућ ност тра ди ци је“ и била је фоку си-
ра на на нову уло гу музе ја, као актив них 
уче сни ка у сво јим сре ди на ма. 

С. Џаку ла

Део изло же них кеце ља

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Римска баштина
и друге приче

У окви ру мани фе ста ци је „Музе-
ји за 10“ орга ни зо ван је и дога ђај 
„Европ ска ноћ музе ја“ у субо ту 18. 

маја. Сви посе ти о ци Музе ја Сре ма могли 
су да, поред стан дард них моди фи ко-
ва них постав ки, виде и нову постав ку 
„Срем у вихо ру рато ва“ и то је прва изло-
жба кусто са Јова не Три ву но вић и Алек-
сан дра Сла до је ви ћа. Тако ђе, овом при-
ли ком су орга ни зо ва не и ради о ни це.

– Ову „Европ ску ноћ музе ја“ одли ку-
ју и ради о ни це ига ра Вор крафт и ига ра 
науч не фан та сти ке. Деца то обо жа ва ју. 
У лапи да ри ју му има мо стал ну постав-
ку „Рим ске игре“ и госту ју ћу постав ку из 
Задра „Испри ча ћу ти при чу“. Сви посе-
ти о ци од седам до 77 годи на ће моћи 
да ужи ва ју. Дра го ми је што уче ству ју и 
Завод зашти те спо ме ни ка кул ту ре, Гале-
ри ја „Лазар Воза ре вић“ и оста ле уста-
но ве кул ту ре Срем ске Митро ви це тако 
да гра ђа ни у овој мани фе ста ци ји могу 
има ти пун дожи вљај. Ми смо изне ли за 
ову при ли ку сву ризни цу нашег кул тур ног 
бла га, рекао је Саша Буга џи ја, дирек тор 
Музе ја Сре ма.

Дирек тор Музе ја Сре ма је под се тио 
да су ова кви дога ђа ји вео ма важни за 
очу ва ње кул тур них доба ра са који ма 

гра ђа ни могу да се упо зна ју.        
Миро слав Тео до сић из Срем ске 

Митро ви це сва ке годи не дола зи са сво-
јом поро ди цом посе ћу је на ову мани фе-
ста ци ју.

– Сва ке годи не дола зи мо на Ноћ музе-
ја и то један леп дога ђај за све нас. То је 
јед но лепо про ве де но попод не са поро-
ди цом, а има шта и да се види. Пла ни-
ра мо да оби ђе мо све што је изло же но 
данас у музе ју, рекао је Миро слав.  З. П.

Ради о ни ца ига ра на табли

Ради о ни ца науч но фан та стич них ига ра

Саша Буга џи ја
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НАГРА ДА „СИМА ЦУЦИЋ” СЛА ЂА НИ МИЛЕН КО ВИЋ

Нај бо ља науч на књи га за децу
Награ да „Сима Цуцић” за нај бо-

љу књи гу из обла сти нау ке о 
књи жев но сти за децу, у окви ру 

мани фе ста ци је 12. „Про ле ће Симе 
Цуци ћа“, уру че на је проф. др Сла ђа-
ни Милен ко вић 11. маја, у Банат ском 
кул тур ном цен тру у Новом Мило ше ву. 
Аутор ка је награ ду доби ла за књи гу 
„Пое ти ка ведре мелан хо ли је: О књи-
жев ном ства ра ла штву Тодо ра Бјел ки-
ћа”, коју је обја ви ла Срп ска чита о ни ца 
Ириг 2018. годи не. 

Банат ски кул тур ни цен тар ову књи-
жев ну мани фе ста ци ју, посве ће ну 
лику и делу Симе Цуци ћа (1905, Ново 
Мило ше во – 1988, Зре ња нин), родо-
на чел ни ку књи жев не кри ти ке књи-
жев но сти за децу, орга ни зу је у циљу 
афир ма ци је и кри тич ког сагле да ва ња 
књи жев но сти за нај мла ђе. Награ да се 
доде љу је за нај бо љу књи гу из обла сти 
нау ке о књи жев но сти за децу и једин-
стве на је у Срби ји.

– Награ да која носи име јед ног од 
зачет ни ка срп ске књи жев не кри ти ке 
дела за децу, изу зет но је вели ко при-
зна ње и част ми је што сам се ове 
годи не нашла у низу углед них име на 
која су ту награ ду доби ла пре мене. 
При зна ње ће ми бити под стрек и оба-
ве за да даље радим и ства рам. Ово је 
и при ли ка да се јав ност више упо зна 
са науч ним књи га ма, да ми, науч ни 
рад ни ци не седи мо само у каби не ту 
или библи о те ка ма, чита мо и пише мо, 
него и да про мо ви ше мо сво је дело. 
Нау ка и књи жев на кри ти ка су ту да 
дају суд о дели ма која су естет ски 
осво ји ла врхо ве. Књи жев но дело за 
децу мора не само да заба ви, него и 
да поу чи, а као глав не њего ве карак те-
ри сти ке издва ја ју се искре ност, машта 

и хумор – рекла је том при ли ком Сла-
ђа на Милен ко вић.

Аутор ка је више уџбе ни ка, број них 
науч них и струч них радо ва у науч ним 
часо пи си ма и збор ни ци ма, књи жев ној 
пери о ди ци, на међу на род ним науч ним 
ску по ви ма у земљи и ино стран ству. Од 
књи жев них моно гра фи ја се издва ја ју 
„Ауто ре фе рен ци јал ност у делу Бран ка 
Миљ ко ви ћа” (2004) и „Песнич ким ста-
за ма Дими три ја Митри но ви ћа” (2008). 
Милен ко ви ће ва је обја ви ла неко ли ко 
збир ки песа ма и књи гу интер вјуа са 
позна тим лич но сти ма, док је ради ла 
као глав ни и одго вор ни уред ник РТВ 
„М“. Тре нут но уре ђу је часо пис за нау-
ку, кул ту ру и умет ност „Сун ча ни сат“ у 
Срем ској Митро ви ци, а била је и члан 
Наци о нал ног про свет ног саве та Репу-
бли ке Срби је. 

На овој мани фе ста ци ји, поред 
награ де „Сима Цуцић” за нај бо љу књи-
гу из обла сти нау ке о књи жев но сти за 
децу, уру че на је награ да за живот но 
дело Пери Зуп цу, позна том срп ском 
песни ку. Доде ље не су и три пла ке те са 
име ном Симе Цуци ћа: Фили пу Дим ко-
ском из Маке до ни је, Јова ну Вељи ном 
Мокрин ском и  Душа ну Рада ку. 

Награ де и пла ке те „Сима Цуцић” 
у раз ли чи тим кате го ри ја ма су током 
ових 12 годи на доби ли: проф. др Воја 
Мар ја но вић, проф. др Јован Љушта-
но вић, проф. др Мио мир Милин ко вић, 
Љуби во је Ршу мо вић, Раша Попов, 
проф. др Тихо мир Петро вић, проф. 
др Сла во љуб Обра до вић, проф. др 
Љиља на Пеши кан Љушта но вић, 
проф. др Милу тин Ђурич ко вић, проф. 
др Зора на Опа чић и дру ги.

Сла ђа на Милен ко вић при ма награ ду

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Смо тра музич ког ства ра ла штва
У неде љу, 12. маја, у Висо кој шко-

ли стру ков них сту ди ја за вас пи та че 
и послов не инфор ма ти ча ре „Сир-
ми јум“, одр жа на је Смо тра музич ког 
ства ра ла штва Сре ма, у орга ни за-
ци ји Уста но ве за него ва ње кул ту ре 
„Срем“. За Смо тру је при ја вље но 11 
ансам ба ла, који су се так ми чи ли у 
три кате го ри је: Извор но ства ра ла-
штво, Mлађи узраст, Ста ри ји узраст.

Так ми че ње су оце ни ли коре о гра-
фи, Дамир Шипо вац и Дејан Три-
фу но вић, који ће резул та те обја-
ви ти по завр шет ку жири ра ња свих 
зон ских цен та ра. Част да отво ри 
Смо тру, ука зао нам је један од нај-
мла ђих уче сни ка, шесто го ди шњи 
Алек сан дар Јеф тић.

Про грам је води ла Дра га на 
Лекић.

Са Смо тре
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БРИ ГА О МЕН ТАЛ НОМ ЗДРА ВЉУ НА АДЕ КВА ТАН НАЧИН

Да ли је лај фко у чинг
пра ви избор?
Када вас забо ли грло или нога, 

сигур но ћете оти ћи код лека ра. 
Исто је и са мен тал ним здра-

вљем - када вас забо ли душа, толи ко 
да не може те више да функ ци о ни ше-
те, одла зи те код пси хи ја тра или пси-
хо ло га. Барем би тако тре ба ло. Међу-
тим, и даље посто ји зна чај на стиг ма 
пре ма осо ба ма које су у пси хи ја триј-
ском/пси хо те ра пиј ском трет ма ну. 
Већи на људи ће пре гле да ти видео 
неког моти ва ци о ног говор ни ка на 
Јутју бу, чита ти њего ве књи ге, ићи на 
ради о ни це, али ће избе ћи да потра жи 
помоћ пси хо тер пе у та. Мно ги ће поми-
сли ти да је одла зак код пси хи ја тра 
скуп, али ће пла ћа ти књи ге моти ва ци-
о них говор ни ка изме ђу десет и 30 
евра, одла зи ти на њихо ве ради о ни це, 
које се, тако ђе, пла ћа ју. Недав но је 
про тив хрват ске моти ва ци о не говор-
ни це Ане Буче вић, подиг ну та кри вич-
на при ја ва за надри ле кар ство. Спо-
ран је видео у ком ова Спли ћан ка 
гово ри како анти де пре си ви нису 
потреб ни за лече ње депре си је. По 
Ани Буче вић, пред став ни ци вор тек са 
позна тој на чита вом Бал ка ну, довољ-
но је да се вибри ра на висо кој фре-
квен ци ји и излаз из про бле ма је ту. 
Запра во, по њеном “уче њу“ цео про-
блем је у нама сами ма. Здра вом разу-
му се наме ће пита ње - како неко ко је 
по сво јој основ ној про фе си ји кине зи о-
лог, може да даје такве саве те?

О томе коли ко је опа сно бави ти се 
сво јим мен тал ним здра вљем на неа-
де ква тан начин, раз го ва ра ли смо са 
др Јеле ном Мучи ба бић, спе ци ја ли-
стом пси хи ја три је. Пре ма мишље њу 

др Јеле не, про ве ра изво ра инфор ма-
ци је, струч но сти и ком пе тент но сти  
осо бе која пру жа саве те у вези са мен-
тал ним здра вљем, вео ма је важна.

– Чиње ни ца да данас може те да 
поста ви те било какав сни мак на дру-
штве не мре же без цен зу ре дово ди до 
раз ли чи тих заблу да. Искљу чи во од 
лич не одго вор но сти ауто ра сним ка 
зави си да ли ће он бити пону ђен 
широ ком ауди то ри ју му, међу којем се 
нала зе и осо бе са раз ли чи тим здрав-
стве ним про бле ми ма. Аутор сним ка 
може бити било ко. Дакле, осо ба без 
струч ног зна ња, ком пе тен ци ја и иску-
ства у обла сти чијом се делат но шћу 
бави, наво ди Мучи ба би ће ва.

На пита ње М нови на како обја шња-
ва поја ву и доступ ност ова квих услу га 
и број них кори сни ка, наша саго вор ни-
ца наво ди да је узрок томе делом и 

начин живо та савр ме ног чове ка и про-
ме не које он доно си.

– Гло ба ли за ци ја, реструк ту ри ра ње 
инди ви ду ал ног систе ма вред но сти 
дове ли су до дез ин те гра ци је поро ди-
це као основ не једи ни це дру штве ног 
систе ма. Нару ше на поро дич на дина-
ми ка и међу људ ски одно си уну тар ње 
одра жа ва ју се и на мен тал но здра вље 
поје дин ца. Пораст бро ја осо ба са мен-
тал ним поре ме ћа ји ма усло вио је и 
„отва ра ње тржи шта“ за ква зи струч ња-
ке лај фко у че ве, моти ва ци о не говор-
ни ке. Нажа лост све више кон зу ми ра-
мо одно се, без ула га ња тру да да их 
одр жи мо и тако ради мо на лич ном 
раз во ју. Још ако има те и лај фко у ча, 
зашто бисте се тру ди ли када је он ту 
да осми сли све за вас. Само један 
клик вас дели од реше ња про бле ма. 
Паци јен ти су скло ни да гугла ју саве те 

Сма трам да  струч на јав ност има оба ве зу да се 
ода зо ве на пози ве меди ја и увек јасно и тран
спа рент но отво ре но и кроз дија лог пру жа 
потреб не инфор ма ци је и ради на дестиг ма ти за
ци ји мен тал них поре ме ћа ја у дру штву. Нису 
про блем надри ле ка ри и ква зи струч ња ци, пара
докс избо ра у сми слу доступ но сти раз ли чи тих 
инфор ма ци ја је сву да око нас, про блем је  поди
за ње све сти о здра вљу, гово ри др Мучи ба бићдр Јеле на Мучи ба бић

Књи ге Ане Буче вић (пре у зе то са www.desk gram.net)
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и стра те ги је за само по моћ 
на фору ми ма и дру гим бес-
плат ним изво ри ма, што је и 
један од начи на да не при-
хва те да има ју про блем и 
тиме избег ну после дич ну 
стиг му, обја шња ва Мучи ба-
би ће ва.

Taкође, док тор ка наво ди 
да њуејџ покрет који је и 
про из вео лај фко у чинг и 
слич но, нема науч ну пот-
кре пље ност.

– Депре сив ни поре ме ћај, 
изме ђу оста лог наста је и 
због хемиј ске нерав но те же 
одре ђе них био хе миј ских 
суп стан ци у мозгу. Услед 
такве нерав но те же има мо 
поја ву симп то ма који у зна-
чај ној мери реме те квал тет 
живо та поје дин ца. Дакле, 
сасвим је јасно да ника кве 
пози тив не вибра ци је и 
афир ма ци је не могу попра-
ви ти нити ремо де ло ва ти 
наше синап се (везе) и неу-
ро тран сми те ре у мозгу, који 
су одго вор ни за наше рас-
по ло же ње и функ ци о ни са-
ње. Напо ме ну ла бих да 
анти де пре си ви, спа да ју у 
нај јеф ти ни је леко ве на 
тржи шту и да цена тера пи је 
на месеч ном нивоу у нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва изно си 
у про се ку 300-400 дина ра. 
Сва ки анти би о тик је дале ко 
ску пљи па га ипак већи на 
кори сти некри тич но и без 
лекар ског саве та. Дакле, 
није само цена та која ути че 
на избор трет ма на, гово ри 
др Јеле на.

Сва ко од нас је барем јед-
ном чуо да су пси хи ја три у 
држав ним бол ни ца ма скло-
ни да само пре пи шу тера-
пи ју, а да је пси хо те ра пи ја 
код при ват ног пси хи ја тра 
ску па.  

– При ступ лече њу мен-
тал них поре ме ћа ја је увек 
мул ти ди мен зи о на лан и 
инди ви ду а ли зо ван. Врше не 
су број не науч не  сту ди је на 
који ма се  темељe   званичнe 
смерницe за лече ње поре-
ме ћа ја у обла сти мен тал ног 
здра вља.  То се одно си на 
трет ман анк си о зно сти, 
депре си је, бипо лар ног 
поре ме ћа ја, пси хо тич них 
поре ме ћа ја и дру го. Трет-
ман се  састо ји  углав ном од 
ком би на ци је пси хо те ра пи је 
и фар ма ко те ра пи је. Има мо 
сли чан при мер код дија бе-
те са, на при мер. Пан кре ас 
пре ста је да лучи инсу лин и 
ми мора мо да га уне се мо у 
виду лека  како бисмо омо-
гу ћи ли нор ма лан мета бо ли-
зам шеће ра у орга ни зму. 

Нару ше ну рав но те жу мора-
мо регу ли са ти изме ђу оста-
лог и при ме ном лека, и код 
депре си је или анк си о зно сти  
како бисмо тиме паци јен ту 
вра ти ли функ ци о нал ност. 
Пси хо те ра пи ја, као важан 
део трет ма на није у скло пу 
услу га које покри ва Фонд за 
здрав стве но оси гу ра ње. 
Цена поје ди нач ног сусре та 
је 3.000 - 5.000 дина ра и 
потре бан је већи број суре-
та да би се пости гао напре-
дак, јер поте шко ће нису ни 
наста ле за неко ли ко дана. 
Нагла си ла бих да про ме не 
које наста ју током пси хо те-
ра пиј ског рада јесу дуго роч-
не и у томе је њен зна чај, 
гово ри др Мучи ба бић.

Tакође, др Јеле на наво ди 
да је струч на јав ност у оба-
ве зи да ради на дестиг ми-
ти за ци ји мен тал них поре-
ме ћа ја у дру штву.

– Сма трам да  струч на 
јав ност има оба ве зу да се 
ода зо ве на пози ве меди ја и 
увек јасно и тран спа рент но 
отво ре но и кроз дија лог 
пру жа потреб не инфор ма-
ци је и ради на дестиг ма ти-
за ци ји мен тал них поре ме-
ћа ја у дру штву. Нису про-
блем надри ле ка ри и ква зи-
струч ња ци, пара докс избо-
ра у сми слу доступ но сти 
раз ли чи тих инфор ма ци ја је 
сву да око нас, про блем је  
поди за ње све сти о здра-
вљу, пре вен ци ји и науч но 
уте ме ље ним стра те ги ја ма 
лече ња. Стиг ма ком про ми-
ту је све напо ре струч ња ка, 
пси хи ја та ра, пси хо ло га и 
дру гих здрав стве них рад ни-
ка да побољ ша ју ста ње и 
ква ли тет живо та сво јих 
паци је на та, исти че др Јеле-
на Мучи ба бић.

Док тор ка Јеле на Мучи ба-
бић је опти ми ста, јер у свом 
раду уви ђа да je све више 
људи одлуч но да потра жи 
помоћ за сво је пси хич ке 
тего бе.

– Људи су спрем ни да све 
више о томе гово ре и деле 
сво је про бле ме. На тај 
начин фор ми ра ју ста би лан 
систем подр шке и слу же 
као лич ни при ме ри дру ги ма 
који током живо та раз ви ју 
слич не поте шко ће. Јав не 
три би не, струч на пре да ва-
ња, про мо ви са ње ова квих 
тема у меди ји ма допри но се 
дестиг ма ти за ци ји осо ба са 
мен тал ним поре ме ћа јем, 
што је и пре крет ни ца када 
гово ри мо о мен тал ном 
здра вљу, гово ри др Јеле на. 

З. Попо вић

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РУМА

Превенција 
насиља

У рум ској општи ни, од 
апри ла до сеп тем бра, 
се реа ли зу ју два про-

јек та у која су укљу че не све 
основ не шко ле, а финан си ра 
их локал на само у пра ва пре-
ко Цен тра за соци јал ни рад 
Рума. То су про јек ти веза ни за 
пре вен ци ју вршњач ког наси-
ља и наси ља у поро ди ци, као 
и пре вен ци ју боле сти зави-
сно сти, које реа ли зу ју про фе-
со ри бео град ске Висо ке шко-
ле соци јал ног рада.

После раз го во ра и ради о-
ни ца са основ ци ма, 13. маја 
одр жа на је у рум ском Кул тур-

ном цен тру и интер ак тив на 
три би на за роди те ље уче ни ка 
основ них и сред њих шко ла, 
на тему „Отво ре но о вршњач-
ком наси љу и о боле сти ма 
зави сно сти“.

Дирек тор Цен тра за соци-
јал ни рад Сло бо дан Кра сић 
исти че, да је бит но да се у 
про је кат укљу че и роди те љи, 
и да пра во вре ме на коор ди на-
ци ја и кому ни ка ци ја изме ђу 
струч них слу жби, обра зов них 
уста но ва, роди те ља и деце, 
може допри не ти да се про-
бле ми реша ва ју пре вен тив но, 
а не када еска ли ра ју.  С. Џ.

Вели ко инте ре со ва ње Румља на

РУМ СКО ВАША РИ ШТЕ

Штра па ри ја да

Десе та Штра па ри ја да одр-
жа на је 19. маја на рум ском 
ваша ри шту. Орга ни за тор ове 
Штра па ри ја де је Коњич ки 
клуб „Бећар“ који је био и 
орга ни за тор прве Штра па ри-
ја де у Срби ји. 

У Руми се оку пи ло 40 вла-
сни ка коња који су дове ли 
пре ко 100 коња, који су се 
над ме та ли у извла че њу 
дебла у пет кате го ри ја. 

Циљ ове мани фе ста ци је је 

да се очу ва раса „хлад но-
крав ни хрват ски коњ“ који 
пола ко оду ми ре,  с обзи ром 
на то да је све мање посла у 
шума ма на извла че њу ста ба-
ла, што се до сада, нај че шће 
ради ло упра во са овом 
врстом коња.

Наград ни фонд је био 
300.000 дина ра, а мани фе-
ста ци ју је финан сиј ски помо-
гла и рум ска општи на.

С. Џ.
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УРОШ РЕЛИЋ, ИНЖЕ ЊЕР ПЕЈ ЗА ЖНЕ АРхИ ТЕК ТУ РЕ

Кишно вре ме не при ја цве ћу

Про ле ће је иде ал но за пра вље ње 
свог кут ка за одмор душе и тела, 
без обзи ра да ли има те дво ри-

ште или тера су. Како нам је про ле ће и 
зва нич но сти гло (барем кален дар ски), 
поче ло је потра жња за сезон ским цве-
ћем. Које сезон ско цве ће и соб но цве ће 
се нај ви ше купу је, и о чему води ти рачу-
на када има мо ова кво кишно про ле ће, 
раз го ва ра ли смо са Уро шем Рели ћем, 
вла сни ком јед не цве ћа ре у Срем ској 
Митро ви ци, која има сво ју тра ди ци ју 
дугу 43 годи не. Овај инже њер пеј за жне 
архи тек ту ре наво ди да је у овом послу, 
тако ре ћи од детињ ства. 

– Цве ћа ру смо отво ри ли 2001. годи-
не. Има мо стал не муште ри је, ста ра 
смо цве ћа ра. Код нас има мно го цве-
ћа ра, ско ро сва ке годи не се и отво ри 
нека нова. Мислим да у Митро ви ци и у 
Лаћар ку има око два де сет, гово ри Урош.

Он је додао да се од сезон ског цве ћа 
нај ви ше тра жи мушка тла.

– Као сезон ско цве ће нај по пу лар ни је 
су мушка тле и то оне јар ко црве не. Нај-

за хвал ни ја је за одр жа ва ње, под но си 
сун це, цве та цело лето. Нај јеф ти ни ја је 
100 дина ра, а нај ску пља је 450 дина ра, 
то зави си од врсте и вели чи не. Поред 
њих се доста про да ју и пету ни је, наво-
ди Урош.

Пре ма њего вим речи ма ако неко жели 
да укра си сво ју тера су, мора води ти 

рачу на на коју стра ну све та је окре ну та. 
Нај те же је наћи биљ ке за тера се које су 
окре ну ту пре ма југу. Има све га око пет 
или шест биља ка које могу да под не су 
цео дан сун це. То су углав ном при мор-
ске биљ ке, као што је богу ми ла, дипла-
де ни ја, оли ан де ри. 

– Иде ал но је да цве ће буде у некој 

Ове вре мен ске при ли ке 
ника ко не одго ва ра ју 
цве ћу, посеб но овом 

сезон ском. Тре ба
обра ти ти пажњу на 

зали ва ње. Тре ба ло би 
добро да се оце де

сак си је како корен не би 
истру лио од сил не

вла ге. Ако сак си ја нема 
рупе, тре ба ло би их 

избу ши ти, гово ри Урош

Урош Релић
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полу сен ци. Увек куп це питам, ако жели 
да уре ди тера су, на коју стра ну све та 
је окре ну та. Југ и запад су неза хвал не 
стра не све та за цве ће. Север је иде а-
лан и пого дан је за све врсте цве ћа, 
обја шња ва Урош.

Он исти че да је за баштен ско цве ће 
важно да се не зали ва пре ви ше, при-
хра на је пожељ на, али је зали ва ње ипак 
нај ва жни је. Лети је нај бо ље уве че зали-
ва ти, посеб но на ако је цве ће на јужној 
стра ни.

– Ове вре мен ске при ли ке ника ко не 
при ја ју цве ћу, посеб но овом сезон ском. 
Тре ба обра ти ти пажњу на зали ва ње. 
Сад од ових киша, тре ба ло би добро да 
се оце де сак си је како корен не би истру-
лио од сил не вла ге. Ако сак си ја нема 
рупе, тре ба ло би их избу ши ти. Сад не 
зали ва ти сигур но пет дана. Ово вре ме 
не одго ва ра нико ме, ни људи ма, ни цве-
ћу, па ни про да ји. Ово је ризи чан посао, 
деша ва се да се доста цве ћа на кра ју 
и баци, али то је и део бавље ња овим 
послом. Ове вре мен ске при ли ке су 
доста успо ри ле про да ју, гово ри Урош.

Тако ђе, овај инже њер пеј за жне архи-
тек ту ре наво ди да је од соб ног цве ћа 
сада нај по пу лар ни ја орхи де ја, која је 
дуго била непри сту пач на због сво је 
цене.

– Нај јеф ти ни ја орхи де ја код нас је од 
600 до 700 дина ра. Нај ску пља је пла ва 
орхи де ја која кошта 2.000 дина ра. Иако 
за њих важи мишље ње да су осе тљи-
ве, оне су у ства ри при лич но захвал не 
за одр жа ва ње. У сушти ни тре ба само 
пра ти ти корен да се пре ви ше не зали-
је. Људи често гре ше, чита ју саве те на 
интер не ту и пове ру ју у њих. Нај бо ље 
их је ста ви ти у неку полу сен ку, на исто-
чни или запа дни про зор. Кад про цве та, 
оре же се изнад пупољ ка. Беле орхи де је 
су нај от пор ни је и нај ви ше цве та ју, обја-
шња ва Урош. 

Урош је навео да ако је мушка тла кла-
си ка сезон ског баштен ског цве ћа, онда 
је то за реза но цве ће ружа. 

– Букет са три црве не руже се про да-
вао пре три де сет годи на, па и сад. Жуту 
ружу људи уоп ште не воле, кажу да зна-
чи љубо мо ру. Мада, она је исто лепа 
као и црве на. Гене рал но, жуто цве ће се 
тешко про да је, упра во због сте ре о ти па 
да оно озна ча ва љубо мо ру, додао је 
Урош Релић.

Он је при ме тио да се од соб ног цве-
ћа мно го про да је и дрво нов ца, као што 
је зами ја или кра су ла. То цве ће је, ина-
че, захвал но за одр жа ва ње, а може се 
зали ва ти јед ном месеч но. 

– Наш народ у послед ње вре ме воли 
дрво нов ца, као што је зами ја или кра-
су ла. Тако ђе се јед но вре ме веро ва ло 
и да бам бус доно си новац ако га има-
те код куће. Како шта у нови на ма иза ђе 
да је добро за нешто, тако кре не тренд 
про да је тог цећа. Ту је и дево јач ка сре-
ћа која се исто тако лепо про да је. Она, 
ина че, спа да у топ пет биља ка за пре-
чи шћа ва ње вазду ха и саве ту је се да га 
има сва ки дом. Кон стант но цве та и није 
пре те ра но зах тев на биљ ка за одр жа ва-
ње.  З. Попо вић

МИхИ ЗО ВА КУЋА У ИРИ ГУ

Утак ми ца сти хо ви ма

Кул так ми ца, на којој су се сво јим 
сти хо ви ма над ме та ли песни ци ФК 
НК (Фан клуб „Нави ја чи кул ту ре“) 

и Репре зен та ци је Сре ма, одр жа на је 
10. маја у Михи зо вој кући у Ири гу. То 
је, ујед но, био и први орга ни зо ва ни 
кул тур ни дога ђај, у ком плет но рено ви-
ра ној и опре мље ној род ној кући Бори-
сла ва Михај ло ви ћа Михи за.

За „боје“ ФК НК сво ју пое зи ју су 
чита ли Тодор Бјел кић, Зоран Митић и 
Ава кум Квас, док су репре зен та тив ци 
Сре ма били Ради вој Про ко пље вић, 
Пре драг Бање глав и Бошко Мар ти но-
вић. Ова кул так ми ца је завр ше на једи-
ним могу ћим резул та том, а то је 12:0 у 
корист пое зи је.

Сле де ћа актив ност у окви ру про јек-
та Фан клуб „Нави ја чи кул ту ре“ је зака-
за на за 22. мај, када ће се у Срп ској 
чита о ни ци одр жа ти тре нинг из нови-
нар ства.

Под се ти мо, у окви ру кон кур са „ 
Публи ка у фоку су“ Фон да ци је „Нови 

Сад 2021 - европ ска пре сто ни ца кул-
ту ре“, Срп ској чита о ни ци у Ири гу су, 
поло ви ном про шле годи не, доде ље на 
сред ства за реа ли за ци ју про јек та Фан 
клуб „Нави ја чи кул ту ре“ ауто ра Ава ку-
ма Ква са. Про је кат Фан клуб „Нави ја чи 
кул ту ре“ (ФК НК) се бави јача њем 
људ ских и про стор них ресур са у Ири гу 
и децен тра ли за ци јом кул ту ре на 
локал ном нивоу. 

Ради се о фан клу бу људи, који 
нави ја ју за кул ту ру, и који су спрем ни 
да то јав но пока жу. Они су доби ли дре-
со ве, капе и шало ве у боја ма ФК НК. 
Седи ште ФК „Нави ја чи кул ту ре“ је 
Срп ска чита о ни ца у Ири гу и Михи зо ва 
род на кућа.

Глав ни парт не ри у про јек ту су удру-
же ње гра ђа на „Фру шкаћ“, ССШ „Бори-
слав Михај ло вић Михиз“ и Дечи ја уста-
но ва „Дечи ја радост“. Про је кат тра је 
годи ну дана и завр ша ва се у сеп тем-
бру ове годи не.

С. Џ.

Тодор Бјел кић

ДОМ УЧЕ НИ КА 

хума ни тар на пред ста ва
У петак 17. 

маја, у Позо ри шту 
„Добри ца Милу-
ти но вић“, уче ни-
ци Дома уче ни ка 
сред њих шко ла у 
Срем ској Митро-
ви ци, одр жа ли су 
хума ни тар ну при-
ред бу у свр ху при-
ку пља ња при ло га 
за Ђор ђа Вуче но-
ви ћа. Пред ста ви-
ле су се драм ска, 
р е ц и  т а  т о р  с к а , 
фол клор на, музич-
ка и ликов на сек-
ци ја. 
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ЈЕЛЕ НА КОВИН ЧИЋ, БЛО ГЕР КА ИЗ ШИДА

Писа ње бло га као зани ма ње
Јеле на Ковин чић је мла-

да, успе шна, спо соб на 
жена, која је писа ње и 

љубав пре ма писа ној речи 
„удо ми ла” у свој блог „Мами-
но бла го”. Како је то данас 
један вид обра ћа ња, изно-
ше ња ста во ва, мишље ња 
о разним тема ма, Јеле на је 
пра ви саго вор ник који ће нас 
уве сти у „тај не” овог новог 
зани ма ња.

М НОВИ НЕ: Како је све 
поче ло и које је Ваше 
основ но зани ма ње?

Јеле на Ковин чић: По 
стру ци вас пи тач, ради ла сам 
у Кул тур ном цен тру у Шиду 
дуги низ годи на, а у послед-
ње две годи не радим као ЦМ 
и кре а тор садр жа ја за ком-
па ни ју „Јамаџ М“ из Чач ка. 
Нови посао сам про на шла 
упра во захва љу ју ћи свом 
бло гу „Мами но бла го”. За 
блог сам се заин те ре со ва ла 
2012. годи не чита ју ћи туђе 
бло го ве. Буду ћи да сам увек 
воле ла да пишем, поже ле-
ла сам да се и ја опро бам у 
овој врсти кому ни ка ци је и из 
чисте зна ти же ље покре ну ла 
сам блог „Бла го мог живо та“. 
Сво је бло го ва ње сам запо че-
ла у фор ми лич ног днев ни ка, 
са мно штвом тема које сам 
на њему обра ђи ва ла. Чети-
ри годи не сам води ла блог  
„Бла го мог живо та”  и онда 
поже ле ла да целу при чу про-
фе си о на ли зу јем и про бам да 
од свог хоби ја ство рим нешто 
озбиљ ни је. Тако је наста ло 
„Мами но бла го”, лич ни блог 
о роди тељ ству, деци, мате-
рин ству, жен ским тема ма, 
тек поне кад о некој која није 
у овој ниши. Тек сто ви на бло-
гу су деље ње мишље ња и 
иску ства за које сма трам да 
могу бити кори сни дру гим 
жена ма, што се врло често и 
дока же као тач но. Да водим 
лич ни блог, у почет ку су зна-
ли само чла но ви моје поро-
ди це и бли ски при ја те љи, и 
вест о њему је спо ро дола зи-
ла до људи из моје сре ди не. 
Јед но став но, нисам има ла 
потре бу да гово рим о њему. 
Како вре ме одми че, све више 
људи зна да пишем блог и 
за њега доби јам само пози-
тив не комен та ре. Веру јем да 
има и нега тив них мишље ња, 
иако ми још увек нису директ-
но изне ти. То је пот пу но нор-
мал но, јер сви смо раз ли чи-
ти и не може мо дели ти исто 
мишље ње о некој ства ри.

Како се пише блог? Да ли 
је то део помо дар ства или 
потре ба?

– Писа ње бло га је један 
вео ма ком плек сан посао и 
зах те ва доста зна ња, ако 
жели те да он буде успе шан. 
Да би „Мами но бла го“ изгле-
да ло како изгле да, и има ло 
публи ку коју данас има, мора-
ла сам да учим и да уса вр-
ша вам сво је зна ње из мно гих 
обла сти, од којих је нај ва-
жни ја писа ње блог поста, као 
посеб не фор ме изра жа ва ња. 
Тре ба нагла си ти чиње ни цу да 
је блог медиј, пот пу но рав но-
пра ван са меди ји ма који одав-
но посто је (ТВ, радио, часо-
пис) и самим тим његов вла-
сник има вели ку одго вор ност 
пре ма чита о ци ма. За неке је 
блог тренд, за неке посао, за 
неке хоби и кре а тив но про ве-
де но сло бод но вре ме, како ко 
ода бе ре. Тај избор и одре ђу је 
успе шност бло га код публи ке, 
као и дужи ну тра ја ња. Знам 
бло го ве који су чист про фе си-
о на ли зам, чије тек сто ве пишу 
и фото гра фи је пра ве про фе-
си о нал ци по наруџ би, а знам 
и оне који посто је да би били 
јав ни днев ник неке осо бе, 
чије је писа ње упит но. Иста 
ствар као и код књи га - посто-
је ремек дела, беле три сти ка, 
сли ков ни це... за сва ко га по 
нешто. И то је супер.

Да ли има те подр шку 
поро ди це?

– Поро ди ца је вео ма важна 
подр шка у писа њу бло-
га. Посеб но, ако блог има 
директ не везе са нишом која 
се обра ђу је, као што је то у 
мом слу ча ју. Буду ћи да се 
„Мами но бла го“ бави тема ма 
из мог лич ног иску ства веза-
ног за децу, мате рин ство, 
поро ди цу, важно је да се мој 
супруг и деца сла жу са мојим 
ста вом, да дели мо раз не 
инфор ма ци је са непо зна тим 
људи ма који чита ју блог тек-
сто ве. Без подр шке поро ди-
це, лич ни блог овог типа јед-
но став но није могу ће води ти.

Којим про бле ми ма и 
тема ма се бави те?

– На мом бло гу може те 
чита ти раз не тек сто ве о одга-
ја њу, вас пи та њу и еду ка ци ји 
деце, о љуба ви пре ма деци 
и поро ди ци, о жен ско-жен-
ским одно си ма и про бле-
ми ма мама, као и тек сто ве 
који нема ју директ не везе са 
прет ход но наве де ним. Оне се 
нала зе у посеб ној кате го ри-
ји која се зове „блог“, док се 
глав не теме нала зе у кате го-
ри ја ма „мами но бла го“, „мама 
мама“ и „мама жена“.

Актив ни  сте и  на дру
штве ним мре жа ма и то 
врло кри тич ки настро је ни 
пре ма разним поја ва ма у 
дру штву. Да ли сте има ла 
про бле ма због тога?

– Ја сам увек искре на, 
и на бло гу, и на дру штве-
ним мре жа ма, а то је увек 
била непо жељ на осо би на. 
Посеб но ако раз го ва ра мо о 
дру штве ним и поли тич ким 
тема ма. Међу тим, сво јим 
при ме ром се зала жем за 
отво ре ност одно са, искре-
ност и раз го вор, и увек охра-
бру јем људе да кажу шта 
мисле и не дозво ле дру ги ма 
да мисле уме сто њих. Вели-
ких про бле ма због ста во ва 
на интер не ту нисам има ла, 
али је сти гла јед на непри-
јат на инбокс пору ка након 
блог тек ста „Хај де Јано децу 
да про да мо“, од стра не осо-
бе која се у њему про на-
шла. Рад ни стаж у држав ној 
фир ми ми је био шко ла за 
схва та ње „ко коси, а ко воду 
носи“ и поу зда но знам да 
мно ги људи из мог окру же ња 
чита ју моје феј сбук ста ту се, 
али се боје да се на било 
који начин огла се пово дом 
њих. То је нај ве ћи про блем, 
тај страх који не дозво ља ва 
људи ма да кажу шта мисле 
и делу ју она ко како желе и 
могу. Надам се, да се буду ће 
гене ра ци је неће угле да ти на 
сво је прет ке по овом пита њу, 
и да ће моћи гла сно и јасно 
да кажу шта желе - на свом 
бло гу, на дру штве ним мре-
жа ма или свом саго вор ни ку 
лич но.

Д. Попов

M NOVINE :

Јеле на Ковин чић са децом
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НЕПО ЗНАТ ГРОБ НА АРхЕ ЛО ШКОМ ЛОКА ЛИ ТЕ ТУ У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 

Кости вели ко до стој ни ка Мето ди ја?
Ћири ло и Мето ди је, 

који су заслу жни за 
шире ње писме но-

сти међу сло вен ским наро-
ди ма и поста ви ли теме ље 
сло вен ске писме но сти, 
мало пода та ка је сачу ва но 
где су све бора ви ли, али 
и где је сахра њен један од 
бра ће гла го љи це.

Непо знат гроб, у окви-
ру цркве на лока ли те ту 
„Ширин град“ у Мачван ској 
Митро ви ци, могао би да 
буде упра во Мето ди јев, што 
још нису утвр ди ла архе о-
ло шка откри ћа, иако неки 
науч ни ци то сма тра ју. На 
ову хипо те зу, али и о про у-
ча ва њу делат но сти Ћири ла 
и Мето ди ја, поку ша ће да 
дају одго во ре про фе со ри 

са Архе ло шког факул те та 
у Бео гра ду и Новом Саду, 
али и из ино стран ства, на 
Сим по зи ју му који ће се одр-
жа ти у послед њој неде љи 
маја у Срем ској Митро ви ци.

Бра ћа, која су ство ри ла 
прво писмо Сло ве на, нај ви-
ше су бора ви ла на под руч-
ју тада шње Вели ко мо рав-
ске кне же ви не и Пано ни је, 

шире ћи писме ност. Њихо-
во седи ште над би ску пи је 
у Пано ни ји било је у Сир-
ми ју му, дана шња Срем ска 
Митро ви ца, где је Мето ди је 
бора вио и постао епи скоп. 

– Оту да и посто ји тео ри-
ја да је Мето ди је упра во 
сахра њен на под руч ју нека-
да шњег Сир ми ју ма – каже 
Љуби ша Шула ја дирек тор 

Заво да за зашти ту спо ме-
ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци.

На архе о ло шком лока ли-
те ту у Мачван ској Митро-
ви ци, истра же на је и кон-
зер ви ра на лока ци ја цркве, 
за коју се прет по ста вља да 
поти че из вре ме на Мето ди-
је вих актив но сти у Пано ни-
ји. При ли ком тих истра жи-
ва ња, дошло се до откри ћа 
да је ту сахра њен неко од 
вели ко до стој ни ка, али нико 
није могао да потвр ди да је 
Мето ди је.

– Даља истра жи ва ња 
на овом лока ли те ту нису 
рађе на, јер за њих није 
било сред ста ва. Оно што 
је у јав но сти позна то, а то 
је да је Ћири ло сахра њен 
у цркви Све тог Кли мен та у 
Риму, али за гроб Мето ди-
јев ништа се не зна – твр ди 
Шула ја.

Он дода је да се мало 
тога сачу ва ло из VIII и IX 
века, вре ме на  „сло вен ских 
апо сто ла“, али да науч на 
истра жи ва ња могу да дају 
доста одго во ра. 

С. Костић

Тачан датум Мето ди је-
ве смр ти није забе ле жен. 
У сачу ва ним доку мен ти ма 
негде се спо ми ње 6. aприл 
885. годи не, а негде 881. 
годи не, од када се више не 
спо ми ње.

Смрт

Лока ли тет „Ширин град“

КАСАР НА „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Отво рено за грађане
У субо ту 18. маја у Касар-

ни „Бошко Пал ко вље-
вић Пин ки“ одр жа на 

је мани фе ста ци ја „Отво рен 
дан“ и то по осми пут. Уз 
при го дан про грам и обра ћа-
ње пред сед ни ка Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
Томи сла ва Јан ко ви ћа и пот-
пу ков ни ка Бори сла ва Крња-
ји ћа, митро вач ка касар на је 
отво ри ла вра та свим заин те-
ре со ва ним гра ђа ни ма.

– При пре ми ли смо 20 рад-
них тача ка које смо осми-
сли ли како бисмо при ка за ли 
део спо соб но сти при пад ни ка 
Прве бри га де Коп не не вој ске 
у извр ша ва њу одре ђе них 
зада та ка и миси ја. Циљ ове 
мани фе ста ци је је да се попу-
ла ри зу је вој ни позив и да се 
пове ре ње гра ђа на у Вој ску 
подиг не на виши ниво, рекао 
је Бори слав Крња јић.

Томи слав Јан ко вић је 
навео да је ово један леп 
дога ђај када сви гра ђа ни 

могу да дођу и да упо зна-
ју  се са живо том и радом 
при пад ни ка Вој ске Срби је и 
виде део нао ру жа ња и опре-
ме. 

– Раду је ме што је при-
су тан вели ки број наших 
нај мла ђих сугра ђа на. Град 

Срем ска Митро ви ца овог 
пута је дао подр шку у орга-
ни за ци ји овог дога ђа ја и ми 
ћемо то и даље ради ти како 
бисмо дали један допри нос 
у про мо ци ји Вој ске Срби је и 
све га оно га што она ради у 
одбра ни наше земље, изја-

вио је Јан ко вић.
Сви посе ти о ци су могли 

да раз гле да ју и руку ју одре-
ђе ним вој ним сред стви ма и 
нао ру жа њем, а при ка зан је и 
део опе ра тив них спо соб но-
сти вој них једи ни ца. З. П.

Фото: Б. Т.

Посе ти о ци су могли да испро ба ју део нао ру жа ња
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ПРВА СРП СКА КРА ЉИ ЦА ЈЕЛЕ НА АНЖУЈ СКА
У ИСТО РИ ЈИ И ЛИТЕ РА ТУ РИ (1)

Пише: Др Сне жа на Булат

Кра љи ца при ка за на
све тлим боја ма

Жене из дина сти је Нема њи ћа у 
народ ној пое зи ји нису у вели кој 
мери засту пље не. Чиње ни ца 

је да Ане, Нема њи не љубе, нема на 
епској сце ни, а у ката ло гу заду жби на 
цар наме њу је мана сти ре себи, сво јој 
мај ци и сину (Вук, СНП, II, бр. 23). Брач-
на „кри за“ пред ста вља само оквир ни 
мотив на коме почи ва пре да ње о рође-
њу Све тог Саве. Лепо та Рок сан де је 
тип ска одред ни ца пасив не Душа но ве 
неве сте, или је пак уне сре ће на цари ца 
која је немоћ на да зашти ти сво је потом-
ство, тек спо ред ни лик у дело кру гу 
жртве (Самар џи ја). Међу тим, у срп ској 
драм ској књи жев но сти je при сут ност 
лико ва жена вла да ра из дина сти је 
Нема њи ћа вео ма изра же на. Не само 
да су при сут не, оне су често покре та чи 
драм ске рад ње и доми нант не су јуна-
ки ње. Уко ли ко се узме у обзир да су 
мно ге жене вла да ра из дина сти је Нема-
њи ћа, исто риј ски гле да но, стран ки ње 
из углед них вла дар ских лоза, не чуди 
што већи на ових драм ских јуна ки ња 
углав ном про ла зи лоше. Оне при па да ју 
туђем све ту, про кле те су стран ки ње, 
фатал не, амби ци о зне и осве то љу би ве, 
те ради њихо вог при су ства дола зи до 
раз до ра на сред њо ве ков ним срп ским 
дво ро ви ма. Хро но ло шко испи ти ва ње 
срп ске дра ме пока за ло је да гру пи 
демо ни зо ва них жена вла да ра из дина-
сти је Нема њи ћа не при па да ју две жене. 
Тач ни је рече но, у срп ској дра ми су 
дослед но при ка зи ва не све тлим боја ма 
само Ана, жена вели ког жупа на Сте фа-

на Нема ња и Јеле на Анжуј ска, жена 
кра ља Уро ша I.

Ата на си је Нико лић је први срп ски 
писац који је на сце ну извео лик кра ља 
Уро ша и Јеле не Анжуј ске, а идеј на око-
сни ца њего ве дра ме Драгутин, краљ
српски (1844) јесте сукоб изме ђу Уро ша 
I и сина му Дра гу ти на. Упр кос чиње ни-
ци да Јеле нин био граф Дани ло II оста-
вља доста зна чај них пода та ка о живо ту 
ове срп ске кра љи це, у дра ми Ата на си ја 
Нико ли ћа је кра љи чи но уче шће све де-
но на мини мум. Она и сна ха јој Ката ри-
на отва ра ју Нико ли ће ву дра му, а из 
њихо вог интим ног раз го ва ра наслу ћу ју 
се поро дич не несу гла си це. Јеле на је 
вид но забри ну та за сина, кога сре ће 
зами шље ног, обо ре них очи ју, ћутљи вог 
и вид но нерас по ло же ног. Кра љи ца не 
слу ти да су све Дра гу ти но ве пат ње 
узро ко ва не крше њем оче вог обе ћа ња. 
Наи ме, при ли ком Дра гу ти но вог вен ча-
ња са Ката ри ном, краљ Уро ша I је обе-
ћао да ће свом сину још за живо та 
пре да ти вла дар ски трон. Након женид-
бе, Урош је пре кр шио завет, што наво-
ди гре шног Дра гу ти на да пре сто од оца 
отме силом. Дра гу ти но ва жена Ката ри-
на је у Нико ли ће вој дра ми пред ста вље-
на као иде ал на дра га, скром на и узор-
на жена. Упр кос Дра гу ти но вим погре-
шним одлу ка ма, Ката ри на је одлуч на у 
томе да да га подр жи. Глав ни је муже-
вљев осло нац у живо ту, спрем на је и 
живот да за њега, вер но га пра ти и 
подр жа ва у сва кој наме ри, макар она и 
била про тив њених уве ре ња:

Жупа ни ца Ана Нема њић и кра љи ца Јеле на Анжуј ска

хро но ло шко
испи ти ва ње срп ске 

дра ме пока за ло је да 
гру пи демо ни зо ва них 

жена вла да ра из
дина сти је Нема њи ћа 

не при па да ју две жене. 
Тач ни је рече но,

у срп ској дра ми су 
дослед но при ка зи ва не 

све тлим боја ма само 
Ана, жена вели ког 

жупа на Сте фа на
Нема ње и Јеле на 

Анжуј ска, жена
кра ља Уро ша I
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„Силе неба нека тебе пра те,
И нека те здра ва и весе ла
Опет мени у нару ч’е вра те“ (Нико лић).
  

При су ство Јеле не Анжуј ске је 
видљи во и у дра ми под нази вом Трно
ва круна (1892) Мило ра да Попо ви ћа 
Шап ча ни на. Дра ма је напи са на 1892, 
али је обја вље на тек 1995. годи не. 
Шап ча ни но ва Јеле на је, попут драм-
ске јуна ки ње Ата на си ја Нико ли ћа, бри-
жна мај ка, мудра и отре си та жена, 
суо че на са непод но шљи вим гре хом 
сво га сина. Јеле ни но „чита ње листи-
не“ у дво ру у Рашки, пре ки ну ће зао 
глас да је њен воље ни син узур пи рао 
оче ву кру ну. „Пре ми нуо је кра ље вић 
али је одмах из пепе ла му вас кр сао 
краљ“ (Попо вић Шап ча нин). Са неве-
ри цом је Јеле на при хва та ла ову вест, а 
потом је без у спе шно поку ша ва ла да 
осве сти сина. Инте ре сант на је чиње-
ни ца да је Мило рад Попо вић Шап ча-
нин суко бу изме ђу Уро ша I и Дра гу ти-
на при сту пио на сасвим дру га чи ји 
начин у одно су на Ата на си ја Нико ли-
ћа. Наи ме, узрок свих раз ми ри ца на 

дво ру кра ља Уро ша I, у Шап ча ни но вој 
дра ми јесте, нико дру ги до фатал на 
стран ки ња, вла сто љу би ва мани пу ла-
тор ка, Дра гу ти но ва жена Ката ри на. Ни 
тра га од Нико ли ће ве покор не и смер не 
вер не љубе. Она је зано сна, лепа и 
одви ше хлад на жена, а „жубор хаљи не 
њене зано си и опи ја“ (Попо вић Шап ча-
нин). Над моћ на и агре сив на Дра гу ти-
но ва жена, вла дар ка је из сен ке, која 
упра вља поступ ци ма свог мужа. Њен 
ауто ри тет је бес по го во ран. Дра гу тин 
ника ко не може да се одво ји од мани-
пу ла тив не Ката ри не. Угар ки ња Ката ри-
на је глав ни пред мет мушких жеља, 
само по у зда на је у сво ју ерот ску заво-
дљи вост, рас ка ла шно мами и коке ти ра 
са свим мушкар ци ма. У пот пу ном 
нескла ду са пода ци ма које дару ју 

сред њо ве ков ни и исто риј ски спи си, 
она је дрска, похлеп на и под ла жена. 
Руко во ди се лич ним инте ре си ма, жуди 
за вла шћу и свим сила ма се тру ди да 
пре у зме титу лу кра љи це. Упр кос прет-
њи мај чи не кле тве, занет и пре дан 
Ката ри ни ним зах те ви ма, Дра гу тин ће 
бити суров пре ма сво јим роди те љи ма, 
те ће нагло истрг ну ти кру ну из мај чи-
них руку и пре да ће је сво јој жени. 
Одлуч ној Ката ри ни ће нео ства ре но 
обе ћа ње кра ља Уро ша I бити глав ни 
мотив за чиње ње мно го број них зло де-
ла. Ова ква атмос фе ра ће вла да ти у 
Шап ча ни но вој дра ми све до оног 
момен та, у ком ће Дра гу тин про зре ти 
жени не наме ре. Када их поста не све-
стан, Дра гу тин ће се кра љев ске кру не 
одре ћи у корист бра та Милу ти на.

Кра љи ца у дра ми Јелена Анжујска:
краљицасрпска (1995) Буде Милен ко-
ви ћа, као и у Нико ли ће вој и Шап ча ни-
но вој дра ми, раци о нал на је и мудра 
жена која „носи у души неку нео бја-
шњи ву све тлост којом на посе бан 
начин све око себе осве тља ва“ (Милен-
ко вић), а изра же не су и њене вла дар-
ске спо соб но сти. Драм ски прве нац 
Тио до ра Роси ћа, Долина јоргована
(1999), доно си при чу о скла па њу бра ка 
изме ђу Јеле не и Уро ша, укра ше ну еле-
мен ти ма фан та сти ке. Тра га ју ћи за 
леком, наме ње ном оцу – изво ром 
чудо твор не воде, кра ље вић Урош сти-
же да Кар ла Анжуј ског, који му пору чу-
је: „Мој син уми ре. Помо гла би му, кажу 
вида ри, једи но чудо твор на Све та вода. 
Доче паш ли се воде, доне си и за мога 
сина. Оздра ви ли, бога то ћу тебе награ-
ди ти – даћу ти моју сино ви цу за жену“ 
(Росић). 

Када је реч о дра ма ма у који ма је 
видљи во при су ство лика Јеле не Анжуј-
ске, чини се да је нај у спе ли ја она коју 
је кре и рао Радо слав Зла тан Дорић. 
Дра ма Јелена Анжујска Радо сла ва 
Зла та на Дори ћа, при па да новом типу 
исто риј ске дра ме. За раз ли ку од кла-
сич не исто риј ске дра ме, коју је ства рао 
наш девет на е сти век и  која је у нај ве-
ћој мери сла ви ла про шлост, нови тип 
исто риј ске дра ме је могу ће ока рак те-
ри са ти као дра му пре и спи ти ва ња про-
шло сти. Писац жели да рекон стру и ше 
про шлост на начин који ће допу ни ти 
зва нич ну исто ри ју. Нови тип исто риј ске 
дра ме поста је део модер ног поли тич-
ког позо ри шта или пре ла зи у дру ге 
жан ро ве. Рет ко се јавља и дра ма која 
се вра ћа у про шлост, или која пре ма 
исто ри ји има одре ђе ну кри тич ку дис-
тан цу (Фрајнд). „Паро ди ра ње, измје на 
кон тек ста, али и пози ци о ни са ња ’зна-
них’ лико ва у нове окол но сти, дра ма-
тур шко-сижеј не тран сфор ма ци је све 
више на сце ну изво де тра ве сти ра ну 
наци о нал ну исто ри ју, леген ду и мит“ 
(Брђа нин). Дра ма БановићСтрахиња 
(1963) Бори сла ва Михај ло ви ћа Михи за 
посеб но је зна чај на и запра во њоме 
отпо чи ње тран сфор ма ци ја срп ске 
исто риј ске дра ме.

У сле де ћем бро ју:
Шта се зби ва ло у тајан стве ном

гра ду Маглич над Ибром

Тра га ју ћи за леком, 
наме ње ном оцу
– изво ром чудо твор не 
воде, кра ље вић Урош 
сти же да Кар ла
Анжуј ског, који му 
пору чу је: „Мој син 
уми ре. Помо гла би му, 
кажу вида ри, једи но 
чудо твор на Све та 
вода. Доче паш ли се 
воде, доне си и за мога 
сина. Оздра ви ли, 
бога то ћу тебе
награ ди ти – даћу ти 
моју сино ви цу
за жену“

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ
КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Тако је то у све ту

У Позо ри шту „Добри ца Милу ти но-
вић“ у орга ни за ци ји Уста но ве за него-
ва ње кул ту ре „Срем“, 14. маја оди гра-
на је пред ста ва „Тако је то у све ту“, по 
тек сту и у режи ји Нико ле Маса ла, а у 
сарад њи са Цен тром за кул ту ру „Вла-
да Дивљан“.

„Тако је то у све ту“ је комад, који на 
духо вит начин при ка зу је епи де ми ју 
мало гра ђан ског духа, судар тра ди ци-
о нал ног са модер ним погле дом на 
инсти ту ци ју бра ка, који је заде сио 
поро ди цу Петро вић, па се потом про-
ши рио и на цео ком ши лук, јер нико не 
жели да га „свет ско“ богат ство зао би-
ђе. 

Овом темом били су инспи ри са ни 
сту ден ти раз ли чи тих факул те та Уни-
вер зи те та у Бео гра ду. Публи ка је ужи-
ва ла у урне бе сној коме ди ји пра те ћи 
деша ва ња у бео град ској поро ди ци 
Петро вић. Неко ли ко глу ма ца су дуго-
го ди шњи  так ми ча ри, а и лау ре а ти 
Фести ва ла бесед ни штва који се одр-
жа ва у Срем ској Митро ви ци.

Због инте ре со ва ња публи ке за ову 
коме ди ју, Уста но ва за него ва ње кул ту-
ре „Срем“ ће у ско ри је вре ме орга ни-
зо ва ти још јед но изво ђе ње пред ста ве.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ
„СИР МИ У МАРТ“

Про лећ ни џез&блуз 
фести вал

Четр на е сти SM JAZZ&BLU ES 
SPRING FEST биће одр жан 25. маја 
на Жит ном тргу у Срем ској Митро ви-
ци, а у слу ча ју лошег вре ме на у 
„Хрват ском дому”.

Фести вал орга ни зу је Цен тар за кул-
ту ру „Сир ми у март”, под покро ви тељ-
ством Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Фести вал ски кон церт ни про грам почи-
ње у 21 час, а улаз се на пла ћа.

На ово го ди шњем Фести ва лу насту-
пи ће MT Blu es Band из Шап ца, Blu es 
Ham mer из Новог Сада, Bega Blu es 
Band из Руму ни је и бенд The Gam-
blers из Срем ске Митро ви це.
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ОВАН: Делу је те сна-
ла жљи во и ефи ка сно 
у ситу а ци ја ма када се 
реша ва ју зајед нич ки 

послов но – финан сиј ски инте ре-
си. Потреб но је да осми сли те 
нови модел пона ша ња и да под-
стак не те сво је сарад ни ке на 
актив ну уло гу у послов ним пре го-
во ри ма. Раз ми сли те на који 
начин тре ба да обра ду је те сво ју 
поро ди цу, они заслу жу ју вашу 
искре ну накло ност. 

БИК: Има те добру 
иде ју и јасну визи ју, 
али мора те да про ђе-
те кроз раз ли чи те 

тест ситу а ци је у сусре ту са 
сарад ни ци ма. Немој те поти ски-
ва ти сво ју инту и ци ју. Поне кад је 
тешко обја сни ти пра ви узрок или 
после ди цу у послов ним дога ђа ји-
ма. Ако су ваша осе ћа ња у скла-
ду са гла сом разу ма, без диле ме 
посту пи те као што нала же ваша 
савест. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Успех у 
послов ним сусре ти ма 
про из и ла зи из добро 
осми шље них пла но ва 

и пре ци зни поте за. Ништа није 
слу чај но, сто га пажљи во ана ли зи-
рај те ком плет ну ситу а ци ју. Важно 
је да пра вил но намет не те сво ју 
уло гу у сарад нич ким редо ви ма. 
При жељ ку је те нови емо тив ни 
узлет, спрем ни сте да при ме ни те 
сво ју оми ље ну стра те ги ју осва ја-
ња у дру штву воље не осо бе. 

РАК: Нечи ји одго во ри 
могу да се тума че на 
раз ли чи те начи не, 
али ви има те лош 

пред о се ћај и стра ху је те од могу-
ћег неу спе ха. Потреб но је да ути-
че те на нечи је мишље ње. Нема 
раз ло га да се пона ша те сусре-
тљи во пре ма сарад ни ци ма који 
кори сте дру га чи је кри те ри ју ме. 
Делу је те суви ше узне ми ре но пр 
поми сли да вас неко емо тив но 
запо ста вља. 

ЛАВ: Уко ли ко вам се 
не допа да нечи је 
пона ша ње, пажљи во 
бирај те речи које 

кори сти те у сусре ту са сарад ни-
ци ма. Дипло мат ска нота поне кад 
поста је неиз бе жна у пре го во ри-
ма, а послов ни ком про мис пред-
ста вља једи но исправ но реше ње. 
Парт нер оче ку је да забли ста те у 
свом пуном сја ју. Можда то пред-
ста вља одре ђе ни напор, али увек 
вре ди поку ша ти са добром иде-
јом.
 

ДЕВИ ЦА: Упор но 
поку ша ва те да одло-
жи те сусрет са сарад-
ни ци ма, који вам 

наме ћу додат не зах те ве или 
одре ђе на пра ви ла. Добро про це-
ни те под којим усло ви ма тре ба 
да учи ни те послов ни ком про мис 
или да при ста не те на одре ђе ни 
усту пак. Делу је те суви ше узне ми-
ре но и има те лош пред о се ћај, на 
сре ћу парт нер уме да вас ора спо-
ло жи у пра вом тре нут ку. 

ВАГА: Има те ути сак 
да вам недо ста ју поу-
зда не инфор ма ци је о 
новим дога ђа ји ма на 

послов ној сце ни или да вам 
изми че добра при ли ка. Довољ но 
сте разум ни да зашти ти те сво је 
инте ре се или да тести ра те ризич-
на реше ња. У одно су са воље ном 
осо бом, избе га вај те прин цип 
неког емо тив ног кажња ва ња или 
љубав ног ривал ства које вас уда-
ља ва од зајед нич ких пла но ва

ШКОР ПИ ЈА: Упор но 
сми шља те нову стра-
те ги ју, али неко дру ги 
делу је ефи ка сни је и 

дели мич но угро жа ва ваше 
послов не инте ре се. Послов ни 
губи так илу стру је вашу тре нут ну 
немоћ да пре ва зи ђе те лош дија-
лог са сарад ни ци ма или да се 
супрот ста ви те нечи јем ути ца ју. 
Пре те ра но инси сти ра те на сво јим 
потре ба ма у одно су са воље ном 
осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко не 
ува жа ва ваше при-
мед бе, али раз ли чи-
то сти у раз ми шља њу 

и пона ша њу не тре ба да вас 
наво ди на сум њу у сво је спо соб-
но сти. Пре и спи тај те све могућ но-
сти које има те за сарад њу, увек 
посто ји неко зао би ла зно или 
добро реше ње. Нема раз ло га да 
се пона ша те суви ше стро го пре-
ма бли ској осо би.  При хва ти те 
нечи је искре но изви ње ње. 

ЈАРАЦ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је које 
има ју кори сно зна че-

ње и пред ста вља ју пози тив ну 
орјен та ци ју. Важно је да сачу ва те 
пове ре ње у одре ђе не сарад ни ке 
и да се при ла го ди те савре ме ни-
јим иде ја ма у посло ва њу. У 
сусре ту са бли ском осо бом, нема 
потре бе да спу та ва те сво је емо-
тив не жеље или машто ви те иде-
је. 

ВОДО ЛИ ЈА: На вама 
је да доне се те завр-
шну реч, која пред ста-
вља добро реше ње 

или пози тив ну пре крет ни цу у 
послов ној сарад њи. Осми сли те 
добру стра те ги ју и пока жи те одго-
вор ност за сво је поступ ке у дру-
штву сарад ни ка. У сусре ту са 
воље ном осо бом нема потре бе 
да реа гу је те импул сив но, кон тро-
ли ши те сво је изне над не изли ве 
сује те или љубо мо ре. 

РИБЕ: Избе га вај те 
осо бу која уно си 
нега тив но рас по ло-
же ње или додат ну 

кон фу зи ју у одно су са бли ским 
сарад ни ци ма. Уко ли ко вам се 
ста ло да при до би је те нечи је 
пове ре ње, мора те дело ва ти 
при себ но и у скла ду са утвр ђе-
ним пра ви ли ма о сарад њи. 
Пажљи во ана ли зи рај те свог 
парт не ра, како бисте боље раз у-
ме ли ства ри које вам можда и 
оправ да но пре ћут ку је.

VREMEPLOV
22. мај

1885. Умро фран цу ски књи-
жев ник Вик тор Иго
1939. Хи тлер и Му со ли ни пот-
пи са ли „Че лич ни пакт“ о де се-
то го ди шњем вој ном и по ли тич-
ком са ве зу Не мач ке и Ита ли је. 

23. мај
1934. У Луј зи ја ни у окр ша ју с 
по ли ци јом уби је ни Бо ни Пар-
кер и Клајд Ба роу, озло гла шен 
раз бој нич ки пар. 
1945. Не мач ки на ци стич ки 
ли дер и шеф Ге ста поа Хајн рих 
Хи млер из вр шио са мо у би ство, 
дан по што су га Бри тан ци 
за ро би ли. Ухап шен Хи тле ров 
на след ник, ад ми рал Карл 
Де ниц. 

24. мај
1844. Из у ми тељ те ле гра фа 
Се мју ел Мор зе по слао пр ву 
те ле граф ску по ру ку на уда ље-
ност од 65 ки ло ме та ра, из 
Ва шинг то на у Бал ти мор. По ру-
ка гла си ла: Шта је то Бог ура-
дио? 
1941. Ро ђен аме рич ки пе вач и 
ком по зи тор Ро берт Ци мер ман, 
по знат као Боб Ди лан, је дан 
од нај по пу лар ни јих му зи ча ра 
XX ве ка. 

25. мај
1895. Бри тан ски пи сац Оскар 
Вајлд осу ђен на две го ди не 
ро би је због хо мо сек су а ли зма. 
1929. У На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду из ве де на је пре ми је-
ра „Го спо ђе ми ни стар кe“ Бра-
ни сла ва Ну ши ћа. Ре ди тељ је 
био Ви то мир Бо гић, а сце но-
граф Ана ни је Вер биц ки. 
На слов ну уло гу ту ма чи ла је 
Жан ка Сто кић, ко јој је Ну шић 
уна пред на ме нио уло гу. 

26. мај
1521. Рим ско-не мач ки цар 
Кар ло V, као из вр ши лац пап-
ске екс ко му ни ка ци је, до нео је 
Ворм ски едикт ко јим су Мар-
тин Лу тер, осни вач про те стан-
ти зма у Не мач кој и ње го ви 
след бе ни ци прог на ни из 
зе мље. 
1822. Ро ђен фран цу ски пи сац 
Ед мон Гон кур. За ве шта њем 
по сле ње го ве смр ти, 1896. 
осно ва на је „Ака де ми ја Гон-
кур“ ко ја од 1903. сва ке го ди не 
на гра ђу је нај бо љи ро ман 
фран цу ске ли те ра ту ре. 

27. мај
1868. У Мо ста ру је ро ђен срп-
ски пе сник Алек са Шан тић.
1937. У Сан Фран ци ску је 
пу штен у са о бра ћај „Гол ден 
гејт“, је дан од нај ве ћих мо сто-
ва у све ту.

28. ма ја
1987. Де вет на е сто го ди шњи 
За пад ни Не мац Ма ти јас Руст 
пре ле тео је спорт ским ави о-
ном Це сна од Хел син ки ја до 
Мо скве и спу стио се на цен-
трал ни Цр ве ни трг у глав ном 
гра ду СССР, про шав ши не при-
ме ће но кроз со вјет ски ва зду-
шни про стор.

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) мај   
Пре нос мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја (Пре по ло вље ње)

Четвр так, 23. (10) мај   
Све ти апо стол Симон Зилот; 
Пре по доб на Иси до ра

Петак, 24. (11) мај   
Све ти Ћири ло и Мето ди је; Св. 
Нико дим Срп ски

Субо та, 25. (12) мај   
Све ти Епи фа ни је; Све ти Гер-
ман Цари град ски

Неде ља, 26. (13) мај   
Све та муче ни ца Гли ке ри ја

Поне де љак, 27. (14) мај   
Све ти муче ник Иси дор; Све ти 
муче ник Мак сим

Уто рак, 28. (15) мај   
Пре по доб ни Пахо ми је Вели ки; 
Све ти Ахи ли је

Crkveni
kalendar

• Мењам соб ну лам пу за 
дво соб ну!
• Успех је ако зба риш 
жен ску, а неу спех ако ти 
заго ри!
• Декол те је рас хлад ни 
уре ђај за загре ва ње. 

Сла на тор та
Састој ци: 12 кри шки тоста, 3-4 

кува на јаја, 3-4 кисе ла кра став ца, 
400 мили ли та ра кисе ле павла ке, 
200 мили ли та ра мајо не за, 150 
гра ма шун ке, 100 гра ма пршу те, 
100 гра ма кач ка ва ља

За деко ра ци ју: 2 јаја, кисе ла 
павла ка или мајо нез, кисе ли кра-
ста вац

При пре ма: У већој чини ји сје-
ди ни те 400 милилитара кисе ле 
павла ке и 200 мили ли та ра мајо-
не за. Поре ђај те чети ри пар че та 
тост хле ба. Пре ко тога пре ма жи те 
јед ну четвр ти ну фила од мајо не за 
и кисе ле павла ке. Пре ко ста ви те 
сит но исец ка ну  шун ку, кач ка ваљ 
и јаја.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Почи ње шпан ска сери ја
Џокер

Нико ла Јокић је са сво јим Ден вер 
Нагет си ма завр шио уче шће у ово го ди-
шњем плеј-офу НБА лиге. Несрећ ни тим 
из Коло ра да се прво напа тио са Сан 
Анто ни ом, да би у полу фи на лу запад не 
кон фе рен ци је изгу био од Пор тлан да у 7. 
одлу чу ју ћој утак ми ци.

Поно во се вра тио онај осе ћај код 
кошар ка шких фано ва у Срби ји као када 
је Сакра мен то, пред во ђен Див цем и Сто-
ја ко ви ћем, сво је вре ме но држао пола 
Срби је буд ном. И као да су зна ли, орга-
ни за то ри одлу чу ју ће утак ми це су зака за-
ли дуел у 21:30 по нашем вре ме ну. 
Посла сти ца за коша р ка шке залу ђе ни ке.

Ден вер није имао сре ће а може се рећи 
ни иску ства у бит ним момен ти ма. Оста је 
жал за про пу ште ном шан сом и финал ном 
сери јом са еки пом Гол ден Стеј та. Била би 
сигур но зани мљи ви ја с обзи ром на то да 
ће Пор тланд бити опа јан од ста не Вори-
ор са (ако већ и нису у време док се буде 
штампао овај број).

Ден вер ће у сле де ћу сезо ну нај ве ро ват-
ни је без свог пред сед ни ка кошар ка шких 
опе ра ци ја Тима Коне ли ја. Човек је умно-
го ме заслу жан за ства ра ње сјај не гене ра-
ци је и дово ђе ње Јоки ћа и дру жи не. Биће 
зани мљи во виде ти како ће се клуб пона-
ша ти после њего вог одла ска.

Што се тиче нашег Нико ле Јоки ћа, 
попу лар ног џокера, јед но став но рече но, 
деч ко је поки дао у овој сезо ни. Комот но 
се може рећи да је био један од нај до ми-
нант ни јих игра ча у лиги. Сру шио је неке 
сулу де рекор де а цифре гово ре саме за 
себе: 20.1 поен, 10.8 ско ко ва и 7.3 аси-
стен ци ја у про се ку по утак ми ци. Момак је 
у сво јој еки пи био лидер у пое ни ма, ско-
ко ви ма, аси стен ци ја ма, укра де ним лоп та-
ма и бло ка да ма. Када се на све то дода 
чиње ни ца да је играо у еки пи која је била 
дру га на Запа ду у регу лар ном делу, јасно 
је да дебељ ко иза себе има нествар ну 
сезо ну.

Оно што је добро за њега је, да пола ко 
„купу је“ јав ност у Аме ри ци, сво јим игра-
ма, али и пона ша њем ван тере на. Она ко 
тром и блен тав све више при вла чи пажњу. 
И оно што је нај ва жни је, сти че се ути сак 
да ствар но ужи ва у све му што ради.

А сада сле ди шпан ска сери ја у којој ће 
уче шће узе ти Кошар ка шки савез Срби је, 
Саша Ђор ђе вић, Нико ла Јокић и табло и-
ди који ће бесо муч но врте ти тему Јоки-
ће вог насту па за репре зен та ци ју на 
Свет ском првен ству. Чиње ни ца је да је 
Јокић сада већ изгра ђен играч са кре ди-
би ли те том али и поза ма шним уго во ром у 
НБА. Сти че се ути сак да је наступ за 
Срби ју само ствар њего ве добре воље. 

Ипак, тре ба узе ти у обзир чиње ни цу да је 
НБА пот пу но дру га димен зи ја и да ства-
ри тамо не функ ци о ни шу као у Евро пи. 
Ако хоћеш до врха, мораш бити спре ман 
као звер. За Јоки ћа сигур но већ сада 
посто ји план и про грам при пре ма за сле-
де ћу сезо ну. Наступ за репре зен та ци ју 
сигур но није у том пла ну. Нама оста је да 
сања мо о срп ској репре зен та ци ји у којој 
насту па ју наше НБА зве зде и која се 
супро ста вља чуве ном Дрим тиму.

Дри пац
Аустра лиј ски тени сер Ник Кир јос је 

поно во у цен тру скан да ла. Мали дри-
пац, који има огро ман тале нат, дрзнуо се 
да опет пец не неког врхун ског тени се ра 
о чијем успе ху само може да сања. Ово-
га пута, на тапе ту је био наш Новак 
Ђоко вић. Наи ме, у јед ној еми си ји је 
изнео низ кон тро верз них изја ва на рачун 
нај бо љег тени се ра. Изме ђу оста лог, 
рекао је и да је овај боле сно опсед нут 
жељом да га сви воле и да ће, ако га 
побе ди сле де ћи пут, про сла ви ти то 
испред њега.

Да ствар буде гора, човек је убр зо 
затим дис ква ли фи ко ван са тур ни ра у 

Риму и то, не због изва љи ва ња сва ко ја-
ких глу по сти, већ због инци ден та на 
самом тере ну. Неу рав но те же ни Аустра-
ли ја нац је на мечу про тив изве сног 
Каспе ра Руда почео да баца рекет, шути-
ра фла ши це а онда је зафр ља чио сво ју 
сто ли цу на терен. Пре ти му дра стич на 
казна а можда и дужа суспен зи ја. Деч ко 
очи глед но има про блем у гла ви. Можда 
би волео да буде нови Џон Мекин ро, али 
бато, прво осво ји нешто. Уоста лом, тенис 
је господ ски спорт и сва ка ко да нико 
неће толе ри са ти дри пач ко пона ша ње. 

Затвор
Фуд бал ски савез Срби је је донео одлу-

ку да се фина ле Купа изме ђу Зве зде и 
Пар ти за на игра у Бео гра ду. Прво бит на 
опци ја је био Ниш, међу тим, из без бед-
но сних раз ло га је одлу че но да се игра у 
глав ном гра ду. Обра зло же ње је јед но-
став но – нави ја чи ће се покла ти још на 
путу до Ниша. Мили на јед на. Узев ши у 
обзир ста ње у којем нам је фуд бал и 
усло ве у који ма се игра, имам један 
пред лог за вечите: играј те у некој уста-
но ви затво ре ног типа. Не мора те се ода-
тле ни вра ћа ти.       

Никола Јокић случајно ломи микрофон на конференцији за штампу
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СБК „РУМА“

Седам репре зен та ти ва ца
Мар ко Вида ко вић и Алек сан дар 

Дикић, чла но ви Сава те бокс 
клу ба „Рума“ су осво ји ли злат-

ну и сре бре ну меда љу на Првен ству 
Срби је у сени ор ској кон ку рен ци ји у 
асо сава теу, које је 12. маја одр жа но у 
Обре нов цу.

Мар ко Вида ко вић је у кате го ри-
ји сени о ри до 85 кило гра ма, у фина-
лу побе дио Дра го ми ра Симо но ви ћа 
из СК „Горан Осто јић“ из Бео гра да и 

осво јио злат ну меда љу. 
Kако је ово ујед но било и избор но 

так ми че ње за Европ ско првен ство у 
асо сава те у Ђено ви, које се одр жа-
ва у окто бру, Мар ко је избо рио ста тус 
потен ци јал ног чла на репре зен та ци-
је за ово вели ко так ми че ње. Пре тога 
оче ку је га и наступ на Бал кан ском 
првен ству у Грч кој.

Алек сан дар Дикић је осво јио сре бре-
ну меда љу у сени ор ској кон ку рен ци ји у 

апсо лут ној кате го ри ји +85 кило гра ма, с 
обзи ром на то  да је у фина лу изгу био 
од Јова на Ики ћа из ново сад ског СK 
„Вој во ди на“. Икић је бив ши јуни ор ски 
првак све та и дуго го ди шњи репре зен-
та ти вац у сава теу.

– Ово су добри резул та ти у сени-
ор ској кон ку рен ци ји у асо сава теу и 
пла сман у сени ор ској репре зен та ци ји 
који смо оства ри ли, ће мно го зна чи ти 
за наш клуб. Да под се тим, има мо још 
пет репре зен та ти ва ца из нашег клу-
ба за јуни ор ско Свет ско првен ство у 
Будим пе шти у јулу, Јова на и Нико ли на 
Kасап, Јова на Мир че тић, Петар Јова-
нов и Нико ла Божић, као и јед ну репре-
зен та тив ку у кадет ској кон ку рен ци ји 
на Свет ском KУП-у за каде те, који се 
одр жа ва у исто вре ме у Будим пе шти. 
Укуп но наших седам спор ти ста ће бити 
у репре зен та ци ји Срби је ове годи не 
и то је нај ве ћи успех нашег клу ба до 
сада – са задо вољ ством исти че тре-
нер СБК „Рума“ Мио драг Ракић.

Рум ски клуб је тре ћи пут заре дом 
убе дљи ви првак држа ве у укуп ном 
пла сма ну. Покро ви тељ рада овог клу-
ба је рум ска општи на, као и Савез 
спор то ва Општи не, који обез бе ђу је 
сред ства за рад и салу за тре нин ге у 
Спорт ском цен тру. 

С. Џ.
Злат ни Мар ко Вида ко вић, први са леве стра не

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Одр жан про лећ ни крос
У петак, 17. маја ОШ „Бошко Пал-

ко вље вић Пин ки“ орга ни зо ва ла 
је крос на митро вач ком кеју. Шест 

сто ти на уче ни ка са пред школ ци ма су 
уче ство ва ли ове годи не на тра ди ци о-
нал ном кро су. 

– Ово је зна чај на мани фе ста ци ја за 
Основ ну шко лу „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“, али и за локал ну само у пра ву 
и град. Тако ђе, овај дога ђај је важан и 
за про мо ви са ње атле ти ке. Сигур но су 
на овом кро су при сут на деца која ће 
у будућ но сти успе шно пред ста вља ти 
Срем ску Митро ви цу у атле ти ци, али и 
у неким дру гим спор то ви ма. Локал на 
само у пра ва је увек ту да подр жи ова-
кве мани фе ста ци је, рекао је заме ник 
начелника Град ске упра ве за обра зо ва-
ње, кул ту ру и спо рт Зоран Мишче вић.

Дирек тор ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ Игор Дошен је се захва лио свим 
људи ма који су помо гли одр жа ва ње 
про лећ ног кро са. 

Прва трка је при па ла девој чи ца ма 
пред школ ских уста но ва. Прво место 
је осво ји ла Мари ја Мак си мо вић, дру го 
Теа Митро вић, а тре ће место је при па-
ло Лени Попо вић. З. П.

фото: Б. Т.
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Нови Слан ка мен: Дунав – 
Рад нич ки 2:1; Крче дин: Фру-
шко го рац – Борац 9:2; Риви ца: 
Пла ни нац – ЧСК 0:7; Мара дик: 
Сло га (М) – Сло га (К) (одло же-
но); Цар Урош је био сло бо дан.

1. Рад нич ки 14 10 3 1 43:11 33
2. Дунав 13 10 2 1 26:7 32
3. ЧСК 13 7 4 2 37:15 25
4. Сло га (М) 13 5 4 4 31:22 19
5. Цар Урош 13 6 1 6 25:18 19
6. Фру шко го рац 13 6 1 6 26:27 19
7. Борац 13 2 3 8 19:45 9
8. Сло га (К) 12 2 0 10 9:37 6
9. Пла ни нац 14 2 0 12 14:48 6

Ста ри Банов ци: Дунав – 
Цемент 1:0; Нови Сад: Црве на 
Зве зда – Борац 3:0; Субо ти ца: 
Бач ка 1901 – Омла ди нац 1:0; 
Кула: Хај дук 1912 – Кабел 0:3; 
При гре ви ца: Брат ство 1946 – 
Желе зни чар 0:1; Срем ска 
Митро ви ца: Рад нич ки (СМ) – 
Рад нич ки (З) 2:1; Нова Пазо ва: 
Рад нич ки (НП) – ОФК Вршац 5:3; 
Чела ре во: ЧСК Пива ра – Мла-
дост 2:1; Дина мо 1945 је био 
сло бо дан.

01. Кабел 29 24 2 3 71:20 74
02. Хај дук 1912 29 17 6 6 42:19 57
03. Омла ди нац 29 15 3 11 32:26 48
04. Брат ство 30 13 6 11 40:34 45
05. Бач ка 1901 29 14 3 12 39:33 45
06. Дина мо 29 11 9 9 30:26 42
07. Желе зни чар 29 12 5 12 28:29 41
08. Рад н. (З) 29 8 13 8 34:31 37
09. Рад н. (СМ) 30 10 7 13 38:39 37
10. Дунав 29 10 7 12 39:45 37
11. Борац 29 11 3 15 35:41 36
12. ОФК Вршац 29 9 7 13 31:36 34
13. ЧСК Пива ра 29 9 7 13 32:51 34
14. Ц. Зве зда 29 9 5 15 29:36 32
15. Цемент 29 8 8 13 27:41 32
16. Рад н. (НП) 30 9 5 16 32:55 32
17. Мла дост 29 8 6 15 27:44 30

Чуруг: Хај дук (Ч) – Сло га (Е) 
0:6; Кисач: Татра – Југо вић 4:2; 
Ста ра Пазо ва: Једин ство – 
Под ри ње 1:0; Рума: Први Мај 
– Поду на вац 3:2; Вој ка: Сре-
мац – ЛСК 4:0; Шид: Рад нич ки 
– Хај дук (Д) 1:1; Бешка: Хај дук 
(Б) – Сло га (Т) 1:2; Борац (Ш) је 
био сло бо дан.

Кле нак: Борац (К) – Борац (М) 
2:1; Салаш Ноћај ски: Будућ-
ност – Напре дак 3:2; Голу бин
ци: Јадран – Љуко во 3:1; Нови 
Кар лов ци: Полет – Сло вен 1:2; 
Купи но во: Купи но во – Сло бо да 
0:6; Врд ник: Рудар – ПСК 2:0 
(пре кид 27′); Доњи Петров ци: 
Желе зни чар – Гра ни чар 5:2 
(пре кид 45′); Вито јев ци: Пар ти-
зан – Доњи Петров ци 4:0. 

01. Сло бо да 27 22 2 3 60:16 68
02. Желе зн. 27 19 5 3 61:17 62
03. Јадран 27 19 3 5 67:28 60
04. Пар ти зан 27 18 4 5 74:23 58
05. Будућ ност 27 14 4 9 73:40 46
06. Љуко во 27 12 5 10 56:42 41
07. Рудар 27 11 7 9 43:37 40
08. ПСК 27 12 3 12 40:53 39
09. Борац (К) 27 11 2 14 53:53 35
10. Напре дак 27 11 1 15 50:48 34
11. Борац (М) 27 10 3 14 41:48 33
12. Д. Петров ци 27 10 3 14 41:56 33
13. Полет 27 7 6 14 35:50 26
14. Сло вен 27 6 5 16 36:56 23
15. Гра ни чар 27 4 3 20 32:97 14
16. Купи но во 27 1 2 24 11:109 4

Куку јев ци: Оби лић 1993 – 
Мла дост 4:1; Огар: Шумар – 
Митрос 1:4; Рума: Фру шка Гора 
– Фру шко го рац 3:1; Бикић До: 
ОФК Бикић – Зека Буљу ба ша 
0:1; Кру ше дол: Кру ше дол – 
Гра ни чар 0:1; Вишњи ће во: Хај-
дук – Сло га (В) 1:0; Жар ко вац: 
Напре дак – Доњи Срем 2015 
2:3; Беше но во: БСК – Сло га (Ч) 
3:0. 

01. Први Мај 25 18 4 3 53:20 58
02. Југо вић 25 14 7 4 31:20 49
03. Под ри ње 26 13 6 7 40:18 45
04. Сло га (Е) 25 13 5 7 50:26 44
05. Поду на вац 26 13 1 12 40:35 40
06. Сре мац 25 10 8 7 29:20 38
07. Сло га (Т) 25 12 2 11 32:39 38
08. Једин ство 25 10 7 8 28:27 37
09. Борац (Ш) 25 9 9 7 36:28 36
10. Хај дук (Д) 25 11 2 12 47:26 35
11. Рад нич ки 25 10 4 11 46:36 34
12. Хај дук (Б) 25 9 5 11 41:46 32
13. Татра 25 8 7 10 29:25 31
14. ЛСК 26 4 3 19 22:68 15
15. Хај дук (Ч) 25 0 0 25 3:93 0

Бачин ци: ОФК Бачин ци – ОФК 
Бин гу ла (пре кид 62′); Гиба рац: 
Син ђе лић – Напре дак 1:4; 
Батров ци: Омла ди нац (Б) – Сре-
мац 1:4; Илин ци: Борац – Гра ни-
чар 0:2; Шид: Јед но та – Једин-
ство (М) 9:0; Ерде вик: Ерде вик 
2017 – Једин ство (Љ) 2:0. 

01. Сре мац 19 17 1 1 67:17 52
02. Јед но та 19 14 1 4 70:17 43
03. Ерде вик 19 12 4 3 44:16 40
04. Напре дак 19 10 3 6 53:27 33
05. Једин . (Љ) 19 9 3 7 34:34 30
06. Једин .(М) 19 8 4 7 43:39 28
07. Син ђе лић 19 5 5 9 37:43 20
08. ОФК Бачин . 18 6 2 10 36:42 20
09. Гра ни чар 19 5 4 10 29:36 19
10. Омла д.(Б) 19 6 1 12 40:58 19
11. ОФК Бин г. 18 4 2 12 19:53 14
12. Борац 19 1 2 16 14:104 5

Кра љев ци: Једин ство (К) – 
Сре мац (пре кид 54′); Пла ти че
во: Једин ство (Пл) – Једин ство 
(Ру) 1:2; Гра бов ци: Гра ни чар – 
Фру шко го рац 0:2; Шатрин ци: 
27.Окто бар – Хрт ков ци 0:2; Сте
ја нов ци: Борац – Вој во ди на 
2:1; Полет је био сло бо дан. 

01. Хрт ков ци 18 13 2 3 39:20 41
02. Сре мац 17 12 4 1 56:16 40
03. Фру шко г. 18 12 4 2 43:20 40
04. Једин .(Ру) 18 11 6 1 42:17 39
05. Једин .(Пл) 18 7 7 4 44:26 28
06. Борац 19 8 2 9 39:34 26
07. Вој во ди на 18 7 2 9 44:38 23
08. Полет 18 5 2 11 28:49 17
09. Гра ни чар 18 4 1 13 24:39 13
10. 27.Окто бар 18 2 1 15 23:65 7
11. Једин .(К) 18 2 1 15 15:73 7

Црве на Зве зда – Напре дак 
3:0; Чука рич ки – Вој во ди на 1:1; 
Пар ти зан – Про ле тер 2:0; Рад-
нич ки Ниш – Мла дост 2:2; ОФК 
Бач ка – Дина мо 0:1; Рад – 
Земун 1:1; Рад ник – Мачва 3:0; 
Спа р так ЖК – Вождо вац 2:1. 

Аша ња: Каме ни – Мла дост 
1935 3:0; Срем ски Миха љев
ци: Срем – Ловац 3:0; Сибач: 
Сло вен – Хај дук 1932 1:0; Бре
стач: ОФК Бре стач – Сре мац 
1:1; Витез је био сло бо дан. 

1. ОФК Бре стач 16 12 3 1 73:20 39
2. Сре мац 15 12 2 1 43:14 38
3. Срем 15 12 1 2 45:17 37
4. Сло вен 15 6 2 7 30:34 20
5. Каме ни 15 6 2 7 29:35 20
6. Хај дук 1932 14 4 0 10 20:44 12
7. Мла дост 15 3 2 10 26:43 11
8. Ловац 14 3 1 10 21:31 10
9. Витез 15 2 1 12 19:68 7

Ноћај: Ноћај – Борац (Ра) 
4:3; Лаћа рак: Поле та рац – 
Срем (СМ) 8:2; Вели ки Радин
ци: Борац (ВР) – Сло га 0:8; 
Срем ска Рача: Срем (СР) – 
Сло бо да 2:2; Кузмин: Гра ни чар 
– Пла ни нац 2:4; Ноћај: Змај – 
Трго вач ки 3:1. 

01. Сло га 20 15 3 2 66:19 48
02. Трго вач ки 20 13 3 4 53:23 42
03. Срем (СР) 20 11 4 5 55:41 37
04. Сло бо да 20 11 2 7 37:31 35
05. Пла ни нац 20 10 4 6 50:31 34
06. Гра ни чар 20 10 1 9 36:32 31
07. Змај 20 8 4 8 47:40 28
08. Борац (Ра) 20 7 3 10 41:51 24
09. Срем (СМ) 20 4 5 11 46:65 17
10. Поле та рац 20 4 4 12 42:56 16
11. Ноћај 20 5 1 14 33:82 16
12. Борац (ВР) 20 4 2 14 34:69 14

01. Доњи Срем 25 19 4 2 78:19 60
02. Хај дук 25 14 8 3 49:16 50
03. Митрос 25 16 1 8 52:36 49
04. Оби лић 25 14 5 6 41:22 47
05. Кру ше дол 25 14 1 10 51:27 43
06. БСК 25 12 6 7 41:23 42
07. ОФК Бикић 25 12 5 8 42:23 41
08. Напре дак 25 11 6 8 39:31 39
09. Ф. Гора 25 11 4 10 36:37 37
10. Шумар 25 10 5 10 38:34 35
11. Гра ни чар 25 9 5 11 39:40 32
12. Сло га (В) 25 7 7 11 33:31 28
13. Зека Буљ. 25 8 2 15 30:47 26
14. Фру шко г. 25 2 7 16 17:74 13
15. Сло га (Ч) 25 3 2 20 22:78 11
16. Мла дост 25 3 2 20 16:86 11

09. Рад ник 37 13 8 16 38:45 28
10. Спа р так ЖК 37 12 10 15 41:49 27
11. Вождо вац 37 12 7 18 36:48 25
12. Мачва 37 10 11 16 24:38 25
13. Рад 37 7 12 18 22:44 23
14. Дина мо 37 9 6 22 24:67 23
15. Земун 37 6 12 19 36:53 21
16. ОФК Бач ка 37 7 9 21 31:68 18

1. Ц. Зве зда 37 33 3 1 97:20 60
2. Рад нич ки 37 25 10 2 71:30 48
3. Пар ти зан 37 20 9 8 58:28 42
4. Чука рич ки 37 18 12 7 63:36 39
5. Мла дост 37 16 9 12 49:37 34
6. Напре дак 37 12 12 13 46:50 28
7. Про ле тер 37 10 11 16 34:41 22
8. Вој во ди на 37 10 11 16 27:43 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОФЛ ШИД
ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМ
СРЕМ СКА ЛИ ГА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ– 
СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

АТЛЕТИКА

Драгана на
Светском првенству
Дра га на Тома ше вић, 

срем ско ми тро вач ка 
атле ти чар ка побе ди ла 

је у субо ту, 18. маја у Загре-
бу, на међу на род ном атлет-
ском митин гу са резул та том 
61.55 мета ра. 

Дра га на је баци ла диск 
пре ко нор ме за свет ско 
првен ство које ће се одр-
жа ти у сеп тем бру ове годи-
не у Дохи. Дра га на је нор му 
оства ри ла у дру гој сери ји, 
и тај резул тат донео јој је 
побе ду на овом так ми че-
њу. Да под се ти мо, нор ма за 
Свет ско првен ство изно си 
61.20 мета ра.

Поред Дра га не, једи на 
атле ти чар ка која за сада 
има нор му је Ива на Шпа но-
вић, али сви у Срби ји веру ју 
да ће тај број уче сни ка на 
пла не тар ном шам пи о на ту 
бити знат но већи.

Ина че, Свет ско првен ство 

у атле ти ци одр жа ће се од 
28. сеп тем бра до 6. окто бра 
у Дохи.

Тре нер Дани ло Крти нић је 
задо во љан, али под вла чи, 
да желе пету Олим пи ја ду, 
иду ће годи не у Токи ју. Ј. С.

Дра га на Тома ше вић


