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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs
ИГОР МИРО ВИЋ И ЗОРА НА МИХАЈ ЛО ВИЋ ОБИ ШЛИ ГРА ДИ ЛИ ШТЕ НА ДЕО НИ ЦИ 
СТА РА ПАЗО ВА - НОВИ САД

Брза пру га по плану
Председник Покрајинске владе

Игор Мировић и потпредседни
ца Владе Србије и министарка

грађевинарства, саобраћаја и инфра
структуре ЗоранаМихајловић у петак,
7. јуна обишли су радове на изград
њи брзе пруге БеоградБудимпешта,
надеонициСтараПазоваНовиСад,у
Инђији.
Председник Мировић изразио је

захвалност Влади Србије, руским
државнимжелезницимаирускојдржа
ви,којајеучиниласведаовајпројекaт
већсадабудеизведеннанајефикасни

јиначин.Како јеистакао, крајем2021.
годинебићеомогућендолазак,изНовог
СададоБеоградазасамополасата.
– Морамо веровати у овај проје

кат и српскоруску сарадњу, из које су
произашли многи конкретни пројекти.
Изградња брзе пруге веома је значај
на за грађане у Војводини, јер је реч
онајважнијемправцу којићеповезати
Београд,СтаруПазову,Инђију,Сремске
Карловце,ПетроварадиниНовиСад–
рекаојепредседникМировић.
МинистаркаМихајловићјенагласила

дајезначајнавестдајенабрзојпрузи

БеоградБудимпештапостављеногото
во17километарановихколосекапруге,
гдећесеићивозовима200километара
насат.
– Србија први пут гради брзу пругу.

ВладаСрбијеулажеиуреконструкцију
пруга,тејеупротекледвегодинерађе
но на обнови готово 500 километара
регионалних пруга. Ова пруга од Бео
града доБудимпеште је веома значај
назаСрбијуињенеграђане.Радимоје
сапартнеримаизНРКине,ананајте
жојдеоници,радијеједнаоднаjбољих
светских компанија РЖД из Русије –
нагласила је министарка Михајловић
и додала, да је ово европски коридор
којипоказујештаСрбијарадиинакоји
начинсеповезујесасветом.
Радови не отвореној прузи Ста

ра ПазоваНови Сад вредни су 247,9
милионадолара,аизводиихрускаком
панијаРЖДИнтернешнал.Преманаја
вама,деоницабитребалодабудезавр
шенадо краја децембра2021. године.
Модернизацијаиизградњадвоколосеч
нежелезничкепругеукључујеиизград
њутунелаивијадукта„Чортановци“.
Обиласку радова присуствовали су

амбасадор Руске Федерације у Срби
ји Александар Чепурин, председник
Општине Инђија Владимир Гак, као и
представници извођача радова, руског
РЖД Интернешенела, инвеститора и
„ИнфраструктурежелезницеСрбије”.

М. Ђ.

Игор Миро вић и Зора на Михај ло вић оби шли радо ве код Инђи је
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Не кара мај ка сина што се коц као, него 
што се вадио, каже позна та народ на 
мудрост. Е сад, ко се „коц као“, а ко 

„вадио“? У овом слу ча ју „вадио“ се изве сни 
Мар ко Бла го је вић вла дин чинов ник, дирек
тор нече га што има везе са попла ва ма, не 
знам тач но чега, али то нешто је јако важно 
и то нешто је тре ба ло под Мар ко вом упра
вом да спре чи да нас поно во попла ви. Али 
није. Није спре че но, попл авље но јесте. И 
сад, вели дирек тор Мар ко, држа ва је ура ди
ла све што је могла да спре чи попла ве, али 
општи не и гра до ви се баш нису иста кли у 
том послу, па су зато и пли ва ли по дру ги 
  тре ћи пут у послед њих пет годи на. Вели 
дирек тор Мар ко и не поцр ве не ни мало. 
И сав озби љан наста вља како посао око 
водо то ко ва који су у над ле жно сти општи на 
(?) уоп ште није ура ђен како тре ба, а посао 
у њего вој над ле жно сти је савр ше но ура
ђен и зато не пли ва Бео град, нити ће, него 
поно во Кру па ња и Луча ни. 

Цини зам поли ти ча ра није ништа ново, то 
виђа мо сва ки дан, по цео дан, али мало је 
муч но слу ша ти дирек то ра Мар ка како убе
ђу је људе који су поно во оста ли без сто ке 
и усе ва, путе ва и водо во да, који ма су куће 
опет пуне воде да су за то сами кри ви, само 
они и нико више. Ако је и од Мар ка, мно го 
је.

Наре че на општи на Купа ња, узгред буди 
рече но, је локал на само у пра ва која је у 
2018. годи ни у буџе ту има ла нешто пре ко 
400 мили о на дина ра. ’Ајд да зао кру жи мо на 
500. И шта ти можеш уло жи ти у водо при
вре ду кад попла ћаш све оно што про из и
ла зи из зако на о локал ним само у пра ва ма, 
комун ал но опре ма ње, одр жа ва ње путе ва, 
соци јал на зашти та, при мар на здрав стве
на зашти та, пред школ ско обра зо ва ње, и 
шта ти ја знам шта све не? Гото во ништа. 
Дирек тор Мар ко то добро зна, али је без о
бра зан оба шак. Ваљ да по задат ку. 

Ина че, када се буџет општи не Кру па њ 
поде ли са бро јем ста нов ни ка по послед
њем попи су, испа да да сва ки од њих има 
29.000 дина ра. Кад ту рачу ни цу спро ве де те 
у Бео гра ду, цифра је 64.100 дина ра по сва
ком Бео гра ђа ни ну. И шта сад даље да се 
при ча? Сви тре ба да се пре се ли мо у Бео
град, то је ваља да сви ма јасно. Само ћемо 
Јова на Меме до ви ћа оста ви ти на Тари да 
чува стра жу.

Са таквом коор ди на ци јом, са таквим 
чинов ни ци ма какав је дирек тор Мар ко и 
таквом орга ни за ци јом и без о бра злу ком, 
добро смо ми живи. За сада. А мој топао 
савет је да се сели те у Бео град. Јер, цела 
Срби ја може сло бод но да про пад не, али 
Бео град неће. 

Иначе,кадасе
буџетопштине
Крупањподели

сабројем
становникапо

последњем
попису,испада

дасвакиод
њихима29.000
динара.Кадту

рачуницу
спроведетеу

Београду,цифра
је64.100динара

посваком
Београђанину.

Иштасаддаље
дасеприча?

Свитребадасе
преселимоу

Београд,тоје
ваљадасвима

јасно.Само
ћемоЈована
Мемедовића
оставитина
Таридачува

стражу

Крупањумају2019.године
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СРЕМСКИПОЉОПРИВРЕДНИСАЈАМАГРОСИРМ

Одличнапонудамеханизације
идомаћихпроизвода
Дру ги срем ски сајам пољо при вре

де „Агро сирм“ је све ча но отво рен 
у субо ту 8. јуна на Хипо дро му. 

Мани фе ста ци ја је тра ја ла од 8. до 9. 
јуна. Ову мани фе ста ци ју је отво рио 
мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић, иста кав ши да је на њега 
нај ве ћи ути сак оста вио нов про из вод 
„Дубра ве“, модер на при ко ли ца са 
солар ним пане ли ма, која се изво зи у 
цео свет.

– Сма трам да су ова кви про из во ди, 
попут „Дубра ви не“ при ко ли це, будућ
ност Срби је, јер је потреб но да се 
утро ши мање енер ги је, него кад се 
кори сти дизел гори во. Ово ће напра ви
ти рево лу ци ју на срп ском тржи шту. А 
глав ни циљ ова кве мани фе ста ци је је 
упра во то да се про мо ви ше срп ски 
про из вод. Кад смо наја ви ли ИМТ, тад 
је већ кре ну ла трка и на тржи шту су 
поче ле да се коле ба ју цене и сти гли су 
нови про из во ди, рекао је Неди мо вић.

Он је додао да су доне се на и посеб
на пра ви ла за мале про из во ђа че, који 
одсад могу да про да ју сво је про из во де 
на кућ ном пра гу. 

– Они сада више не мора ју да буду 
орга ни зо ва ни као вели ка кла ни ца, већ 
могу да раде на 15 или 20  ква драт них 
мета ра. Одре ди ли смо без бед но сне 
стан дар де за све који желе да про да ју 

Великиизбормеханизације
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сво је про из во де на кућ ном пра гу, пија
ца ма, малим мар ке ти ма у кру гу од 50 
кило ме та ра, навео је мини стар пољо
при вре де. 

Он је наја вио и да је на јесен пла ни
ра но доно ше ње новог пра вил ни ка 
којим ће се уре ди ти про да ја про из во да 
биљ ног поре кла.

– Мали про из во ђа чи, који се баве 
пре ра дом воћа и повр ћа за мале сери
је и коли чи не неће мора ти да буду 
орга ни зо ва ни као инду стри ја, већ само 
да задо во ље без бед но сне кри те ри ју
ме, има ју озна ку ква ли те та од држа ве 
и моћи ће да иза ђу на тржи ште”, иста
као је Неди мо вић.

Бра ни слав Неди мо вић је под се тио да 
држа ва даје суб ве ни цје од 50 посто 
уло же ног нов ца за набав ку опре ме за 
ове про це се.

– За сред ства могу да кон ку ри шу 
мали про из во ђа чи меса, они који има ју 
биљ ну про из вод њу, али и за купо ви ну 
меха ни за ци је. Међу тим, ми има мо још 
један про блем, а то је рад на сна га у 
пољо при вре ди, које је све мање, рекао 
је Неди мо вић.

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер је навео да град на 
Сави, пре све га, одли ку је пољо при вре
да. 

– Сајам је нај ва жни ји дога ђај за 
пољо при вред ни ке, а овде мно го људи 
живи од пољо при вре де. Ова мани фе
ста ци ја се састо ји од два дела, један је 
сајам меха ни за ци је, а дру ги је гастро
сајам где су изла га чи, мали про из во ђа
чи сира, сухо ме сна тих про из во да и 
оста ли доби ли при ли ку да се пред ста
ве и да сво је про из во де пла си ра ју на 
тржи ште у скла ду са пра вил ни ком 
Мини стар ства пољо при вре де. На овај 
начин поку ша ва мо да сео ска дома ћин
ства кре ну у ту мно го зна чај ни ју про из
вод њу. Зато је сајам добро место где се 
ску пе сви про из во ђа чи, пре ра ђи ва чи, 
куп ци, а увек посто је и сајам ске повољ
но сти. Надам се да ће ова мани фе ста
ци ја поста ти тра ди ци о нал на, јер се 
пока за ла као вео ма при влач на, како за 
про из во ђа че, тако и за куп це, рекао је 
Сана дер.

Алек сан дар Алим пић, дирек тор 
Казне нопоправ ног заво да, који је један 
од орга ни за то ра „Агро сир ма“, иста као 

БраниславНедимовић ВладимирСанадер АлександарАлимпић

•Главнициљоваквеманифестацијејеуправотодасепромовишесрпскипроиз
вод,рекаојеминистарБраниславНедимовић
•Надамседаћеоваманифестацијапостатитрадиционална,јерсепоказалакао

веома привлачна, како за произвођаче, тако и за купце, рекао је градоначелник
ВладимирСанадер
•НовпроизводнашегпогонаДубравајесоларнаприколица,којапредстављасво

јеврсниобликреволуцијеунаводњавању,кажеуправникКПЗАлександарАлимпић
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је да је вео ма поно сан на успе шност 
ове мани фе ста ци је.

– Већ ове годи не Сајам се про ши ру је, 
пове ћа ва се број изла га ча. Дра го ми је 
што могу да видим да и гра ђа ни Срем
ске Митро ви це, али и ширег реги о на 
дола зе у посе ту и нала зе за себе нешто 
инте ре сант но. Посеб но ми је дра го и 
што меди ји наци о нал не фре квен ци је, 
поред наших локал них, пре но се ова кве 
дога ђа је што зна чи да ћемо сле де ће 
годи не има ти још већи одзив са нивоа 
чита ве Срби је. Кад је у пита њу про из
вод ни погон Дубра ва, овде се нала зи 
наш нов про из вод  солар на при ко ли ца, 
која пред ста вља сво је вр сни облик 

рево лу ци је у сми слу навод ња ва ња, 
одно сно обез бе ђи ва ња елек трич не 
енер ги је на пољи ма где ју је тешко 
обез бе ди ти. То је „Дубра вин“ нови про
из вод, у наред ном пери о ду можда буде 
још неких, али сада се нада мо добр ој 
про да ји, навео је Алим пић.

Он је додао да је један од при о ри те та 
Казне нопоправ ног заво да ресо ци ја ли
за ци ја затво ре ни ка.

– Затво ре ни ци уче ству ју у про из вод
њи ових при ко ли ца, има мо и обу ке за 
вари о це, бра ва ре. Они су и 90 про це
на та и носи о ци овог посла, сво јим 
радом допри но се да маши не буду 
боље и ква ли тет ни је. Годи шње про да

мо око 150 при ко ли ца и до 50 дрља ча и 
под ри ва ча. Годи ну по годи ну се наша 
про из вод ња шири, про да је мо и у Босни 
и Хрват ској. Под се тио бих да 2015. 
годи не, када сам дошао на чело КПЗа, 
нисмо уоп ште ни има ли про из вод њу, 
рекао је А лим пић.

Поред кул тур ноумет нич ког про гра
ма, „Агро сирм“ је обе ле жио и пра те ћи 
про грам, као што је при пре ма папри ка
ша од гљи ва, вој нич ког пасу ља, котли
ћа, које су посе ти о ци могли бес плат но 
да про ба ју. У неде љу 9. јуна је одр жа на 
и „Фија ке ри ја да” у орга ни за ци ји Коњич
ког клу ба „Срем”.  З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић

Посе ти о ци „Агро сир ма“ су, 
поред вели ког избо ра пољо ме ха
ни за ци је, могли да виде и про ба ју 
про из во де малих про из во ђа ча. 
Јед на од уче сни ца дру гог „Агро
сир ма“ је и Мари ја на Дошен из 
Срем ске Митро ви це, која се бави 
рурал ним тури змом и про из вод
њом дома ће хра не.

–  Нама је ово дру ги пут да се 
пред ста вља мо на сај му. У пону ди 
су овај пут били све жи дома ћи 
про из во ди од воћа: џем од јаго да, 
ком пот од виша ња, слат ко од 
виша ња, соко ви и сиру пи од нане 
и зове . Посе ти о ци нашег штан да 
су има ли при ли ку да се послу же 
кола чи ма и соком. Ово је одлич на 
при ли ка да упо зна мо наше сео
ско дома ћин ство „Милу“ и про из
во де које нуди мо са ширим кру
гом људи, рекла је Мари ја на 

Тако ђе, она је похва ли ла саму 
орга ни за ци ју сај ма и иска за ла 
захвал ност орга ни за то ри ма. 

Домаћиџемовиисокови

МаријанаДошен

Широкапонудадомаћихпроизвода

Коњичкиклуб„Срем“
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30новихраднихместа
Позна ти немач ки трго

вин ски ланац „Лидл“ је 
отво рио свој обје кат 6. 

јуна у Срем ској Митро ви ци. 
Ово је 29. „Лидло ва“ про дав
ни ца у Срби ји. Све ча но пре се
ца ња врп це су учи ни ли гра до
на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер са пред
став ни ци ма „Лидла“. 

– Вели ко ми је задо вољ ство 
што смо отво ри ли трго вин
ски обје кат ком па ни је „Лидл“, 
која  је јед на од нај по зна ти јих 
трго вин ских ком па ни ја у све
ту. Сигур но да је то за нас зна
чај но, пре све га у сим бо лич
ном сми слу да је „Лидл“ као 
озбиљ на ком па ни ја, про це

ни ла да Митро ви ца има пер
спек ти ву, довољ но капа ци те
та, да је довољ но раз ви је на. 
С те стра не, нама је изу зет но 
дра го што је „Лидл“ у Срем ској 
Митро ви ци, а са дру ге стра не 
мислим да смо пока за ли јед
ну вели ку озбиљ ност када 
је у пита њу ова инве сти ци ја 
и оно што је локал на само
у пра ва могла да ура ди. То 
смо ура ди ли у вео ма крат ком 
вре мен ском пери о ду и сигур
но је то један од раз ло га што 
су ова ко брзо дошли у наш 
град. Захва лио бих им се на 
томе, јер сма трам да ће зајед
но са „Стоп шопом“ бити нови 
цен тар трго ви не у Срем ској 
Митро ви ци по свим европ
ским стан дар ди ма. Мислим да 
ће Митров ча ни бити задо вољ
но цена ма и њихо вом пону
дом, рекао је гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер.

Пред став ни ца ком па ни је 
„Лидл“ Јеле на Шпа но вић је 
наве ла да ће буду ћи потро
ша чи у „Лидло вом“ про дај ном 
објек ту моћи да нађу одли чан 
однос ква ли те та и цене, али и 
једин ствен асор ти ман. 

–Захва ли ла бих се и локал
ној само у пра ви и свим нашим 
локал ним парт не ри ма на 
реа ли за ци ји овог про јек та. У 
Срем ској Митро ви ци, као и 
у оста лим рад ња ма је запо
сле но 30 рад ни ка, а тај број 
се може пове ћа ти и зави си ће 
од про ме та и усло ва, рекла је 
Јеле на Шпа но вић.

З.Поповић

Пресецањеврпце

ЈеленаШпановићВладимирСанадер

Отварање„Лидла“
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ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ“:ОБЕЛЕжЕНСВЕТСКИДАНЗАШТИТЕжИВОТНЕСРЕДИНЕ

Бирамдарециклирам

У сре ду 5. јуна одр жа
на је мани фе ста ци ја 
„Свет ски дан зашти те 

живот не сре ди не“, чији су 
орга ни за то ри Јав нокому
нал но пред у зе ће „Кому на
ли је“ и „Еко  про јект тим“. 
На мани фе ста ци ји је одр жа

но так ми че ње деце основ
них шко ла са тери то ри је 
Срем ске Митро ви це, чија 
је тема раз два ја ње отпа да 
кроз кре а тив не и забав не 
игре. Музич ки део хора су 
обе ле жи ли насту пи деч јег 
хора „Вивак“ и Кул тур ног 

цен тра Мар тин ци. 
– Ово је шеста годи

на да ЈКП „Кому на ли је“ у 
сарад њи са Гра дом Срем
ска Митро ви ца орга ни зу је 
так ми че ње и дру же ње за 
децу школ ског узра ста, како 
бисмо обе ле жи ли Свет ски 

дан зашти те живот не сре
ди не. Ове годи не уче ству је 
10 шко ла са 60 уче сни ка, 
што зна чи да се сва ке годи
не број уче сни ка пове ћа ва. 
Кроз игру, песму и дру же ње 
поку ша ва мо да нашим нај
мла ђим сугра ђа ни ма при

Такмичењеученика

Прва обу ка у окви ру 
про јек та „Срем ска 
Митро ви ца – град без 

непли ва ча“ је завр ше на 7. 
јуна на базе ну у Послов но
спорт ском цен тру „Пин ки“. 
Уче ни ци тре ћих раз ре да 
основ них шко ла при град
ских насе ља су, после сед
мо ме сеч не обу ке, пока за ли 
шта су нау чи ли. Успе шни 
су доби ли дипло ме и на 
поклон нао ча ре за пли ва ње. 

– На радост, пре све
га све га наших нај мла ђих 
сугра ђа на, роди те ља и нас 
из Град ске упра ве, који смо 
заду же ни за орга ни за ци
ју овог про јек та у сарад њи 
са ПСЦ „Пин ки“ и госпо ди
ном Гаври ло ви ћем, глав ним 
коор ди на то ром, инструк то
ром пли ва ња, ми смо од ове 
школ ске годи не орга ни зо ва
ли обу ку деце непли ва ча. 
Могу рећи да је овај про је
кат је одлич но реа ли зо ван, 
а он ће се сле де ће школ ске 

годи не и наста ви ти, рекао је 
начел ник Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спо
рт Или ја Недић.

Алек сан дар Гаври ло вић, 
инструк тор пли ва ња, навео 

је да је овај про је кат одлич
на при ли ка за децу која до 
сада нису има ла могућ но сти 
да нау че да пли ва ју.

– Пла ни ра мо да у наред
ном пери о ду овај про је кат 

зажи ви и да се успе шно реа
ли зу је. Деца са села досад 
нису има ла при ли ку да 
орга ни зо ва но уче пли ва ње. 
Захва љу ју ћи локал ној само
у пра ви, Спорт ском саве зу и 

ПСЦ„ПИНКИ“

Митровицабезнепливача
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ЦАРСКАПАЛАТА

Научнискуподеловању
ЋирилаиМетодија

Науч ни скуп „Дело ва
ње Ћири ла и Мето ди ја 
на под руч ју Пано ни

је посто ја ње хри шћан ског 
кон ти ну и те та на про сто ру 
Сре ма од IX до XIII века“ одр
жа но је 4. јуна у Цар ској пала
ти у орга ни за ци ји Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка Срем ске 
Митро ви це. На науч ном ску пу 
су гово ри ли струч ња ци из ове 
обла сти као што је др Мајкл 
Вер нер са Уни вер зи те та у 
Олбе ни ју, др Пери ца Шпе
хар и др Миро слав Вујо вић 
са бео град ског Фило зоф ског 
факул те та. Љуби ша Шула ја, 
дирек тор Заво да за зашти ту 
спо ме ни ка Срем ске Митро
ви це је рекао да је позна то да 
је дело ва ње Мето ди ја била 
посеб но изра же на на овим 
про сто ри ма. 

– С обзи ром на то да се 
ради о пери о ду о ком има мо 
вео ма мало сачу ва них писа
них пода та ка, циљ нашег 
науч ног ску па је да се изне

се оно што је досад позна то 
о дело ва њу Све тог Мето ди ја, 
али и да се под стак не науч
на јав ност на даља истра жи
ва ња, јер је ова тема пома ло 
била скрај ну та. На тај начин 
би се дошло до поу зда ни јих 
пода та ка о томе какав је траг 
оста вио на овим про сто ри ма. 
Зна се да је био поста вљен за 
епи ско па Сир ми ју ма, рекао је 
Љуби ша Шула ја.

Он је додао и да посто је 
прет по став ке где је сахра њен 
Мето ди је, али нема поу зда
них пода та ка. У науч ној јав
но сти се воде поле ми ке о тој 
про бле ма ти ци. 

Док тор Мајкл Вер нер је 
навео да је у свом изла га њу 
спо јио касну анти ку и сред њи 
век на овом науч ном ску пу.

– На тај начин ћемо виде ти 
коју уло гу је оди грао Сир ми
јум у том сми слу. Гра ђа ни би 
мора ли зна ти за важност Сир
ми ју ма на тлу Бал ка на па и 
Срби је, навео је Вер нер.

Док тор Миро слав Вујо вић је 
иста као да и поред тога што у 
исто риј ским изво ри ма и путо
пи си ма у пери о ду једа на е стог 
и два на е стог века па и три
на е стог века спо ми њу крста
шки похо ди, у ства ри пра вих 
пода та ка о нашим про сто ри
ма у том кон тек сту има вео ма 
мало.

– Сва ки фраг мент о кре та
њу ходо ча сни ка и крста ша, 
који су ишли од севе ро за па
да Евро пе Угар ском је вео ма 
важно. Угар ска је при ми ла 
Хри шћан ство кра јем X и у 
XI веку и поста је тери то ри ја 
пре ко које запад ња ци радо 
пре ла зе и бива ју подр жа ни 
од локал не вла сти. Они се 
кре ћу доли ном Саве коју пре
ла зе код Бео гра да, а пре ма 
Бра ни че ву се ходо ча снич ки 
пут наста вља. Пра ће ње тих 
пода та ка је вео ма зна чај но за 
даља истра жи ва ња, рекао је 
Миро слав Вујо вић.

З.Поповић

Сапредавања

ЉубишаШулаја МајклВернер МирославВујовић

бли жи мо зна чај зашти те 
живот не сре ди не и одла га
ње и селек то ва ње кому нал
ног отпа да. Ове годи не су 
пред ви ђе не и награ де свим 
уче сни ци ма, а нај бо ља еки
па ће доби ти пехар, рекао је 
дирек тор ЈКП „Кому на ли је“ 
Радо слав Јевре мо вић.

Прво место је осво ји ла 
Основ на шко ла „Три ва Вита
со вић Лебар ник“ из Лаћар
ка, дру го ОШ „Јован Попо
вић“ из Срем ске Митро ви це, 
а тре ћи су били уче ни ци ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“ из 
Мар ти на ца. Сви уче сни ци 
су доби ли на поклон спорт
ску опре му.  З.Поповић

РадославЈевремовић

ПСЦ „Пин ки“ то је сада омо
гу ће но. Око 65 уче ни ка је 
уче ство ва ло у овој обу ци и 
већи на је и успе шно завр
ши ла овај про грам, навео је 
Гаври ло вић. З.Поповић
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ЛЕПШИИЗГЛЕДПУТИНАЦА

Радовиисанација
инфраструктуре
У Путин ци ма, испред 

Хра ма архан ге ла 
Гаври ла, асфал ти ран 

је пар кинг про стор повр ши
не пре ко 250 ква драт них 
мета ра. У ово рум ско село у 
про те клом пери о ду је мно
го уло жен, да поме не мо 
пешач кобици кли стич ку ста
зу од Жар ков ца до Пути на
ца, у окви ру пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња, потом радо ве 
на пут ној инфра струк ту ри, 
али и изград њи и сана ци ји 
обје ка та обра зов них уста но
ва, отва ра ње врти ћа и адап
та ци ју амбу лан те.

 – Овај пар кинг нам доста 
зна чи, прво због бољег пар
ки ра ња ауто мо би ла оних 
који дола зе у храм, јер је ту 
рани је била земља, па када 
пада киша било је доста воде 
и бла та, а затим и  због леп
шег изгле да овог дела села. 
Овде има 15 пар кинг места, 
ми пла ни ра мо поста вља
ње и жар ди ње ра са цве ћем 
како би спре чи ли пар ки ра ње 
ками о на, али и улеп шао про
стор око цркве, буду ћи да је 
ово јед на од нај леп ших цркви 
у рум ској општи ни – исти че 
Бран ко Ман дић, пред сед ник 
Саве та МЗ Путин ци.

Он дода је да се у селу тре
нут но врше и заме не дрве
них са бетон ским бан де ра ма.

 – Заме ни ли смо већ део 

посто је ћих, а када ура ди мо и 
пет на е стак пре о ста лих, биће 
поста вље но око 70 бетон
ских бан де ра. Савет МЗ је 
вео ма акти ван, а локал на 
само у пра ва и пред сед ник 
Општи не нас подр жа ва ју у 
напо ри ма да подиг не мо ква
ли тет живо та Путин ча на. 
У том циљу, тре ба ло би да 
ради мо Косов ску ули цу која 
је доста про мет на, а има и 
вели ки број изла за ка у њиве. 

Прво ћемо наси па ти ризлу, 
а потом ради ти про је кат 
асфал ти ра ња у дужи ни од 
око 1,2 кило ме тра. Оста је 
једи на неас фал ти ра на ули ца 
у Путин ци ма, око 120 мета ра 
коло во за у Желе знич кој ули
ци – каже  Ман дић.

Про то је реј Радо мир Клин
цов је изра зио захвал ност 
локал ној само у пра ви на 
уре ђе њу пар кин га и побољ
ша њу изгле да дела ули це 

у којој је Храм архан ге ла 
Гаври ла.

 – Овај храм се после 
дужег пери о да запу ште но
сти, обна вља и дожи вља
ва свој духов ни пре по род. У 
том окви ру је и асфал ти ра
ње овог пар кин га, који пуно 
зна чи свим вер ни ци ма који 
овде дола зе, а зајед нич ки 
циљ нам је да има мо село за 
понос – каже про то је реј.

С.Џ.

Храм архан ге ла Гаври ла у Путин ци
ма сази дан је 1855. годи не и дуго је 
био запу штен, али је сада, вели ким 
радо ви ма на рено ви ра њу, један од нај
леп ших у рум ској општи ни.

 – Храм смо ком плет но рено ви ра ла 
спо ља, као и дво ри ште, али има још 
доста посла уну тра. Пла ни ра мо чишће
ње ико но ста са и за то ће нам тре ба ти 
око 20.000 евра, а потом сле ди осли ка
ва ње хра ма, пошто је храм поно во 
мал те ри сан. Рађе не су и нове инста ла
ци је, иде мо редом, прво чисти мо ико
но стас, осли ка ва мо зидо ве, а потом 
под. Кад је под у пита њу, план је да 
поста ви мо гра нит или мер мер, а већ је 
ура ђе но под но гре ја ње и пре се че на 
вла га. На кра ју ћемо ста ви ти сто ло ве, 
јер је храм у барок ном сти лу, не може 
да оста не без сто ло ва. Када се све 
завр ши, мислим да ће ово бити један 
од нај леп ших хра мо ва у рум ској општи

ни – исти че про то је реј Радо мир Клин
цов.

Рено ви ра ње хра ма је реа ли зо ва но 
добро вољ ним при ло зи ма вер ни ка и 
лич ним сред ста ва цркве. У уну тра
шњо сти хра ма про то је реј Клин цов нам 
пока зу је вели ки поли је леј, цркве ни 
лустер са 60 сија лич них места, који је 
поклон кума хра ма. Наја вљу је још 
таква два, по један за олтар и торањ. 

– Ова кве цели ва о ни це нема у рум
ској општи ни, донео сам је из Укра ји не. 
Пред сто ји нам и изра да моза и ка Бого
ро ди це са Хри стом, изнад јужних вра та 
са спољ не стра не, и то је дона ци ја 
кума – каже про то је реј.

Радо ви на ком плет ној обно ви Хра ма 
архан ге ла Гаври ла у Путин ци ма иду 
спо ро, зато што се пошту је дина ми ка 
радо ва, како се, због жур бе, не би 
довео у пита ње ква ли тет реа ли зо ва них 
радо ва.

ХрамархангелаГаврила

РадомирКлинцовиБранкоМандић

ЦрквауПутинцима
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УПВО„ПОЛЕТАРАЦ“

Уписано240малишана
Захва љу ју ћи отва ра њу нових врти

ћа у гра ду, као и неким сели ма 
рум ске општи не, ове годи не по 

окон ча њу упи са, „испод црте“ је било 
све га два де се так мали ша на, док их је 
рани је било пре ко 100. Раз ло зи због 
којих нису упи са ни су тех нич ке при
ро де и одно се се на непот пу ну доку
мен та ци ју, неис пу ња ва ње свих усло
ва потреб них за упис, нека деца нису 
при ми ла вак ци не, као и чиње ни це да 
неки ма пре би ва ли ште није у рум ској 
општи ни.

Радо слав Машић, дирек тор УПВО 
„Поле та рац“ исти че да су гру пе цело
днев ног борав ка фор ми ра не у гра ду, 
као и Добрин ци ма, Путин ци ма и Пла
ти че ву. При сти гло је 260 при ја ва за 
вас пит не гру пе у гра ду, а нај ви ше за 
гру пе јасле ног узра ста, дакле, деце 
рође не 2018. годи не (74 дете та) и 
2017. годи не (73 дете та).

При ли ком фор ми ра ња вас пит них 

гру па Коми си ја се води ла пра вил ни
ком о усло ви ма за при о ри те те упи са, 
Зако ном о пред школ ском вас пи та њу 
и обра зо ва њу и пра вил ни ком о усло
ви ма за бес пла тан бора вак деце у 
врти ћи ма. После пре гле да цело куп не 
доку мен та ци је, упи са но је 240 деце и 
то сва деца из јасле ног узра ста, а од 
деце рође не 2017. годи не додат но је 
упи са но четво ро, који се нису упи са ли 
про шле годи не.

 – Пре о ста лих 20 и није кла сич на 
листа чека ња, јер се ради о тех нич ком 
неис пу ња ва њу усло ва за упис. Могли 
бисмо при ми ти и децу која нису вак ци
ни са на, ако то ура де, тако да би неу
пи са них оста ло десе так мали ша на. То 
је резул тат про ши ре ња наших капа ци
те та. Отво ри ли смо у Путин ци ма две 
вас пит не мешо ви те обда ни шне гру пе, 
у гра ду пет гру па  од тога три јасле

ног узра ста и две мешо ви те гру пе, и 
у Пла ти че ву три гру пе. Ове годи не у 
Путин ци ма има мо упи са но 61 дете, а 
у Пла ти че ву смо упи са ли 82 дете та – 
гово ри за наше нови не дирек тор Уста
но ве, Радо слав Машић.

Под се ћа мо, за све упи са не мали ша
не, и ове годи не вртић је пот пу но бес
пла тан. Наја вљи ва на је и изград ња 
дру ге фазе врти ћа „Коц ки ца“, план је 
готов и посла та је сва кон курс на доку
мен та ци ја, тако да се чека одго вор.

– Нама сле ди од 2021. годи не 
рефор ма, а иде се на мањи број деце у 
гру па ма, дру га чи је кори шће ње соба и 
про сто ра, тако да ће нам и ово про ши
ре ње бити потреб но. Без бед ност деце 
у врти ћу је подиг ну та на виши ниво, јер 
деца ниг де нема ју при ступ еко ном ским 
сао бра ћај ни ца ма – каже  Радо слав 
Машић. С.Џакула

ДиректорРадославМашић

НовивртићуПлатичеву

АНИП„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“

ЗлатнаплакетауБачкојТополи
При прем ни састав АНИП „Бран ко 

Ради че вић“ из Руме је, на 58. Музич ком 
фести ва лу деце Вој во ди не, у кате го ри ји 
виших раз ре да осво јио Злат ну пла ке ту. 
Музич ки фести вал је одр жан 2. јуна у 
Бач кој Топо ли, а у две узра сне кате го
ри је, нижих и виших раз ре да, так ми чи ло 
се пре ко 1.500 деце из целе Вој во ди не.

Мла ди рум ски фол кло ра ши су се 
пред ста ви ли новом коре о гра фи јом под 
нази вом  „Пој сла ву ју гору ми рас по јуј“, 
која пред ста вља сплет ига ра из око ли не 
Ниша.

Тако ђе, спе ци јал на награ да на 58. 
Музич ком фести ва лу деце Вој во ди не 
при па ла је  Народ ном  орке стру АНИП 
„Бран ко Ради че вић“. С.Џ.

АНИП„БранкоРадичевић“уБачкојТополи
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На под руч ју рум ске општи не током 
маја је пало око 200 лита ра кише 
по ква драт ном метру, а пада ви не 

су наста вље не и у јуну. Зато је земљи ште 
заси ће но водом, а на мањим повр ши на
ма вода лежи на дело ви ма пар це ла.

Пше ни ца се нала зи у фаза ма од пре
цве та ва ња до почет ка млеч не зре ло сти. 
Еви дент но је при су ство фуза ри ју ма, јер 
је услед честих пада ви на, у вре ме цве та
ња, тешко било зашти ти усе ве. 

– Уочи ли смо и поја ву виро за. Након 
ста би ли за ци је вре ме на и пора ста тем пе
ра ту ре, за оче ки ва ти је јачу поја ву боле
сти листа и ста бла, тако да пре по ру чу
јем чест оби ла зак пар це ла и, уко ли ко је 
потреб но, при ме ну мера зашти те – исти
че Горан Дроб њак, струч ни савет ник у 
Пољо при вред ној струч ној слу жби Рума.

Куку руз се нала зи у фази седам до 
осам листо ва и очи глед но је да су биљ ке 
ниже у пора сту у одно су на фазу раз во ја. 
Са пора стом тем пе ра ту ре попра вио се и 
изглед усе ва који доби ја ју там ни ју зеле
ну боју.

Соја која је засе ја на у опти мал ним 
роко ви ма сетве се нала зи у фази тре ће 
тро ли ске, сун цо крет је пред фазом буто
ни за ци је, а шећер на репа пред фазом 

затва ра ња редо ва. Са пора стом тем пе
ра ту ре и пре стан ком пада ви на се оче ку је 
интен зив ни ји пораст усе ва, али и усло ви 
за поја ву боле сти.

Код сун цо кре та је већ уоче но при су
ство пле ме ња че. Упр кос тешким вре мен
ским усло ви ма, пољо при вред ни ци су на 
нај ве ћем делу повр ши на, ипак успе ли да 
оба ве зашти ту усе ва од коро ва.

 С.Џ.

Водананекимпарцелама

УЧЕНИЦИПОКЛОНИЛИИКОНУПОЛИЦИЈСКОЈСТАНИЦИ

Традицијадаривања

У холу Поли циј ске ста ни це Рума, од 
6. јуна се нала зи ико на Све те Тро
ји це. Све та Тро ји ца или Духо ви су 

сла ва Мини стар ства уну тра шњих посло
ва Срби је, а ову изу зет но лепу ико ну су 
изра ди ли и Поли циј ској ста ни ци покло
ни ли, уче ни ци 3/3 раз ре да  ОШ „Душан 
Јер ко вић“ из Руме. 

Пре но што је ико на пре не та у Поли
циј ску ста ни цу, уче ни ци, пред став ни ци 
шко ле и поли ци је, у Цркви Сила ска Све
тог Духа на апо сто ле  су при су ство ва ли 
њеном осве ће њу.

По пре да ји ико не Све те Тро ји це, уче
ни ке и настав ни ке је поздра вио Влат ко 
Тадић, мајор, начел ник Поли циј ске ста
ни це у Руми. Потом је за њих орга ни зо
ван и кок тел и раз гле да ње поли циј ског 
возног пар ка.

–  Част нам је да при ми мо овај поклон, 
пого то во што су ико ну деца сама ради
ла, а до сада нисмо има ли сли ку све ца 

којег сла ви мо. Исти чем да има мо добру 
сарад њу са свим основ ним шко ла ма, 
а пого то во са ОШ „Душан Јер ко вић“. 
Деца ове шко ле су већ покла ња ли ико не 
неким уста но ва ма у Руми, а ја мислим да 
је ова коју смо ми доби ли, нај леп ша до 
сада – иста као је Тадић.

Веро у чи тељ у овој шко ли Коста Стје
па но вић је рекао да је ова иде ја наста ла 
пре шест годи на, а прву ико ну, са сво јим 
уче ни ци ма је ура ди ла учи те љи ца Ната
ша Ста нић, идеј ни тво рац ова квог дари
ва ња.

 – То је сада поста ла тра ди ци ја, да 
раде ико не уче ни ци четвр тих раз ре да. 
Од про шле годи не уче ни ци то раде и у 
дру гим шко ла ма, а ове смо има ли и изло
жбу ико на у којој је уче ство ва ло 11 шко
ла. Ту су уче ство ва ле и шко ле из Срем
ске Митро ви це и Срем ских Кар ло ва ца. 
Лане и ове годи не смо ико не покло ни ли 
локал ној само у пра ви, чија је сла ва Сте

фан Дечан ски, Зави чај ном музе ју и Град
ској библи о те ци – рекао је веро у чи тељ. 

– Ико на Све те Тро ји це је ура ђе на 
колаж тех ни ком, а ради ли смо је око два 
и по месе ца. Сви уче ни ци из оде ље ња су 
уче ство ва ли у изра ди и сва ко је дао свој 
допри нос. Ради ли смо на часо ви ма веро
на у ке и ликов не кул ту ре, уз помоћ веро
у чи те ља, настав ни це ликов ног Алек
сан дре Стан ко вић Јова но вић и наше 
учи те љи це Гор да не Сто ја нац – каже за 
наше нови не, уче ни ца Иси до ра Видо вић.

Њен дру гар Алек сан дар каже да изра
да ико не није била лака. 

– Осе ћа ли смо задо вољ ство када смо 
виде ли како наш рад напре ду је. Дого ва
ра ли смо се, дру жи ли и може мо да каже
мо да смо вео ма поно сни на наш зајед
нич ки рад –  исти че Алек сан дар Прен тић 
и дода је, да су   ико ну ради ли пева ју ћи 
песме, као што је „Са Косо ва зора сви ће“ 
и „Мари ја слав на“. С.Џ.

Гостиидомаћинииспредиконе

УСЕВИУРУМСКОЈОПШТИНИ

Земљиштезасићеноводом

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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НЕМАЧКИКУЛТУРНИЦЕНТАР„ШИЛЕР”

Говорителинемачки?
Удру же ње „Немач ки кул тур ни 

цен тар Шилер“ зва нич но је осно
ва но 5. сеп тем бра 2014. годи не. 

Иде ја да се осну је ово Удру же ње је 
поте кла од Дра га не Сан трач, која ја је 
и носи лац функ ци је пред сед ни ка. 

 Глав ни мотив за осни ва ње Удру же
ња је био тај што нисам могла да се 
запо слим. Ја сам сту ди ра ла немач ки 
језик и књи жев ност, нисам хте ла да 
идем одав де, па сам раз ми шља ла шта 
и како бих ради ла при ват но. У раз го во
ру са при ја те љи ма, дошли смо на иде
ју да осну је мо Удру же ње за него ва ње, 
кул ту ру и тра ди ци ју немач ког јези ка. 
То је био и начин да се пове жу срп ски 
и немач ки језик. Да при бли жи мо нама 
немач ки језик, кул ту ру, оби ча је, као и 
њима наше при ча Дра га на Сан трач.

Како је про те кло прет ход них пет 
годи на и на којим про јек ти ма су били 
анга жо ва ни, обја шња ва нам Дра га на.

 Пре вас ход но смо се ори јен ти са ли 
на уче ње немач ког јези ка за све узра
сте, и то од деце ста ро сти девет, десет 
годи на, све до одра слих осо ба до 60 
годи на. Ради ли смо и неке про јек те и 
то уз помоћ Покра јин ског секре та ри ја
та, први про је кат су били ста ри зана
ти, када смо наше радо ве изла га ли на 
ново го ди шњем Етноваша ру, изра да 
народ них ношњи и то немач ких, уче
ство ва ли смо као гости на „Штру дла
фе сту” у Срем ској Митро ви ци. Ја сам 
као гост била у Субо ти ци у немач ком 

Народ ном саве зу и госто ва ла у про
гра му Радио Субо ти це. У Сом бо ру сам 
била у Удру же њу Нема ца „Гер хард”, 
упо зна ла сам и пред сед ни ка немач ког 
Наци о нал ног саве та. Сту пи ла сам са 
њима у кон такт, као и са Удру же њем 
из Субо ти це и они су ме позва ли на 
осни ва ње Удру же ња и то аустриј ског, 
за него ва ње немач ког јези ка. То удру
же ње се бави шире њем немач ког јези
ка на тери то ри ји Вој во ди не и Срби је 
и пре две годи не поста ла сам њихов 
члан  дода је је Дра га на.

 Шиђа ни кори сте услу ге овог Удру
же ња, али мали број зна за наше 
посто ја ње. Они зна ју за мене и да ја 
држим часо ве немач ког јези ка. Дола зе, 
рас пи ту ју се, пого то во када су кур се ви 
јези ка у пита њу. Нема мо неку рекла
му, већ то иде све усме но. Што се тиче 
кур се ва, они су поде ље ни на основ ни 
А1 и А2, то је за почет ни ке који желе да 
нау че нешто основ но. За оне који желе 
да иду у ино стран ство, њима тре ба Б1 
или Б2 ниво зна ња немач ког јези ка. 
Ради мо и са шко лар ци ма, а дола зе и 
људи по потре би. Држе се инди ви ду
ал ни часо ви или гру пе од осам пола
зни ка. До сада је, за ових пет годи на, 
њих око 100 про шло кроз кур се ве  
наста ви ла је Дра га на.

Три годи не уна зад има мо подр шку 
и локал не само у пра ве. Упра во су нас 
подр жа ли у про јек ту који се одно си 
на децу. Пла ни ра мо да орга ни зу је мо 
ради о ни це пре ко лета, док су деца на 
рас пу сту. То ће бити уче ње немач ког 
јези ка кроз игру. Ради о ни це ће бити 
темат ске, један дан да се учи из исто
ри је, дру ги из гео гра фи је, ликов ног...  
рекла је Дра га на Сан трач.

И за крај, оста ла је јед на зани мљи
ва инфор ма ци ја. Ради се о осни ва њу 
Швап ске етнокуће. Пла ни ра но је да 
се то ура ди уз помоћ неких удру же
ња из Срби је, Вој во ди не и Немач ке , 
а та кућа би се нала зи ла у Шиду или у 
њего вој око ли ни. Д.П.

ДраганаСантрач

БИЦИКЛИСТИЧКАТРКА

УлицамаСавеШумановића
Током јуна, у шид ској општи ни одр

жа ће се две бици кли стич ке трке. 
Два де се та, јуби лар на трка „Ули ца

ма Саве Шума но ви ћа”, коју орга ни зу је 
бици кли стич ки клуб „Шид” одр жа ће се 
16. јуна. Ста рт и циљ је испред Кул тур но
обра зов ног цен тра, а рута ће бити Кара
ђор ђе ва ули ца, ули ца ма Све тог Саве и 
Саве Шума но ви ћа, да би се наста ви ло 
Ули цом Цара Лаза ра до Кул тур нообра
зов ног цен тра.

Тај круг је у дужи ни око 2.600 мета ра, а 
вози ће се чети ри трке. Прво кре ћу мла ђи 
поле тар ци, поле тар ци, каде ти и на кра ју 
јуни о ри и сени о ри, који ће вози ти нај ду жу 
трку у дужи ни од 78 кило ме та ра. Подр
шку за одр жа ва ње овог так ми че ња дали 
су Општи на Шид, Спорт ски савез општи
не Шид, Тури стич ка орга ни за ци ја Шид и 
број ни спон зо ри.

За 28. јун пла ни ра се дру га бици кли
стич ка трка, тако ђе у орга ни за ци ји БК 
„Шид”, када ће се орга ни зо ва ти шам пи
о нат Срби је у вожњи на хро но ме тар, на 
путу Ерде викКуку јев циЕрде вик.

Д.П.
Прошлогодишњатрка„УлицамаСавеШумановића”
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КУЛТУРНООБРАЗОВНИЦЕНТАРШИД

Почињешидско
Културнолето
Шиђа ни су 

нави кли да 
им током лет

њих дана Кул тур
нообра зов ни цен
тар при пре ми богат 
про грам. Нарав но, и 
ове годи не оче ку ју их 
садр жа ји у који ма су у 
про те клим годи на ма 
уче ство ва ли и ужи
ва ли. Биће и неких 
зна чај ни јих про ме на, 
о који ма нам гово
ри дирек тор КОЦа 
Срђан Мале ше вић.

 У наред ном пери
о ду, прво што је на 
про гра му су „Јастре
би ће ви књи жев ни 
сусре ти”, које орга
ни зу је мо зајед но 
са Општи ном Шид, 
Месном зајед ни цом Ваши ца, 
књи жев ним клу бом „Бла го је 
Јастре бић”. Сусре ти ће бити 
орга ни зо ва ни 14. и 15. јуна у 
Ваши ци. Доћи ће доста писа
ца из окру же ња, а са при год
ним про гра мом ћемо насту па
ти и у основ ној шко ли у овом 
селу,  и у Ловач ком дому, где 
ће бити дру ги део тих сусре
та. У про гра му ће уче ство ва ти 
и Срп ско кул тур ноумет нич ко 
дру штво „Све ти Сава” и деца 
из месне шко ле  каже Мале
ше вић.

Актив но сти КОЦа се наста
вља ју 28. јуна, на Видов дан, 
када ће се одр жа ти „Видов
дан ски сусре ти фол кло ра “.

 Гости ће нам бити кул
тур ноумет нич ка дру штва из 
Репу бли ке Срп ске, Хрват ске, 
као и из Маке до ни је. Биће 
зани мљив дефи ле свих уче
сни ка кроз град, а после тога 
биће орга ни зо ван вели ки кон
церт на Тргу. Ове годи не кре
ће мо и са Гита ри ја дом, на 
којој ће уче ство ва ти бен до ви 
са тери то ри је Шида. Гита ри
ја да ће бити хума ни тар ног 
карак те ра, поку ша ће мо да 
ску пи мо новац за нашег при
ја те ља Дар ка Кутла чи ћа, који 
је све ове годи не уче ство вао 
са људи ма из КОЦ а у орга
ни за ци ји Кул тур ног лета. То 
је хеви метал дан, бен до ви 
ће се одре ћи свог хоно ра ра 
у корист Дар ка. Поку ша ће
мо да уз про да ју пића и неке 
спон зо ре, саку пи мо што више 

сред ста ва за њего во лече ње. 
Гита ри ја да ће се одр жа ти 29. 
јуна  наста вља Мале ше вић. 

После тога сле де књи жев
не вече ри четврт ком, у Музе ју 
наив не умет но сти „Или ја нум”. 
Биће неко ли ко позо ри шних 
пред ста ва, и то све до почет
ка авгу ста, када почи ње Деч је 
кул тур но лето. 

 Деч је кул ту р но лето ће 
тра ја ти пет дана и на њега ће 
се надо ве за ти Шид ско кул
тур но лето. Ове годи не неће 
бити толи ко дуго, као што 
су Шиђа ни нави кли, већ смо 
гле да ли да то све буде „спа
ко ва но” у ква ли тет и да тра
је девет дана. Оста ју дани, 
одно сно вече ри посве ће не 
Син ђи, Етнодан, кон церт јед
ног кул тур ноумет нич ког дру
штва, Дан вина... Пред 19. 
август има ће мо там бу ра ше, 
а за сам 19. август неће бити 
неког спе ци јал ног кон цер та, 
већ гра ђа ни, око 22 часа могу 
да оче ку ју ватро мет. Мали 
смо ми град, да би јед на таква 
мани фе ста ци ја дуго тра ја ла 
 поја снио је дирек тор Кул тур
нообра зов ног цен тра Срђан 
Мале ше вић. 

По завр шет ку Шид ског кул
тур ног лета, насту па пау за 
од две неде ље, затим, у сеп
тем бру биће орга ни зо ва ни 
„Вишњи ће ви дани”, што је 
сва ка ко јед на од зна чај них 
про ме на у кален да ру кул тур
них деша ва ња Општи не Шид.

Д.Попов

СрђанМалешевић

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“
финансирасеизбуџетаОпштинеШид.Ставовиизнетиуподржаноммедијском

пројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Град ска библи о те ка „Ата
на си је Стој ко вић“ Рума рас
пи са ла је нови књи жев ни 
кон курс „Ата на си је Стој ко
вић“ који се одно си на први,  
нео бја вљи ван роман на срп
ском јези ку. Пра во на уче шће 
има ју ауто ри из Срби је, али 
и они који живе у ино стран

ству, а пишу на срп ском јези
ку. При ја ве на кон курс и руко
пи си могу се доста вља ти до 
30. сеп тем бра, а потом ће 
при сти гле руко пи се оце њи ва
ти тро чла ни жири, који чине 
један књи жев ник, један књи
жев ни кри ти чар и пред став
ник Град ске библи о те ке. С.Џ.

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

Књижевниконкурс

ОШ„ТРИВАВИТАСОВИЋЛЕБАРНИК“

Сајамнауке
У поне де љак, 10. јуна у 

Основ ној шко ли „Три ва 
Вита со вић Лебар ник“ 

одр жан је Сајам нау ке, који је 
део про јек та „Зна ње се шири, 
а незна ње спре ча ва“. Ова 
мани фе ста ци ја је наста ла као 
резул тат сарад ње Цен тра за 
еко ном ско уна пре ђе ње Рома, 
ОШ „Три ва Вита со вић Лебар
ник“ из Лаћар ка и Удру же ње 
гра ђа на „Соли дар ност“. Про
је кат је подр жа ла Кан це ла ри ја 
за људ ска и мањин ска пра ва 
Репу бли ке Срби је, а циљ је да 
се нау ка пред ста ви на један 
инте ре сан тан начин. На Сај
му су се пред ста ви ли уче ни ци 
ОШ „Три ва Вита со вић Лебар
ник“, Сред ње тех нич ке шко ле 
„Нико ла Тесла“ и Пре храм
бре ношумар ске и хемиј ске 

шко ле из Срем ске Митр о ви це. 
Дирек тор ка лаћа рач ке шко ле 
Ната ша Зец је рекла да веру је 
да ће овај дога ђај поста ти тра
ди ци ја. 

– Нау ка мора пра ти ти савре
ме ни тренд, а ми жели мо да 
деци то и при ка же мо. Ово је 
лепа при ли ка за дру же ње и 
раз ме њи ва ње иску ста ва међу 
уче ни ци ма. На Сај му су обу
хва ће не и дру штве не и при
род не нау ке и њихо ва коре ла
ци ја, рекла је Ната ша Зец.

Сла ђа на Тео до ро вић из 
Цен тра за еко ном ско осна жи
ва ње Рома је наве ла да се у 
окви ру про јек та нала зе три 
актив но сти.

– Поред Сај ма нау ке, биће 
одр жа не и ради о ни це посве
ће не здра вљу, као и пред ста
вља ње позна тих лич но сти 
ром ске наци о нал но сти и то ће 
се реа ли зо ва ти у сеп тем бру, 
наве ла је Сла ђа на. 

Настав ник Сред ње тех нич ке 
шко ле „Нико ла Тесла“ Ђор ђе 
Крсма но вић је са сво јим ђаци
ма пред ста вио неко ли ко уре
ђа ја које су зајед нич ки напра
ви ли.

– С обзи ром на то да се 
Сајам одр жа ва напо љу, нисмо 
у могућ но сти да пока же мо баш 
све што смо пред ви де ли. Цео 
наш рад се засни ва на микро
кон тро ло ри ма, пра ви мо хар
двер и софт вер и из иску ства 
знам да је деци то зани мљи во. 
Доне ли смо виси но мер на сен

зор, солар ни пози ци о нер, као 
и јед ну рекла му да бисмо илу
стро ва ли како се данас пра
ве модер не рекла ме, рекао је 
Крсма но вић.

Уче ник тре ће годи не Пре
храм бе ношумар ске и хемиј
ске шко ле Ненад Бабић је 
рекао да је овај дога ђај добар 
због тога што се деци може 
при ка за ти нау ка на један дру
га чи ји начин.

– Надам се да ћемо мла ђим 
уче ни ци ма пока за ти коли ко 
је хеми ја важна и зани мљи
ва. Дошли смо да пока же мо 
огле де које ради мо у шко ли 
из ана ли тич ке хеми је, рекао је 
Ненад.  З.П.

СајамнаукеуОШ„ТриваВитасовићЛебарник“



1512. JUN 2019.   M NOVINEОПШТИНАИНЂИЈА

У току су радо ви на рекон
струк ци ји дру ге згра де 
Јав ног кому нал ног пред

у зе ћа „Водо вод и кана ли за
ци ја“ у Ули ци вој во де Сте пе 
у Инђи ји. Како исти чу над ле
жни, радо ви се изво де како би 
се побољ ша ли усло ви рада 
запо сле них и услу ге, које се 
пру жа ју гра ђа ни ма ове срем
ске општи не.

До сада је рено ви ран кров, 
који је годи на ма про ки шња
вао. У току су и радо ви на 
поста вља њу ПВЦ сто ла ри је и 
нове фаса де. Вред ност инве
сти ци је изно си 7,18 мили о на 
дина ра и финан си ра се сред
стви ма ЈКП „Водо вод и кана
ли за ци ја“.

У згра ди која се адап ти ра, 
нала зе се Оде ље ње за утвр
ђи ва ње и напла ту јав них при
хо да Општи не Инђи ја, Аген ци
ја за рурал ни раз вој Општи не 
Инђи ја и Јав но пред у зе ће за 
саку пља ње и одла га ње отпа
да и одр жа ва ње депо ни ја 
„Ингрин“ Инђи ја. Под се ти мо, 
радо ви на рекон струк ци ји 
прве згра де „Водо во да“ изве
де ни су про шле годи не. М.Ђ.

Поред вели ког инфра струк тур ног про јек та  
асфал ти ра ња свих неас фал ти ра них ули ца на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, упо ре до се врше 
и одре ђе ни инфра струк тур ни радо ви на уре
ђе њу поје ди них обје ка та у сели ма те срем ске 
општи не. Изме ђу оста лог, у току су радо ви на 
уре ђе њу објек та Месне зајед ни це и поли циј
ске ста ни це у Бешки, тако да ће овај део села 
доби ти дале ко бољи изглед. Радо ви се финан
си ра ју из буџе та Општи не Инђи ја, а укуп на 

вред ност изно си непу них 1,5 мили о на дина ра 
без ПДВа.

Уре ђе ње објек та у цен тру села пред ста
вља про је кат чију је реа ли за ци ју пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак обе ћао Беш ча
ни ма.

У наред ном пери о ду, у Бешки ће поче ти и 
радо ви на асфал ти ра њу свих неас фал ти ра
них ули ца, а у теку ћем пла ну је и рекон струк
ци ја Ули це кра ља Петра I.

Инфраструктурнирадовиуселима

Реконструкцијазграде

Радовиназгради„Водовода“

ЈКП„ВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА“

МИНИСТАРЂОРЂЕВИЋПОСЕТИООПШТИНУИНЂИЈА

Свакегодиневише
средставазанајугроженије
Мини стар за рад, запо шља ва

ње, борач ка и соци јал на пита
ња Зоран Ђор ђе вић посе тио је у 

петак, 7. јуна Општи ну Инђи ја где се, нај
пре састао са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве и Цен тра за соци јал ни рад 
„Дунав“. Мини стар је упо знао пред сед ни
ка Општи не Инђи ја Вла ди ми ра Гака са 
акту ел ним про јек ти ма и кон кур си ма на 
које удру же ња могу апли ци ра ти. Ђор ђе
вић је иста као да бри га о нај ра њи ви јим 
гру па ма тре ба да буде видљи ви ја и већа, 
на чему ресор но мини стар ство интен зив
но ради.

– Деца су нај о се тљи ви ја кате го ри ја 
дру штва и пре ма њима се мора мо опхо
ди ти са посеб ном пажњом. Тру ди ће мо се 
да буџет буде што већи, да буде мо тран
спа рент ни у раду и да помоћ која дола зи 
од држа ве буде аде квант ни ја – рекао је 
мини стар Зоран Ђор ђе вић. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак инфор ми сао је мини стра за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал
на пита ња о начи ни ма на које локал на 
само у пра ва пома же нај у гро же ни ја лица, 
као и да је тре нут но 250 кори сни ка соци
јал не помо ћи. 

– Захвал ни смо мини стру Ђор ђе ви ћу 
на посе ти, јер чла но ви наших удру же ња 
мора ју зна ти да нису сами и да посто ји 
неко ко о њима бри не, а то је Репу бли ка 
Срби ја, одно сно мини стар ство на чијем 
је челу мини стар Ђор ђе вић, и локал на 
само у пра ва у гра ни ца ма сво јих овла
шће ња. Општи на се тру ди да систем ски 
задо во љи све потре бе угро же них, а као 

при мер је про је кат „Лич ни пра ти лац“, 
који од ове годи не сами финан си ра мо – 
исти че Гак.

Мини стар је при ли ком посе те раз го ва
рао са децом са смет ња ма у раз во ју, чла
но ви ма Удру же ња „Мој свет“ и са децом 
кори сни ци ма услу ге „Лич ни пра ти лац“. 
Девој чи ци Сањи, која има про блем са 
ходом, покло нио је „хода ли цу“.  М.Ђ.

МинистарЂорђевићупосетиИнђији
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ИНЂИЈАМАЛАКУЛТУРНАПРЕСТОНИЦАЕВРОПЕ

„Шекспирфестивал“
подведримнебом
Пре ми је ром пред ста

ве „Мој шек спир“ пре
ма кон цеп ту Ники те 

Мили во је ви ћа биће отво рен 
шести „Шек спир фести вал“ 
у Новом Саду и Чор та нов
ци ма. Поме ну та пред ста ва 
оку пља нека од нај звуч ни
јих име на срп ског глу ми шта, 
а од 27. јуна до 3. јула, на 
три лока ци је (Срп ско народ
но позо ри ште Нови Сад, 
Кул тур ни цен тар Нови Сад 
и Вила Стан ко вић у Чор
та нов ци ма) биће оди гра не 
чети ри пред ста ве, одр жа не 
три би не, изло жбе и про јек
ци је фил мо ва. Тим пово дом 
у сре ду, 5. јуна одр жа на је 
кон фе рен ци ја за меди је у 
Вили Стан ко вић.

 Ове годи не наста вља мо 
са нео че ки ва ним фор ма ма, 
које нај ве ћег драм ског писца 
сме шта ју у сада шњи цу и 
пома жу нам да га још боље 
упо зна мо. У пре ми је ри „Мој 
шек спир“ глум ци Воја Бра
јо вић, Све тла на Бој ко вић, 
Све то зар Цвет ко вић и Зијах 
Соко ло вић, са нама деле до 
сада нео т кри ве не дого дов
шти не „иза сце не“ и иску
ства, која су сте кли глу ме ћи 
у Шек спи ро вим дра ма ма  
иста као је Ники та Мили во
је вић, дирек тор и осни вач 
„Шек спир фести ва ла“.

 Уго сти ће мо и ћер ку 
леген дар ног Пите ра Бру
ка, Ири ну и њену тру пу, са 
којом ради у Наци о нал ном 
теа тру из Нице. Има ће
мо једин стве ну при ли ку да 
погле да мо, како је добит ник 
пре сти жне бри тан ске награ
де „Оли ви је“ Џорџ Мегва јер 
изнео „Бого ја вљен ску ноћ“  

додао је Мили во је вић.
Мили во је вић је иста као да 

ће про грам отво ри ти пред
ста ва „Ричард III“ про сла
вље ног маке дон ског реди те
ља Алек сан дра Попов ског, 
у којем глав ну уло гу игра 
тален то ва ни Озрен Гра ба
рић.

Шести „Шек спир фести
вал“ и ове годи не подр жа
ли су Општи на Инђи ја и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
кул ту ру и јав но инфор ми
са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма. Кон фе рен ци ји 
за меди је при су ство ва ли су 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак и покра јин ска 
секре тар ка Дра га на Мило
ше вић.

Дра га на Мило ше вић је 
иста кла вели ко задо вољ
ство што Покра јин ска вла
да и секре та ри јат на чијем 
је челу, са поно сом могу 
да буду парт не ри и сна жна 
подр шка „Шек спир фести
ва лу“, који је за сво јих шест 

годи на посто ја ња доспео у 
ранг европ ских и свет ских 
позо ри шних фести ва ла.

 Ово је ујед но и при ли ка да 
чести та мо на при зна њу, које 
је фести вал добио од Европ
ске асо ци ја ци је фести ва ла 
пре неко ли ко дана, чиме се 
уцр тао на позо ри шној мапи 
Евро пе. Сама чиње ни ца 
да у нашу земљу током тих 
неко ли ко дана фести ва ла 
дола зе вели ка и број на име
на свет ских теа та ра, како би 
наста ви ли да негу ју и оства
ру ју број на Шек спи ро ва 
дела, дово љан су раз лог да 
Покра јин ска вла да и покра
јин ски секре та ри јат за кул
ту ру, јав но инфор ми са ње и 
одно се с вер ским зајед ни ца
ма, наста ве да буду подр шка 
овом фести ва лу  под ву кла 
је Дра га на Мило ше вић. 

Пред сед ник Вла ди мир Гак 
иста као је да овим фести
ва лом Инђи ја поста је мала 
кул тур на пре сто ни ца Евро
пе, што је на понос сви ма.

 Као што су про мо ци ја и 
раз вој при вре де зна чај ни за 
наш град, тако је и кул ту ра 
састав ни део успе ха јед не 
сре ди не. Ми смо поно сни на 
„Шек спир фести вал“, јер се 
захва љу ју ћи њему нала зи
мо на свет ској мапи кул ту ре 
 иста као је Гак.

Oснивање „Шек спир 
фести ва ла“ у Срби ји, ини
ци рао је реди тељ Ники та 
Мили во је вић, након пре ми
је ре њего ве пред ста ве „Хен
ри VI” у чуве ном лон дон ском 
„Глоб теа тру“, у мају 2012. 
годи не. Поред жеље да нам 
откри је Шек спи ра на нов 
начин, Ники та Мили во је вић 
је био вођен иде јом да се 
Вила Стан ко вић, изу зе тан 
про стор затво рен за јав ност 
у Срби ји, учи ни атрак тив
ним кул тур нотури стич ким 
местом и да се под ведрим 
небом игра ју пред ста ве, 
како је то било и у Шек спи
ро во доба.

M.Ђ.

Саконференцијезаштампу

ДУХОВИИНЂИЈСКАГРАДСКАСЛАВА

Разноврснисадржаји
Свет ски позна ти хор „Viva Vox“ насту

пи ће 16. јуна у Инђи ји, пово дом про сла ве 
град ске сла ве Духо ви. На тргу код Поште, 
у Ули ци Вој во де Сте пе са почет ком у 21 
час, посе ти о ци ће има ти при ли ку да чују 
позна те свет ске и дома ће хито ве у изво
ђе њу овог врхун ског хора и дожи ве умет
ност, коју ства ра ју искљу чи во гла со ви ма, 
без инстру мен тал не прат ње.

Поред хора „Viva Vox“, уме ће у пле
су и песми пред ста ви ће и деца, чла но
ви балет ске шко ле „Royal Dan ce Stu dio“, 
истог дана у 16 часо ва. Њима ће се при
дру жи ти и чла но ви музич ке шко ле „Music 
Har mony“.

Осим музич ког про гра ма, у про ду
жет ку пешач ке зоне пре ма Кул тур ном 
цен тру, биће орга ни зо ван 14. по реду 

Етнофести вал. На про дај ној изло жби, 
изла га чи из целе Срби је, пред ста ви ће 
руч но изра ђе не пред ме те, суве ни ре и 
посла сти це.

Орга ни за то ри про сла ве су Општи на 
Инђи ја и Тури стич ка орга ни за ци ја општи
не Инђи ја, уз помоћ ЈП „Инђи ја пут“, ЈКП 
„Кому на лац“ и Дру штва „Етно арт“ из 
Инђи је. М.Ђ.
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Пројекат:„ОпштинаИнђијаопштинаразвоја“

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Подршкаруралномразвоју
Пољо при вред ни ци који живе и раде 

на тери то ри ји општи не Инђи ја, и 
те како има ју раз ло га за задо вољ

ство, јер поме ну та локал на само у пра ва 
већ неко ли ко годи на уна зад спро во ди 
мере подр шке пољо при вре ди и рурал
ном раз во ју. Аграр ни буџет за ову годи
ну изно си 34 мили о на дина ра, што је за 
шест мили о на више него про шле годи не.

Како исти чу пред став ни ци Аген ци је 
за рурал ни раз вој, сред ства ће се доде
љи ва ти пољо при вред ни ци ма кроз пет 
под сти цај них мера, све у скла ду са про
гра мом подр шке за спро во ђе ње пољо
при вред не поли ти ке и поли ти ке рурал ног 
раз во ја општи не Инђи ја.

На сед ни ци Општин ског већа 7. јуна 
усво јен је поме ну ти про грам подр шке, 
а већ у петак, 14. јуна наћи ће се пред 
одбор ни ци ма Скуп шти не општи не Инђи
ја.

– Наша општи на је у самом врху по 
виси ни аграр ног буџе та, како на репу
блич ком тако и на покра јин ском нивоу. 
Ове годи не пред ви де ли смо пет мера. 
Прва се одно си на директ на пла ћа ња 
која су оста ла од про шле годи не, а реч 
је о регре си ма за сто ча ре (вештач ко осе
ме ња ва ње) за ту пози ци ју пред ви ђе но је 
1,7 мили о на дина ра – иста кла је Ива на 
Пејо вић Шеврт, дирек то ри ца Аген ци је за 

рурал ни раз вој општи не Инђи ја.
– Дру га мера која је оста ла од про

шле годи не, а била је вео ма попу лар на 
код наших пољо при вред ни ка, јесте мера 
инве сти ци ја у физич ку имо ви ну пољо
при вред ни ка и за ову меру смо опре де
ли ли 24 мили о на дина ра. Пољо при вред

ни ци уз помоћ ове мере могу да обно ве 
сво ју меха ни за ци ју, одно сно купе нову 
при кључ ну меха ни за ци ју – дода ла је 
дирек то ри ца. 

Ива на Пејо вић Шеврт је апе ло ва ла на 
пољо при вред ни ке да оси гу ра ју усе ве.

– Уз сагла сност ресор ног мини стар
ства, одлу чи ли смо да тре ћа мера буде 
оси гу ра ње усе ва. И Општи на и мини
стар ство ће дава ти по 40 посто, одно сно 
за јед ну поли су ће моћи да оства ре суб
вен ци ју од 80 посто. Ми ћемо им помо
ћи да при пре ме доку мен та ци ју, као што 
им пома же мо и за све дру ге нео п ход не 
папи ре – поја сни ла је Ива на.

– Четвр та мера се одно си на инве
сти ци је за уна пре ђе ње и раз вој рурал
не инфра струк ту ре. Више о овој новој 
мери, пољо при вред ни ци могу сазна ти 
код нас у Аген ци ји за рурал ни раз вој, а 
за ову наме ну пред ви ђе но је 2,4 мили о
на дина ра. Послед ња, и не мање важна 
мера, одно си се на под сти цај за про мо
тив не актив но сти у пољо при вред ном и 
рурал ном раз во ју. Ова мера се одно си 
на еду ка ци ју и пред ста вља ње пољо
при вред ни ка на ино стра ним сај мо ви ма 
и пре зен та ци ја ма, за коју је пред ви ђе
но 1,5 мили о на дина ра – рекла је Ива на 
Пејо вић Шеврт.

М.Ђ.

ИванаПејовићШеврт

ОТВОРЕНАСЕЗОНАНАГРАДСКОМБАЗЕНУ

Новисадржајиаценестаре
Купа ли шна сезо на на Град ском 

базе ну у Инђи ји зва нич но је отво
ре на у неде љу, 9. јуна. Отва ра њу 

су при су ство ва ли чел ни људи Општи не 
Инђи ја, пред став ни ци Спорт ског цен тра 
и дирек то ри јав них пред у зе ћа. У годи ни 
када се обе ле жа ва пола века од изград
ње и почет ка рада оми ље ног купа ли
шта у овом срем ском гра ду, Град ски 
базен ника да леп ше није изгле дао. 
Тако ђе, како је иста као Или ја Трбо вић, 
дирек тор Уста но ве Спорт ски цен тар, 
купа ли шна сезо на ове годи не, поче ла је 
неде љу дана рани је.

–У прет ход них неко ли ко месе ци у 
цело сти смо завр ши ли изград њу пот
пор ног зида, шкољ ка базе на је сре ђе на, 
дотра ја ле пло чи це заме ње не су новим. 
Уре ди ли смо тен ду и уну тра шњост уго
сти тељ ског објек та, а нај мла ђи ма ће 
се нај ви ше сви де ти печур ка са водом, 
која се нала зи у малом базе ну – рекао 
је Трбо вић и додао, да је у прет ход не 
три годи не, у радо ве на Град ском базе
ну уло же но укуп но 22 мили о на дина ра.

– Када дође те на базен, може те виде
ти да се они који њиме упра вља ју дома
ћин ски опхо де, зато се нада мо да ће 
Спорт ски цен тар доби ти на упра вља ње, 
у неко доглед но вре ме и нову спорт ску 
халу, а надам се и да ћемо изгра ди ти 

затво рен базен – рекао је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја.

Гак је додао да ће се и даље ради ти 
на уре ђе њу овог про сто ра.

– Са Бари цом која је сре ђе на, и нала
зи се у непо сред ној бли зи ни базе на, 
када поста ви мо клу пе, расве ту, ура ди
мо пешач ке ста зе, овај део гра да доби
ће изглед какав нема ју ни мно го већи 
гра до ви. Са садр жа ји ма које сада има
мо, могу рећи да је инђиј ски, један од 
нај леп ших и нај у ре ђе ни јих базе на у око

ли ни – иста као је Гак. 
Улаз за све посе ти о це првог дана 

купа ли шне сезо не био је бес пла тан, 
убу ду ће ула зни ца изно си 250 дина ра. 
Ина че, цена се није мења ла у послед
ње три годи не како нам кажу над ле жни, 
тако ђе, оста ле су и повла сти це за ђаке, 
сту ден те, инва лид на лица и пен зи о не
ре. Од 1. јула, са радом почи ње шко ла 
пли ва ња која ће бити орга ни зо ва на у 
пре по днев ним сати ма.

М.Ђ.

ВладимирГакнаГрадскомбазену



18 12. JUN 2019.  M NOVINE ОПШТИНАСТАРАПАЗОВА

ПРИОРИТЕТРАДАОПШТИНСКОГРУКОВОДСТВАСТАРЕПАЗОВЕ

Бригаонајугроженијимграђанима

Мини стар у Вла ди 
Репу бли ке Срби
је заду жен за рад, 

запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња Зоран 
Ђор ђе вић посе тио је 7. јуна 
Општи ну Ста ра Пазо ва где 
су га уго стили пред сед ник 
општи не Ђор ђе Ради но вић 
са сарад ни ци ма и дирек
тор ка ста ро па зо вач ког Цен
тра за соци јал ни рад Рада 
Жугић.

Како би се упо знао са 
функ ци о ни са њем осо ба са 
инва ли ди те том у општи
ни Ста ра Пазо ва, ресор ни 
мини стар оби шао је чла
но ве Дру штва за афир ма
ци ју инва ли да „Феникс” и у 
директ ном раз го во ру сазнао 
шта су њихо ве потре бе. 
Они су иста кли да је хит но 
потреб на сана ци ја кро ва 
због про ки шња ва ња у про
сто ру где се оку пља ју. 

– Дого во ри ли смо да ова 
орга ни за ци ја у сарад њи са 
локал ном само у пра вом при
пре ми про јект но – тех нич ко 
доку мен та ци ју и про је кат и 
апли ци ра ју на нашим кон кур
си ма како бисмо током лета 
при сту пи ли уре ђе њу про сто
ра где се оку пља ју чла но ви 
овог дру штва. То је нај ма ње 
што може мо када је у пита њу 
бри га држа ве за осо бе које 
има ју неки облик инва ли ди
те та – иста као је Ђор ђе вић. 
Први човек Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
иста као је добру сарад њу са 
овим мини стар ством:

– Из локал ног буџе та 
издво је на су сред ства за 
купо ви ну ком би вози ла за 
осо бе са инва ли ди те том. 
Издва ја мо вели ка сред ства 
када су у пита њу соци јал
на дава ња. Бри га о нај у
гро же ни јим сугра ђа ни ма је 
при о ри тет рада општин ског 
руко вод ства – закљу чио је 
Ради но вић.

Оби ла ску поме ну тог дру
штва прет хо дио је рад ни 
саста нак мини стра за пред
став ни ци ма општи не, а глав
на тема била је уна пре ђе ње 
ква ли те та живо та не само 
осо ба са инва ли ди те том, 
већ и бора ца и рад ни ка, као 
и уре ђе ње јав них уста но ва 
која су у над ле жно сти ресор
ног мини стар ства.

У ста ро па зо вач ком Дру
штву за афир ма ци ју инва ли
да изра зи ли су задо вољ ство 
што ће баш у годи ни када 
обе ле жа ва ју две и по деце
ни је посто ја ња захва љу
ју ћи сред стви ма држа ве и 
општи не, бити решен један 
од већих про бле ма који се 
тиче уре ђе ња про сто ри ја у 
који ма се оку пља ју њихо
ви чла но ви, а сред стви ма 
општи не биће купље но ком
би вози ло за осо бе са инва
ли ди те том.

Пред сед ни ца Дру штва 
за афир ма ци ју инва ли да 
„Феникс” Јели ца Деспот, 
иста кла је овом при ли
ком да су осо бе са инва
ли ди те том у овом кра ју 
попри лич но соци ја ли зо ва

не захва љу ју ћи два де сет 
пето го ди шњем раду самог 
удру же ња, које у сарад
њи са ста ро па зо вач ким 
Цен тром за соци јал ни 
рад орга ни зу је раз ли чи те 
актив но сти.

– Нео п ход но је да над ле
жни и сви они који желе да 
на било који начин помог ну 
осо бе са инва ли ди те том, 
прво сазна ју шта су наше 
потре бе заи ста и тако ослу
шну наш глас, а онда при
тек ну и реше наше про бле
ме – каже Деспот.

Још јед на од тема Ђор ђе
ви ће рад не посе те тица ла 
се начи на функ ци о ни са ња 
ста ро па зо вач ког Цен тра за 
соци јал ни рад и успо ста
вља ња боље сарад ње са 
овим мини стар ством.

– Веру јем да ћемо у 
наред ном пери о ду има ти 

још бољу сарад њу са мини
стар ством што ће сигур но 
резул ти ра ти и бржим одго
во ри ма на пита ња обич них 
гра ђа на, која се тичу соци
јал не зашти те. Уста но ве 
соци јал не зашти те мора ју 
бити место у којем ће нај
у гро же ни ји сугра ђа ни има
ти сво је уто чи ште у сва
ком сми слу те речи – каже 
дирек тор ка ста роп зо вач ког 
Цен тра за соци јал ни рад 
Рада Жугић.

Да је у пита њу општи на 
соли дар но сти, све до чи и 
пода так да је седам посто 
укуп ног буџе та локал
не само у пра ва наме ње но 
упра во за соци јал на дава
ња, а сле де ћи ресор но 
мини стар ство, новац за ове 
наме не и сле де ће годи не 
биће пове ћан.

 С.Станковић

СастанаксаминистромЗораномЂорђевићемуДруштву„Феникс“

ЗоранЂорђевић ЂорђеРадиновић
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ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Саветовалиште
забрак

Саве то ва ње и пси хо те ра пи ја за поје
дин ца, брач ни пар, роди те ље и децу 
или чита ву поро ди цу и социо – еду
ка тив ни рад са гру па ма поје ди на ца, 
буду ћих и сада шњих супру жни ка и 
роди те ља и адо ле сце на та основ ни је 
зада так рада Саве то ва ли шта за брак 
и поро ди цу, које бес плат но функ ци о
ни ше при ста ро па зо вач ком Цен тру за 
соци јал ни рад. Више од десет хиља да, 
сада већ бив ших парт не ра, ста ви ло 
је током про шле годи не тач ку на свој 
брак, а само током прва два месе ца 
ове раз ве де но је ско ро 2.000 бра ко ва. 
Они ће нерет ко рећи „боље добар раз
вод, него лош брак“. У ста ро па зо вач
ком Цен тру за соци јал ни рад пот пу но 
бес плат но, ско ро три деце ни је ради 
Саве то ва ли ште за брак и поро ди цу, 
с циљем да се уна пре ди мен тал но 
здра вље и ква ли тет живо та. У про се
ку годи шње овај вид подр шке иско ри
сти око 70 поро ди ца. Кори сни ца услу га 
два пута недељ но доби ја ју подр шку и 
усме ре ње како да се успе шно име ну ју 
и реше људ ске бри ге и пат ња, и како 
да се ство ри више оно га што сви жели
мо у свом живо ту: бла го ста ње, здра ви 
одно си и пове ћа на про дук тив ност на 
раду. Услу гу са 2,5 мили о на дина ра 
финан си ра Општи на Ста ра Пазо ва.

ПОЗОРИШНАСАЛА

Завршнеприредбе

У врти ћи ма у ста ро па зо вач кој општи ни 
у току су завр шне при ред бе пред шко
ла ца, који ће на јесен сести у школ
ске клу пе. У Пред школ ској уста но ви 
„Поле та рац“ у Ста рој Пазо ви око сто 
педе се то ро деце пред школ ског узра

ста пред ста ви ло се током два дана, 
4. и 5. јуна кола жним про гра мом у 
Позо ри шној сали у Ста рој Пазо ви, а 
током про те кле и ове неде ље одр жа
ва ју се при ред бе и у под руч ним објек
ти ма врти ћа. У цен трал ном објек ту 
овог врти ћа функ ци о ни ше осам гру па, 
од којих су две на сло вач ком јези ку. 
Кул тур ноумет нич ким про гра мом при
ка зан је више го ди шњи рад са децом 
која су при ка за ла сво је спо соб но сти и 
вешти не.

МЗСТАРАПАЗОВА

Уређењејавних
површина

У Ули ци Вла ди ми ра Хур ба на у делу 
испред ПУ „Поле та рац“ у Ста рој Пазо
ви у току су радо ви на уре ђе њу пар кин
га, тро то а ра и при ла за врти ћу. Почет
ком годи не, Месна зајед ни ца Ста ра 
Пазо ва је рас пи са ла јав ну набав ку 
у вред но сти од пет мили о на дина ра 
у окви ру које је пла ни ра но неко ли ко 
инве сти ци ја, а прва од тих јесте сре ђи
ва ње поме ну тог про сто ра. Пар кинг са 
20 места ће бити пре сву чен асфал том, 
а беха тон пло че ће бити поста вље не 
на тро то а ру и на ула ску у вртић. Радо
ви теку по пла ну и тре ба ло би да буду 
завр ше ни у току неде ље. У Месној 
зајед ни ци наја вљу ју да ће се након 
тога уре ђи ва ти тро то ар испред бан ке и 
поште, затим ће се у Учи тељ ској ули
ци ради ти одвод воде и на кра ју рам па 
за инва ли де испред Основ не Шко ле 
„Херој Јан ко Чме лик“.

ШКОЛАУБЕЛЕГИШУ

Реконструкција
идоградња

Општи на Ста ра Пазо ва рас пи са
ла је јав ну набав ку за рекон струк ци
ју и доград њу Основ не шко ле „Вера 
Мишче вић“ у Беле ги шу. После ода
би ра изво ђа ча радо ва и пот пи си ва ња 
уго во ра, а затим при сту па ња рекон
струк ци ји и доград њи, уче ни ци би за 
осам месе ци могли кори сти ти нову 
згра ду шко ле. Вред ност јед не од нај
зна чај ни јих инве сти ци ја, када је у 
пита њу обра зо ва ње је више од 445 
мили о на дина ра.

ДОМЗДРАВЉА

Повећанброј
малигнихобољења

Пре ко 1.800 паци је на та у ста ро па зо
вач кој општи ни током про шле годи не 
суо чи ло се са неким обли ком тумо ра, 
пока зу је акту ел на Ана ли за здрав стве
ног ста ња ста нов ни штва ста ро па зо
вач ког Дома здра вља. Од малиг ног 
тумо ра, одно сно кан це ра болу је или 
је боло ва ло око 650 осо ба, од којих је 
ново от кри ве них 30 жена. Број обо ле
лих од тумо ра у дра стич ном је пора
сту, с обзи ром на то да је пове ћан у 
одно су на лане за пре ко 400, а гото
во дупли ран у одно су на пре десет 
годи на. У сели ма ове општи не број 
обо ле лих кре ће се од 10 до 150, док 
је у Новим Банов ци ма, Новој и Ста рој 
Пазо ви од 250 до 620 обо ле лих. Под
се ти мо, сва ки четвр ти мушка рац и сва
ка пета жена, уми ру од неких малиг них 
боле сти. Код жена је то нај че шће кар
ци ном дој ке, а код мушка ра ца кар
ци но ми плу ћа и про ста те, док се код 
деце у нај ве ћем бро ју слу ча је ва јавља 
леу ке ми ја.

УСПЕХГИМНАЗИЈАЛЦА

ТрећиуСрбији

Са тре ћег уче шћа у Трши ћу, на репу
блич ком так ми че њу из срп ског јези ка и 
језич ке кул ту ре, Милош Мом чи ло вић 
из Ста ре Пазо ве, уче ник IIц оде ље ња 
гим на зи је „Бран ко Ради че вић“, вра тио 
са као тре ће пла си ра ни у кате го ри ји 
уче ни ка дру гог раз ре да сред њих шко
ла.

Још као осно вац, осва јао је награ де 
на број ним так ми че њи ма и као одли
чан позна ва лац матер њег језик, у 
Трши ћу се так ми чио већ два пута. 
Каже, да је овај тре ћи пут био тали чан 
за њега. На так ми че њу се тра жи ло 
све о бу хват но зна ње, како из основ не, 
тако и из прве и дру ге годи не сред ње 
шко ле. Интен зив не при пре ме су поче
ле још почет ком дру гог полу го ди шта, 
са про фе сор ком у шко ли, али је и код 
куће радио, кори сте ћи чак и збир ке и 
гра ма ти ке за факул тет. Од мак си мал
них 20, осво јио је 18, нијан се су биле у 
пита њу, и каже да се у будућ но сти 
нада још бољим резул та ти ма.

З.К.
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АДАПТАЦИЈАШКОЛЕУЈАСКУ

Ускоропочињурадови
За про је кат адап та ци је и енер гет

ске сана ци је објек та, издво је ног 
оде ље ња врд нич ке ОШ „Мили

ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у Јаску, 
Покра јин ски секре та ри јат за обра зо
ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не одо брио је чети ри мили о на 
дина ра. 

Обје кат у коме је сме ште но под руч
но оде ље ње у Јаску дати ра с почет ка 
20. века и до сада није било зна чај них 
ула га ња у њега.

 – Ово су први већи радо ви на сана
ци ји згра де која је у доста лошем ста њу. 
После адап та ци је, ство ри ће се знан то 
бољи усло ви уче ни ци ма и настав ни ци
ма, али и деци и вас пи та чи ма, јер се 
у овој згра ди нала зи и под руч но оде
ље ње врти ћа. Локал на само у пра ва ће, 
убу ду ће, ула га ти више у Јазак, има ју
ћи у виду да је реч о тре ћем насе љу 
по вели чи ни у нашој општи ни – каже 
за наше нови не Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке Општи не.

Реци мо да тре нут но шко лу поха ђа 
11 уче ни ка, али ће у сеп тем бру по први 
пут у школ ске клу пе сести чак 11 прва
ка, знат но више него рани јих годи на. 
Тако ђе, у под руч ном оде ље њу врти ћа, 
које се нала зи у истој згра ди, има 22 
мали ша на. У овој згра ди про бле ми са 
вла гом и гре ја њем посто је  деце ни ја
ма уна зад, а до сада је на том пла ну 

заме ње на само дотра ја ла сто ла ри
ја. Про јек том адап та ци је и енер гет ске 
сана ци је шко ле, пла ни ра на је заме на 
кро ва и поста вља ње тер мо и зо ла ци је.

Усло ви у који ма се поха ђа наста ва 
у Јаску биће зна чај но побољ ша ни, јер 
ће поред радо ва на изо ла ци ји, бити 
заме њен и греј ни систем тако што ће 
уме сто доса да шњег локал ног, уве
сти ета жно гре ја ње на алу ми ни јум ске 
ради ја то ре и котао на пелет.

Покра јин ски секре та ри јат за енер ге
ти ку, гра ђе ви нар ство и сао бра ћај одо

брио је за овај про је кат заме не греј ног 
систе ма 2,5 мили о на дина ра, док је 
уче шће локал не само у пра ве 1,2 мили
о на. Како сазна је мо у шко ли, јав на 
набав ка за про је кат адап та ци је и енер
гет ске сана ци је је рас пи са на 4. јуна и 
биће отво ре на до 13. јуна. 

Поче так радо ва се оче ку је по окон ча
њу цело куп не про це ду ре, а нову школ
ску годи ну уче ни ци и деца из врти ћа, 
запо че ће у сва ка ко знат но при јат ни јим 
и бољим усло ви ма.

 С.Џ.

ШколсказградауЈаску

ИРИжАНИУПОЉСКОЈ

Иницијативазасарадњу
Како је и дого во ре но током посе те 

немач ком гра ду Верс мол ду , дирек тор 
Тури стич ке орга ни за ци је Ири га Дра ган 

Дра ги че вић и пред сед ник Општи не Сте
ван Кази ми ро вић су посе ти ли пољ ски град 
Доб чи це, на позив гра до на чел ни ка Тома жа 
Суса. 

Реч је била о све ча но сти која је упри ли че
на пово дом 25 годи на при ја тељ ства и сарад
ње немач ког и пољ ског гра да, а у циљу да се 
у ову сарад њу укљу чи и Врд ник. Све ча но сти 
су при су ство ва ли и пред став ни ци пољ ске 
Вла де, као и немач ки амба са дор у Пољ ској.

У пољ ском гра ду Доб чи це од 30. маја до 1. 
јуна је бора вио и Сте ван Кази ми ро вић, упра
во у циљу да ова ини ци ја ти ва за сарад њу 
доби је зва ни чан карак тер. Том при ли ком, 
на рад ном састан ку је гра до на чел ник Томаж 
Сус изра зио жељу да током ове годи не посе
ти ири шку општи ну и покре не пита ње бра ти
мље ња Доб чи це и Врд ни ка.

Сте ван Кази ми ро вић је иста као да је оду
ше вљен при је мом, уз жељу да се запо че та 
сарад ња даље наста ви и раз ви ја. С.Џ. СтеванКазимировић

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СПОМЕНПАРККОДКАРЛОВЧИЋА

жртвеНОРанисузаборављене
Пред став ни ци Општи не Пећин ци 

поло жи ли су у неде љу, 2. јуна, 
венац на спо ме ник Посав ском 

пар ти зан ском одре ду у спо менпар ку 
код Кар лов чи ћа, пово дом 77 годи на од 
осни ва ња овог пар ти зан ског одре да и 
75 годи на од поги би је њего вог коман
дан та, народ ног херо ја Вла де Обра до
ви ћа Каме ног.

У име пећи нач ке локал не само у пра
ве, венац на спо менобе леж је поло жио 
је одбор ник из Кар лов чи ћа у Скуп шти ни 
општи не Пећин ци Милан Сте па но вић, 
који је том при ли ком рекао да жртве 
из народ но о сло бо ди лач ког рата ника
да не сме ју бити забо ра вље не и да се 
сећа ње на њих мора пре но си ти мла
ђим нара шта ји ма.

– Живо ти бора ца из Дру гог свет ског 
рата нису уза луд изгу бље ни. Наши пре
ци су жртво ва ли сво је живо те да бисмо 
ми данас, као и наша буду ћа поко ле ња 
живе ли у сло бо ди. На нама ста ри ји ма 
је одго вор ност да сећа ње на њих пре
не се мо буду ћим нара шта ји ма. Дра
го ми је што све више мла дих дола зи 
овде, јер овај спо менпарк их под се ћа 
на жртву коју су наши бор ци под не ли да 
бисмо ми данас боље живе ли – пору
чио је Сте па но вић и додао, да су већ 
поче ли радо ви на уре ђе њу спо менпар
ка, које финан си ра пећи нач ка локал на 

само у пра ва, а окви ру којих ће спо мен
парк бити и про ши рен.

Вен це на спо мен обе леж је посве ће но 
Посав ском пар ти зан ском одре ду поло
жи ли су и пред сед ник покра јин ске орга
ни за ци је и пот пред сед ник репу блич ке 
орга ни за ци је СУБ НОРа Све ти слав 
Ата нац ко вић, пред сед ник бео град ског 
град ског СУБ НОРа пуков ник Бора 
Ерце го вац, пред сед ник СУБ НОРа 
општи не Сур чин Гој ко Смр злић, пред
став ни ци борач ких орга ни за ци ја свих 

срем ских општи на, као и пред став ни ци 
Пред школ ске уста но ве „Вла да Обра до
вић Каме ни‟, а све ча но сти је при су ство
вао и уче сник народ но о сло бо ди лач ког 
рата Васи ли је При би шић из Бео гра да.

У кул тур ноумет нич ком делу про
гра ма насту пи ли су уче ни ци Музич ке 
ака де ми је из Бео гра да који су, поред 
хим не, изве ли још неко ли ко при год них 
ком по зи ци ја, а у орга ни за ци ји све ча но
сти, уче ство ва ло је и Удру же ње жена 
„Лепо та Аша ње‟.

Полагањевенацауспоменпарку

ПУ„ВЛАДАОБРАДОВИЋ
КАМЕНИ“

Ликовна
радионица

Деца из Пред школ ске уста но ве „Вла
да Обра до вић Каме ни‟ су на спе ци фи
чан начин обе ле жи ла 5. јун, Свет ски дан 
зашти те живот не сре ди не. Пола зни ци 
ове уста но ве из Пећи на ца, Шима но ва ца 
и Деча, који поха ђа ју ликов не ради о ни
це, које се спро во де као спе ци ја ли зо ва ни 
про гра ми Пред школ ске уста но ве у овим 
насе љи ма, на шета ли шту испред врти ћа у 
Пећин ци ма су зајед нич ки ства ра ла ликов
не радо ве на тему зашти те живот не сре
ди не, са циљем да сво јим тален том и кре
а тив но шћу скре ну пажњу на зна чај раз во ја 
еко ло шке све сти и очу ва ња наше пла не те.

ЈЕЗЕРОУСУБОТИШТУ

Такмичење
упецањушарана
Рибо лов ци су 

током викен да, 1. 
и 2. јуна, још јед

ном пока за ли врхун ско 
уме ће у пеца њу, али и 
богат ство рибљег фон
да језе ра „Срем ска 
оаза‟ у Субо ти шту, где 
су за 30 сати так ми че
ња у пеца њу шара на 
на дубин ку, уло ви ли 
укуп но 1.089 кило гра
ма рибе.

У орга ни за ци ји Удру
же ња рибо ло ва ца 
„Доњи Товар ник‟, осам тро чла них 
еки па так ми чи ло се, али и дру жи ло, 
од субо те у осам часо ва до неде ље 
у 14 часо ва, а као побед ник у укуп ној 
коли чи ни уло вље не рибе на кра ју је 
иза шао ЦТ (Царп теам) „Анди а мо“ са 
упе ца них 260,400 кило гра ма рибе. 
Дру го место, са упе ца них 210,760 
кило гра ма, осво јио је ЦТ „Дел та“, док 
је тре ће место при па ло ЦТ „Сале и 
Милан“, са 204,172 кило гра ма укуп
ног уло ва.

Од укуп но упе ца них 256 при ме

ра ка, нај ве ћи је из воде изву као 
ЦТ „Фаза не ри ја Зец“, који је осво
јио пехар за нај ве ћи поје ди нач ни 
улов тежак 15,030 кило гра ма. Поред 
награ де за тре ће место, ЦТ „Сале 
и Милан“ је кући понео и уте шну 
награ ду за нај ма њи улов, тежак све
га 1,730 кило гра ма.

По завр шет ку так ми че ња, рибо
лов ци и гости су наста ви ли дру же
ње уз ручак, који у „Срем ској оази“  
никад не „ома не“, без обзи ра како 
риба гри зла.
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ГибаницеуАшањи...
Цен трал на мани фе ста ци ја 11. 

Гиба ни ци ја де у Аша њи, 9. јуна 
још јед ном је оку пи ла више од 

500 посе ти ла ца, који су има ли при ли
ку да ужи ва ју у бога том кул тур ноумет
нич ком про гра му и врхун ској гиба ни ци, 
коју су при пре ми ле вред не руке два де
се так удру же ња жена, удру же ња гра
ђа на и еки па оку пље них спе ци јал но за 
ову при ли ку.

Орга ни за то ри мани фе ста ци је су 
и ове годи не били Тури стич ка орга
ни за ци ја општи не Пећин ци и Месна 
зајед ни ца Аша ња, под покро ви тељ
ством пећи нач ке локал не само у пра ве. 
Штан до ве, на који ма је поред неза
о би ла зне гиба ни це било изло же но 
ком плет но гастро ном ско богат ство 
Сре ма у малом, оли че но у сла ним и 
слат ким кола чи ма при пре мље ним по 
тра ди ци о нал ним рецеп ти ма, оби шао 
је и пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, који је том при ли ком 
нагла сио да је Гиба ни ци ја да јед на од 
нај ду го веч ни јих и нај ма сов ни јих мани
фе ста ци ја у пећи нач кој општи ни.

– То је чини вео ма зна чај ном за 
нашу општи ну, јер локал на само у пра
ва доста ула же у раз вој тури зма, а 
ова мани фе ста ци ја нас поста вља на 
тури стич ку мапу Срби је. У међу вре ме
ну, сто па ма Аша ње кре ну ле су и неке 

дру ге месне зајед ни це и сада има мо 
број не кул тур не, спорт ске и тури стич
ке мани фе ста ци је у прак тич но свим 
насе љи ма наше општи не. Локал на 
само у пра ва их све подр жа ва, јер све 
те мани фе ста ци је, сва ка на свој начин, 
чува ју кул тур но, исто риј ско и духов но 
насле ђе овог кра ја и на нај бо љи начин 
нашу општи ну пред ста вља ју широј 
јав но сти. Ми не сме мо забо ра ви ти ко 
смо, шта смо и ода кле смо. Зато сам 
поно сан на све ова кве мани фе ста ци
је у нашој општи ни – пору чио је Трбо
вић, који се ујед но захва лио Тури стич
кој орга ни за ци ји и Месној зајед ни ци, 
као и Удру же њу жена „Лепо та Аша ње‟ 
и Ловач ком дру штву Аша ња, који су 
сво јим радом помо гли у орга ни за ци ји 
Гиба ни ци ја де.

Жири је имао изу зет но тежак зада
так да међу два де се так сјај них гиба
ни ца иза бе ре нај бо љу, јер су на так
ми че њу уче ство ва ла сва удру же ња 
жена из пећи нач ке општи не, али и 
гошће из целог Сре ма и реги о на. На 
кра ју је титу ла нај у ку сни је ово го ди
шње гиба ни це при па ла гиба ни ци коју 
је уме си ло Удру же ње жена „Дика‟ из 
Кузми на. Награ да за нај у ку сни ји слат
ки колач доде ље на је УЖ „Сун чев 
цвет‟из Доњег Товар ни ка, а награ ду за 
нај леп ши штанд доби ло је УЖ „Колев

ка Сре ма‟ из Пећи на ца. Спе ци јал не 
награ де уру че не су Дру штву за него
ва ње народ не тра ди ци је „Купи ник‟ из 
Купи но ва, пред у зе ћу „Ребра комерц‟ 
из Аша ње и ашањ ској основ ној шко ли 

ГибаницијадауАшањи

...акифлицеуКупинову
Удру же ње жена „Мај ка Анге ли на“ 

орга ни зо ва ло је 8. јуна шесту по 
реду „Кифли ци ја ду“ у Купи но ву. 

Чла ни це 27 удру же ња жена, како из 
пећи нач ке општи не, тако и из чита вог 
Сре ма и целе Срби је, при пре ми ле су 
тог субот њег дана разно вр сне кифли
це, сла не и слат ке, али и оста ле ђако
ни је тра ди ци о нал не кухи ње  рол ни це, 
вани ли це, бре скви це, сал чи ће, пите, 
ора сни це.  Све је било изло же но у 
купин ском Дому кул ту ре на увид, про
бу и ужи ва ње гости ју и уче сни ка ове 
лепе мани фе ста ци је. 

„Кифли ци ја да“ је отво ре на кул тур
ноумет нич ким про гра мом, који су 
при ре ди ли КУД „Купи ник“ из Купи но
ва, музи чар из Сур чи на Петар Мило
ше вић и соли ста из Купи но ва Михај
ло Јан ко вић, а завр ше на је доде лом 
захвал ни ца и пеха ра свим уче сни ци
ма. Јер, како нам је рекла пред сед ни
ца Удру же ња жена „Мај ка Анге ли на” 
Весна Рада нов, у ова квој мани фе ста
ци ји нема нај бо љих, и нема награ да 
за прво, дру го и тре ће место јер су сви  
побед ни ци. 

Да су у свом насто ја њу жене из 
Купи но ва биле вео ма успе шне и оста
ви ле при том сја јан ути сак, потвр ди ла 

нам је Руски ња Татја на Риба ко ва, која 
при пре ма дру ги тури стич ки водич кроз 
Срби ју, ово га пута под нази вом „Моја 
уку сна Срби ја“. Биће то „гастро носмки 
водич“ за тури сте из Руси је, који се 
пита ју која места вре ди посе ти ти у 
Срби ји. Купи но во ће бити јед на од нај
ва жни јих пре по ру ка, рекла је Татја на. 

– Први тури стич ки водич „Моја пре
ле па Срби ја“ у Руси ји је врло запа жен, 
а први при ме рак те књи ге који је сти гао 
у нашу земљу, донео је ваш пред сед
ник Алек сан дар Вучић и покло нио га 
нашем пред сед ни ку Пути ну. И ова дру
га књи га, у којој ће важно место зау зе
ти Купи но во, биће јед на ко добра, у то 
не сум њам – иста кла је Татја на Риба
ко ва. 

Ово го ди шњу „Кифли ци ја ду“ посе
ти ли су, изме ђу оста лих, и дирек тор
ка Тури стич ке орга ни за ци је Љуби ца 
Бошко вић и пред сед ник Саве та МЗ 
Купи но во Пери ца Одо ба шић. 

– Тури зам је на нашем под руч ју у 
успо ну, а томе је при лич но допри не
ло и фор ми ра ње тури стич ке руте кроз 
општи ну Пећин ци. Посеб но је мани фе
ста ци о ни тури зам у сна жном раз во ју у 
чита вој Срби ји, па и код нас. Мани фе
ста ци је попут „Кифли ци ја де“ допри

но се попу ла ри за ци ји гастро но ми је 
Доњег Сре ма, као важног сег мен та 
зао кру же не тури стич ке пону де. Локал
на само у пра ва, и нарав но Тури стич ка 
орга ни за ци ја, има ју одлич ну сарад њу 
са свим удру же њи ма жена пећи нач ке 
општи не и подр жа ва ју мани фе ста ци је 
које допри но се раз во ју тури зма. Под
се ти ћу да су пољо при вре да, инду стри
ја и тури зам три стра те шка прав ца 
при вред ног раз во ја општи не Пећин ци 
и да је раз вој тури зма уте ме љен упра
во на при род ним дра го це но сти ма и 
кул тур ноисто риј ском насле ђу Купи
но ва, Обед ске баре и чита вог јужног 
дела пећи нач ке општи не – рекла нам 
је Љуби ца Бошко вић. 

На шестој „Кифли ци ја ди“ било је, 
ина че, више од 200 уче сни ка и сви 
они су више него задо вољ ни сарад
њом са Удру же њем „Мај ка Анге ли на“. 
Тако Све тла на Три фу но вић, пред
сед ни ца Удру же ња жена из Врњач ке 
Бање каже, да на њихо вој тро днев ној 
међу на род ној мани фе ста ци ји „Злат не 
нити“, која оку пља више од две и по 
хиља де уче сни ца, послед њих годи на 
нај за па же ни је место сво јим машто ви
тим кре а ци ја ма зау зи ма ју жене из Сре
ма, посеб но из пећи нач ке општи не.
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„Душан Вука со вић Дио ген‟.
Награ де су уру чи ли први човек пећи

нач ке општи не мр Жељ ко Трбо вић 
и дирек тор ка пећи нач ке Тури стич ке 
орга ни за ци је Љуби ца Бошко вић, која 

није кри ла задо вољ ство одзи вом како 
уче сни ка, тако и посе ти ла ца на ово го
ди шњој Гиба ни ци ја ди.

– С пуним пра вом могу да кажем да 
је ова мани фе ста ци ја из годи не у годи

ну све посе ће ни ја, а ми као орга ни за
то ри све задо вољ ни ји. Гиба ни ци ја да 
тра је три дана, а дана шња цен трал на 
мани фе ста ци ја је има ла поред вели ког 
бро ја так ми ча ра и вели ки број уче сни
ка у кул тур ноумет нич ком про гра му. 
Посеб но смо се потру ди ли да деца која 
има ју шта да пока жу, а таквих је у нашој 
општи ни мно го, доби ју при ли ку да свој 
тале нат иска жу на јед ној од нај ве ћих и 
нај зна чај ни јих општин ских мани фе ста
ци ја. У про гра му су уче ство ва ла и сва 
кул тур ноумет нич ка дру штва из наше 
општи не, као и тален то ва ни песни ци, 
реци та то ри и пева чи. Сва ко је добио 
при ли ку да пока же нај бо ље што има 
и све је про те кло у изу зет но пози тив
ној и ведрој атмос фе ри – рекла нам је 
Љуби ца Бошко вић. 

У кул тур ноумет нич ком делу про гра
ма уче ство ва ли су ДННТ „Купи ник“ из 
Купи но ва, ДННТ „Пећин ци“ из Пећи на
ца, Фол клор но дру штво „Извор Доњи 
Товар ник“, Удру же ње „Сви тац“ из 
Деча, КУД „Искон вете ра ни“ из Шима
но ва ца, КУД „Жар ко вац“ из Жар ко ва
ца, мла ди реци та то ри Леа Гра о вац, 
Ана Мили ће вић, Иван Мили ће вић и 
вокал на солист ки ња Ана ста си ја Мак
сић, као и уче ни ци ОШ „Душан Вука со
вић Дио ген“ из Аша ње.

Након офи ци јел ног дела про гра ма 
дру же ње је, уз оба ве зне там бу ра ше, 
наста вље но уз ручак који су за све 
уче сни ке и госте при пре ми ли ашањ ски 
лов ци.

Љиља на Пеји но вић из Удру же ња гра
ђа на „Рузма рин“ из Голу би на ца, као и 
Бра ни сла ва Мла де но вић из Удру же ња 
жена из Јаска, исти чу посеб но добру 
и више стра ну сарад њу са жена ма из 
Удру же ња „Мај ка Анге ли на“. Нарав но, 

пре за до вољ не су и уче сни це свих удру
же ња жена пећи нач ке општи не.

Лепу изло жбу руч них радо ва, кифли
ца и кола ча, оне су зачи ни ле пле сом и 
игром позна тих срп ских кола, и на кра
ју, овен ча не при зна њи ма и пеха ри ма, 

поже ле ле да субот њи дан ове ко ве че 
зајед нич ком фото гра фи јом, за успо ме
ну и дуго сећа ње, баш како и при ли чи 
жена ма које зна ју да ужи ва ју у сада
шњем тре нут ку, чува ју ћи тра ди ци ју и 
лепе оби ча је Сре ма и Срби је.

КифлицијадауКупинову

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“
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СпасовдануДечу

Све том архи је реј ском литур ги јом у 
хра му Све тог ваз не се ња Господ
њег у Дечу, у четвр так 6. јуна су 

зва нич но поче ли „Спа сов дан ски дани‟, 
у окви ру којих ће, у наред на чети
ри дана, низом спорт ских и кул тур них 
мани фе ста ци ја бити обе ле же на сео ска 
и хра мов на сла ва у овом насе љу.

Након литур ги је, којој су при су ство
ва ли и пред сед ник Општи не Пећин ци 
мр Жељ ко Трбо вић и његов заме ник 
Зоран Вој кић, месни парох Недељ ко 
Ковач уру чио је Спа сов дан ске пове
ље, при зна ња која већ шесту годи ну 
заре дом доде љу ју Цркве на општи на 
Деч и Удру же ње „Социоеко ло гич но‟, 
нај у спе шни јим деч ким уче ни ци ма, али 
и поје дин ци ма и орга ни за ци ја ма, који 
сво јим радом и дона ци ја ма допри но се 
еко ном ском и кул тур ном раз во ју Деча.

– Пре све га нам је иде ја да награ ди
мо нашу децу која су одлич ни уче ни ци 
са свим пети ца ма, децу која су осва ја
ла прва места на општин ским, покра
јин ским, репу блич ким, али и међу на
род ним так ми че њи ма из раз ли чи тих 
обла сти, као и нај у спе шни је сту ден те. 
Жели мо да им овим пове ља ма пору
чи мо да се рад и труд цени и да им се 

захва ли мо због начи на на који пред
ста вља ју Деч и нашу општи ну. Пове
ље доде љу је мо и свим људи ма који су 
сво јим добро твор ним радом допри не
ли нашем хра му, а пове љу је доби ла 
и Општи на Пећин ци као вели ки даро
да вац ове наше Све те Цркве. Жеља 
нам је да им се на дана шњи дан овим 
пове ља ма сви ма захва ли мо – изја вио 
је отац Недељ ко.

Он је ујед но наја вио да захва љу ју ћи 
сред стви ма која је издво ји ла пећи нач
ка локал на само у пра ва, као и дона то
ри ма, почи њу радо ви на обно ви цркве
ног тор ња, вред ни пет мили о на дина ра, 
који ма ће тор њу бити вра ћен ори ги нал
ни изглед из 1907. годи не.

Уру че но је укуп но 42 Спа сов дан ске 
пове ље, а у име Општи не Пећин ци при
зна ње је при мио пред сед ник Општи не 
мр Жељ ко Трбо вић.

– Част ми је и задо вољ ство што сам 
био у при ли ци да ове све ча не тре нут ке 
поде лим са гра ђа ни ма Деча и са све
штен ством. Општи на Пећин ци зна чај
на сред ства ула же у обно ву хра мо ва 
и паро хиј ских домо ва на сво јој тери
то ри ји. Циљ нам је да очу ва мо кул тур
ноисто риј ско и духов но насле ђе нашег 

наро да, а да све ште ни ци ма који слу же 
у насе љи ма пећи нач ке општи не, обез
бе ди мо добре усло ве за живот и рад. 
Про шле годи не запо че та је обно ва 
хра ма у Купи но ву, за коју смо из буџе
та издво ји ли пет мили о на дина ра, а за 
обно ву тор ња хра ма у Дечу опре де ли
ли смо два мили о на дина ра буџет ских 
сред ста ва – рекао је први човек пећи
нач ке Општи не.

У пре по днев ним сати ма одр жа но је 
и так ми че ње у кува њу рибљег котли
ћа. Про грам је у попо днев ним сати ма 
наста вљен, нај пре пред ста вља њем 
удру же ња жена, која су посе ти о це доче
ка ла сла ним и слат ким ђако ни ја ма уме
ше ним по тра ди ци о нал ним рецеп ти ма, 
а нешто касни је и кул тур ноумет нич ким 
про гра мом на бини у цен тру насе ља, у 
којем су уче ство ва ли Удру же ње „Сви
тац‟, Клуб за рит мич ку гим на сти ку „Топ 
Гyм‟, као и деч ки песни ци, реци та то ри 
и уче ни ци.

Орга ни за тор „Спа сов дан ских дана‟ је 
Месна зајед ни ца Деч, уз подр шку Кул
тур ног цен тра Пећин ци и Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва‟, под покро ви
тељ ством пећи нач ке локал не само у
пра ве.

СТАРИБАНОВЦИ

Сабрањехорскогпевања
Пово дом 800 годи на ауто ке фал но

сти Срп ске пра во слав не цркве, у Хра
му пре но са мошти ју Све тог оца Нико
ла ја у Ста рим Банов ци ма одр жа но је 
вечер ње сабра ње хор ског пева ња. 
Цркве но певач ко дру штво „Острог“ из 
Нових Бано ва ца, које сла ви две деце
ни је посто ја ња, отво ри ло је про грам 
духов ном песмом „Оче наш“ ком по зи
то ра Јоси фа Марин ко ви ћа. Као гости 

сабра ња, насту пи ли су чла но ви хора 
све ште ни ка земун ског наме сни штва 
који су осно ва ни пре нешто више 
од годи ну дана. Они су изве ли дела 
духов не музи ке срп ских, руских и грч
ких ком по зи то ра.

Одржа но сабра ње само је увод у 
обе ле жа ва ња већ поме ну тог јуби ле ја 
у архи је ри ском наме сни штву ста ро па
зо вач ком зака за ном за крај сеп тем бра.

Поред пред став ни ка све штен ства и 
мно го бр ој них вер ни ка, миси ји шире ња 
духов не пева не моли тве при су ство вао 
је и пред сед ник Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић. Слич ним про
гра ми ма широм земље, обе ле жа ва се 
осам сто годи на од оса мо ста љи ва ња 
срп ске цркве, за коју је зна чај не заслу
ге имао Раст ко Нема њић, Све ти Сава.

С.С.
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ОШ„ДОСИТЕЈОБРАДОВИЋ“ИРИГ

Завршенпројекатодрживогразвоја

Уче ни ци шестог раз ре да и настав
ни ца срп ског јези ка Мај да Радо
ше вић из ОШ „Доси теј Обра

до вић“ из Ири га били су ове годи не 
уче сни ци зани мљи вог и несва ки да
шњег про јек та.

Про је кат је тра јао седам неде ља, 
а за циљ је имао оства ре ње четвр тог 
од 17 раз вој них циље ва Ује ди ње них 
наци ја: до кра ја 2030. годи не обез бе
ди ти да сви уче ни ци стек ну зна ња и 
вешти не потреб не да се уна пре ди одр
жи ви раз вој, изме ђу оста лог и путем 
еду ка ци је за одр жи ви раз вој и одр жи ве 
сти ло ве живо та, људ ска пра ва, род ну 
рав но прав ност, као и за про мо ви са ње 
кул ту ре мира и нена си ља, при пад но
сти гло бал ној зајед ни ци и пошто ва ње 
кул тур не разно ли ко сти и допри но са 
кул ту ре одр жи вом раз во ју, је тач на 
дефи ни ци ја поме ну тог четвр тог циља. 

Осни вач овог про јек та је Жеља на 
Радој чић Лукић, учи те љи ца из Мио ни
це, свр ста на у 50 нај бо љих еду ка то ра 
све та.

Сва ке неде ље настав ни ца Мај да је 
доби ја ла тему за ту неде љу и оквир но 
упут ство како је реа ли зо ва ти. 

– На мени је било да осми слим 
актив но сти, које су уче ни ци наше шко
ле реа ли зо ва ли диги тал ним путем, 
на шта смо наро чи то поно сни. Током 
седам неде ља реа ли зо ва но је осам 
актив но сти. Уче ни ци су се пове за ли и 
са дру гим шко ла ма, које поха ђа ју уче
ни ци дру ге веро и спо ве сти из Тути на 
и Пла ва, те са шко лом из Ско ба ља. У 
про је кат се укљу чи ла и локал на зајед
ни ца, настав ни ци ликов не и музич ке 
кул ту ре, вер ске наста ве и исто ри је, 
песник Тодор Бјел кић, хор шко ле, Срп
ска чита о ни ца, све ште на лица,као и 

роди те љи – каже Мај да Радо ше вић.
Кроз про је кат је про шло 48 уче ни ка 

„Доси те је ве“ шко ле чије су реак ци је на 
све што се деша ва ло у окви ру про јек та 
пози тив не.

Затва ра ње про јек та и про мо ци ја 
резул та та роди те љи ма, настав ни ци
ма и заин те ре со ва ним Ири жа ни ма је 
одр жа на у Михи зо вој кући 6. јуна. Мај
да Радо ше вић је пре зен та ци јом про
ве ла кроз про је кат уче ни ке који нису 
били обу хва ће ни про јек том, роди те ље 
и настав ни ке. Уче ни циуче сни ци су 
иста кли да су посеб но поно сни чиње
ни цом да су све про јект не актив но сти 
реа ли зо ва не диги тал ним путем, чиме 
је дока за но да се успе шно пра те нови 
трен до ви у обра зо ва њу. 

И у новој школ ској годи ни, сли чан 
про је кат ће бити реа ли зо ва ни у овој 
ири шкој основ ној шко ли. С.Џ.

Учесниципројектаиспредсвојешколе

РУМСКАБИБЛИОТЕКА

Промоција
књиге

„Кустос Мезе зи ја“ је назив књи ге 
др Радо ми ра Бату ра на, која је 7. јуна 
пред ста вље на у Град ској библи о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“ у Руми.

Гово ре ћи о књи зи и ауто ру Жељ ко 
Сто ја но вић, дирек тор Град ске библи
о те ке је иста као да је лик по којем је 
наста ла књи га ства ран, а реч је о кусто
су сара јев ског музе ја, Јер ме ни ну по 
поре клу.

У књи зи се гово ри о исто ри ји три 
наро да на овим про сто ри ма дугој 1.300 
годи на. Као репер на годи на је узе та 663. 
годи на и поку шај изме шта ња визан тиј
ске пре сто ни це на Запад, а окон ча ва се 
бом бар до ва њем СР Југо сла ви је.

О књи зи је гово ри ла и Мира Шво ња, 
иста кав ши да је то књи га пуна туге, 
бола и несре ће кроз које про ла зе наро
ди на овим про сто ри ма у мину лих 13 
веко ва.

Аутор др Радо мир Бату ран је рекао 
рум ској публи ци да је овај роман писао 

35 годи на, а при сту пао је писа њу као 
да пише науч но дело. 

– Упло вио сам у вели ку меди те ран
ску циви ли за ци ју и нисам знао како да 
завр шим ову књи гу, а онда је дошло 
бом бар до ва ње и тим сам је и завр шио 
– рекао је аутор. С.Џ.

жељкоСтојановић,РадомирБатураниМираШвоња
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ТАЊАБОШКОВИЋ,ГЛУМИЦА

Нетражимпрекохлебапогачу
Пред рум ском публи ком, 5. јуна 

оди гра на је пред ста ва Ате љеа 
212 „Љубав но писмо“, која се 

већ 25 годи на игра у кон ти ну и те ту, а 
до сада ју је виде ло око 150.000 гле да
ла ца. У овој коме ди ји од почет ка игра 
наша позна та глу ми ца Тања Бошко
вић. Tања је сва ка ко јед на од наших 
нај леп ших и нај по пу лар ни јих глу ми ца, 
али важи и за осо бу која има сво је ста
во ве о глу мач ком тален ту, јези ку, кари
је ри, вери, ста ре њу, који ма се руко во
ди у про фе си о нал ном и лич ном живо
ту. 

М НОВИНЕ: Шта је, по Вама,
потребно да би једна представа
могла толико дуго да траје и увек
имасвојупублику?
ТАЊАБОШКОВИЋ: Ми четврт века 

игра мо ову пред ста ву. Пало ми је на 
памет, како пола свог глу мач ког века 
играм са Бане том Зерем ским у пару, 
са Гори цом, која је моја дру га ри ца са 
кла се, Мики јем Крсто ви ћем, који је мој 
дру ги брат, и пот пу но ужи ва мо. Имам 
вели ку сре ћу да јед на пред ста ва живи 
25 годи на, а имам још јед ну, коју играм 
пре ко два де сет годи на, то је пред ста
ва „Сузе су ОК“. То се јако рет ко деша
ва, то не зави си од глу ме, то не зави си 
чак ни од публи ке, него про сто се 
некад наме сти тако. Ову пред ста ву су 
напи са ли Фазла гић и Бачић када су 
били тре ћа годи на факул те та, напра
ви ли су овај комад као сво ју вежбу из 
жанр о ва. Кад сам га први пут про чи та
ла, ја сам уми ра ла од сме ха, али сам 
мисли ла да то неће моћи да про ђе као 
пред ста ва, али ето, пре жи ве ли смо. 
Мења ли су се глум ци, осим нас четво
ро који су прва поде ла, и то је див но, 
да смо живи и здра ви још увек и да то 
игра мо. Публи ка је обо жа ва и има 
људи који су пред ста ву мно го пута гле
да ли, а и ми се заба вља мо док глу ми
мо. Ово је пред ста ва у мани ру ста рог 
„Ате љеа 212“. Од покој ног Пеце Ејду са 
сам учи ла како се гово ри загре бач ки, 
пошто играм јед ну скроз бле са ву 
Загреп чан ку.

Поред позоришта, има Вас и на
филму, ТВ серијама, то је једна
богатакаријера.Штатренутноради
те,каквисупланови?

– Уско ро имам костим ску про бу, за 
нови филм Оле га Нов ко ви ћа који се 
зове „Жив човек“. Томе се раду јем, то 
је јед на мала, али вео ма зани мљи ва 
уло га. Тако ђе, позва ли су ме у жири 
Филм ског фести ва ла у Сом бо ру. Бићу 
тамо неко ли ко дана, ја сам заљу бље
ник у Сом бор, волим тај град, људе 
који су тамо и њихо во позо ри ште. 
Играм јако мно го, мно го путу јем, путу
јем за Црну Гору, обна вља мо Меди те
ра но, игра ће мо на пла жи, вео ма се 

раду јем томе. Зна те, дођу годи не кад 
више не бри нем толи ко како ће то да 
при ми кри ти ка, публи ка, сад ми је бит
но како то при мам ја, како се дру жим 
са сво јим при ја те љи ма, са сво јим 
сабор ци ма.

Ималистедостаулога,какоВасје
раниједоживљавалакритика?

– Ја сам ваљ да нај о спо ра ва ни ја глу
ми ца на про сто ри ма бив ше Југо сла ви
је. У почет ку сам чита ла то што су 
људи писа ли о мени, мука ме хва та ла, 
пла ка ла сам некад са иде јом да иза
ђем, не из позо ри шта, него из живо та. 
Али, пре жи ве ла сам све то и сада је 
ствар но диво та! Вео ма брзо, са сво јом 
кће р ком (глу ми ца Лaна Кара кла јић) 
почи њем при пре ме кома да које режи
ра Ирфан Мен сур у Заје чар ском позо

ри шту и томе се раду јем. То је први 
пут да нас две зајед но игра мо у позо
ри шту. При пре ма мо се пажљи во. Ја 
волим како Ирфан пра ви адап та ци је 
кома да који су мени позна ти, како 
режи ра, а допа да ми се и што се одва
жио да спо ји нас две. Игра мо мај ку и 
кћер.

Далисте једвачекалидaиграте
саћерком?
–Јесте, једва сам чека ла, али она у 

почет ку није при ста ја ла. Уско чи ла је у 
јед ну пред ста ву коју смо игра ле зајед
но и тад је виде ла да сам ја без о па сна 
као парт нер. Mене су одга ја ли и Пера 
Краљ и Ђуза Сто јиљ ко вић, неки фан
та стич ни људи, тако да је она виде ла 
да ја нећу угро жа ва ти њен ауто ри тет 
ни њену глу мач ку мисао. Ја ни као мај
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ТањаБошковић(фото:В.Шпорчић)
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ка нисам нешто пре те ра но стро га 
била, а тек као коле га…заи ста сам 
бениг на.

Имали сте доста добрих филмо
ва,улога,свакокосесетифилмаи
серије„БалканЕкспрес“првопоми
слинаВас.

–  Ја једи но што нисам забо ра ви ла, 
то су при ја тељ ства које сам тада сте
кла. Мно ги од тих људи су сада са оне 
стра не, али та љубав још увек тра је и 
неће про ћи, пого то во што се и сама 
пола ко при бли жа вам веч но сти. Пре 
неки дан смо отво ри ли „Ћоше Гаге 
Нико ли ћа“ у јед ној кафа ни у Бео гра ду, 
и тако сам нека ко зна ла да је и он ту. 
Поне кад ми се чини да је цело моје 
небо изнад гла ве, већ оти шло са тим 
људи ма. Али када се поја ве неки нови 
мла ди глум ци, ја мислим  па добро, 
можда није још тре ну так.

Поменулистемладеколеге.Како
оцењујететемладеглумце,мисли
телидајеситуацијаињиховполо
жајистикаоранијеилине?

– Није. Заи ста је пот пу но дру га чи је, 
ми смо се пот пу но дру га чи је шко ло ва
ли и тру ди ли, дру га чи је бри ну ли, 
нисмо има ли интер нет и нисмо има ли 
ништа на брзи ну. Нама није ишло брзо 
и лако, бојим се да је дошло вре ме кад 
ову децу потро ше за рела тив но крат ко 
вре ме, а онда их баце у чељуст мање
више нета лен то ва них људи који их 
упо тре бља ва ју и зло у по тре бља ва ју у 
овим рија ли ти ји ма или рекла ма ма. 
Више нема људи као што је био Бојан 
Сту пи ца, Мира Тра и ло вић, Муци Дра
шкић, који су бри ну ли о томе да ми 
пола ко расте мо, сход но нашим могућ
но сти ма се пре тва ра мо у неке моћ не 
људе, моћ не уну тар свог тален та. 
Нису нас тро ши ли. Погле дај те нашу 
гене ра ци ју, ми и даље тра је мо, имам 
више од 45 годи на ста жа. Нико ме од 
нас није доса ди ло све, живот, посто ји 
још увек потре ба да се истра жу је, где 
се још про сти ре мо и ја мислим да је то 
узбу дљи во и то наше живо те чини 
пуни ма.

Иде поново серија „Срећни
људи“,гледателисебе?

– Нисам још гле да ла, мој син живи у 
Аме ри ци, он ми је рекао за репри зу, ја 
то нисам ни зна ла. Сада је „Ролан 
Гарос“ и ја то гле дам, гле дам спорт, 
себе знам из тог пери о да.

Каквајерумскапублика?
– Прво има је мно го, сва ки пут пред 

изла зак на ову сце ну ја се ска ме ним 
од поми сли да и глу ва бака у послед
њем реду, како је гово ри ла наша про
фе сор ка, мора да чује све савр ше но 
раз го вет но. Овде је јако пуно људи, 
мислим да су „сара дљи ви“, весе ли и 
да ћемо се див но дру жи ти.

Када сте били у Америци имали
сте понуду Романа Поланског за
улогу.Одбилисте,зашто?

– Мени ника да није пада ло на 
памет, ја сам сни ми ла један филм 
који је био копро дук ци ја са Мака ве је
вим, и ника да ми је није пада ло на 
памет да било где одем. Ја сам живе
ла у Аме ри ци годи ну дана и нисам 
више желе ла ни секунд да про ве дем 
тамо. Ја се тамо нисам при ми ла, 
имам пра во на то. Оти шла сам касно, 
са сво јих три де сет и кусур годи на, 
немам потре бе да пре ко хле ба тра
жим пога чу. Мој хлеб је овде, ја овај 
народ раз у мем и волим овај језик и 
мислим да ми Бог није слу чај но дао 
дар, зна чи посто је и неке оба ве зе, 
пре ма овом јези ку, пре ма овом наро
ду, пре ма мом све ту, имам пра ва на 
свој свет. Ово је мали, али са моје 
тач ке гле ди шта, вео ма богат про стор. 
Људи вео ма често забо ра ве на Нико
лу Теслу, Милу ти на Милан ко ви ћа, 
Доси те ја Обра до ви ћа, Вука Кара џи ћа 
који су овде пони кли. Ово је 21. век, 
ви кроз интер нет и све могу ће тех но
ло ги је, може те доћи до све га што 
поже ли те, без потре бе да иде те одав
де. Ја волим моју земљу.  

Вашставпремаживотујеприро
дан. Прихватате да време тече и
прихвататеодређенепроменекоје
се јављају са процесом старења.
Какогледатенатајтерорлепотеи
младости, и операције којима се,
напримеруХоливуду,морајупод
врћизаистаодличнеглумице,ане
самостарлете?

– Сва ко има сло бо ду да иза бе ре 
живот какав жели. Ја веру јем да 
посто је људи који су усло вље ни на 
раз ли чи те начи не, нема тих пара на 
овом све ту и те сла ве, ни тих обе ћа
ња која би ме поко ле ба ла у том, да 
сам јаја, да живим соп стве ну раз ли
чи тост и пла ћам пуну цену за то, и 
живим како желим. Ја сам веру у Бога 
иза бра ла, знам ко сам и шта сам, 
ништа не морам и све могу још увек и 
док ме здра вље буде држа ло биће 
тако. Немам потре бу да се лажно 
пред ста вљам. Мислим да је крај 20. и 
21. век донео ту „изгле дам, дакле 
посто јим“ рече ни цу, у 20. веку је била 
„имам, дакле посто јим“ а у 19. „знам, 
дакле посто јим“. Наша циви ли за ци ја, 
са моје тач ке гле ди шта, иде уна зад, 
појеф ти њу је се, могу ће је све купи ти 
 добро ту не може те, на њој мора те 
да ради те, ако сте заин те ре со ва ни. 
Ја пред Бога, у јед ном тре нут ку, одла
зим сама. И даље мислим да ћу живе
ти 200 годи на, али морам бити одго
вор на у одно су на ону што ми је Бог 
дао, децу на ста ра ње, дао ми је тале
нат, тако ђе на ста ра ње и то су моје 
оба ве зе, о томе бри нем. А да ли се 
неком сви ђа ју или не сви ђа ју моје 
боре, начин како ста рим, мене то уоп
ште не узне ми ра ва. Док ја могу да 
потр чим, да заи грам, запе вам и за 
појас заде нем, шта ја имам да се 
секи рам? Ништа.

С.Џакула

УБИСТВОУВРДНИКУ

Припремантерен
заликвидацију

На пред лог Вишег суда у Срем ској 
Митро ви ци, осум њи че ни ма Зора ну 
Дими ћу (52) из Субо ти це и Дани је ли 
Ђила со вић (43) из Бео гра да, про ду
жен је при твор до 26. јуна, потвр ђе но 
је нашем листу у овом суду. Они се 
тере те за кри вич но дело уби ство и 
сау че сни штво у уби ству Нема ње 
Грчи ћа (37) из Бео гра да, које се дого
ди ло кра јем апри ла у јед ном при ват
ном апарт ма ну у Врд ни ку. 

Даљом истра гом, која је одмах 
усме ре на на невен ча ну супру гу уби је
ног, са којом има дво је деце, утвр ђе но 
је да је Дани је ла зна ла када ће Грчић 
бити ликви ди ран. Оно што инспек то
ри и даље раде на истра зи, то је, да 
ли је жена само иско ри шће на како би 
нама ми ла Нема њу, који се послед ња 
три месе ца крио у Пољ ској, јер је знао 
да је на мети јед ној ново сад ској кри
ми нал ној гру пи или је желе ла по сва ку 
цену да га се ота ра си, како би наста
ви ла свој љубав ни живот са Зора ном, 
за којег се спе ку ли са ло да је са њом у 
вези.

Грчић, који је био при пад ник гру пе 
Але на Кури не, вође нај ја чег кри ми
нал ног кла на у Вој во ди ни, ништа није 
посум њао када га је Дани је ла позва ла 
да дође у Срби ју и про ве ду три дана 
на скри ве ном месту од град ске вре ве.

– Она је добро позна ва ла тај део 
где ће они бити сме ште ни, јер је често 
тамо бора ви ла. Била је са децом, 
некад, а истра гом је откри ве но да је 
била и са Зора ном. Очи глед но да је 
већ тада „сни ман“ терен – гово ри за 
наш лист извор из МУПа, који пра ти 
истра гу.

Дани је ла је инспек то ри ма одмах 
била сум њи ва, са при чом да је непо
зна ти мушка рац упао у њихов апарт
ман и ликви ди рао Нема њу.

– Није зна ла да опи ше мушкар ца, 
прво је имао кач кет на гла ви, те није. 
Рекла је да су вра та била затво ре на, 
па је он поку цао, она је отво ри ла, а 
касни је да су вра та била отшкри ну та, 
јер је у соби било топло, па је он уле
тео. И било је још нело гич но сти, током 
саслу ша ва ња – наво ди наш извор, 
дода ју ћи да раде на откри ва њу да ли 
су се уби је ни и прво о сум њи че ни 
позна ва ли.

Ина че, вест која се прва поја ви ла, 
да је Зоран био на про ду же ном викен
ду, и да слу жи затвор ску казну у полу
о тво ре ном оде ље њу из Упра ве за 
извр ше ње кри вич них санк ци ја је 
деман то ва на. Зоран је био у затво ру 
2011. годи не и он је све до момен та 
када је осум њи чен за уби ство, био 
сло бо дан човек.

Након ликви да ци је Грчи ћа, пиштољ 
мар ке чешка „збро јов ка“ 9 мм са при
гу ши ва чем, про на ђен је сутра дан на 
сто ти нак мета ра од при ват них апарт
ма на.  С.Костић
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КРАЉИЦАЈЕЛЕНААНжУЈСКАУИСТОРИЈИИЛИТЕРАТУРИ(4)

Јасамзањупосадио
долинујоргована

Пише:дрСнежанаБулат

У Дори ће вој дра ми, 
кра љи ца је непре
ста но ути ца ла на 

мужа у погле ду њего вих 
рат нич ких похо да, који, 
пре ма њеном мишље
њу, мора ју да се окон ча ју. 
Посеб ну пажњу при вла чи 
сце на у којој се казу је о 
кра љи чи ном писму, упу
ће ном дубро вач ком кне зу. 
Писмо је запра во гарант 
да док је Јеле на кра љи
ца, да ће Срби ја с њима 
трго ва ти, неће рато ва
ти и да ће у миру живе ти. 
Пода так о овом дога ђа ју, 
Дорић пре у зи ма из Пове
ље Дубров ча ни ма кра
љи це Јеле не из 1267/8. У 
Пове љи кра љи це Јеле не, 
пре ма пре во ду Рад ми
ле Марин ко вић у књи зи 
Писах и пот пи сах, сто
ји Јеле ни но обе ћа ње: 
„Обе ту ју се архи е пи ску
пу Дубров’ч ко му, и кне зу, 
и всој опћи не град ској у 
Госпо да Бога Вце др жи
те ља, и у Пре чи сту јего 
Матер и у ч’стни и живо
тво ре ћи крст Господњ’ [...] 
како ћу љуби ти в’с Град, 
и како му при ја ју вла ди
ке које су Гра де, тако да 
га и ја љубљу и тако ђе 
да му при ја ју. И ако при
ду куп ци Дубров ’чци бес 
кра ља у мој двор, што им 
исха би мојим посла ни јем 
или на моје при ја тељ ство, 
или нек то вла сте лин или 
тко годе, све да им ја пла
ћу. И ако име хте ти краљ 
посла ти вој ску на Дубров
ник, или гусу, или што годе 
пако сти ти Дубров ни ку, да 
ј од мене ведeнијe у Гра
ду раду, коли ко нај ве ће 
могу брзо, и да с’м у вса
ку вашу нево љу“ (Писах и 
пот пи сах/ Кра љи ца Јеле
на). У послед њем пери
о ду Уро ше ве вла да ви не, 
све тод ми тар ски дохо дак 
пове ћан је на 2. 000 пер
пе ра. Ипак, Урош није оду
ста јао од наме ре да осво ји 
Дубров ник. Лич но је био 
пред вод ник вој ске која је 
1275. годи не опсе ла град 
(Ћир ко вић). 

Јеле на је у зна чај ној 
мери ути ца ла на кра ља 
Уро ша, који је, како и сама 
каже: „упр кос тра ди ци ји, 
упр кос томе што је рат ник, 
хра бар, без мане и стра ха, 
одлу чио да земљу у миру 
гра ди, при ја те ље ства ра 
и у живо ту, сво јим сино
ви ма и сво јој жени ужи ва“ 
(Дорић) и све сво је сна
ге је усме ри ла ка томе да 
се упам ти „да се Срби ја 
у неком Вашем вре ме ну, 
за вре ме мудрог и вели
ког Уро ша Првог, ока ну ла 
рато ва и окре ну ла мир ном 
живо ту, ужи ва њу и раду! 
Опи сме ња ва њу! Ства

ра њу при ја те ља, уме сто 
изми шља ња непри ја те ља“ 
(Дорић). Драм ска јуна ки ња 
Дори ће ва, није дозво ли ла 
ни да краљ „мало ратуц не 
с Буга ри ма (Дорић) и свим 
сила ма се тру ди ла да 
про ме ни њего ва уве ре ња 
којих се грче ви то држао. 
Јеле на Анжуј ска успе ва 
да про ме ни пла хо ви тог, 
надо буд ног кра ља Уро ша 
и да га изве де на пра ви 
пут. Краљ Урош не скри
ва оду ше вље ње сво јом 
женом: „Дра га моја Јеле на 
–  МНО ГО је тога што сам 
од Вас, као од Кра љи це и 
супру ге, при мио, јер сам 

зади вљен Вашим умом и 
срцем“ (Дорић) и у неко ли
ко навра та ће потвр ди ти 
зна чај Јеле ни ног при су
ства, како у њего вом живо
ту, тако и у чита вој земљи: 
„За мене је срп ска кра љи
ца Јеле на Анжуј ска дар 
божи ји овом наро ду и да је 
с неба пала, или из земље 
изни кла, мислим да иза 
тог чуда сто ји Бог [...] 
Изгле да да је она у наше 
живо те уне ла нешто што 
је сада од нас бежа ло ко 
ђаво од крста... [...] Од ње, 
од Јеле не ће у Срби ји [...] 
поче ти ново вре ме, нови 
оби ча ји“ (Дорић). Анжуј

За време владавине краља Уроша Првог, изведене
сувеликереформеумногимправцимаинасталесу
значајнепроменеудржавномидруштвеномживоту.
Нису без разлога Которани о њему говорили да је
„непобедивикраљ“,апотомциганазивали„великим
краљем“

ДолинарекеИбар:Некадашњадолинајоргована
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ска про роч ки исти че да ће 
кра ље ви на Уро ше ва бити 
про сла вље на заду жби на
ма, а не рато ви ма: „Мој 
Гра дац, моја пра во слав
на заду жби на биће понос 
срп ског рода кроз веко ве. 
Моје като лич ке заду жби не 
које ћу зида ти по При мор
ју. Моје ће като лич ке заду
жби не бити при бе жи ште 
мом воље ном кра љу, кад 
га сино ви њего ви, по тра
ди ци ји срп ској, с пре сто ла 
зба це“ (Дорић). Добро је 
познат дога ђај по коме „у 
земљи зва ној Гац ко, син 
одо ле сво ме роди те љу, и 
узе пре сто његов силом и 
када је сео кра ље ва ти на 
пре сто лу оца сво га у срп
ској земљи“ (Дани ло II).

У дра ми Радо сла ва 
Зла та на Дори ћа, под ути
ца јем Јеле не Анжуј ске, 
краљ Урош дожи вља ва 
тран сфор ма ци ју и доби
ја обри се кра ље вог лика 
из Жити ја. Aутор дела 
Живот бла го ча сти во
га кра ља Уро ша зва ног 
вели ки све до чи о мно гим 
врсним осо би на ма овог 
срп ског кра ља, исти чу ћи 
њего ве вла дар ске уме
шно сти: „Oвај бла го ча сти
ви и вели ки краљ Урош, 
непо ко ле би вом вером 
љуба ви хри шћан ске пре
др жа пре сто кра љев ства 
живе ћи у нај ср дач ни јој 
љуба ви са сви ма окол
ним царе ви ма, јер га вео
ма љубља ху због врли не 
њего ве, пошту ју ћи га по 

досто ја њу и зна ју ћи га као 
креп ко га и само др жав но га 
кра ља у сво ме ота ча ству, 
у срп ској земљи“. 

Краљ Урош Први је пре
ко три де сет годи на упра
вљао сво јом држа вом. 
Од број них рато ва које је 
Урош I водио про тив окол
них зема ља, са више или 
мање успе ха, а поне кад и 
дипло ма ти јом (Бугар ска, 
Визан ти ја, Мађар ска и у 
стал ном суко бу са Дубров
ни ком), писац Жити ја је 
при ка зао једи но рат који 
дово ди, са сме ном на пре
сто лу, до изу зет них про ме
на у поро дич ним и вла дар
ским одно си ма, који су у 
вези, како са уну тра шњом, 
тако и за спо ља шњом 
поли ти ком (Митић). Сва ка

ко је један од нај знат ни јих 
и нај спо соб ни јих срп ских 
вла да ра у сред њем веку, 
водио је поли ти ку сво је 
држа ве мудро и сми шље
но, про ши рио је држав ну 
гра ни цу, отво рио је прве 
руд ни ке у земљи, који су 
еко ном ски и финан сиј ски 
осна жи ли земљу, почео 
је први да кује новац. За 
вре ме вла да ви не кра ља 
Уро ша Првог, изве де не су 
вели ке рефор ме у мно
гим прав ци ма и наста
ле су зна чај не про ме не у 
држав ном и дру штве ном 
живо ту. Нису без раз ло га 
Кото ра ни о њему гово ри ли 
да је „непо бе ди ви краљ“, 
а потом ци га нази ва ли 
„вели ким кра љем“ (Ста но
је вић).

Радо слав Зла тан Дорић 
је, сем аутен тич них пода
та ка и исто риј ских спи са у 
сво је драм ско оства ре ње 
уткао и народ но пре да ње 
пре ма коме је краљ Урош 
Први у част сво је буду
ће жене Јеле не при ре дио 
изне на ђе ње. На дан њихо
вог вен ча ња, у жељи да 
Јеле ну Анжуј ску доче ка на 
што све ча ни ји начин, срп
ски краљ је у доли ни реке 
Ибра заса дио јор го ва не. У 
скла ду са народ ним пре
да њем, краљ Урош ће с 
поно сом иста ћи:  „Дошла 
ми из све та Јеле на и доне
ла ми свет у Срби ју. Ни 
знао нисам, нити сада 
знам, шта је то доне ла. 
Само сам негде, срцем, 
осе ћао да је то добро за 
Срби ју и за мене. Ја сам 
за њу поса дио доли ну јор
го ва на“ (Дорић). 

Крај

Наданњиховогвенчања,ужељи
да ЈеленуАнжујску дочека нашто
свечанији начин, српски краљ је у
долинирекеИбразасадиојоргова
не. У складу са народним преда
њем,краљУрошћеспоносомиста
ћи:  „Дошлами из света Јелена и
донела ми свет у Србију. Ни знао
нисам, нити сада знам, шта је то
донела. Само сам негде, срцем,
осећаодајетодоброзаСрбијуиза
мене.Јасамзањупосадиодолину
јоргована“

Јеленајеузначајнојмериутицала
накраљаУроша,којије,какоисама
каже: „упркос традицији, упркос
томе што је ратник, храбар, без
манеистраха,одлучиодаземљуу
миру гради, пријатеље ствара и у
животу, својим синовима и својој
жени ужива“ (Дорић) и све своје
снаге је усмерила ка томе да се
упамти„дасеСрбијаунекомВашем
времену,завремемудрогивеликог
Уроша Првог, оканула ратова и
окренуламирномживоту,уживању
ираду!Описмењавању!Стварању
пријатеља, уместо измишљања
непријатеља“

МОТОКЛУБИНЂИЈА

Мотофестивал
На пла тоу испред нека да

шњег моте ла „Ловац“ у 
Инђи ји, од 14. до 16. јуна 
биће одр жан 18. по реду 
„Мото фести вал“. Орга ни за
тор је и ове годи не „Мото 
клуб Инђи ја 2003“. Како 
наја вљу ју, дефи ле мото ри
ста кроз град пла ни ран је у 
субо ту, 15. јуна од 18 часо
ва. Тако ђе, прим пре мљен је 
и богат музич ки про грам у 
којем уче ству ју: „Old School“, 
„Прља ви Ромео“, „Про 
Роцк“, „ВеКВ“, „Леде не очи“ 
и „Black Metal li ca Tri bu te 
Band“. М.Ђ.

МУП

Конкурсза
новеполазнике

Мини ста р ство уну тра шњих 
посло ва упи су је у Цен тар за 
основ ну поли циј ску обу ку у 
Срем ској Каме ни ци 600 
пола зни ка на струч но оспо
со бља ва ње за оба вља ње 
поли циј ских посло ва. Кон
курс је обја вљен 6. јуна и 
тра је 30 дана од обја вљи ва
ња. Дета ље о усло ви ма и 
потреб ној доку мен та ци ји у 
вези кон кур са могу се наћи 
на www.copo.edu.rs, selek ci
ja@ co po.edu.rs.

КУЛТУРНИЦЕНТАР
РУМА

Ноћсрпског
филма

У рум ском Кул тур ном цен
тру 5. јуна је реа ли зо ва на 
мани фе ста ци ја „Ноћ срп
ског фил ма“  и то исто вре
ме но са још 40 кул тур них 
цен та ра и био ско па у Срби
ји. Рум ска публи ка је има ла 
при ли ке да погле да прво 
филм „Зло го ње“, чија је про
јек ци ја била у 16 часо ва, 
потом „Так си блуз“, „Краљ 
Петар Први“ и од 22 часа 
„Јужни ветар“. С.Џ.



30 12. JUN 2019.  M NOVINE РЕПОРТАжА

ГОСТИНСКАКУЋА„НАНА“УНОЋАЈУ

Одморутишинииприроди
Сматрамдајеуправо

специфичностлокације
накојојсеналазимо,

изолованостод
друмскогсаобраћаја,
аопетприступачност
инепосреднаблизина
града,предностнашег

домаћинства,каои
спонтана,локална
атмосферакојусе

трудимодаочувамо.
Искуствонамје
показалодаје

ненаметљивауслуга
оноштогостинајвише
ценеузтрадиционалну
гастрономскупонуду,

наводиСветлана

Гостин ска кућа „Нана“ се нала зи на 
севе ру Мачве у селу Ноћа ју. Све
тла на Савић са сво јом мај ком 

Вером ско ро три годи не води ово дома
ћин ство. Како је и сама Све тла на наве
ла за наш лист, прво бит на иде ја за 
бавље ње сео ским тури змом је у њеној 
поро ди ци ста ра десе так годи на, када је 
њен отац реги стро вао „Нану“.

– Тури змом се нисмо актив но бави ли 
све до лета 2017. годи не, када сам 
зајед но са мај ком Вером осно ва ла 
„Нану“. Од тада ради мо у кон ти у ну и те
ту и сезон ски, од маја до окто бра, гово
ри Све тла на.

Након завр ше них сту ди ја књижевно
сти Све тла на је хте ла да себи обез бе
ди запо сле ње. 

– Схва ти ла сам да сео ски тури зам 
има тен ден ци ју да се у бли жој будућ но
сти све више раз ви ја, што је добар 
под сти цај, ако се има у виду дуго роч
ни ји циљ. Иако сам по стру ци дипло
ми ра ни фило лог, пре по зна ла сам сео
ски тури зам као делат ност у којој бих 
могла да се оства рим кре а тив но и 
при том оства рим при ход, обја шња ва 
Све тла на.

Она дода је да поче так није био лак, 
али ни пре ви ше муко тр пан и да јој је он 
пред ста вљао иза зов и ново иску ство.

– У скла ду са тим енту зи ја змом, који 
мислим да је ини ци јал ни услов сва ког 

успе шног про јек та, и уз подр шку при ја
те ља и Гра да Срем ска Митро ви ца, 
успе ли смо да начи ни мо прве кора ке, 
које су се испо ста ви ли као успе шни. 
Аген ци ја за рурал ни раз вој и Тури стич
ка орга ни за ци ја Гра да Срем ска Митро
ви ца су нам пру жи ли знат ну и дра го це
ну помоћ у виду еду ка ци је, струч них 
путо ва ња, мар ке тин га и пла си ра ња 
про из во да на држав ним и реги о нал
ним мани фе ста ци ја ма, исти че Све тла
на. 

Као јед ну од пред но сти у бавље њу 
рурал ним тури змом Све тла на издва ја 
закон који пру жа доста олак ши ца када 
је у пита њу сео ски тури зам и то је 
пред ност ове делат но сти.

– Уз уло жен труд може те се нада ти 
да ћете рела тив но брзо уло же на сред
ства вра ти ти. Про бле ми се нај че шће 
тичу почет ног уло га, који није лако 
обез бе ди ти уко ли ко нема те покри ће из 
дру гог изво ра, али опет пона вљам, 
закон је доста бла го на клон када је у 

СветланаСавић
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пита њу сео ски тури зам, и што се тиче 
усло ва за кате го ри за ци ју и даље, пла
ћа ња поре за и слич но. Оно што пре по
зна јем као нега тив ну одли ку сео ског 
тури зма у Срби ји јесте то што су дома
ћин ства често кон вен ци о нал на и без 
ори ги нал но сти уз кич, а честа је, тако
ре ћи и  зло у по тре ба тер ми на „етно“, 
гово ри Свeтлана. 

Гостин ска кућа „Нана“ се про сти ре 
на пола хек та ра и садр жи две поро дич
не куће у првом дво ри шту, затим еко
ном ско дво ри ште, воћ њак, башту и 
ома њу шуму багре ма. Дома ћин ство, 
пони кло на међи села и ата ра, што му 
даје сала шар ску атмос фе ру, иде ал но 
је за госте из урба них сре ди на, осо би
то за оне који желе одмор у тиши ни и 
при род ном окру же њу. 

– Сма трам да је упра во спе ци фич
ност лока ци је на којој се нала зи мо, 
изо ло ва ност од друм ског сао бра ћа ја, а 
опет при сту пач ност и непо сред на бли

зи на гра да, пред ност нашег дома ћин
ства, као и спон та на, локал на атмос
фе ра коју се тру ди мо да очу ва мо. 
Иску ство нам је пока за ло да је нена ме
тљи ва услу га оно што гости нај ви ше 
цене уз тра ди ци о нал ну гастро ном ску 
пону ду, наво ди Све тла на. 

Поред пре но ћи шта, у пону ди „Нане“ 
је  и полу пан си он, пун пан си он, као и 
могућ ност орга ни зо ва ног руч ка за 
мање гру пе. У „Нани“ може те јести тра
ди ци о нал на мачван ска и вој во ђан ска 
јела која се при пре ма ју у „Куј ни ци Шне
но кли”“ и то од намир ни ца које су узга
ја не у дома ћој ради но сти. Собе има ју 
зајед нич ко купа ти ло, бежич ни интер
нет, а све их пове зу је „Нанин салон за 
чај” у коме се око пет, слу же чаје ви из 
„Нани не“ баште

– Шне но кле, шапи це, штан гли це, 
„Нанин рин флајш“ и „Нанин фру штук“, 
само су неки од спе ци ја ли те та у који ма 
наши гости нај че шће ужи ва ју за весе

лим аста лом под четр де се то го ди шњом 
маг но ли јом.  „Нана“ рас по ла же са три 
собе, темат ски дизај ни ра не: соба сно
ва (дво кре вет на),  соба сун ца (јед но
кре вет на), лаван да (јед но кре вет на). 
Тако ђе, посто ји и библи о те ка, која бро
ји око 450 књи га и педе се так књи жев
них часо пи са и збор ни ка, гово ри Све
тла на.

За три годи не, ову гостин ску кућу су 
посе ти ли гости из Срби је, али и из ино
стран ства.

– Један брач ни пар из Бач ке Палан
ке дола зи код нас сва ког лета. Уго сти
ли смо и људе из Руси је, Ита ли је, Сло
вач ке. Мени, као стра стве ном пут ни ку, 
сама могућ ност да уго стим људе из 
раз ли чи тих зема ља и кул ту ра довољ
но је вред на и у ширем сми слу дра го
це ни ја од еко ном ског аспек та. Исто 
тако је диван осе ћај да сте неко ме 
уго ди ли и учи ни ли да се осе ћа лепо, 
исти че Све тла на.  З.Поповић

Уживањеуприроди
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ДРАМАТУРГСТЕФАНТАЈБЛНАСТЕРИЈИНОМПОЗОРЈУ

Јавночитањедраме
У поне де љак, 3. јуна у 

Ново сад ском позо ри
шту (Újvidéki Színház) 

одр жа но је јав но чита ње 
дра ме Fle ischman (Флајш
ман) коју је напи сао митр о
вач ки драм ски писац и дра
ма тург Сте фан Тајбл. Јав но 
чита ње дра ме одр жа но је у 
окви ру 64. Сте ри ји ног позор
ја, као пра те ћи про грам овог 
нај зна чај ни јег фести ва ла у 
земљи, посве ће ног дома ћем 
позо ри шту и него ва њу дома
ће дра ме. 

Дра ма Fle ischman се 
деша ва у Срем ској Митро
ви ци и одви ја се пара лел но 
1941. и 2001. годи не у кући 
и лока лу јевреј ске поро ди це 
Флајш ман, који и данас сто је 
на Жит ном тргу. Иако инспи
ри са на исти ни тим и Митр
ов ча ни ма вео ма позна тим 
дога ђа ји ма, лица и деша
ва ња у овој дра ми изме ње
ни су у оној мери како би се 
уве ли у драм ске токо ве и 
моти ви са ли драм ску рад њу. 

Док се 1941. одви ја рат 
и доно си смрт, у позна том 
„Флајш ма но вом подру му“, 
а све пре ко неја ких пле ћа 
мла де Јевреј ке Аске Флајш
ман, 2001. се на истом 
месту, на пра гу новог века, 
рађа нови живот и сна га, 
када два мла ди ћа поку ша

ва ју да отво ре кафић и обез
бе де лич ну егзи стен ци ју. 
Дра ма као основ на пита ња 
наме ће да ли обе ле жа ва ње 
места јед ног стра да ња има 
већу важност од жеље два 

мла да чове ка да живе од 
свог рада? И да ли је исто
ри ја недо дир љи ва, или се 
из ње сме јури ша ти у будућ
ност, макар будућ ност била 
неиз ве сна?

Јав но чита ње је режи рао 
Нема ња Леко вић, реди тељ 
из Новог Сада, а про ду ци
ра ла Мили ца Мили ће вић, 
сту дент ки ња про дук ци је 
на ново сад ској Ака де ми ји 
умет но сти. Чита ли су глум ци 
Јеле на Лон чар, Алек сан дра 
Пејић, те митро вач ки глу мац 
Нико ла Јано ше вић, Урош 
Мла де но вић, Алек сан дар 
Сара па и Давид Мија то вић. 
Пла кат је дизај ни рао Алек

сан дар Будо шан.
Публи ка је са оду ше

вље њем испра ти ла јав но 
чита ње, а како се наво ди у 
Бил те ну Сте ри ји ног позор
ја, сва ка рече ни ца у овом 
кома ду је кључ на, јер све 
зајед но дају пуно зна че ње 
интри гант ном драм ском тек
сту, који на кра ју даје гото
во фило зоф ске закључ ке и 
пита ња. 

Јав на чита ња нових дома
ћих драм ских тек сто ва честа 
су поја ва на Ака де ми ји умет
но сти и Новом Саду уоп ште, 
а на позо ри шти ма у Срби
ји оста је да нове кома де 
поста ве на сво јим сце на ма.

СтефанТајбл

Пробачитањадраме

БИБЛИОТЕКА„ГЛИГОРИЈЕВОЗАРОВИЋ“

Едиција„БлагоСирмијума“
У четвр так, 6. јуна у Библи о те ци 

је пред ста вље на еди ци ја „Бла го 
Сир ми ју ма“. Пре 17 годи на гру

па енту зи ја ста, кул тур них рад ни ка и 
заљу бље ни ка у свој град,  осно ва ла 
је науч ну еди ци ју „Бла го Сир ми ју ма“ у 
циљу про мо ви са ња  кул тур не башти
не Срем ске Митро ви це. 

Обја вље не књи ге у овој еди ци ји  
су дра го це не сада шњим и буду ћим 
истра жи ва чи ма Сир ми ју ма и Срем ске 
Митро ви це, било да су по обра зо ва њу 
исто ри ча ри, антро по ло зи или архе о
ло зи, као и ширем чита лач ком кру гу, 
заин те ре со ва ним за теме о живо ту 
овог гра да кроз исто риј ске пери о де. 

Књи га „Писма Игња та Јун га“, архе о
ло га који је живео у Срем ској Митро
ви ци је тако ђе штам па на у овој еди ци
ји 2015. годи не. То је јед на рас ко шна 
и систе мат ски ура ђе на књи га, која је 
обја вље на пово дом 100. годи шњи це 
од смр ти Игња та Јун га.

 О еди ци ји су гово ри ли др Ната ша 

Мила ди но вић  Рад ми ло вић, био фи
зич ки антро по лог, виши науч ни сарад
ник Архе о ло шког инсти ту та у Бео гра
ду; мр Вла ди мир Мал ба шић, дирек тор 
изда вач ке куће; Миро Рад ми ло вић, 

глав ни уред ник и Морав ка Тодић, 
моде ра тор.

У музич ком делу про гра ма уче ство
ва ли су  Огњен Нико ла је вић, гита ра и 
Сара Нико лић, фла у та.

Сапромоције
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БЕЛЕГИШ

Ревијалнаутакмицаветерана
Хума ност, при ја тељ ство, сарад ња, 

спорт. То су пору ке фуд бал ске утак
ми це у Беле ги шу, где су се саста ли 

вете ра ни Крфа и вете ра ни Црве не Зве
зде пред во ђе ни капи те ном Вла ди ми ром 
Петро ви ћем Пижо ном и Бошком Ђуров
ским.

Ово је узврат на посе та након што је 
слич на утак ми ца оди гра на сеп тем бра 
про шле годи не, при ли ком обе ле жа ва ња 
јуби ле ја 100 годи на од завр шет ка Вели ког 

рата. Деле га ци ја овог грч ког остр ва је не 
само спорт ска, већ и кул тур на и при вред
на, јер дога ђа ју при су ству је Јор гос Коли ја
тис, пред сед ник при вред не комо ре Крфа.

Са остр вом Крф се послед њих годи на 
оства ру је интен зив на сарад ња кроз про
јек те „Сто па ма наших пре да ка”, где се у 
раду са тален то ва ним ђаци ма чува и изу
ча ва сећа ње на бора вак Срп ске вој ске на 
Крфу, које орга ни зу је Патри јар ши ја Срп
ске пра во слав не цркве уз помоћ Удру же

ња срп ско крф ског при ја тељ ства, а уз 
подр шку Општи не Ста ра Пазо ва.

Хума ни тар ни карак тер мани фе ста ци
је потвр дио је, у име дома ћи на Ђор ђе 
Ради но вић пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва, која је омо гу ћи ла при су ство утак
ми ци деце из срп ских енкла ва на Косо ву 
и Мето хи ји.

Иако је у ова квим утак ми ца ма резул тат 
у дру гом пла ну, Зве зди не леген де су побе
ди ле вршња ке са Крфа резул та том 2:0. 

ВетераниКрфаиЦрвенеЗвезде

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Пријемзакаратисткиње
Кара тист ки ње Кара те клу ба „Срем“ 

и тре не ра кара те репре зен та ци
је Срби је и КК „Срем“ Иву Вин ко

вић, у петак 7. јуна су уго сти ли Или ја 
Недић, начел ник Град ске упра ве, кул ту
ру и спорт, и Нема ња Црнић, гене рал
ни секре тар Спорт ског саве за Срем ске 
Митро ви це. Кара тист ки ње Кара те клу ба 
„Срем“  су оства ри ле изу зет не резул та те 
на Бал кан ском првен ству у Бања Луци, 
које је одр жа но од 30. маја до 2. јуна у 
Бања Луци. Начел ник град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спорт је осва ја чи
ца ма меда ља чести тао и том при ли ком 
им уру чио при год не покло не.

– Кад год је Град Срем ска Митро ви ца 
орга ни зо вао неку мани фе ста ци ју, чла но
ви КК „Срем“ су се увек радо ода зва ли 
пози ву и ми их сма тра мо јед ним вео
ма важним парт не ри ма у орга ни за ци ји 
самог систе ма школ ског спор та на тери
то ри ји нашег гра да. Нама ће увек бити 
при о ри тет раз вој школ ског спор та, а КК 
„Срем“ са ова квим успе хом је један пра
ви при мер како школ ски спорт у Срем
ској Митро ви ци функ ци о ни ше, рекао је 
Недић.

Ива Вин ко вић је иста кла да је КК 
„Срем“ члан Кара те феде ра ци је Репу
бли ке Срби је, који је при знат од Олим пиј
ског коми те та наше земље и Мини стар
ства омла ди не и спор та.

– Одр жа но је Бал кан ско првен ство за 
нај мла ђе узра сне кате го ри је до 14 годи
на и Кара те репре зен та ци ја Срби је је 

зау зе ла четвр то место у гене рал ном пла
сма ну, осво јив ши шест злат них, седам 
сре бр них и 17 брон за них меда ља. Из КК 
„Срем“ насту пи ло је пет чла ни ца репре
зен та ци је, и то су Биља на Дра гој ло вић, 
Мио на Мурић, Анђе ла Перо вић, Сара 
Стар че вић и Еле на Мило ше вић. Ово 
је до сада нај ве ћи успех за КК „Срем“, 
рекла је Ива Вин ко вић.

Анђе ла Перо вић је на овом так ми че њу 
осво ји ла две злат не меда ље.

– У финал ном мечу про тив Тур ки ње 
сам побе ди ла резул та том 5:0. Надам се 
да ће и у будућ но сти бити ова квих успе
ха, наве ла је Анђе ла.

Мла да кара тист ки ња КК „Срем“ Сара 
Стар че вић је вео ма задо вољ на постиг
ну тим резул та том.

– Тре ни рам кара те већ пет годи на у 
КК „Срем“. На Бал кан ском првен ству 
сам има ла чети ри меча. Изгу би ла сам у 
полу фи на лу про тив Црно гор ке, али сам 
на кра ју побе ди ла у мечу за тре ће место 
и осво ји ла брон за ну меда љу, рекла је 
Сара.

Два на е сто го ди шња Еле на Мило ше вић 
је на 24. Бал кан ском првен ству попра ви
ла свој про шло го ди шњи резул тат и осво
ји ла зла то.

– На про шлом Бал кан ском првен ству 
сам била дру га, али ове годи не сам 
желе ла да попра вим резул тат и у томе 
сам успе ла. Побе ди ла сам у фина лу са 
4:1 девој чи цу из Хрват ске, наве ла је Еле
на Мило ше вић.

З.Поповић

СапријемауГрадскојкући
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ОВАН: Послов не 
при мед бе које вам 
неко упу ћу је тре ба 
при хва ти ти са одре

ђе ном резер вом. Уко ли ко је реч о 
раз ли чи тим ста во ви ма чак ни 
додат на обја шње ња вас неће 
оправ да ти пред неким сарад ни
ци ма. Осми сли те алтер на тив но 
реше ње. Посто ји осо ба која у 
вама покре ће разно вр сна инте
ре со ва ња или роман тич не 
жеље. 

БИК: Уме те да оста
ви те озби љан ути сак 
на око ли ну и да орга
ни зу је те сво је сарад

ни ке на зајед нич ку акци ју. 
Потру ди те се да задо во љи те 
раз ли чи те кри те ри ју ме или 
инте ре со ва ња, све се лак ше 
реша ва у ства ра лач ко, и ведром 
рас по ло же њу. Потреб но  је да 
се осло бо ди те од неких емо тив
ни коч ни ца које има те, посеб но 
ако вас на то инспи ри ше бли ска 
осо ба. 

БЛИЗАНЦИ: Уко ли ко 
се ваши послов но
финан сиј ски инте ре
си не покла па ју са 

зајед нич ким циље ви ма, не буди
те сујет ни. Важно је да оства ри те 
ком про ми сно реше ње, али и да 
сачу ва те сво је послов не при о ри
те те. Затра жи те нечи ју подр шку. 
Нема раз ло га за осе ћај неси гур
но сти који вас наво ди на при кри
ва ње исти не. 

РАК: Важно је да се 
при др жа ва те већ 
про ве ре ног обра сца 
у послов нофинан сиј

ској сарад њи и да избе га ва те 
непо треб не иза зо ве. Ризик има 
дво стру ки ефе кат, раз ми сли те о 
могу ћим после ди ца ма. Увек 
посто ји и фак тор изне на ђе ња. 
Нема потре бе да уно си те додат
ну сум њу или емо тив ну тен зи ју у 
зајед нич ки однос са бли ском 
осо бом. 

ЛАВ: Нера зу ме ва ње 
у дого во ру са сарад
ни ци ма про лон ги ра 
даље пла но ве и 

зајед нич ки акци ју коју има те. У 
зајед нич ком инте ре су је да се 
акту ел ни про бле ми реша ва ју у 
нај кра ћем року или без додат них 
ком пли ка ци ја. Пока жи те више 
толе ран ци је. Уко ли ко вас опте
ре ћу ју нове диле ме или емо тив
не смет ње раз го ва рај те искре но 
са воље ном осо бом.

ДЕВИЦА: Ста ло вам 
је да заве де те нови 
режим у сво јој око ли
ни и стро го оце њу је те 

нечи је пона ша ње. Све сво је оба
ве зе жели те да при ве де те кра ју, 
чак и по цену да ваши сарад ни ци 
има ју неко дру га чи је или супрот
но мишље ње. Избе га ва те осе
тљи ве теме које ири ти ра ју воље
ну осо бу. При ла го ди те сво ја емо
тив на инте ре со ва ња зајед нич
ким потре ба ма. 

ВАГА: Делу је те нео д
луч но, јер нова ситу а
ци ја на послов ној сце
ни оста вља нео д ре

ђе ни ути сак. Тешко вам је да 
про на ђе те кори сно реше ње које 
би задо во љи ло зајед нич ке инте
ре се. Уви ђа те да посто је раз ли
чи ти кри те ри ју ми . Жели те да 
испо шту је те неки зајед нич ки 
дого вор, али при ме ћу је те да 
парт нер има дру га чи ја инте ре со
ва ња. 

ШКОРПИЈА: У сусре
ту са сарад ни ци ма 
делу је те сум њи ча во и 
задр жа ва те одре ђе ну 

дис тан цу. Уко ли ко се пре ви ше 
про ти ви те нечи јој вољи, оче ку ју 
вас оте жа ва ју ће окол но сти и 
додат не оба ве зе. Нема потре бе 
да пре це њу је те лич не могућ но
сти. Ства ри које оку пи ра ју вашу 
пажњу не наи ла зе на знак одо
бра ва ња код бли ске осо бе. 

СТРЕЛАЦ: Пажљи во 
ана ли зи рај те сво ју 
око ли ну и сарад ни ке, 
потреб но је да се 

добро инфор ми ше те о раз ли чи
тим послов ним аспек ти ма. Ства
ри које чини те без нечи јег зна ња 
пред ста вља ју потен ци јал ни 
ризик за послов ну сарад њу и 
ваш ста тус. Неко вам даје до 
зна ња да оче ку је ваше раз у ме
ва ње и већу при вр же ност посеб
но ако се затек не те у интри гант
ним ситу а ци ја ма. 

ЈАРАЦ: Нови дога ђа
ји или про ме не на 
послов ној сце ни могу 
да вас дове ду у пома

ло непри јат ну ситу а ци ју. Добро 
про це ни те тре ну так за акци ју и 
про ве ри те инфор ма ци ју са који
ма рас по ла же те, могу ће су погре
шне про це не. Парт нер поку ша ва 
да вас ора спо ло жи сво јим иде ја
ма, али ви реа гу је те на супро тан 
начин и тра жи те дру га чи ји вид 
емо тив ног под сти ца ја. 

ВОДОЛИЈА: Делу је те 
врло амби ци о зно, 
пажљи во про ве ра ва
те раз ли чи те инфор

ма ци је које ути чу на ква ли тет у 
зајед нич ком посло ва њу. Упо тре
би те сво ју прак тич ну памет и 
иску ство у оној мери коли ко је 
потреб но да зашти ти те послов не 
инте ре се. Потру ди те се да обра
ду је те свог парт не ра уз при год не 
мани ре и са неким нео бич ним 
иде ја ма. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми, потру
ди те се да оста ви те 
добар ути сак на сво ју 

око ли ну. Немој те про пу сти ти 
при ли ку која обе ћа ва послов ни 
доби так или неки вид кори сне 
рекла ме. Важно је да се пра вил
но анга жу је те у раз ли чи тим 
прав ци ма. Недо ста је вам емо
тив ни под сти цај али ви не жели
те да се поми ри те са пасив ном 
уло гом. 

VREMEPLOV
12.јун.

1936. На Ма лом Ка ле мег да ну у 
Бе о гра ду отво рен Зо о ло шки 
врт, у ко јем је до 1941. са ку
пље но око 1.200 жи во ти ња. 

13.јун
323. п.н.е. У Ва ви ло ну умро 
Алек сан дар III Ма ке дон ски, 
Алек сан дар Ве ли ки, је дан од 
нај ве ћих вој ско во ђа у свет ској 
исто ри ји. Ње го ва ле ген дар на 
лич ност би ла ин спи ра ци ја мно
гих умет ни ка. 
1943. У би ци на Су тје сци у Дру
гом свет ском ра ту по ги нуо 
ко ман дант Тре ће ди ви зи је и 
члан Вр хов ног шта ба На род но
о сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла
ви је Са ва Ко ва че вић. Пост хум
но про гла шен за на род ног 
хе ро ја. 

14.јун
1904. Умро срп ски пи сац и 
ле кар Јо ван Јо ва но вић Змај, 
јед на од нај мар кант ни јих лич
но сти срп ског дру штва у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка. Бо рац за 
на ци о нал но и по ли тич ко осло
бо ђе ње, члан Срп ске кра љев
ске ака де ми је и дра ма тург 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду (189098), нај по зна ти ји је 
као де чи ји пе сник и аутор еле
гич них лич них ис по ве сти. 

15.јун
1215. Ен гле ски краљ Џон при
хва тио је, под при ти ском плем
ства, до ку мент Маг на Цар та 
Ли бер та тум (Ве ли ка по ве ља 
сло бо де)  те мељ ен гле ског 
др жав ног уре ђе ња, сим бол 
бор бе про тив ап со лу ти зма и 
је дан од нај зна чај ни јих до ку ме
на та бри тан ске и европ ске 
устав не исто ри је. 

16.јун
1671. У Мо скви јав но по гу бљен 
во ђа устан ка дон ских ко за ка и 
се ља ка Сте пан Стењ ка Ти мо
фе је вич Ра зин. У ру ским на род
ним при ча ма и пе сма ма по стао 
сим бол пр ко са и по бу не. 
1944. У Дру гом свет ском ра ту, 
на Ви су скло пљен спо ра зум 
Ти тоШу ба шић о од но си ма 
Н а  р од  н о  о  с л о  б о  д и  л ач  к о г 
по кре та и Вла де Ју го сла ви је у 
еми гра ци ји. 

17.јун
1579. Ен гле ски мо ре пло вац и 
гу сар Френ сис Дрејк про гла сио 
су ве ре ни тет Ен гле ске над Њу 
Ал би о ном, да нас Ка ли фор ни
јом.
1944. Исланд по стао не за ви сна 
ре пу бли ка по што су ње го ви 
ста нов ни ци на ре фе рен ду му 
од лу чи ли да се одво је од Дан
ске. 

18.јун
1583. У Лон до ну из да та пр ва 
по ли са жи вот ног оси гу ра ња у 
све ту. 
1815. У би ци код Ва тер лоа у 
Бел ги ји, удру же не бри тан ске и 
пру ске тру пе под ко ман дом 
бри тан ског и пру ског вој ско во
ђе Ве линг то на и Бли хе ра по ту
кле На по ле о на Бо на пар ту. 

HOROSKOP

Среда,12.јун(30.мај)
Пре по доб ни Иса ки је Дал мат
ских 

Четвртак,13.јун(31.мај)
Све ти апо стол Јер ма; Све ти 
муче ник Ерми је

Петак,14.(1)јун
Св. муч. Јустин Фило соф; Преп. 
Јустин Ћелиј ски (Ода ни је Ваз
не се ња)  

Субота,15.(2)јун
Св. Ники фор ; Св. све ште но
муч. Ера змо Охрид ски – Заду
шни це

Недеља,16.(3)јун
Сила зак Све тог Духа на апо сто
ле – Духо ви – Тро ји це

Понедељак,17.(4)јун
 Духов ски поне де љак

Уторак,18.(5)јун
Духов ски уто рак

Crkveni
kalendar

•Неодлажизасутраоно
штоможешодложитиза
прекосутра.
•Непљујпоподу.Пљу
вачкатиможезанекога
затребати.
• Није све у новцу, има
нечегиунекретнинама.

Пројаса
младимлуком
ишунком
Потребно је: 2 шоље куку ру

зног бра шна (шоља од 100 мл), 2 
шоље белог бра шна, 4 јаја, 150 
гра ма сира, 150 гра ма шун ке, 2 
стру ка мла дог лука, 200 мили ли
та ра јогур та, 50 мили ли та ра уља, 
пра шак за пеци во, 50 мили ли та ра 
кисе ле воде, уље, со.

 Припрема: Уму ти ти јаја, дода
ти бра шно и куку ру зно бра шно, 
поме ша но са пра шком за пеци во, 
јогурт, уље, кисе лу воду сир. На 
уљу про пр жи ти сец ка ну шун ку па 
дода ти исец кан мла ди лук. То 
дода ти у сме су са јаји ма и све 
добро изме ша ти.
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Ситницесуодлучиле

Фуд бал ска репре зен та ци ја 
Срби је је натег ну та у петак у 
Укра ји ни. Испра ши ли су нас 

Укра јин ци са 5:0 и посла ли нас на 
део бу послед њег места у ква ли фи ка
ци о ној гру пи за Европ ско првен ство. 
Фењер дели мо са моћ ном Литва ни
јом.

Све у вези овог меча је било чуд но. 
Јед но став но, не могу да се отмем 
ути ску да су наши игра чи, на челу са 
струч ња ком Крста ји ћем, поло жи ли 
оруж је а да нису ни ушли у ави он за 
Укра ји ну. Не могу да схва тим да 
селек тор јед не селек ци је иде по бод 
у Укра ји ну. Ајде да играш са Бел ги јом 
или Шпа ни јом па да раз у мем. Али 
Укра ји на? Каква је то фуд бал ска 
веле си ла? Ова кав став селек то ра 
али и поје ди них игра ча је у нај ма њу 
руку чудан, узев ши у обзир то да у 
селек ци ји има мо мно го звуч ни ја и 
јача име на од неких тамо Укра ји на ца.

Новин ски ступ ци су били пуни 
песи ми стич них тек сто ва у који ма се 
обе ћа ва ла бор ба, али и нагла ша ва
ло то да нам Укра јин ци јед но став но 
не леже. У таквој атмос фе ри, само је 
лудак могао да поми сли да ћемо про
ћи добро. Из ави о на се виде ло да ту 
нешто смр ди. И засмр де ло је опа сно.

Јед но је изгу би ти, а дру го је попи ти 
петар ду. Петар да боли, петар да оста
вља тра го ве. При ча ју се вице ви и 
људи се спр да ју са вама.

Писао сам већ и пре ви ше о Крста
ји ћу и нашем Саве зу. О лоба ња ма 
које воде наш фуд бал. Нема шта ту 
више да се каже нити да се ана ли зи

ра утак ми ца са Укра ји ном. Кога је ово 
изне на ди ло, тај мора да је живео на 
Мар су послед њих неко ли ко годи на.

После сра мот ног пора за усле ди ла 
је кон фе рен ци ја за штам пу Фуд бал
ског Саве за Срби је у неде љу. У ства
ри, штам па му ту дође као неки 

посред ник, про вод ник, да не кажем 
кана ли за ци о ни одвод кроз који чел на 
госпо да нашег фуд ба ла пла си ра ју 
баље зга ри је напа ће ном наро ду. 
Нови на ри ма, по ко зна који пут, није 
дато пра во да пита ју било шта.

Довољ но је било само виде ти еки
пу за кон фе рен циј ским сто лом. Коке
за у сре ди ни, десно Бје ко вић, лево 
брат Пан те ла. Крем де ла крем срп

ског фуд бал ског вођ ства.
Зашто је Коке за сазвао кон фе рен

ци ју, ником није јасно. У пето ми нут
ном изла га њу које је тра ја ло као 
веч ност, пред сед ник ФСС је иско ри
стио при ли ку да се изви ни наци ји на 
сра мот ном пора зу. Лепо од њега, 
рекли би неки. Про блем је у томе 
што није пону дио ника кво реше ње. 
Кон ста то ва но је да су нас Укра јин ци 
рас кан та ли и то је то. Изви ни те, 
неће мо више. О суд би ни фуд бал ског 
екс пер та Мла де на Крста ји ћа ће се 
при ча ти после утак ми це са Литва ни
јом која се игра у вре ме када се овај 
број буде штам пао. Јасно је сва ком 
да сада шњег селек то ра само побе да 
оста вља у игри. Међу тим, ипак бих 
се огра дио од те тврд ње, јер нас у 
нашем фуд ба лу ништа не може изне
на ди ти.

А што се тиче поме ну тог селек
то ра, па њему нарав но не пада 
на памет да под не се остав ку. 

Он не жели да оста ви еки пу на цеди
лу. Уоста лом, као да се он ту нешто и 
пита. Опет је забли стао на себи свој
ствен начин и мртав ладан рекао да 
су утак ми цу реши ле сит ни це. Јесте, 
реши ле су, и то тач но пет сит ни ца. 
Сја јан фуд бал ски ум.

Јасно је сви ма да ФСС ради лош 
посао. Јасно је и да игра че боли она 
ствар за фуд бал и репре зен та ци ју у 
јуну месе цу када су клуп ска так ми че
ња завр ше на. Једи но што није јасно 
је, докле ова ко? Када мисли мо да 
смо дота кли дно, ми пад не мо још 
дубље. Зву чи позна то?

Аштосетиче
селектора,опетје
заблистаонасеби
својственначин

имртавладанрекао
дасуутакмицу
решилеситнице.
Јесте,решилесу,
итотачнопет
ситница.Сјајан
фудбалскиум
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ПИКАДОКЛУБ„ХАРОЛД“РУМА

НемањаСмолићурепрезентацији
Пика до клуб „Харолд“ из Руме 

обе ле жио је, зајед нич ким дру
же њем са при ја те љи ма, тре ћи 

рођен дан. Сем годи шњи це, још већи 
раз лог за сла вље су добри резул та
ти клу ба. Сам клуб се, на држав ном 
нивоу, так ми чи у Дру гој наци о нал ној 
лиги, где је зау зео осмо место. Исто
вре ме но, члан клу ба, Нема ња Смо лић 
се пла си рао у наци о нал ну репре зен
та ци ју.

– Ради ће мо на попу ла ри за ци ји и 
ома со вље њу овог спор та у Руми, јер 
су нам потреб ни мла ди чла но ви. Има
мо солид не усло ве за рад, али тре
ба ради ти на попу ла ри за ци ји спор та 
у шко ла ма, да се деца упо зна ју са 
пика дом. То није наи ван спорт, како 
се може чини ти, јер је потреб но мно
го тру да и мен тал не вешти не, као 
и у сва ком спор ту. Није сва ко дете 
спо соб но за атле ти ку или фуд бал, а 
пика до даје могућ ност напре до ва ња 
и соци ја ли за ци је. Про пу то ва ли смо 
целу Срби ју, упо зна ли доста људи, 
па је тако дошло мно го њих из целе 
земље да про сла ве са нама рођен дан 
и подр же ово што ради мо – каже Дејан 
Божић, пред сед ник клу ба. 

Он дода је да, иако су млад 
клуб, већ су изне дри ли јед ног 
репре зен та тив ца, који ће се так
ми чи ти на свет ском првен ству у 
Руму ни ји. 

– Бити репре зен та ти вац Срби
је у било ком спор ту није мала 
ствар – исти че Божић.

Нема ња Смо лић је први у 
Сре му који се избо рио за место 
репре зен та тив ца у наци о нал
ном тиму Срби је у пика ду. Он 
обја шња ва да се на држав
ном првен ству одр жа ва седам 
мастер са у току годи не. 

– Ја сам се избо рио за репре зен та
ци ју тако што сам чети ри пута био у 
полу фи на лу држав ног првен ства и јед
ном сам био у фина лу. Тако сам осво
јио 60 бодо ва и ушао у репре зен та ци ју 
након држав ног првен ства. Од чети ри 
репре зен та тив ца, ја сам био тре ћи по 
бро ју бодо ва. Пре о ста ла тро ји ца су из 
ПК „Јуна ко вић“ Апа тин – каже Нема
ња. 

Свет ско првен ство се одр жа ва у 

румун ском гра ду Клу жу, од 7. до 12. 
окто бра, а Нема ња се нада добрим 
резул та ти ма.

Пика до клуб „Харолд“ има 10 актив
них чла но ва који игра ју на првен ству 
Срби је, као и десе так мање актив них. 

Нема ња Смо лић пози ва све заин
те ре со ва не, пого то во мла де, да им се 
при кљу че. 

– Ако сам ја могао за три годи не да 
поста нем репре зен та ти вац, могу и 

нови чла но ви. Пре сам се бавио 
елек трон ским пика дом, али овај 
на дрве ним мета ма је зва нич
ни систем так ми че ња. Сле де
ће годи не ми је циљ да одр жим 
место у репре зен та ци ји и да 
„напад нем“ прва ка држа ве у 
поје ди нач ној кон ку рен ци ји што 
је јако тешко. За десет годи на, 
коли ко посто ји пика до феде ра
ци ја посто ји само један првак, 
а то је Оли вер Ференц из Апа
ти на, који је у нашим окви ри ма, 
недо дир љив – рекао je за наше 
нови не репре зен та ти вац Нема
ња Смо лић. С.Џакула

НемањаСмолићиДејанБожић

Слављеузпријатељсконадметање

КК„ВАЛ“

МаријаДостанићнаСветскомкупу
Дру ги Свет ски куп у каја ку одр жан је 

од пет ка, 31. маја, до неде ље, 2. јуна, у 
немач ком гра ду Дуи збур гу уз уче шће 63 
земље. Репре зен та ци ју Срби је пред ста
вља ла је и каја ка ши ца срем ско ми тро вач
ког „Вала“ Мари ја Доста нић.

Мари ја је насту пи ла у четво ро се ду на 
500 мета ра са Нико ли ном Мол до ван, 
Мили цом Ста ро вић и Кри сти ном Бедеч, 
где су се пла си ра ле у А фина ле и зау зе
ле одлич но сед мо место. Злат на меда
ља при па ла је поса ди Немач ке, сре бр на 
Фран цу ској, а брон за је оти шла у руке 
пољ ске поса де.

Наред но так ми че ње које оче ку је Доста
ни ће ву јесу Европ ске игре у бело ру ском 
гра ду Мин ску, где је кајак на про гра му од 
25. до 27. јуна. Б.З.

ЕкипаСрбијеуДуизбургуфото:КајакашкисавезСрбије
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Марадик: Сло га (М) – Фру
шко го рац 5:0; Крњешевци: 
Сло га (К) – Дунав 1:10; Чорта
новци: ЧСК – Цар Урош 0:3; 
Јарковци: Борац – Рад нич ки 
5:4; Пла ни нац је био сло бо дан. 

01. Дунав 16 12 3 1 40:11 39
02. Рад нич ки 16 11 3 2 52:17 36
03. ЧСК 16 8 5 3 47:21 29
04. Цар Урош 16 8 1 7 38:23 25
05. Сло га (М) 15 6 5 4 36:22 23
06. Фру шко г. 16 7 1 8 38:43 22
07. Борац 16 3 3 10 26:61 12
08. Пла ни нац 16 3 1 12 16:49 10
09. Сло га (К) 15 2 0 13 13:59 6

Беочин: Цемент – Дина мо 
1945 5:1; Челарево: ЧСК Пива
ра – Рад нич ки (НП) 4:3; Бачки 
Јарак: Мла дост – Рад нич ки 
(СМ) 2:1; Вршац: ОФК Вршац – 
Хај дук 1912 2:1; Зрењанин: 
Рад нич ки (З) – Бач ка 1901 3:1; 
Панчево: Желе зни чар – Црве
на Зве зда 1:1; Нови Сад: Кабел 
– Дунав 6:1; Нови Бановци: 
Омла ди нац – Борац 0:3; Брат
ство 1946 је било сло бод но. 
01. Кабел 32 25 2 5 77:23 77
02. Хај дук 1912 32 18 7 7 47:23 61
03. Омла ди нац 32 16 4 12 38:34 52
04. Брат ство 32 14 6 12 41:36 48
05. Бач ка 1901 32 15 3 14 41:38 48
06. Желе зни чар 32 13 7 12 31:30 46
07. ЧСК Пива ра 32 12 7 13 41:55 43
08. Борац 32 13 3 16 40:43 42
09. Дина мо 32 11 9 12 32:35 42
10. Дунав 32 11 8 13 45:54 41
11. Рад н. (СМ) 32 11 7 14 41:41 40
12. Рад н. (З) 32 9 13 10 39:37 40
13. ОФК Вршац 32 11 7 14 35:39 40
14. Мла дост 32 11 6 15 32:46 39
15. Ц. Зве зда 32 10 6 16 33:40 36
16. Цемент 32 9 8 15 33:47 35
17. Рад н.(НП) 32 9 5 18 35:60 32
18. Србо бран – исту пио

Ердевик: Сло га (Е) – Рад
нич ки 2:0; Бешка: Хај дук (Б) – 
Сре мац 1:3; Темерин: Сло га 
(Т) – Први Мај 2:1; Дивош: Хај
дук (Д) – Једин ство 0:0; Беле
гиш: Поду на вац – Татра 5:0; 
Мачванска Митровица: Под
ри ње – Хај дук (Ч) 9:1; Шајкаш: 
Борац (Ш) – Југо вић 0:1; ЛСК је 
био сло бо дан. 

Мартинци: Борац (М) – Желе
зни чар 5:2; Витојевци: Пар ти
зан – Рудар 1:3; Доњи Петров
ци: Доњи Петров ци – Купи но во 
3:0; Адашевци: Гра ни чар – 
Полет 2:1; Путинци: ПСК – 
Јадран 2:8; Доњи Товарник: 
Сло бо да – Будућ ност 2:0; Рума: 
Сло вен – Борац (К) 1:3; Љуко
во: Љуко во – Напре дак 1:1.

01. Сло бо да 30 24 2 4 70:20 74
02. Јадран 30 22 3 5 82:32 69
03. Желе зн. 30 19 5 6 63:29 62
04. Пар ти зан 30 18 4 8 78:31 58
05. Будућ ност 30 14 4 12 75:48 46
06. Рудар 30 13 7 10 54:39 46
07. Љуко во 30 13 6 11 62:47 45
08. Д Петров ци 30 13 3 14 49:57 42
09. ПСК 30 13 3 14 51:70 42
10. Напре дак 30 13 2 15 59:50 41
11. Борац (К) 30 13 2 15 60:60 41
12. Борац (М) 30 12 3 15 49:55 39
13. Сло вен 30 8 5 17 41:61 29
14. Полет 30 8 6 16 46:59 29
15. Гра ни чар 30 6 3 21 36:106 20
16. Купи но во 30 1 2 27 11:122 4

Буђановци: Мла дост – 
Напре дак 0:2; Бешеново: БСК 
– Хај дук 0:0; Чалма: Сло га (Ч) 
– Кру ше дол 0:2; Пећинци: 
Доњи Срем 2015 – ОФК Бикић 
3:0; Вогањ: Сло га (В) – Фру
шка Гора 3:2; Обреж: Гра ни чар 
– Шумар 1:2; Равње: Зека 
Буљу ба ша – Оби лић 1993 2:1; 
Манђелос: Фру шко го рац – 
Митрос 1:2. 

01. Први Мај 28 19 4 5 56:26 61
02. Југо вић 28 16 7 5 37:24 55
03. Сло га (Е) 28 16 5 7 59:27 53
04. Под ри ње 28 15 6 7 50:19 51
05. Поду на вац 28 14 2 12 48:38 44
06. Сло га (Т) 28 14 2 12 37:42 43
07. Хај дук (Д) 28 13 3 12 53:28 42
08. Борац (Ш) 28 11 9 8 46:31 42
09. Једин ство 28 11 9 8 37:30 42
10. Сре мац 28 11 8 9 33:25 41
11. Рад нич ки 28 12 4 12 49:39 40
12. Хај дук (Б) 28 9 5 14 42:54 32
13. Татра 28 8 7 13 30:35 31
14. ЛСК 28 4 3 21 22:75 15
15. Хај дук (Ч) 28 0 0 28 6:112 -1

Вашица: Напре дак – Ерде
вик 2017 4:0; Шид: Јед но та – 
Омла ди нац (Б) 2:0; Моровић: 
Једин ство (М) – Борац 3:0; 
Љуба: Једин ство (Љ) – ОФК 
Бачин ци 0:4; Беркасово: Сре
мац – Син ђе лић 3:3; Јамена: 
Гра ни чар – ОФК Бин гу ла 5:1. 

01. Сре мац 22 18 2 2 84:26 56
02. Јед но та 22 15 1 6 72:19 46
03. Ерде вик 22 13 5 4 48:23 44
04. Напре дак 22 13 3 6 61:27 42
05. Једин .(Љ) 22 11 3 8 39:41 36
06. Једин .(М) 22 9 6 7 50:43 33
07. ОФК Бачин. 22 9 2 11 48:48 29
08. Гра ни чар 22 7 5 10 43:43 26
09. Син ђе лић 22 6 7 9 47:52 25
10. Омла д.(Б) 22 6 2 14 42:63 20
11. ОФК Бин г. 22 4 2 16 21:66 14
12. Борац 22 1 2 19 18:122 5

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

ОПШТИНСКАФУДБАЛСКА
ЛИГАШИД

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

ОФЛИНЂИЈА–ИРИГ
–СТАРАПАЗОВА

01. Доњи Срем 28 21 4 3 84:22 66
02. Митрос 28 19 1 8 61:37 58
03. Хај дук 28 15 9 4 58:18 54
04. Кру ше дол 28 16 1 11 55:29 49
05. БСК 28 13 8 7 45:24 47
06. Оби лић 28 14 5 9 42:28 47
07. Напре дак 28 13 7 8 44:33 46
08. ОФК Бикић 28 12 6 10 45:30 42
09. Шумар 28 12 5 11 45:37 41
10. Ф.Гора 28 12 4 12 40:42 40
11. Гра ни чар 28 11 5 12 44:44 38
12. Сло га (В) 28 9 8 11 39:35 35
13. Зека Буљ. 28 9 2 17 33:54 29
14. Фру шко г. 28 4 7 17 21:76 19
15. Сло га (Ч) 28 3 2 23 23:90 11
16. Мла дост 28 3 2 23 16:96 11

АК„СРЕМ“

Успешанвикенд

Вео ма успе шан атлет
ски викенд има ли су 
атле ти ча ри АК „Срем“. 

Нај пре нас је све обра до вао 
Ведран Самац, са отво ре ног 
првен ства Руму ни је одр жа ног 
у Клу жу, где је осво јио дру го 
место резул та том 80,09 мета
ра што је одли чан резул тат. 

Потом је у субо ту, у дру гом 
колу ква ли фи ка ци ја сени ор
ског купа Срби је Слав ко Сте
вић побе дио у ско ку у вис и 
то испу нив ши нор му од 2,12 
мета ра за уче шће на јуни ор
ском првен ству Евро пе, које 
се од 18. до 21. јула одр жа ва у 
Швед ском гра ду Бора су. Сјај
ни Сте вић је до побе де дошао 
пре ска чу ћи све виси не, па и 
побед нич ку, из првог поку ша
ја, што пока зу је да посто ји 
још места за напре дак и да би 
наступ на нај ве ћој европ ској 
јуни ор ској смо три помо гао 
Сте ви ћу да у јакој кон ку рен

ци ји пока же све сво је капа ци
те те. 

Мари ја Вуче но вић је јед
ним хицем у баца њу копља 
на даљи ни од 46,60 мета ра 
побе ди ла и ква ли фи ко ва ла 
се у фина ле. 

Истог дана, у Новом Саду 
је одр жа но првен ство Вој во
ди не за мла ђе јуни о ре и осво
је не су чети ри меда ље. Ања 
Лајић је побе ди ла у ско ку у 
даљ резул та том 5,36 мета ра, 
док је Мила на Симић била 
тре ће пла си ра на са пре ско че
них 5,21 метра. Андреј Јок
си мо вић је побе дио у свом 
деби ју на 3.000 мета ра, док 
је Ната ли ја Крстић осво ји ла 
брон зу у баца њу кугле резул
та том 11,28 мета ра. Четвр та 
је у баца њу копља била Ања 
Шко рић, пета Маја Божић, док 
је на свом првом так ми че њу 
Васи ли је Копри ви ца осво јио 
сед мо место на 400 мета ра. 

СлавкоСтевић

ОДБОЈКАШИЦЕИЗНОВИХБАНОВАЦА

ШампионкеСрбије

„Омла ди нац“ из Нових 
Бано ва ца осво јио је титу лу 
прва ка Срби је у кон ку рен ци ји 
кадет ки ња, пошто је у фина лу 
Финал ног тур ни ра првен ства 
Срби је 2019. у Обре нов цу, 

побе дио ТЕНТ из Обре нов ца 
са 3:1.

Ири на Мила но вић, одбој ка
ши ца „Омла дин ца“, про гла
ше на је за нај бо љу игра чи цу 
(МВП) Финал ног тур ни ра.


