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ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ ИНЂИЈА

Ста бил но водо снаб де ва ње
захва љу ју ћи кон стант ним ула га њи ма
Ни висо ке тем пе ра ту ре нису 

поре ме ти ле ста бил но водо снаб
де ва ње на тери то ри ји општи

не Инђи ја. Таквом ста њу допри не ла 
су кон стант на ула га ња у водо вод ну 
инфра струк ту ру. 

Како је за М НОВИ НЕ рекао дирек
тор Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ Дра го љуб 
Три фу но вић, поред ста бил ног водо
снаб де ва ња, обез бе ђе не су довољ
не коли чи не воде, али оси гу ра на и 
исправ ност исте.

– Изу зев одре ђе них хава риј а, које 
су тра ја ле по све га неко ли ко сати у 
појединим дело ви ма гра да или насе
ља, дру гих про бле ма није било. Ми 
упра вља мо са око 260 кило ме та ра 
водо вод не мре же, где су цеви ста ре 
у про се ку пре ко 40 годи на, тако да 
хава риј е за нас нису изне на ђе ње, али 
се реша ва ју без ика квих про бле ма – 
каже Три фу но вић.

М НОВИ НЕ: Да ли је ста бил
ном водо снаб де ва њу допри не ла 
изград ња нових буна ра?

– За неких 80 посто смо поди гли 
потен ци јал и зато има мо ста бил но 
и уред но водо снаб де ва ње. Сред
ства нисмо доби ја ли, већ смо писа
ли добре про јек те и кон ку ри са ли 
код виших нивоа вла сти. Пре месец 
и по дана смо пот пи са ли нови уго
вор са Покра јин ским секре та ри ја том 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство за изград њу још јед не 
бате ри је буна ра 25 на инђиј ском изво
ри шту. Она нам је од вели ке важно
сти због ста вља ња фабри ке воде у 
проб ни рад и пла ни ра мо да је завр
ши мо до кра ја ове годи не. У току је 
исхо до ва ње две гра ђе вин ске дозво
ле и мислим да ћемо већ у сеп тем бру 
кон ку ри са ти код Упра ве за капи тал на 
ула га ња и Секре та ри ја та за пољо при

вре ду, ако рас пи шу нове кон кур се.

Да ли се при во де кра ју радо ви на 
изград њи пове зног цево во да Инђи
јаБешка?

– Оста ло нам је да ура ди мо црп
ну ста ни цу за пове зни цево вод и она 
ће се нала зи ти код кру жног тока при 
скре та њу за Грунд фос. Та црп на ста
ни ца је бит на, јер завр ша ва мо радо ве 
на пове зном цево во ду који је у дужи ни 
од чети ри кило ме та ра. Црп на ста ни ца 
ће сву воду да тран сфе ри ше до насе
ље ног места Бешка. Када тај посао 
завр ши мо, у овом насе љу инђиј ске 
општи не биће у пот пу но сти ста бил но 
водо снаб де ва ње.

Пушта ње у проб ни рад фабри ке 
воде за вас је при о ри тет, што сте и 
више пута напо ме ну ли. Који су сле
де ћи про јек ти?

– У систе му водо снаб де ва ња посао 
се ника да не завр ша ва, већ су нео п
ход на кон стант на ула га ња. Када се 
завр ши посао око фабри ке воде, сле
де ћи корак је да оса вре ме ни мо мере
ње потро шње воде. План је да кре не
мо у заме ну водо ме ра и да поч не мо са 
даљин ским очи та ва њем потро шње. 
На тај начин ћемо моћи ефек тив ни
је и пре ци зни је да оба вља мо тај део 
посла. При ме ра ради, ако има мо пре
ко 18.500 хиља да водо ме ра, годи шње 
би могло да се у том про це су заме ни 
од чети ри до шест хиља да, што зна
чи да ће нам тре ба ти око три годи не 
да све завр ши мо. Сле де ћа ствар је 
обна вља ње и рекон струк ци ја саме 
водо вод не мре же, али тре ба има ти у 
виду да су то вео ма ску пи про јек ти и 
да ће нам за то, тако ђе, тре ба ти подр
шка са виших нивоа вла сти.

М. Ђ.

Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“

Фабри ка воде
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Пре неки дан обе ле же но је 50 
годи на од спу шта ња миси је 
Апо ла 11 на повр ши ну Месе ца. 

И дан данас посто ји јако уве ре ње 
међу јед ним делом чове чан ства да је 
то све била пре ва ра, да је сни мље но 
у пусти њи Нева де или Дизни лен ду, 
нисам сигур на, пошто не пра тим баш 
рев но сно при ста ли це тео ри ја заве ре. 
У сва ком слу ча ју, Нил Армстронг, 
Мајкл Колинс  и Баз Олдрин нису ни у 
сну шета ли Месе че вом повр ши ном 
јер бо су Аме ри, а Аме ри су, то сав 
поштен свет зна, обич ни лажо ви и 
мани пу ла то ри. А и бом бар до ва ли су 
нас.

Онда се у Срби ји баш негде око те 
окру гле годи шњи це поја вио изве сни 
Деј вид Вујић, послед њи живи Србин 
који је уче ство вао у миси ји Апо ло 11. 
Човек има 84 годи не и у Срби ју је 
дошао на позив амба са де САД. На 
Машин ском факул те ту је одр жао пре
да ва ње у ком је поку шао да одго во ри 
на сум ње скеп ти ка који оспо ра ва ју 
сле та ње аме рич ких космо на у та на 
Месец. Веру јем да је добар део срп

ских при ста ли ца тео ри ја заве ре мало 
спу стио лоп ту суо чен са чиње ни цом 
да су и „наши“ били део миси је Апо ло 
11, а ако су „наши“ били тамо, онда 
ваљ да и није све била лаж. Не знам 
коли ко је госпо дин Вујић успео да скр
ши отпор оних који не веру ју. Не знам 
да ли им је обја снио зашто се заста ва 
вијо ри ла, јер упра во на том тре пе ре
њу аме рич ке заста ве засни ва се цела 
тео ри ја која твр ди да човек на Месе цу 
није био, и веро ват но никад и неће. 
Уоста лом, шта ће тамо?

Лич но, никад нисам сум ња ла у спу
шта ње чове ка на Месец. Пре све га 
зато што је то био поду хват у ком су 
уче ство ва ле хиља де и хиља де људи, 
поду хват који је, пре ма речи ма Деј ви
да Вуји ћа, Аме ри кан це коштао тада
шњих 25, а дана шњих 120 мили јар ди 
дола ра. Ако је то све била мани пу ла
ци ја, како је могу ће да нико од тих 
неко ли ко хиља да људи за све ове 
годи не није потвр дио сум ње оних који 
оспо ра ва ју тај поду хват?

Земља је рав на пло ча, Исус Христ 
није раза пет на крсту него је побе гао 

из Јеру са ли ма са женом (Мари јом 
Маг да ле ном) и децом (сиц!) у јужну 
Фран цу ску и тамо био родо на чел ник 
дина сти је Меро вин га, Хитлер се 1945. 
није убио у бун ке ру него је са Евом 
Бра ун побе гао „пацов ским кана ли ма“ 
у Арген ти ну и умро при род ном смр ћу, 
Јосип Броз Тито, није рођен у Кумров
цу него је он у ства ри Пољак којег је 
НКВД нама ува лио да нас тла чи 50 
годи на и тако даље, и томе слич но... 
Тео ри ја заве ра има коли ко год хоће
те. Довољ но је да један лудак сми сли 
нешто немо гу ће и што је ствар мање 
веро ват на то ће има ти више при ста
ли ца. И онда све буде по оној народ
ној „што један луд замр си, сто памет
них не могу да одмр се“.  

Али, сушти на свих тих тео ри ја заве
ре, ма коли ко изгле да ле некад сме
шне, некад при ма мљи ве, је нега ци ја 
нау ке. Било да су при род не, тех нич ке 
или хума ни стич ке. И то је нај стра шни
је у тим тео ри ја ма заве ре. Оне запра
во чове ку одри чу пра во на сазна ње и 
вра ћа ју га на гра ну. Баш ону која 
запра во, по такви ма, и не посто ји.

Усвакомслучају,
НилАрмстронг,
МајклКолинс

иБазОлдриннису
ниуснушетали

Месечевом
површиномјербосу

Амери,аАмерису,то
савпоштенсветзна,

обичнилажови
иманипулатори.
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сунас
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На фар ми сви ња Мило
ва на Иван ко ви ћа 16. 
јула у Заса ви ци I уз 

при су ство мини стра зашти
те живот не сре ди не Гора на 
Три ва на, гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це Вла ди
ми ра Сана де ра и секре та ра 
Мини стар ства пољо при вре
де Вели ми ра Сто ја но ви ћа 
пуштен је у рад гра ви та ци о ни 
био ло шки пре чи стач отпад
них вода. Овај пре чи стач је 
изгра ђен дома ћом тех но ло
ги јом фир ме „Озон веј, која је 
једин стве на у све ту по ино
ва тив ном реше њу пре ра де 
отпад них вода на бази сме
ђих алги. Мини стар Горан 
Три ван је иста као да је ова
кав тип пре чи ста ча једин
ствен у Срби ји.

– Гло бал но гле да но, 
пољо при вре да је нај ве ћи 

зага ђи вач живот не сре ди
не, а фар ме сви ња су у том 
сми слу један од нај ве ћих 
зага ђи ва ча. Важан сег мент 
зашти те живот не сре ди не су 
отпад не воде. Ми у Срби ји 
већ дуго тра га мо за тех но ло
ги ја ма које би могле да буду 
ефект не у зашти ти живот
не око ли не. Дома ћа тех но
ло ги ја бази ра на на сме ђим 
алга ма при мер је одлич не 
при ме не дома ће ино ва ци
је у пре чи шћа ва њу отпад
них вода. За при вред ни ке 
је важно да ова тех но ло ги ја 
није ску па, рекао је Горан 
Три ван.

Он је додао да Срби ја не 
може има ти здра ву и чисту 
живот ну око ли ну, ако се у 
њу не ула же, а ова кав тип 
пре чи ста ча отпад них вода 
је при мер добре прак се. 

ПУШТЕНУРАДБИОЛОШКИПРЕЧИСТАЧОТПАДНИХВОДАНАФАРМИУЗАСАВИЦИI

Иновативнорешењеуслужби
очувањаживотнесредине

ГоранТриван ВладимирСанадер

Биолошкипречистачотпаднихвода

МилованИванковић

Србијанеможе
иматиздравуи
чистуживотну

околину,акосеу
њунеулаже,
аовакавтип
пречистача

отпаднихвода
јепримердобре

праксе,каже
министар

ГоранТриван
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Тако ђе, мини стар Три ван 
је навео да је основ ни при
о ри тет у зашти ти живот не 
сре ди не у Срби ји изград ња 
356 систе ма за пре чи шћа
ва ње отпад них вода, а то 
ће зах те ва ти ула га ња од око 
пет мили јар ди евра. Поред 
држав них, нео п ход но је још 
око хиља ду мањих систе ма 
за пре чи шћа ва ње отпад них 
вода у при ват ном сек то ру.

– У наред ним годи на ма, 
није дан про из вод из Срби је 
неће моћи да се изве зе, а да 
се при том нису при ме ни ле 
све мере зашти те живот не 
сре ди не, нагла сио је Три ван. 

Вла сник фар ме „Бра ћа 
Пар ла гић“ Миро слав Иван
ко вић је навео да је дуго 
тра жио при хва тљи во реше
ње пре чи шћа ва ња отпад них 
вода.

– Нај ве ћи проблем се 
јавља у зим ском пери о ду, 
када гово ри мо о отпад ним 
вода ма. На прет по след њем 
Пољо при вред ном сај му упо
знао сам госпо ди на Жељ ка 

Пан ти ћа из фир ме „Озон веј“, 
који су ми пону ди ли реше ње 
у виду озон ског пре чи ста ча. 
Уло жио сам 280.000 евра у 
изград њу овог пре чи ста ча. 
Сма трао сам да тиме ула
жем у будућ ност не само 
сво је фар ме, већ и у живот ну 
око ли ну, рекао је Иван ко вић.

Жељ ко Пан тић, дирек
тор пред у зе ћа „Озон веј“ 
је рекао да је ово постро
је ње енер гет ски ефи ка
сно јер тро ши знат но мање 
елек трич не енер ги је, еко
но мич но јер оста так суве 
мате ри је из про це са пре чи
шћа ва ња може да се кори
сти као висо ко ква ли тет но 
ђубри во или био е нер гент, 
а тако ђе и ефи ка сно јер се 
отпад не воде пре чи шћа ва ју 
до тех нич ке воде дру ге кате
го ри је које се испу шта ју у 
реци пи јент. 

Вла ди мир Сана дер се 
нај пре захва лио поро ди ци 
Иван ко вић, јер је изград њом 
овог пре чи ста ча уло жи ла не 
само у сво ју фар му, већ и у 
очу ва ње живот не око ли не.

– Град ска власт ће се у 
наред ном пери о ду озбиљ
но бави ти еко ло ги јом. Град 
Срем ска Митро ви ца већ је 
дале ко одма кла што се тиче 
пре чи шћа ва ња кому нал них 
отпад них вода, при пре ме 
про јект нотех нич ке доку
мен та ци је, план ских ака та, 
а обез бе ди ће се и финан
си ра ње. На тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це нај ве ћи 
про блем је и одла га ње уги

ну лих живо ти ња, надам се 
да ћемо у неред ном пери о ду 
успо ста ви ти слу жбу која ће 
одно си ти уги ну ле живо ти ње 
из дома ћин ста ва и обез бе
ди ти место где ће се лаге
ро ва ти уги ну ле живо ти ње до 
момен та одно ше ња у кафи
ле ри је. Лаћа рак је у том 
сми слу нај ве ћи про блем и 
у пла ну је да се на тој депо
ни ји поста ве кон теј не ри како 
бисмо реши ли тај про блем, 
рекао је Сана дер

Вели мир Ста но је вић, 
држав ни секре тар у Мини
стар ству пољо при вре де, је 
овом при ли ком нагла сио да 
је сви њар ство је јед на од 
нај пер спек тив ни јих гра на 
пољо при вре де у Срби ји.

– Отва ра ју се вели ка 
тржи шта и у том сми слу 
желим да кажем да је мини
стар Неди мо вић недав но 
пот пи сао спо ра зум о изво
зу свињ ског меса у Кину. У 
будућ но сти се сигур но неће 
моћи кори сти ти сред ства из 
европ ских и слич них фон
до ва без ова квих обје ка та. 
Зато желим да поро ди ци 
Иван ко вић чести там на ова
ко вом поду хва ту и зато што 
мисли о будућ но сти. Мини
стар ство пољо при вре де и 
Мини стар ство живот не око
ли не ће ради ти на изра ди 
про јект не доку мен та ци је и 
изна ла же њу сред ста ва да 
би фар ме има ле аде кват не 
пре чи ста че отпад них вода, 
рекао је Ста но је вић. 

З.Поповић

Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Кому на ли је“ Срем ска Митро
ви ца  оба ве шта ва гра ђа не о 
резул та ти ма ана ли зе сав ске 
воде, коју је извр шио  Завод за 
јав но здра вље  Срем ска 
Митро ви ца. Ана ли за сав ске 
воде је  извр ше на  дана 10. 
јула, испи ти ва ње завр ше но 
16. јула и то на тач ка ма узор
ко ва ња :  Река Сава  Мала 
пла жа, Река Сава  Поче так 
пла же, Река Сава  Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом 
физич кохемиј ских и микро би
о ло шких пара ме та ра  сав ска 
вода на наве де ним лока ли те
ти ма одго ва ра зах те ви ма 
Уред бе о гра нич ним вред но
сти ма зага ђу ју ћих мате ри ја у 
повр шин ским вода ма и под
зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за
ње.

Пре по ру ке за здрав стве но 
без бед но купа ње: избе га ва ти 
роње ње, гњу ра ње, прска ње, 
ска ка ње и гле да ње у води, 
при ли ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба ве зно 
се туши ра ти чистом водом са 
туше ва након изла ска из сав
ске воде, врши ти над зор над 
купа њем мале деце  ( у пли ћа
ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после кише и олу је не купа ти 
се два  три дана, забра ни ти 
при ступ дома ћим живо ти ња
ма.

Моле се сугра ђа ни да  се у 
току борав ка на пла жи  при др
жа ва ју пра ви ла забра не игре 
с лоп том у води и пешча ном 
делу пла же обе ле же ном зна
ко ви ма забра не, како не би 
оме та ли одмор и рекре а ци ју 
посе ти ла ца Град ске пла же у 
Срем ској Митро ви ци.

ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ“
Резултатианализе
савскеводе

ЖељкоПантићВелимирСтанојевић
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КАНАЛИЗАЦИОНАМРЕЖАУБАЊАЛУЧКОЈУЛИЦИ

Решењевишегодишњегпроблема

У сре ду. 17. јула гра
до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир 

Сана дер је оби шао радо ве 
на кана ли за ци о ној мре жи 
у Бања луч кој ули ци. Радо
ви су се при ве ли кра ју, тако 
да ће ста нов ни ци насе ља 
Мала Босна уско ро моћи да 
се при кљу че на кана ли за
ци о ну мре жу. Гра до на чел
ник Сана дер је овом при
ли ком навео да је пре ко 90 
про це на та кана ли за ци о не 

мре же у гра ду завр ше но. 
– Завр шен је Ради нач

ки пут, сада се завр ша ва и 
Бања луч ка ули ца, оста ла је 
још Кра ји шка ули ца. Сред
ства су обез бе ђе на пре ко 
Упра ве за капи тал на ула
га ња, четири и по мили о на 
дина ра је кошта ла кана ли
за ци о на мре жа. Надам се да  
ћемо у току сле де ће годи не 
успе ти да завр ши мо ком
плет но насе ље Мала Босна, 
када гово ри мо о канал ској 

мре жи. После тога пла ни
ра мо изград њу отво ре не 
атмос фер ске кана ли за ци
је и фекал не кана ли за ци је 
у насе љу Мала Сла во ни
ја. Морам да кажем да смо 
доста ради ли на отво ре ној 
атмос фер ској кана ли за ци ји, 
где смо у ван ред ним ситу а
ци ја ма откло ни ли све про
бле ме које смо уочи ли на 
Ради нач ком вре лу и дру гим 
кана ли ма који саку пља ју 
атмос фер ску воду. У пла

ну је да у наред ном пери о
ду испро јек ту је мо отво ре ну 
атмос фер ску кана ли за ци ју 
и у насе љу Мала Сла во ни ја, 
рекао је Сана дер. 

Вла ди мир Ерак, пред сед
ник Месне зајед ни це Сло бо
дан Бајић Паја, навео је да 
ће посто ја ње кана ли за ци о
не мре же побољ ша ти живот 
ста нов ни ка Мале Босне. 

– У послед њих неко ли
ко годи на смо поче ли са 
изград њом кана ли за ци о не 
мре же, сада смо напо кон 
при кра ју. Захва љу јем се 
локал ној само у пра ви која 
нам је иза шла у сусрет и 
изгра ди ла кана ли за ци о ну 
мре жу у Бања луч кој ули ци, 
изја вио је Ерак.

Ста нов ник Бања луч ке 
ули це Душан Вито ро вић је 
рекао да је задо во љан што 
ће Бања луч ка ули ца доби ти 
кана ли за ци о ну мре жу.

– Захва лио бих се град
ској вла сти, месној зајед ни
ци и изво ђа чи ма радо ва, јер 
се вели ки про блем реша ва 
поста вља њем кана ли за ци о
не мре же у Бања луч кој ули
ци. Чим пад не киша, овде 
наста ну попла ве. Мислим 
да је сви ма у инте ре су да се 
при кљу че на кана ли за ци о ну 
мре жу, рекао је Душан Вито
ро вић. 

З.Поповић
 Фото:Б.ТуцаковићПостављањеканализационемрежеуБањалучкојулици

Обилазакрадова
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ОТВОРЕНАЗДРАВСТВЕНААМБУЛАНТАУРАДЕНКОВИЋУ

Кодлекараодсад
двапутанедељно
Пот пу но обно вље на и 

сани ра на здрав стве
на амбу лан та у Раден

ко ви ћу зва нич но је отво ре на 
у четвр так, 18. јула. На овај 
начин је решен дуго го го ди шњи 
про блем ста нов ни ка Раден ко
ви ћа, који ће од сада има ти 
ква ли тет ни ју и доступ ни ју при
мар ну здрав стве ну зашти ту. 
Дом здра вља у Раден ко ви ћу 
није имао сво ју здрав стве ну 
амбу лан ту, већ су се пре гле ди 
оба вља ли јед ном недељ но у 
изнајм ље ном про сто ру у Дому 
кул ту ре. 

– Зајед но са Кан це ла ри јом 
за упра вља ње јав ним ула
га њи ма рекон стру и са ли смо 
посто је ћи обје кат у Раден ко ви
ћу, који је пре био здрав стве на 
амбу лан та. Рекон струк ци јом 
овог про сто ра, Раден ко вић 
доби ја сво ју амбу лан ту која је 
заи ста јед на од  нај леп ших, не 
само сео ских, него и град ских 
здрав стве них амбу ла нти. Уло
же но је око шест и по мили о на 
дина ра у дру гој фази изград
ње. С обзи ром на то да је пре 
тога сре ђен и кров, вред ност 
ове инве сти ци је је око  седам 
и по мили о на дина ра. Овде ће 
сад Раден ков ци моћи да дођу 
на пре глед два пута недељ но, 
утор ком и четврт ком, што зна
чи да је пове ћан број дола за ка 
лека ра. У прет ход ном пери о
ду, лекар је дола зио само јед
ном недељ но рекао је гра до
на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер.

Тако ђе, он је додао да Град 
Срем ска Митро ви ца насто
ји да у свим сели ма посто ји 
здрав стве на амбу лан та.  

– Град Срем ска Митро ви ца 

додат но финан си ра 10 лека ра 
који раде у сели ма. Пред сто
ји нам изград ња амбу лан те у 
Шашин ци ма, где ће се гра ди ти 
пот пу но нови обје кат, навео је 
Сана дер.

Дирек тор ка Дома здра вља 
Миро сла ва Шево је изја ви ла 
да Дом здра вља са локал
ном само у пра вом наста вља 
побољ ша ње усло ва здрав
стве не зашти те у сео ским сре
ди на ма. 

– Дра го ми је да у Раден
ко ви ћу посто ји јед на нова, 
модер на и савре ме на амбу
лан та. Нагла си ла бих важност 
посто ја ња здрав стве них амбу
лан ти у свим сео ским сре ди
на ма, јер зна мо да је ста рост 
ста нов ни ка у тим сре ди на ма 
већа, рекла је Шево. 

Пред сед ник Месне зајед ни
це Раден ко вић Урош Весе ли
но вић је иста као да је дуго го
ди шњи про блем Раден ко ва ца 
напо кон решен. 

– Сада Раден ков ци има ју 
обје кат где ће им бити пру жа на 
здрав стве на зашти та. Нај ва
жни је је то што смо успе ли да 
пове ћа мо број дола за ка лека
ра. На сви ма нама оста је да 
овај обје кат чува мо. У пла ну 
су још неки сит ни радо ви око 
рекон струк ци је огра де и улеп
ша ва ња. Поред цркве, народ
ног купа ти ла, ово ће бити нај
леп ши ком плекс у селу, рекао 
је Весе ли но вић. З.П.

МирославаШево УрошВеселиновић

НоваамбулантауРаденковићу

Обилазакновихпросторија
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ОДРЖАНПЕТИФЕСТИВАЛБЕСЕДНИШТВАОСУЂЕНИКА

Некасечујеидругастрана
Пети фести вал осу ђе

них лица бесед ни штва 
под нази вом „Audi a tur 

et alte ra pars – Нека се чује и 
дру га стра на“ је одр жан 19. 
јула у  хоте лу „Срем“. Због 
вели ког бро ја уче сни ка, 18. 
јула су одр жа не ква ли фи ка
ци је па се у финал ној вече ри 
нашло 13 тами ча ра. За уче
шће на фести ва лу могла су се 
при ја ви ти само осу ђе на лица 
која казне издр жа ва ју у полу
о тво ре ним и отво ре ним оде
ље њи ма.

– Ово је један вид ресо ци
ја ли за ци је осу ђе них лица, које 
спро во ди Упра ва за извр ше ње 
кри вич них санк ци ја у сарад њи 
са сво јим матич ним уста но
ва ма. Поред бесед ни штва, 
као вид ресо ци ја ли за ци је се 
спро во ди кре а тив но писа ње, 
сред ње и основ но школ ско 
обра зо ва ње, сек ци је сли ка ња, 
дубо ре за, нови нар ства и слич
не. Путем књи жев ног ства ра
ла штва и умет но сти жели мо 
да осу ђе на лица мно го лак ше 
при хва те живот након издр жа
ва ња казне, рекао је заме ник 
Казне нопоправ ног заво да у 
Срем ској Митро ви ци Небој ша 
Дра га но вић.

Осу ђе ни ца К. Ј. из Казне но
поправ ног заво да за жене у 
Пожа рев цу први пут уче ству је 
на ова квом фести ва лу. 

– Свој тале нат за писа
ње сам запо ста ви ла уна зад 
10 годи на и одлу чи ла сам да 
посве тим вре ме себи док сам 
у затво ру, као и да иско ри стим 
свој тале нат, који је дуго био 

у мени при кри вен. Напи са ла 
сам аутор ску бесе ду, чија је 
тема моје детињ ство и моја 
само спо зна ја. Још јед на тема 
којом се бавим у сво јој бесе
ди јесте и како сам спо зна
ла бога, као и моје истин ско 
каја ње због гре ша ка које сам 
напра ви ла. Мно го осу ђе ни ка 
мисли да затвор може да про
ме ни чове ка, али је то могу ће 
једи но ако осо ба то истин ски 
жели, рекла је осу ђе ни ца К. Ј.

Осу ђе ник В. Б. Казне но – 
поправ ног заво да „Забе ла“ из 
Пожа рев ца дру ги пут уче ству
је на фести ва лу бесед ни штва, 
а про шле годи не је осво јио 
прво место у аутор ској бесе
ди. 

– Писа њем се бавим како 
бих кон стурк тив но про вео 
вре ме у затво ру. На жалост, 
тале нат сам открио у вре ме 
издр жа ва ња казне. Ове годи
не сам решио да се так ми чим 
као интер пре та тор туђег тек
ста, што је иза зов за мене, 
изја вио је В. Б.

Осу ђе ник Н. Ј из Спе ци јал
не затвор ске бол ни це у Бео
гра ду наво ди да се на наго вор 
вас пи та ча при кљу чио биби ли
о те ра пи ји, као и драм ској сек
ци ји. 

– На овом фести ва лу уче
ству јем као ства ра лац, одно
сно у аутор ској бесе ди. Ове 
годи не сам награ ђен тре ћим 
местом у обла сти про зе на 

Лите рат ном фести ва лу ства
ра ла штва. Овде сам дошао 
из јед ног раз ло га, а то је да 
иска жем дуби ну сво јих мисли 
и емо ци ја, рекао је Н. Ј.

Прво место у аутор ској 
бесе ди је осво ји ла К. Ј. из из 
Казне нопоправ ног заво да 
за жене у Пожа рев цу, дру го 
место је при па ло П. Д. из КПЗ 
Срем ска Митро ви ца и тре ће 
М. М. из СЗБ Бео град.

У кате го ри ји интер пре та ци
ја бесе де, прво место је осво
јио Д. Т из Казне нопоправ ног 
заво да Ћупри ја, дру го место 
је при па ло осу ђе ни ци Ј. Н. из 
КПЗ Пожа ре вац и тре ће Б.Ј. 
из КПЗ Ниш.

 З.Поповић

Фестивалбеседништва„Некасечујеидругастрана“

СВЕЧАНОПОЛАГАЊЕВЕНАЦАИЦВЕЋАУЛАЋАРКУ

Обележена77.годишњица
антифашистичкеборбе
У Лаћар ку је 19. јула пола га њем 

вена ца и цве ћа на Спо ме ник 
бор ци ма и жртва ма Народ

но о сло бо ди лач ког рата и жртва ма 
фаши зма обе ле же на 77. годи шњи
ца одла ска вели ког броја Лаћа ра ца 
у редо ве Народ но о сло бо ди лач ке 
вој ске Југо сла ви је. Све ча но сти су, 
поред број них деле ге ци ја из Срби
је и сусед них зема ља, при су ство
ва ли и пред ства ни ци репу блич ког 
и покра јин ског покре та СУБ НОРа, 
као и вој ни иза сла ни ци држа ва које 
су уче ство ва ле у анти фа ши стич кој 
бор би. Како су и сами говор ни ци 

иста кли зада так СУБ НОРа јесте 
да на овај и сли чан начин сачу ва 
сећа ње на анти фа ши стич ку про
шлост. Посеб но је истак нут допри
нос Лаћа ра ца у Народ но о сло бо ди
лач кој бор би, у којој је вели ки број 
њих оста вио свој живот, као и то да 
се родо љу бље мора чува ти и него
ва ти. Иако је од овог дога ђа ја про
шло ско ро осам деце ни ја, мешта ни 
Лаћар ка не забо ра вља ју допри нос 
сво јих суна род ни ка, који су дали 
свој живот за конач но осло бо ђе ње 
наше земље од фаши зма. 

З.Поповић
Родољубљесеморачуватиинеговати
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ЖЕТВАПШЕНИЦЕУИРИШКОЈОПШТИНИ

Просечанпринос
5,5тона
У ири шкој општи ни ове 

годи не је под пше ни
цом било око 2.000 

хек та ра, под јеч мом око 200 
хек та ра, док је три ти ка лом 
било засе ја но сто ти нак хек
та ра. 

– До поло ви не јула усе
ви су ски ну ти са 70 одсто 
поме ну тих повр ши на. Ква
ли тет пше ни це је лоши
ји него прет ход них годи на, 
чиме су нај ви ше допри не ле 
обил не пада ви не. Тако је 

хек то ли тар ска тежи на зрна 
у ири шкој општи ни око 72, 
док је забе ле же но чети ри 
про цен та при ме се и нечи
сто ће. Про се чан при нос 
ово го ди шње пше ни це је 5,5 
тона по хек та ру – каже за 

наше нови не Федор Пушић, 
дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој Ири га.

Ако вре мен ски усло ви 
дозво ле, ком пле тан завр ше
так жетве у ири шкој општи ни 
се оче ку је до 20. јула. С.Џ.

ФедорПушић

„СТАЗАЗДРАВЉА“УВРДНИКУ

Радовипочињукрајемјула

Ири шка општи на је пот
пи са ла уго вор са фир
мом „Бау мај стер“, која 

ће бити изво ђач радо ва на 
про јек ту „Ста за здра вља“, 
а радо ви би тре ба ло да 
започ ну до кра ја јула.

Под се ти мо, Ири жа ни су 
доби ли 114,5 мили о на дина
ра од Упра ве за капи тал
на ула га ња за реа ли за ци ју 
про јек та „Ста за здра вља“ у 
дужи ни од 1,96 кило ме та ра, 
која ће пове зи ва ти Врд ник, 
од хоте ла „Пре ми ер Аква“ до 
Врд нич ке куле, на тра си где 
сада посто ји земља ни пут. 

Радо ви под ра зу ме ва ју 
асфал ти ра ње, бан ки не, јав
ну расве ту и сао бра ћај ну 
сиг на ли за ци ју на путу којим 
ће се кре та ти пеша ци, бици
кли и мотор на вози ла. Пут 
је пред ви ђен као дво сме
ран, про мен љи ве шири не 

од 3,5 до пет мета ра, а на 
њего вом почет ку, код хоте ла 
у Врд ни ку у дужи ни од 230 
мета ра биће поста вље на 
каме на коц ка, док ће пре о
ста ли део бити асфал ти ран. 
Тако ђе, пара лел но са ста
зом се ради и кана ли за ци ја, 
а финан си јер ових радо ва је 
„Про монт гру па“. 

Како сазна је мо од Бог
дан ке Фили по вић Лекић, 
савет ни це за вође ње јав
них финан си ја у Слу жби за 
при вре ду и ЛЕР, рок за завр
ше так „Ста зе здра вља“ је 
31. август, када се оче ку је и 
отва ра ње вели ког ком плек
са „Фру шке тер ме“. Реч је 
о хоте лу са 210 соба и 411 
лежа је ва, као и 11 базе на од 
којих је шест затво ре них и 
пет отво ре них, уз кори шће
ње три тер мал на изво ра. 

С.Џ.
Садашњастазаздравља

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Ирижанисудобили114,5милионадинараодУправезакапиталнаулагањазареа
лизацијупројекта„Стазаздравља“удужиниод1,96километара,којаћеповезива
тиВрдник,одхотела „ПремиерАква“доВрдничке куле,на траси гдесадапостоји
земљанипут
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РЕХАБИЛИТАЦИЈАЗА78РУМСКИХПЕНЗИОНЕРА

Бесплатанопоравакубањама
Репу блич ки фонд за пен зиј ско и 

инва лид ско оси гу ра ње и ове годи
не је омо гу ћио бес плат ну реха би

ли та ци ју у здрав стве но  ста ци о нар ним 
уста но ва ма и бања ма за кори сни ке 
ста ро сних, инва лид ских и поро дич них 
пен зи ја, тач ни је за оне који испу ња ва ју 
одре ђе не усло ве. 

Основ ни услов је био, да пен зи ја није 
већа од 26.324 дина ра, да пен зи о не ри 
нема ју дру гих при ма ња, а ако има ју и 
део стра них пен зи ја, опет да укуп на при
ма ња не пре ма шу ју поме ну ти износ, као 
и да бес плат но лече ње нису кори сти ли у 
послед њих пет годи на.

При ја вљи ва ње за кори шће ње овог 

пра ва је тра ја ло до 21. маја. Зах те ви 
су под но ше ни Општин ском удру же њу 
пен зи о не ра у Руми и како сазна је мо од 
Петра Баби ћа, пред сед ника Општин ског 
удру же ња под не то је укуп но 349 зах те
ва са потреб ном доку мен та ци јом које је 
Удру же ње про сле ди ло Коми си ји у Срем
ској Митро ви ци. 

– Реч је о могућ но сти да се пен зи о не ри 
одма ра ју и лече у 24 бање, а у том бро ју 
је и пет вој во ђан ских бања. На пре ли ми
нар ну листу, која је била истак ну та и у 
нашем Општин ском удру же њу, посто ја ла 
је могућ ност жал бе, а по исте ку тих роко
ва обја вље на је и конач на листа. Она је 
дефи ни тив на и до евен ту ал них поме ра

ња може доћи само ако неко отка же свој 
одла зак у бању. Као и про шле годи не, и 
ове пра во на бес плат ни опо ра вак има 78 
рум ских пен зи о не ра  47 ста ро сних, 20 
поро дич них и 11 инва лид ских пен зи о не
ра – каже Петар Бабић.

У бес плат ну реха би ли та ци ју су укљу
че ни и тро шко ви пре во за, пла ћа ју се и 
тро шко ви борав ка и пре во за пра ти о ца 
за дете, које кори сти поро дич ну пен зи ју 
по осно ву неспо соб но сти за само ста лан 
живот и рад, а исто важи и за пра ти о ца 
сле пог лица.

Члан ство у пен зи о нер ским орга ни
за ци ја ма није био услов за кори шће ње 
овог пра ва. С.Џакула

МЛАДИИЗБЕРЗЕНБРИКАУПОСЕТИРУМИ

ДрагигостиуГрадскојкући
Већ чети ри годи не тра је 

при ја тељ ска сарад ња 
Руме и немач ког гра да 

Бер зен бри ка, која је на Дан 
општи не Рума 24. новем бра 
2017. годи не и озва ни че
на пот пи си ва њем Пове ље 
о бра ти мље њу. У окви ру 
ове сарад ње, сва ке годи не 
се орга ни зу је више посе та 
у оба гра да, а јед на је увек 
веза на за раз ме ну и дру же
ње мла дих. 

Тако је и ове годи не, 16. 
јула у посе ту Руми дошло 20 
мла дих људи, као и пред
став ни ци Удру же ња „Гра
ди мо мосто ве“ који су и 

успо ста ви ли ову сарад њу. 
Чла но ви немач ке деле га ци
је и ови мла ди људи, сем 
јед ног, су по први пут овде и 
тих шест дана су били сме
ште ни код рум ских поро ди
ца.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник рум ске Општи не је 17. 
јула за њих упри ли чио при
јем у Град ској кући, где су 
раз ме ње ни покло ни, али се 
и раз го ва ра ло о прав ци ма 
даље сарад ње. 

– Наста вља мо да гра ди мо 
мосто ве са нашим брат ским 
гра дом Бер зен бри ком. Мла
ди људи из Немач ке бора ве 

у нашем гра ду, сме ште ни су 
у при ват ном сме шта ју код 
наше деце, како би се што 
боље упо зна ли и изгра ди ли 
при ја тељ ства. Гото во сви, 
по први пут, има ју при ли
ку не само да упо зна ју наш 
град, већ и Срби ју. Деца ће 
се упо зна ти са нашом кул ту
ром, тра ди ци јом, оби ча ји ма. 
Дого во ре но је и да 22. авгу
ста 35оро мла дих из Руме 
отпу ту је у узврат ну посе
ту, где ће бити гости сво јих 
немач ких вршња ка. То је и 
циљ бра ти мље ња, да мла ди 
стек ну при ја тељ ства за цео 
живот. У наред ном пери о ду 

жели мо да нашу сарад њу 
подиг не мо на виши ниво, а 
у пла ну је и да орга ни зу је мо 
раз ме ну сту де на та – рекао 
је Сла ђан Ман чић и додао, 
да је убе ђен да ће то мла
дим људи ма,  буду ћим носи
о ци ма дру штве ног живо та у 
Руми и Срби ји, мно го зна чи
ти.

Оба ве зно, при ли ком сва
ке посе те, међу гости ма је 
и др Жељ ко Дра гић, пред
сед ник Удру же ња „Гра ди мо 
мосто ве“, као и пре во ди лац, 
који је први пут дошао са 
сво јом малом ћер ком Гре
том, и како нам каже, жели 

ГостиидомаћиниуГрадскојкући



1124. JUL 2019.   M NOVINE

да и она пола ко учи срп ски 
језик.

 – Наши дома ћи ни су нас 
лепо доче ка ли и орга ни зо ва
ли овај бора вак. Кра јем авгу
ста, 35 мла дих из Руме биће 
гости у Бер зен бри ку и то је 
пети одла зак у послед ње 
три годи не. Сла ђан Ман чић, 
Хари Кинт, који је пот пред
сед ник Удру же ња, и ја, смо 
дуго раз го ва ра ли и закљу чи
ли да смо напра ви ли темељ 
куће. Сада тре ба да гра ди мо 
даље. Са новим про јек ти
ма, виде ће мо у ком прав цу 
да се сарад ња даље раз ви
ја и пред сед ник Ман чић ће 
ове годи не са сво јом деле
га ци јом доћи нама у посе
ту. Оби ћи ћемо Руму, виде
ти Фру шку гору, мана сти ре, 
упо зна ти овда шњу тра ди ци
ју… Морам да кажем да су 

са нама, по први пут, и два 
инва лид на мла да чове ка, јер 
смо желе ли да и њих укљу
чи мо у ову раз ме ну, а тако 
ће бити и при ли ком посе те 
Румља на – рекао је др Жељ
ко Дра гић.

Хари Кинт, пот пред сед ник 
Удру же ња „Гра ди мо мосто
ве“ је иста као да је Рума 
њего ва дру га кућа. 

– Бит но ми је да кажем, 
да смо се саста ли пре чети
ри годи не, напра ви ли смо 
јак фун да мент да гра ди мо 
кућу при ја тељ ства. Важно 
је да сад, у ово доба, ради
мо на јача њу при ја тељ ства 
наших наци ја. Ми гра ди мо 
при ја тељ ство и раз у ме ва ње 
изме ђу два наро да. Знам, да 
мла ди бора ве ћи код нас, и 
мла ди Нем ци који су бора ви
ли код вас, има ју сада дру га

чи је мишље ње јед ни о дру
ги ма и да не посто ји није дан 
зид нето ле ран ци је. Кућа је 
гото ва, мора мо да је пуни мо 
живо том и сарад њом у свим 
обла сти ма – иста као је Хари 
Кинт.

Да је гости ма лепо у Руми 
потвр ди ли су и за наше 
нови не.

Денис Лин де ман, члан 
Удру же ња „ Гра ди мо мосто
ве“, једи ни од мла дих људи 
који је већ три пута бора вио 
у Руми. 

– Ја се осе ћам добро, 
људи су срдач ни, љуба зни и 
госто при мљи ви. Ми у Немач
кој, као и у Евро пи, не зна мо 
каква је Срби ја, да су људи 
добри. Већ тре ћи пут сам 
овде, кажем да сам скло
пио при ја тељ ства. Добро је 
и вино и хра на – каже Денис.

Ерик Хаи ле има 17 годи
на, први пут је у Срби ји и 
Руми.

 – Сви су тако при јат ни, 
љуба зни и морам при зна
ти да овде има јако лепих 
дево ја ка. Чла но ви поро ди це 
у којој сам сме штен су тако 
добри и дра ги и добро се 
осе ћам – исти че Ерик. Исто 
то гово ри и његов, годи ну 
дана мла ђи друг Фил Шру
дер.

Иза бе ла Вулф има само 
13 годи на, и она је сме ште
на код јед не рум ске поро ди
це. 

 – Стал но бри ну о мени, 
пита ју ме шта желим да 
једем, да ли сам добро спа
ва ла, да ли је све у реду. 
Ствар но је све лепо – изно
си сво је прве ути ске Иза бе
ла. С.Џакула

Жељкосаћерком,Денис,Изабела,КрисиФил

РУМСКИБАЗЕН

Концерт„Лапсусбенда“
Око 1.000 посе ти ла ца, 18. јула ужи ва ло је на кон

цер ту „Лап сус бен да“ који је одр жан на базе ну 
у Бор ков цу. Реч је о јед ном од нај по пу лар ни јих 

мла дих бен до ва који ће, у окви ру сво је лет ње тур не је, 
одр жа ти пре ко 50 кон це ра та, од тога је и овај на рум
ском базе ну.

Кон церт „Лап сус бен да“ је реа ли зо ван у сарад њи 
општин ског Саве та за мла де и упра ве базе на, под 
покро ви тељ ством локал не само у пра ве. 

Тре ба иста ћи и хума ни тар ну стра ну овог кон цер та, 
буду ћи да је део при хо да наме њен за лече ње малог 
Сте фа на Гон чи на из Руме.

Овај кон церт је један у низу деша ва ња, која су орга
ни зо ва на или ће се тек орга ни зо ва ти у вечер њим 
сати ма током лета на рум ском базе ну.

С.Џ.
Концерт„Лапсусбенда“
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КУТУРНОЛЕТО

Двевечери
археолошкогфилма

У окви ру Кул
тур ног лета, 
Зави чај ни музеј 
Рума орга ни зо
вао је 15. и 16. 
јула, у сарад њи 
са Народ ним 
музе јем из Бео
гра да, „Вече ри 
а р х е  о  л о  ш к о г 
фил ма“ током 
којих је рум ска 
публи ка могла 
да погле да 
шест архе о ло
шких фил мо ва.

Како исти че Урош Нико лић, кустос 
архе о лог, то су фил мо ви са 20. Међу
на род не смо тре архе о ло шког фил ма, 
са тема ти ком која се одно си на пери од 
од ране пра и сто ри је до позног сред њег 
века, а тиче се наших про сто ра.

Првог дана су при ка за ни фил мо ви 
„Пра и сто ри ја ник шић ког кра ја“, „Бор ђош, 
7.000 годи на пре“ и „Вин ча на Бањи ци“, 
а сле де ће вече ри „Бли же Мак си ми ја ну“, 
„Кра ку Лу Јор дан“ и „Оде жда кне за Лаза
ра“.

 С.Џакула

УрошНиколић

KЦ„БРАНАЦРНЧЕВИЋ“
Представе

Понедељак,5.август
Тру па „Moni Cart“ пред ста ва „Откаче
не“:
Борис Мили во је вић, Мони ка Ромић, 
Зла ти ја Ива но вић, Сла ви ца Лју јић, 
Дани ца Раду ло вић, Јова на Мла де но
вић. Спе ци јал ни гост: Саво Мило ше вић
Субота,10.август
Сту дио Нада
Сане ла Мило ше вић –дечи ја пред ста ва 
„Невидљиваприча“
Понедељак,19.август
Зве зда ра теа тар
„Велики талас“  Љиља на Стје па но
вић, Тања Бошко вић, Лана Кара кла јић, 
Павле Пекић, Раде Мар ко вић, Сте ван 
Пиа ле
 

Концерти
Програм РУМФЕСТ  Орга ни за то ри 
Тури стич ка орга ни за ци ја Општи не Рума 
и Кул тур ни цен тар „Бра на Црн че вић“
Петак, 2. август  Град ски трг у 21.00 
час, кон церт Југрупа
Субота,3.август Град ски трг у 21.00 
час, кон церт ВанГог

Изложба
Петак,26.јулВели ки хол у 19.00 часо
ва
Изло жба шесто ро умет ни ка  „Шумади
јашест“

Градскабиблиотека
25. јул – Кон церт Алек сан дар  Дујин, 
Неве на Рељин и Вања Минић Матић 
16. август – Моно дра ма 

ПРОГРАМKУЛТУРНОГЛЕТА

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

РЕКОНСТРУКЦИЈАИАСФАЛТИРАЊЕРУМСКИХУЛИЦА

Великирадови
иуСремскојулици

Рум ска Општи на је од Упра ве за 
капи тал на ула га ња Вој во ди не 
кон кур сом доби ла 50 мили о на 

дина ра за радо ве на рекон струк ци ји 
ули ца Мило ша Црњан ског и Срем ске. 
Вред ност целог про јек та за ове две 
ули це је 69 мили о на дина ра, а оста
так финан си ра локал на само у пра ва. 
Радо ви на асфал ти ра њу дела Ули це 
Мило ша Црњан ског у дужи ни од 200 
мета ра су запо че ли 24. јуна, а ту се 
ради и ком плет на инфра струк ту ра. 

Обим ни радо ви и у Срем ској ули ци 
поче ли су 10. јула, изво де се у дужи
ни од око 350 мета ра, коло воз се шири 
са три на шест мета ра, раде се ивич
ња ци, тро то а ри, јед но о бра зни кол ски 
при ла зи као и атмос фер ска кана ли за
ци ја и водо вод на мре жа. 

Ове радо ве су 18. јула оби шли 
Сла ђан Ман чић, први човек рум ске 
Општи не и Душан Љуби шић, начел
ник Општин ске упра ве. Том при ли ком 
пред сед ник Ман чић је инфор ми сао, да 
је у Ули ци Мило ша Црњан ског вели ки 
део, што се тиче под зем них радо ва и 
при пре ме ура ђен, завр ша ва ју се тро
то а ри и уско ро сле ди и при пре ма за 
асфал ти ра ње. 

– У Срем ској ули ци смо кре ну ли са 
под зем ним радо ви ма и про ши ре њем 
ули це са обе стра не на шири ну од 
шест мета ра, ради се нови вод кишне 
кана ли за ци је, нова водо вод на мре жа, 

ивич ња ци, а про је кат под ра зу ме ва и 
рено ви ра ње свих ћупри ја и тро то а
ра са обе стра не ули це. То ће сва ка
ко дати нов и леп ши изглед Срем ској 
ули ци. Кон крет но, радо ви у овој ули
ци кошта ју 45,2 мили о на дина ра. Рок 
за реа ли за ци ју ком плет ног про јек та, 
дакле обе ули це, је 15. окто бар, али ја 
мислим да ће овај вели ки посао бити 
завр шен и пре рока – иста као је Сла
ђан Ман чић.

Он је додао, да се тре нут но у рум ској 
општи ни доста гра ди и да ће 19. јула 
бити завр ше ни радо ви на ком плет
ној адап та ци ји објек та „Пајин дућан“ 
у Тре ћој МЗ, а завр ше на је и адап та
ци ја згра де ФК „1.мај“, о чему су наше 
нови не писа ле. 

– Уско ро кре ће мо са радо ви ма у 
Хрт ков ци ма и Гра бов ци ма на уре ђе
њу про сто ри ја за Пошту, ради се оби
ла зни ца за пут 21 од Ири га до Руме. 
Обја вље ни су тен де ри за атар ске путе
ве и ауто бу ска ста ја ли шта, у при пре
ми су тен де ри за изград њу спорт ске 
инфра струк ту ре, као и тен дер за нову 
котлар ни цу на гас, која ће се гра ди ти у 
насе љу Тивол. Жели мо да што боље 
иско ри сти мо ову лет њу сезо ну и што 
више посла ура ди мо, док су људи на 
годи шњим одмо ри ма, па је мања фре
квен ци ја у гра ду –  рекао је пред сед ник 
рум ске Општи не Сла ђан Ман чић.

С.Џакула

Обилазакрадова
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СКУПАУТОМОБИЛИСТА

Хуманитарнаакција


Пре ко сто ти ну моди фи ко ва них 
ауто мо би ла могло се виде ти у Ста
рој Пазо ви на 3. ску пу у орга ни за ци ји 
Спид хант тима из овог места. Моди
фи ко ва ни ауто мо би ли пред ста вља
ју посеб но пре пра вље не сериј ске 
ауто мо би ле како би се из њих изву
кло што више тркач ке сна ге. Скуп је 
ујед но био хума ни тар ни и мемо ри јал
ни, у знак сећа ња на Нико лу Вули но
ви ћа, мом ка који је про шле годи не 
изгу био бит ку са опа ком боле шћу. 
Њего ва мај ка, Љиља на Вули но вић је 
осно ва ла Удру же ње „Загр ли срцем”, 
чији је циљ да се пома же деци обо ле лој 
од рака. Овом при ли ком је и поро ди ца 
недав но пре ми ну лог, тако ђе од кан це
ра, Фили па Бзов ског из Ста ре Пазо ве 
покло ни ла Удру же њу сред ства, која су 
била при ку пља на за њего во лече ње.  
Миљан Јова но вић, пред сед ник Спид 
хант тима је нагла сио да је желео да 
се оку пе чла но ви тју нинг стај линг сце
не, да се дру же, али и да пока жу сво
ју хума ност. Сав новац при ку пљен на 
овом ску пу од добро вољ них дона ци ја, 
про да је маји ца и пића, биће усме рен 
за мале онко ло шке паци јен те.

З.К.

ВУНДЕРКИНДИЗСТАРЕПАЗОВЕ

ЉубицауЧикагу

На Свет ском сами ту мла дих лидер
ки у Чика гу, који је почео 20. јула и 
тра је неде љу дана у орга ни за ци
ји Уни вер зи тет Или но ис, уче ству је 
и мла да Ста ро па зов чан ка Љуби ца 
Огње но вић, која је отпу то ва ла у Аме
ри ку са сво јом мен тор ком, Срном 
Суба но вић, настав ни цом био ло ги је. 
Љуби ца Огње но вић, пет на е сто го ди
шња ки ња из Ста ре Пазо ве је једи ни 
пред став ник Бал ка на на Сами ту мла дих 
свет ских лидер ки у Чика гу на коме уче

ство ва тву је 25 дево ја ка из целог све та.  
Након што је сти гао позив у ОШ „Симе
он Ара ниц ки”, коју је Љуби ца поха ђа
ла, уз при ја ву је мора ла да напи ше и 
пет есе ја о дру штву, поло жа ју жена, 
о томе шта је по њој нај ве ћи свет
ски про блем и како би га реши ла, и 
захва љу ју ћи њима је иза бра на. Није 
јој био про блем да пише на енгле
ском јези ку, јер га одлич но позна је.  
Љуби ца је пра ви вун дер кинд, јер 
је од малих ногу пока зи ва ла вели
ко инте ре со ва ње за мно ге обла сти, а 
врло рано је поче ла да чита и пише. 
Уче сни ца број них так ми че ња реци
та то ра, из књи жев но сти и еко ло ги
је, пола зни ца Истра жи вач ке ста ни це 
Пет ни ца, побед ни ца Наци о нал ног 
так ми че ња Еко репор те ри, носи лац 
Вуко ве дипло ме и ђак гене ра ци је.  
Локал на само у пра ва је финан сиј ски 
помо гла одла зак ове мла де и вред не 
девој ке у Аме ри ку, где она са сво јом 
мен тор ком одла зи по први пут и каже 
да је због тога вео ма срећ на, али и 
узбу ђе на. З.К.

КУЛТУРНОЛЕТО

Великапосећеност

 Одлич ним музич ким репер то а ром 
у Новој Пазо ви публи ци се пред ста
вио Милан Топа ло вић Топал ко. На 
отво ре ном про сто ру пре ко пута Дома 
здра вља, број ни посе ти о ци свих узра
ста ужи ва ли су у бес плат ном кон цер
ту, који је орга ни зо ва ла Општи на Ста
ра Пазо ва и који пред ста вља поче так 
Пазо вач ког кул тур ног лета 2019. Изу
зет но вели ка посе та доказ је да су 
орга ни за то ри добро про це ни ли да ће 
кон цер ти на отво ре ном бити пра ви 
потез у свим мести ма ста ро па зо вач ке 
општи не. Д.Г.

СКУД„ХЕРОЈЈАНКОЧМЕЛИК“

ГостиизАустралије
Фол клор ни ансамбл „Лип тар” из Мел

бур на пред ста вио се у Ста рој Пазо ви 
у окви ру сво је европ ске тур не је. Био 
је то зајед нич ки про грам са њихо вим 
дома ћи ни ма, СКУДом „Херој Јан ко 
Чме лик“, када је насту пи ла и нај ста ри
ја деч ја гру па и ФА „Кла сје”. Ансамбл 
„Лип тар“ оку пља Сло ва ке из целе Вој
во ди не који живе у Аустра ли ји, а на 
овај начин негу ју и чува ју од забо ра ва 

сво ју кул ту ру и тра ди циј. Ово је била 
њихо ва узврат на посе та ста ро па зо
вач ком дру штву. Пре тога су гости из 
Аустра ли је насту пи ли на фести ва лу у 
Сло вач кој, затим у Бач ком Петров цу, а 
затим одла зе у Вој ло ви цу на Жете лач
ке све ча но сти, зајед но са чла но ви ма 
ФА „Кла сје“. З.К.

ЛИТУРГИЈАУНОВОЈПАЗОВИ

Дечјаслава

Срп ска пра во слав на црква и вер
ни ци про сла ви ли су у петак, 19. јула 
Дан Све тог пре по доб ног Сисо ја Вели
ког, као заштит ни ка деце. Овај све тац 
обе ле жа ва се и у Новој Пазо ви као 
Хра мов на сла ва ста рог хра ма, где је 
након јеле о све ће ња, одр жа на Све та 
литур ги ја и при че шћи ва ње као и ака
тист за здра вље и спа се ње деце ново
па зо вач ке. Овај Храм тра ди ци о нал но 
обе ле жа ва деч ју сла ву у окви ру које се 
одр жа ва ју број не при ред бе и кви зо ви, 
на који ма деца пока зу ју сво је тален те.

З.К.

КУД„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“

ОтпутовалиуСтругу
Нај ста ри ја деч ја фол кор на гру па 

КУДа „Бран ко Ради че вић“ из Ста ре 
Пазо ве отпу то ва ла у Маке до ни ју. У 
пита њу је гру па која је ове так ми чар
ске сезо не осво ји ла злат но одлич је на 
покра јин ском Фести ва лу и уче ство ва
ла на репу блич ком фести ва лу деч јег 
музич ког ства ра ла штва. 13. Међу
на род ни фести вал деч јег фол кло ра 
Фол клор ни мост Стру га, тра је до кра ја 
јула и оку пља 13 дру шта ва из реги о
на. Глав ни фести вал ски дан је у субо
ту, а Ста ро па зов ча не оче ку ју наступ са 
пет на е сто ми нут ним про гра мом, како у 
месту Стру га тако и на Охри ду.

 З.К.

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџетаОпштинеСтараПазова.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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КАНЦЕЛАРИЈАЗАПОЉОПРИВРЕДУ

Жетвапшеницeузавршнојфази
У окви ру Општин ске 

упра ве Шид ради и 
Кан це ла ри ја за пољо

при вре ду, која оба вља 
посло ве помо ћи пољо при
вред ним про из во ђа чи ма код 
под но ше ња зах те ва Мини
стар ству пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де 
за под сти цај на сред ства по 
одре ђе ним кон кур си ма   
Упра ви за аграр на пла ћа ња, 
a оба вља  и дру ге посло ве 
веза не за пољо при вре ду. 
Пома же Коми си ји за изра ду 
годи шњег про гра ма зашти
те, уре ђе ња и кори шће ња 
пољо при вред ног земљи
шта, као и посло ве Мини
стар ства пољо при вре де 
веза не за изда ва ње и кори
шће ње пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво
ји ни на тери то ри ји општи не 
Шид.

На осно ву пода та ка Репу
блич ког гео дет ског заво да, 
општин ска коми си ја изра ђу
је годи шњи про грам зашти
те уре ђе ња и кори шће ња 
пољо при вред ног земљи шта 
у држав ној сво ји ни. Мини
стар ство пољо при вре де 
даје сагла сност на годи шњи 
про грам, усва ја га Скуп шти
на општи не Шид, а ради се о 
држав ном пољо при вред ном 
земљи шту, које се нала зи 
на тери то ри ји општи не Шид. 
Држав но пољо при вред
но земљи ште изда је се по 
пра ву пре чег заку па  то су 
пољо при вред ни про из во ђа
чи који гаје живо ти ње, одно
сно баве се сто чар ством, а 
онај део који се не доде ли 
сто ча ри ма, иде на лици та

ци ју. На тери то ри ји општи
не Шид, укуп но обра ди во 
земљи ште за ратар ство, 
воћар ство и вино гра дар
ство је око 40.000 хек та ра. 
Од тих 40.000 хек та ра, за 
ратар ство је опре де ље но 
36.551 хек тар. Струк ту ру 
биљ не про из вод ње, одно
сно ратар ства, чине ози ме 
жита ри це (пше ни ца, јечам, 
три ти ка ле) и уља на репи ца. 
Уља не репи це је било посе
ја но 2.200 хек та ра, 5.800 
хек та ра пше ни це,110 хек та
ра јеч ма и 130 хек та ра три
ти ка ле.

Током про ле ћа је посе ја но 
14.000 хек та ра куку ру за и он 
се углав ном сеје на повр ши
на ма од 14  17.000 хек та ра. 
Соја је посе ја на на 8.900 

хек та ра, сун цо крет на 3.000 
хек та ра, шећер на репа на 
1.050 хек та ра, 300 хек та ра 
зау зи ма крм но биље и 300 
хек та ра повр ће. У сетве ној 
струк ту ри нала зи се и дуван 
који се сади на неких 600 
хек та ра. Вино гра ди су поса
ђе ни на 1.000 хек та ра, воћ
ња ци су на 1.500 хек та ра, а 
у струк ту ри воћар ске про из
вод ње, екс пан зи ји је сад ња 
лешни ка.

У овом пери о ду акту ел на 
је жетва пше ни це, уља не 
репи це, јеч ма и три ти ка
ле. О резул та ти ма жетве и 
ква ли те ту зрна пше ни це, 
раз го ва ра ли смо са дипло
ми ра ним инже ње ром пољо
при вре де Деја ном Вуче но
ви ћем. 

– Усло ви за про из вод њу 
пше ни це ове годи не нису 
били иде ал ни. Прво, јесен 
је била сува, пше ни ца није 
никла на вре ме, није на 
вре ме про шла кроз све ста
ди ју ме раз во ја. Ни про лећ
ни усло ви нису пого до ва ли 
пше ни ци, јер крај фебру а
ра  март  април, тако ђе су 
били суви и нису пого до ва
ли раз во ју пше ни це – поја
шња ва Вуче но вић и дода је, 
да након тога насту па кишни 
пери од, који је добро дошао 
пше ни ци.

– Међу тим, у мају и јуну, 
вели ке коли чи не пада ви не 
иза зва ле су поја ву боле сти, 
што је зах те ва ло већи број 
трет ма на пше ни це фун ги ци
ди ма. После цве та ња, када 
је насту пи ла фаза нали ва
ња зрна, дошле су висо ке 
тем пе ра ту ре које нису пого
до ва ле пше ни ци. Зрна су 
оста ла дели мич но, или уоп
ште нису нали ве на – каже 
Вуче но вић.

Све је то ути ца ло да ква
ли тет и при нос пше ни це ове 
годи не буде нешто лоши ји 
од прет ход них годи на.

– При но си вари ра ју изме
ђу три и чети ри тоне по хек
та ру, има и при но са пре ко 
шест  седам тона по хек
та ру. Хек то ли тар ска маса 
зрна се кре та ла од 69  80, 
у зави сно сти какве су агро
тех нич ке мере при ме ње не. 
По при но си ма, за ово го ди
шњи род се може рећи да 
је про се чан, а ква ли тет зрна 
нешто лоши ји – закљу чу је 
Дејан Вуче но вић.

Д.Попов

ДејанВученовић

АСФАЛТИРАЊЕУЛИЦА
УЦЕНТРУГРАДА

Летњирадови
Утокусурадовинаасфалтирању

деловашидскихулица.Радовисеизво
деуулициСветогСаве,ЦараДушана,

каоиупопречнимулицамаНиколе
Влашког,КарађорђевојиКнезаМило
ша.Радисеонајважнијојдеоници,која
водикрозцентарградакаграничном

прелазуШид,премаРепублициХрват
ској.Посаосеспроводикаосарадња
Министарствасаобраћаја,ЈП„Путеви

Србије”иОпштинеШид. Д.П.
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НАРОДНАБИБЛИОТЕКА„СИМЕОНПИШЧЕВИЋ“

Двајубилејаовегодине
Сла ви ца Вар ни чић, дирек

тор ка Народ не библи о те
ке „Симе он Пишче вић”, 

је на кон фе рен ци ји за меди је у 
про сто ри ја ма ОО СНС, гово ри ла 
о актив но сти ма које су веза не за 
ову уста но ву кул ту ре.

– Народ на библи о те ка у Шиду 
са поно сом носи име Симе о на 
Пишче ви ћа који је био вој ско во
ђа, гене рал  мајор и аутор чуве
них мемо а ра, гра ђа која је наста
ла у 18 веку. Ова, 2019. годи на 
је годи на јуби ле ја, поло ви ном 
годи не је тач но десет годи на од 
када библи о те ка ради у новом 
про сто ру, а кра јем годи не обе
ле жа ва мо 170 годи на од осни
ва ња првог чита ли шта у Шиду. 
Библи о те ка има број не садр жа је 
за наше сугра ђа не  од три би на, 

изло жби, ради о ни ца, про мо ци
ја књи га и нарав но, као основ на 
делат ност је изда ва ње књи га. 
Библи о те ка посе ду је и интер нет 
салу за наше кори сни ке. Има мо 
добру сарад њу са свим уста но
ва ма кул ту ре на тери то ри ји наше 
општи не, као и са шко ла ма. Пре
ко 4.000 хиља де је  упи са них 
кори сни ка, од тога вели ки број 
сту де на та је током лета у библи
о те ци, где спре ма ју испи те. Деца 
су наши нај вред ни ји и нај вер ни ји 
кори сни ци и на тај начин фор ми
ра мо сво је кори сни ке од пред
школ ских уста но ва до сред њих 
шко ла. Књи жни фонд је пре ко 
50.000 насло ва и све су књи ге 
обра ђе не у елек трон ској фор ми, 
као и кори снич ки сер вис – рекла 
је Сла ви ца Вар ни чић. Д.П. СлавицаВарничић

МУЗЕЈНАИВНЕУМЕТНОСТИ„ИЛИЈАНУМ”

ПромоцијаБосиљевихслика
Наци о нал на али јан са 

за локал ни еко ном
ски раз вој (НАЛЕД) 

је неза ви сно, непро фит
но и нестра нач ко удру же
ње ком па ни ја, општи на 
и орга ни за ци ја цивил ног 
дру штва, које зајед нич ким 
сна га ма раде на ства ра
њу бољих усло ва за живот 
и рад у Срби ји. НАЛЕД је 
осно ван 2006. годи не и оку
пља више од 300 чла но ва. 
Сва ке годи не на посе бан 
начин има ју и про мо ци је 
које се одно се на Срби ју.

У окви ру ово го ди шње 
кам па ње реши ли су да 
пред ста ве умет ност и кул
ту ру Срби је. То раде углав
ном на про па ганд ним мате
ри ја ли ма, па су ода бра ли 
пет гра до ва, са шест умет
ни ка. Пажња се посве ћу је 
локал ним зајед ни ца ма, на 
том путу се нашао и Шид, 
иако има два умет ни ка. 
Или ја Баши че вић је један 
од умет ни ка и ову иде ју, 
запо сле ни у Музе ју наив не 
умет но сти „Или ја нум” су са 
оду ше вље њем при хва ти
ли.

– Про мо тив ни мате ри јал 
који ће они кори сти ти у кам
па њи на сај ту, дру штве ним 

мре жа ма, у кон так ти ма са 
при вред ни ци ма, дипло мат
ским кором, про мо ви ше нас 
и наш Музеј. То је начин да 
ми дође мо до нове публи
ке, да неки нови круг људи 
сазна за нас, првен стве но 
мислим на стран це – гово
ри нам Љубин ка Пан тић, 
дирек тор ка Музе ја „Или ја
нум“.

Први круг кам па ње је већ 
завр шен, пред став ни ци 
НАЛЕ ДА су посе ти ли Музеј 
и доне ли узор ке првих 

покло на, које они уру чу ју на 
тим састан ци ма. У пита њу 
су блок чи ћи, чоко ла ди це, 
бом бо ње ри це. На сва ком 
покло ну је репро дук ци ја 
сли ке умет ни ка, са пода ци
ма о тој сли ци.

– Први пут смо виде ли 
Или ју Баши че ви ћа у таквом 
јед ном изда њу. И нарав но, 
сви де ло нам се! У сеп тем
бру НАЛЕД има свој тра
ди ци о нал ни скуп, на који 
пози ва ју сво је сарад ни
ке, међу који ма ћемо ове 

годи не бити и ми. После 
тога пла ни ра ју да напра ве 
изло жбу репро дук ци ја дела 
умет ни ка које про мо ви шу, 
или у Ста ром или Белом 
дво ру, где ће се нарав но 
при ча ти о нашој кул ту ри – 
исти че Љубин ка Пан тић и 
дода је, да им је дра го што 
су овој при чи и што ће се на 
овај начин доћи до нових 
при ја те ља Музе ја, више 
људи сазна ће за Или ју и 
доћи да посе те „Или ја нум“.

Д.Попов

ЉубинкаПантић

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Прикрају
асфалтирање
улица

Пре ма речи ма првог чове ка 
Општи не Инђи ја при во де се кра
ју радо ви пред ви ђе ни про јек том 
асфал ти ра ња свих неас фал ти ра
них ули ца на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. Пре ко 70 ули ца је обу хва
ће но про јек том чија је реа ли за ци
ја, под се ћа мо, поче ла 8. мар та ове 
годи не.

Како је потвр дио Гак на послед
њем састан ку Систе ма 48, у току 
су радо ви на изград њи водо вод не 
мре же у Видов дан ској ули ци која 
пове зу је Голу би нач ку и Сте ва на 
Срем ца и то је послед ња ули ца у 
Инђи ји која није асфал ти ра на.

 Прво смо мора ли да завр ши мо 
водо вод ну мре жу која није рани
је посто ја ла у овој ули ци, да би се 
кре ну ло са радо ви ма на асфал ти
ра њу. Поред Видов дан ске, оста
ло је још све га неко ли ко ули ца у 
Мара ди ку и са тим завр ша ва мо 
посао који је пред ви ђен про јек том 
 каже пред сед ник Општи не Инђи ја 
и нагла ша ва, да је оста ло неко ли ко 
сао бра ћај ни ца где нису асфал ти ра
ни тако зва ни кра ко ви од по 20, 50 
или 100 мета ра, јер прет ход но нису 
пред ви ђе ни про јек том. 

 Тај посао биће реа ли зо ван као и 
сва ки до сада за који смо дали обе
ћа ње. До кра ја годи не биће асфал
ти ра не и Крче ви не, као и поме ну ти 
кра ко ви, и не тре ба гра ђа на који 
живе у тим дело ви ма наше општи
не да буду забри ну ти  потвр дио је 
Гак на кра ју и додао, да сва ки посао 
мора да буде „покри вен“ аде кват
ном про јект ном доку мен та ци јом 
како би се реа ли зо вао без про бле
ма. М.Ђ.

САСАСТАНКАСИСТЕМА48

Реконструкција
регионалногпута

Када се завр ше радо ви на рекон
струк ци ји пута Инђи ја – Љуко во, 
при сту пи ће се изра ди про јект не 

доку мен та ци је за рекон струк ци ју пута 
Нови Кар лов ци  Нови Слан ка мен. То 
је на послед њем састан ку Систе ма 48 
у Инђи ји, одр жа ном у петак 19. јула, 
потвр дио пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак. Он је нагла сио да је 
реч о реги о нал ном путу, на којем ће 
се радо ви изво ди ти захва љу ју ћи сред
стви ма са виших нивоа вла сти. 

Гак је под се тио да су у току радо ви 
на рекон струк ци ји пута Инђи ја  Љуко
во и да је овај про је кат реа ли зо ван 
након састан ка у Пећин ци ма, којем 
је при су ство ва ла мини стар ка Зора на 
Михај ло вић.

– На састан ку којем су при су ство ва

ли сви пред сед ни ци општи на у Сре му, 
али и гра до на чел ник Срем ске Митро
ви це, ми смо као при о ри тет назна чи ли 
пут Инђи ја  Љуко во. С обзи ром на то 
да смо има ли већ при пре мљен про је
кат, врло брзо су поче ли и радо ви на 
рекон струк ци ји ове део ни це – под се
тио је пред сед ник Гак и додао, да ће 
се побољ ша ти усло ви свих уче сни ка у 
сао бра ћа ју.

– Када се завр ше радо ви на путу 
Инђи ја  Љуко во биће реше но, пре све
га, пита ње без бед но сти свих уче сни ка 
у сао бра ћа ју. Оче ку је мо да ће радо
ви на рекон струк ци ји ићи до инђиј ског 
бре га, одно сно до Вој во ђан ске ули це и 
да ћемо доби ти пот пу но нову сао бра
ћај ни цу – казао је први човек инђиј ске 
Општи не. М.Ђ.

РеконструкцијапутаИнђијаЉуково

ОСНОВНАШКОЛАУБЕШКИ

Санацијаспортскогтерена
Уско ро почи њу радо ви на 

сана ци ји отво ре ног спорт
ског тере на у окви ру 

Основ не шко ле „Бра ћа Гру ло
вић“ у Бешки. Сред ства за ту 
наме ну издво ји ли су Покра јин
ски секре та ри јат за спорт и 
омла ди ну и Општи на Инђи ја. 
Радо ви ма је пред ви ђе но поста
вља ње нове савре ме не мул ти
функ ци о нал не под ло ге. 

Како исти чу пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, ова локал на 
само у пра ва кон ку ри са ла је са 
про јек том сана ци је школ ског 
тере на у Бешки и од Покра јин
ског секре та ри ја та за спорт и 
омла ди ну доби ла сред ства у 
изно су од 2,65 мили о на дина ра, 

а про це ње на вред ност свих 
радо ва изно си око чети ри мили
о на дина ра. Оста так нов ца 
обез бе ђен је у буџе ту локал не 
само у пра ве. Нови терен, осим 
шко ли, биће на рас по ла га њу 
свим мешта ни ма који желе да 
се баве рекре а тив но спор том.

Има ју ћи у виду да је руко мет у 
Бешки у успо ну, сигур но ће 
допри не ту даљем раз во ју овог 
спор та, али и под ста ћи да се и 
дру ге спорт ске дисци пли не раз
ви ја ју у савре ме ним усло ви ма, 
кажу над ле жни и исти чу да је 
све ча но отва ра ње тере на у 
Бешки пред ви ђе но за први дан 
нове школ ске годи не.

М.Ђ.



1724. JUL 2019.   M NOVINE

Током про це са акре ди та
ци је који је недав но окон
чан, инђиј ски Дом здра вља 
„Др Мило рад Мика Павло
вић“ добио је висо ку оце ну. 
Аген ци ја за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва од 
могу ћих 100, ову здрав стве
ну уста но ву оце ни ла је са 
99,3 посто. Како су иста кли 
над ле жни, у пот пу но сти је 
испо што ва но свих 16 пре по
ру ка пре ма АЗУСу.

 Људи у Дому здра вља 
раде свој посао на нај бо љи 
могу ћи начин са опре мом 
коју има ју. И рани је смо 

наја ви ли да ћемо обно ви ти 
део опре ме али и возни 
парк. Наба ви ће мо све што 
је потреб но, а све у инте ре
су наших гра ђа на. Већ сви 
зна ју да смо насле ди ли 
вели ка дуго ва ња, али 
истрај но шћу смо успе ли тај 
дуг са 300 мили о на да сма
њи мо на 54 мили о на дина
ра, коли ко данас изно си. 
Међу тим, и даље пре го ва
ра мо са пове ри о ци ма око 
отпи са кама те  рекао је 
први човек инђиј ске Општи
не Вла ди мир Гак.

М.Ђ.

ДОМЗДРАВЉА
Високаоцена

Пројекат:„ОпштинаИнђијаопштинаразвоја“

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

ГрадићесехалауБешки
иАкадемијаспортауИнђији
На 32. сед ни ци Скуп

шти не општи не Инђи
ја одр жа ној у поне де

љак, 21. јула нашле су се 
укуп но 24 тач ке. Део њих 
одно сио се на изме не и 
допу не пла но ва детаљ них 
регу ла ци ја одре ђе них дело
ва општи не Инђи ја. Већи на 
локал них одбор ни ка пози
тив но се изја сни ла по пита
њу пла на детаљ не регу ла
ци је спорт ске хале са пра те
ћим садр жа ји ма у насе љу 
Бешка. 

Како је иста кла Тија на 
Дошен, начел ни ца Оде ље
ња за урба ни зам и кому нал
но  стам бе на пита ња 
општи не Инђи ја, реч је о 
изме на ма који ма је пред ви
ђе на изград ња хале у насе
љу Бешка.

– Када су нам се обра ти ли 
са зах те вом за изме ну пла
на детаљ не регу ла ци је 
насе ља Бешка, у то вре ме 
је на сна зи био план из 
2002. годи не. Мора ли смо 
да ура ди мо нови за насе ље 
Бешка, а он је усво јен кра
јем 2017. годи не чиме је тач
но утвр ђе на лока ци ја за 
изград њу спорт ске хале – 
обја шња ва начел ни ца 
Дошен и дода је да је усва ја
њем Пла на, та лока ци ја 
детаљ ни је урба ни стич ки 
раз ра ђе на. 

– У пита њу је пар це ла у 

бли зи ни згра де основ не 
шко ле, при лаз је из спо ред
не, Ули це Југ Бог да на. Овим 
пла ном тач но је утвр ђен 
габа рит објек та, број пар
кинг места, који ће мора ти 
да се испо шту ју при изра ди 
про јек та, а све у циљу исхо
до ва ња гра ђе вин ске дозво
ле – дода ла је Тија на 
Дошен.

На послед њој сед ни ци СО 
Инђи ја усво је не су и изме не 
и допу не пла на гене рал не 
регу ла ци је насе ља Инђи ја 
које се одно се на део Бло ка 
21, лока ци ја уз храм Све тог 
цара Кон стан ти на и цари це 
Јеле не где је, како каже 
начел ни ца за урба ни зам, 
пред ви ђе на изград ња више 

поро дич них стам бе них обје
ка та, тако зва них кадров ских 
ста но ва. 

– На тој лока ци ји смо изо
ста ви ли изград њу основ не 
шко ле, али увр сти ли изград
њу врти ћа и пра те ћих обје
ка та уз сам храм – каже 
начел ни ца и дода је да је 
тре ћи, изме њен и усво јен 
план на послед њој сед ни ци, 
онај који се одно си на тури
стич ко  спорт ско  рекре а
тив ни ком плекс у Инђи ји, 
тач ни је у Леја ма.

– На зах тев Саве за спор
то ва, увр сти ли смо обје кат 
Ака де ми је спор та због чега 
смо мења ли план донет 
2008. годи не и сада ство ри
ли усло ве за изград њу 

објек та уз сам фуд бал ски 
терен. У пита њу је обје кат 
повр ши не 450 мета ра ква
драт них – обја шња ва начел
ни ца Оде ље ња за урба ни
зам општи не Инђи ја Тија на 
Дошен.

Поред поме ну тих тача ка 
днев ног реда, на сед ни ци 
Скуп шти не општи не Инђи ја 
усво је на су и реше ња о 
дава њу сагла сно сти на 
одлу ку о рас по де ли доби ти 
јав них пред у зе ћа, као и 
финан сиј ских изве шта ја за 
2018. годи ну са изве шта јем 
овла шће ног реви зо ра и 
изве шта ја о реа ли за ци ји 
про гра ма посло ва ња поје
ди них јав них пред у зе ћа за 
2018. годи ну.

СедницаСОИнђија
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Традиционалненаграде

НАЈБОЉИОДНАЈБОЉИХУПЕЋИНАЧКОЈОПШТИНИ

Пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић уру чио је 19. јула 
нов ча не награ де и при зна ња 

ђаци ма гене ра ци је и вуков ци ма из све 
три основ не шко ле са тери то ри је пећи
нач ке општи не и сред ње Тех нич ке шко
ле „Милен ко Вер кић Неша“, као и уче
ни ци ма који су пости гли зна чај не резул
та те на репу блич ким и међу на род ним 
так ми че њи ма. Од про шле годи не нов
ча не награ де су уве ћа не за 50 одсто, 
тако да је награ ђе но чети ри ђака гене
ра ци је са по 30 хиља да и 16 вуко ва ца 
са по 15 хиља да дина ра, док су 10 уче
ни ка и настав ни ка који су били успе шни 
на репу блич ким и међу на род ним так ми
че њи ма награ ђе ни са при зна њем и 
књи гом, а ови уче ни ци ће заслу же но 
отпу то ва ти на наград но путо ва ње, које 
је тако ђе, поста ло тра ди ци ја у пећи нач
кој општи ни.

Како нам је рекао пред сед ник мр 
Жељ ко Трбо вић у пита њу је лепа тра
ди ци ја наше општи не, која има за циљ 
да награ ди, али и моти ви ше уче ни ке и 
њихо ве настав ни ке у пости за њу што 
бољих резул та та.

– Локал на само у пра ва води рачу на о 
сва ком дете ту  од самог рође ња, пре ко 
шко ло ва ња до запо сле ња. Сва ко ново
ро ђен че у нашој општи ни доби је јед но
крат ни нов ча ни дода так у изно су од 40 
хиља да дина ра. Тру ди мо се да, коли ко 
може мо, обез бе ди мо нашој деци без бе
дан и усло ван бора вак у врти ћи ма и 
шко ла ма, а раз ви је на инду стриј ска зона 
у Шима нов ци ма и број не свет ске ком па

ни је које послу ју тамо, може да обез бе
ди запо сле ње сва ко ме ко то жели, и 
зато бих нај срећ ни ји био када би се сви 
они, по завр шет ку шко ло ва ња, вра ти ли 
у сво ју општи ну, запо сли ли се и осно ва
ли поро ди це. Увек нагла ша вам да се 
труд и мар љив рад испла те, зато сам 
изу зет но поно сан на све награ ђе не уче
ни ке, јер они су нај бо љи од нај бо љих – 
рекао је пред сед ник Трбо вић, и додао 
да је нови на од ове годи не да се поред 
уче ни ка који су оства ри ли запа же не 
резул та те на так ми че њи ма награ ђу ју и 
настав ни ци  мен то ри који су их при пре
ма ло за так ми че ња, јер је овај успех 
сва ка ко и њихо ва заслу га.

Ђак гене ра ци је сред ње Тех нич ке 
шко ле из Пећи на ца, смер еко ном ски 
тех ни чар Сла во љуб Три шић каже да 
му је сле де ћа ста ни ца Еко ном ски 
факул тет у Бео гра ду, где се нада да ће 
наста ви ти да пости же одлич не резул
та те.

– Захва лио бих се Општи ни Пећин ци 
на овим лепим награ да ма. Надам се да 
ће мла ђе гене ра ци је ово моти ви са ти и 
да ће их сле де ће годи не бити у још 
већем бро ју и да ће се наша општи на 
поно си ти са нама и нашим буду ћим 
резул та ти ма, и да ове награ де нису за 
џабе, јер ми може мо бити све тла будућ
ност наше општи не – изја вио је Три
шић.

Јед на од награ ђе них настав ни ца је 
Маја Трку ља Мак си мо вић настав ни ца 
гео гра фи је у ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
из Пећи на ца, која нам је рекла да је ово 

Пријемзанајбољеоднајбољих

Увекнаглашавамдасе
трудимарљиврад
исплате,затосам
изузетнопоносан
насвенаграђене
ученике,јеронису

најбољиоднајбољих
–рекаојепредседник

ЖељкоТрбовић,
идодаодајеновина
одовегодинедасе
поредученикакојису
остварилизапажене
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такмичењима
награђујуи
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овајуспехсвакако
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завреднеученике
вели ки успех за њу као педа го га.

– Морам да нагла сим да је вео ма 
тешко доћи до репу блич ког так ми че ња, 
про ћи општин ско и окру жно так ми че
ње. На репу блич ком је засту пље но 
осим тео риј ског дела теста и нема кар
та, тако да је заи ста огро ман труд уло
жен да би се осво ји ло дру го место. 
Срећ на сам, задо вољ на и поно сна због 
постиг ну тог резул та та, као и захвал на 
Општи ни на овој награ ди – каза ла је 
настав ни ца Маја.

Све ча ност су упот пу ни ли пола зни ци 
Сту ди ја за музич ку еду ка ци ју и обра зо
ва ње Мила Цвет ко вић и Бран ко Плав
шић, и чла ни ца Лите рар не ради о ни це 
„Дру жи на дуги них боја“ Мари на Михај
ло вић, који су ујед но били и међу 
награ ђе ни ма за успе хе постиг ну те на 
Међу на род ним так ми че њи ма.

Ђаци гене ра ци је су Неве на Игња то
вић ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, Пећин
ци, Лин да Мол нар ОШ „Душан Јер ко
вић Уча“, Шима нов ци, Воји слав Митро
вић ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“, 
Купи но во, Сла во љуб Три шић СТШ 
„Милен ко Вер кић Неша“, Пећин ци.

Вуков ци по шко ла ма: ОШ „ Сло бо дан 
Бајић Паја“, Пећин ци, Миља на Лаза ре
вић, Мари ја Ста нић, Дејан Опа чић, 
Мили ца Доро шки, Јеле на Рајић, Ката
ри на Дев чић, Ана ста си ја Кома зец, 
Сара Мар ко вић; ОШ „Душан Јер ко вић 
Уча“, Шима нов ци: Јана Тер зић, Мар ко 
Пешут; ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“, 
Купи но во: Бра ни сла ва Ђури чић, 
Милош Јан ко вић, Алек сан дар Јова но

вић, Алек сан дра Мили во је вић, Јова на 
Морав чић, Алек сан дра Орло вић.

Уче ни ци који су оства ри ли зна чај не 
резул та те на репу блич ким и међу на
род ним так ми че њи ма: Јова на Мак си
мо вић, ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Пећин ци  Гео гра фи ја  настав ни ца 
Маја Трку ља Мак си мо вић; Гор да на 
Божић ОШ „ Душан Вука со вић Дио ген“, 
Купи но во  Срп ски језик  настав ни ца 
Мир ја на Добрић, Воји слав Митро вић 
ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“, Купи
но во  Гео гра фи ја  настав ник Алек сан
дар Ристић, Лин да Мол нар ОШ „Душан 
Јер ко вић Уча“, Шима нов ци  Руски 
језик  настав ни ца Дани је ла Ста нић, 
Алек сан дра Ђенић ОШ „Душан Јер ко
вић Уча“, Шима нов ци  Руски језик  
настав ни ца Ана Кова че вић, Ката ри на 
Дев чић ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, 

Пећин ци  Исто ри ја  настав ни ца Дари
ја Шво ња, Мили ца Доро шки ОШ „ Сло
бо дан Бајић Паја“, Пећин ци  Био ло ги ја 
 настав ни ца Ире на Ради во је вић, Мила 
Цвет ко вић  Сту дио за музич ку еду ка
ци ју и обра зо ва ње, Пећин ци  Дру го 
место на Међу на род ном фести ва лу 
Пија ни зма у Срем ској Митро ви ци, 
Бран ко Плав шић  Сту дио за музич ку 
еду ка ци ју и обра зо ва ње, Пећин ци  
Дру го место на Међу на род ном фести
ва лу Пија ни зма у Срем ској Митро ви ци, 
мен тор Бран ка Савић  Сту дио за 
музич ку еду ка ци ју и обра зо ва ње, 
Пећин ци, Мари на Михај ло вић  Лите
рар на ради о ни ца „Дру жи на дуги них 
боја”  награ да на Међу на род ном кон
кур су пое зи је „Машта и сно ви“,  мен тор 
Радо ван Дрља ча  Лите рар на ради о ни
ца „Дру жи на дуги них боја”.

Захвалио бих се Општини Пећинци на овим
лепимнаградама.Надамседаћемлађегенера
цијеовомотивисатиидаћеихследећегодине
битиујошвећембројуидаћесенашаопштина
поноситисанамаинашимбудућимрезултати
ма,идаовенаграденисузаџабе,јермиможе
мобитисветлабудућностнашеопштине–изја
виојеСлавољубТришић,ђакгенерацијесредње
ТехничкешколеизПећинаца
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Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Настављасе
гасификацијаопштине
На сед ни ци Скуп шти не 

општи не Пећин ци, одр
жа ној 17. јула, одбор ни

ци су доне ли Одлу ку о усва
ја њу Про гра ма гаси фи ка ци је 
насе ља општи не Пећин ци и 
избо ру стра те шког парт не ра, 
чиме ће бити омо гу ће на гаси
фи ка ци ја 11 насе ља наше 
општи не.

Како је рекао пред сед
ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, про це ње на 
вред ност инве сти ци је, која 
ће обез бе ди ти снаб де ва ње 
гасом дома ћин ста ва, кому
нал них потро ша ча и зна чај
них инду стриј ских потро ша ча 
у целој општи ни, изно си пре ко 
шест мили о на евра.

– Гаси фи ка ци ја општи не 
Пећин ци запо че та је 2008. 
годи не, али су тада гаси фи
ко ва ни само Шима нов ци, 
Пећин ци, Субо ти ште и Прхо
во, а инве сти ци ја ника да 
није реа ли зо ва на до кра ја. 
Ово општин ско руко вод ство 
сма тра да гас тре ба да буде 
досту пан свим гра ђа ни ма и 
при вред ни ци ма наше општи

не, јер овај енер гент допри
но си побољ ша њу ква ли те та 
живо та гра ђа на, уна пре ђе њу 
енер гет ске ефи ка сно сти и 
усло ва за раз вој инду стриј ске 
про из вод ње и, што је вео ма 
зна чај но, зашти ти живот не 
сре ди не – каже Трбо вић.

Ову капи тал ну инве сти ци
ју ће зајед нич ки реа ли зо ва ти 
Општи на Пећин ци, ЈП „Срби

ја гас“ и „Про монт гру па“.
– За нас је изу зет но зна чај

но што је „Срби ја гас“ на себе 
пре у зео уло гу инве сти то ра, 
чиме је Општи на Пећин ци 
осло бо ђе на уче шћа у финан
си ра њу ове изу зет но ску пе 
инве сти ци је. „Про монт гру
па“ извр ши ће све радо ве на 
изград њи гасне мре же и обје
ка та, а пећи нач ка локал на 

само у пра ва ће, у скла ду са 
сво јим над ле жно сти ма пру
жи ти струч ну помоћ и логи
стич ку подр шку – изја вио је 
пред сед ник Трбо вић и додао, 
да ће бити изгра ђе но укуп но 
119 кило ме та ра гасо во да.

На истој сед ни ци усво је ни 
су изве шта ји о раду месних 
зајед ни ца Купи но во, Сибач, 
Субо ти ште и Шима нов ци.

Саседнице

КУПИНОВО

ЈубиларнаРегата
испловљава10.августа
Тури стич ка орга ни за ци

ја општи не Пећин ци 
ове годи не, у Купи но

ву на реци Сави, орга ни зу је 
јуби лар ну 10. Рега ту Мај ке 
Анге ли не за све љуби те
ље при ро де, реке и доброг 
дру же ња. Рега та ши ће у 
субо ту 10. авгу ста, као и до 
сада испло ви ти са План ди
шта на 25 кило ме та ра дуго 
путо ва ње Савом по обо ду 
Спе ци јал ног резер ва та при
ро де Обед ска бара, а неко
ли ко сати касни је при ста ће 
код „Ске ле“ (на ушћу кана
ла Вок у реку Саву), где ће 
их доче ка ти неза о би ла зни 
срем ски папри каш.

Рега та Мај ке Анге ли не 
испло вља ва у 10:00 часо
ва, а орга ни за тор је упу
тио апел уче сни ци ма који 

дово зе пло ви ла, да пло ви
ла допре ме рани је током 
јутра и пори ну их у воду, 
како би Рега та могла да 

стар ту је у зака за но вре ме. 
При ја ве за уче шће на Рега
ти при ма ју се у Тури стич
кој орга ни за ци ји општи не 

Пећин ци сва ког дана од 
8:00 до 15:00 часо ва путем 
теле фо на 022/2438060 и 
меј ла turizam@pecinci.org , 
а уче сни ци ће моћи да се 
при ја ве и на стар ту Рега
те од 08:00 часо ва. Све 
додат не инфор ма ци је могу 
се доби ти путем теле фо на: 
022/2438060 (Тури стич
ка орга ни за ци ја општи
не Пећин ци), 064/89836
92 (Љуби ца Бошко вић) и 
064/8983699 (Пери ца Одо
ба шић).

Купин ска рега та Мај ке 
Анге ли не одр жа ва се под 
покро ви тељ ством пећи нач
ке локал не само у пра ве, а и 
ове годи не Рега ту је финан
сиј ски подр жа ло Мини стар
ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја.
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БОСТАНИЈАДАУДОБРИНЦИМА

Настављасетрадиција
По изу зет но вре лом 

дану, у Добрин ци ма 
је 21. јула одр жа на 9. 

„Боста ни ја да“, која је оку пи
ла мањи број гра ђа на него 
прет ход них годи на. 

Добрин ча ни су и ово га 
пута про гла си ли нај круп
ни је и нај сла ђе пло до ве и 
иско ри сти ли при ли ку да се 
заба ве. Нај те жу лубе ни цу 
од 21 кило грам и 800 гра ма 
про из вео је Жив ко Бор ко
вац, дру го место је зау зео 
Дра ган Вукај ло вић са 20,2 
кило гра ма, док је тре ће пла
си ра на била Лара Ристо вић 
са лубе ни цом од 20 кило
гра ма.

– Бостан смо има ли на 
јед ном хек та ру, а како је 
доброг ква ли те та, више не 
мора мо да га изно си мо у 
цен тар села и чека мо куп ца, 

него све про да мо код куће. 
Сви уку ћа ни раде и вео ма 
смо задо вољ ни – каже Жив
ко Бор ко вац.

На так ми че њу је уче ство
вао и Ђор ђе Томић, весео 
због „Боста ни ја де“ и рас по
ло жен за при чу.

– Про из вод њу су пра ти ле 
непо го де са ветром, кишом 
и ледом, али смо на кра ју, 
ипак, задо вољ ни, јер је цена 
знат но боља него прет
ход них годи на. Диње мало 
дуже чека ју на про да ју, али 
за лубе ни це куп ци сто је у 

реду и може мо про да ти све 
што „насе че мо“. Про да ју 
смо запо че ли са 40 дина ра, 
а сада је цена од 20 до 22 
дина ра по кило гра му. У селу 
је про из вод ња боста на сма
ње на за неко ли ко пута, тако 
да је ове годи не зау зи мао 
само 30 хек та ра. За јед но 
јутро боста на потреб но је 
уло жи ти 1.000 евра, а после 
дужег вре ме на, ове годи
не ћемо има ти и зна чај ну 
добит. Упор ни смо и сетву 
боста на мора мо одр жа ти – 
рекао је Томић. 

Када је о диња ма реч, нај
те жу од 6,3 кило гра ма на 
так ми че ње је донео Дра
ган Орло вић, Лазар Гагић 
је имао дињу од 4,3 кило
гра ма, а тре ће пла си ра ни је 
био Жика Бошко вић, чија је 
диња била тешка 4,1 кило
грам. 

Ни ово га пута на „Боста
ни ја ди“ нису изо ста ле 
жене, које су се так ми чи ле 
у меше њу штру дле. Кола че 
и руч не радо ве изло жи ле 
су на штан до ви ма жене из 
Шима но ва ца, Деча, Јако ва, 
Доњег Товар ни ка, Боље ва
ца и Добри на ца.

Нај у ку сни ју штру длу 
напра ви ле су жене из Деча, 
дру го место су осво ји ле 
Шима нов чан ке, а тре ће 
Удру же ње жена „Тифа ни“ из 
Добри на ца.

– За добру штру длу, као и 
за сва ко дру го јело у кухи
њи, потреб на је пре све га 
љубав. Мак не кувам, а тај
ну у меше њу штру дле, коју 
чувам, „купи ла“ сам од моје 
бабе – каза ла је побед ни ца 
Вери ца Видиц ки из Деча.

Поред тере на где се одви
ја ло так ми че ње, Добрин
ча ни су кува ли папри каш, 
како се то нека да ради ло на 
боста ни ма. 

Није ни ово га пута изо
ста ло пра се на ражњу. Како 
кажу они што су га окре та ли 
 наше пра се, за нашу душу. 

Так ми чи ла су се и деца 
у брзом једе њу лубе ни ца и 
дува њу бра шна из тањи ра. 

– Задо вољ ни смо како 
је „Боста ни ја да“ про те кла. 
Био је мањи број уче сни
ка него прет ход них годи на, 
али је добро што наста вља
мо тра ди ци ју – сма тра Мир
ко Честић, пред сед ник МЗ 
Добрин ци. С.Џ.

ЖивкоБорковацсанајтежомлубеницом

ЂорђеТомић

Такмичењеубрзомједењулубеница
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КАКОЈЕИВОАНДРИЋПРИМИОНОБЕЛОВУНАГРАДУЗАКЊИЖЕВНОСТ

Нобелованаграда
је„снопсветлости“
накњижевностмалеземље

Два де сет шестог окто бра, 1961. 
годи не, око два часа по под не, 
Радио Бео град је на изне на ђе ње 

мно гих слу ша ла ца, пре ки нуо редов ну 
еми си ју и изне на да је саоп ште но да је 
Нобе ло ву награ ду за књи жев ност у 
1961. годи ни, добио југо сло вен ски 
књи жев ник, Иво Андрић. У то вре ме, 
око два де сет нови на ра из разних 
листо ва седе ло је у Андри ће вој кући и 

са вели ким усхи ће њем je ишче ки ван 
његов повра так. Писац је тада био у 
шет њи. Наи ме, Андрић је годи на ма, 
сва ко га дана, гото во у исто вре ме, 
одла зио уоби ча је ним путем до Кале
мег да на и њего ве твр ђа ве. Док су 
нестр пљи ви нови на ри цуп ка ли, чека ју
ћи га, у међу вре ме ну, теле фон је 
непре кид но зво нио, јавља ле су се 
нови нар ске редак ци је из Сток хол ма, 

Тачноу16.30фанфаре
суозначиледолазак
шведскогсуверена
ГуставаАдолфаVI,
краљицеЛуизеи

члановакраљевске
куће,којисусе

сместилиуфотеље
испредпрвогреда,који

јебиорезервисанза
председникаичланове
шведскевладе.Након

краљевскогпараи
свите,ушлису

добитницизафизику,
хемију,медицинуи

књижевност,
Хофштатер,Месбауер,
Калвин,фонБекешии
Андрић,којесуслеве

странепратили
шведскиакадемиции
члановиНобеловог

комитета.Зањимасу
ушлиранијидобитници
истаридоајенинаукеи

представници
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звуцимасевдалинке

„Кадјапођохна
Бембашу“,докјехор

мадригалистана
српскомотпевао

композицију
ЈосипаСлавенског

„Ој,јесенскедугеноћи“
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Пари за, Рима, Беча... Након више од 
сат вре ме на, на вра ти ма се поја вио 
Андрић. Насту пио је тајац. Сви су га 
гле да ли неко ли ко тре ну та ка, не зна ју
ћи шта да му кажу. Писац је био још 
више узбу ђен. Посма трао их је пажљи
во и рас по зна ју ћи јед ног по јед ног 
међу њима, тихо је рекао: „Све сам 
чуо тек ту, пред кућом, од дво ји це мла
ди ћа“. Убр зо је сти гао и пред став ник 
амба са де Швед ске у Бео гра ду, који је 
и зва нич но потвр дио саоп ште ње 
Швед ске ака де ми је.

Да ли се награ да доде љу је за одре
ђе но лите рар но оства ре ње, или читав 
пишчев опус? Ова диле ма је оду век 
при вла чи ла пажњу када је реч о Нобе
ло вој награ ди за књи жев ност. Андер 
Естер линг, секре тар Швед ске кра љев
ске ака де ми је, нагла сио је, да је „при
род но узе ти у обзир цело куп на пишче
ва дела, пошто је про те кло довољ но 
вре ме на да она пока жу свој ути цај на 
савре ме ни свет и откри ју сво је лите
рар не вред но сти из раз ли чи тих угло ва 
гле да ња“.

Иво Андрић се свим сила ма тру дио 
да се на што поу зда ни ји начин рас пи та 
о про то ко лу цере мо ни је, те је изме ђу 
оста лог, молио југо сло вен ског амба са
до ра у Швед ској, да му јави све што 
тре ба да зна о том све ча ном при је му. 
Мол бе је упу тио и госпо ђи Гун Берг
ман, која је заслу жна за пре во де 
Андри ће вих дела на швед ски језик. У 
Андри ће вом писму упу ће ном поме ну
тој госпо ђи сто ји: „Било би ми кори сно 
ако може те и Ви да ми дате неки савет. 
Нпр. какву хаљи ну или хаљи не тре ба 
да има моја жена? Коли ки је обич но 
тај говор који тре ба да ја одр жим? 
(Што кра ћи, то боље!) И све оста ло 
што би тре ба ло уна пред зна ти о начи
ну и цере мо ни ја лу тога све ча ног при је
ма и оста лих дру штве них оба ве за. 
Какав је, по вашем иску ству, нај бо љи 
пут возом од Бео гра да до Сток хол ма? 
Итд. Опро сти те што Вам доса ђу јем 
овим пита њи ма. Јави те крат ко и коли
ко може те“. 

Андрић сазна је да ће док тор Андерс 
Естер линг из Швед ске ака де ми је при
ре ди ти ручак за њега и њего ву супру гу 
када стиг ну у Сток холм; говор на бан
ке ту тре ба да тра је изме ђу два на ест и 
пет на ест мину та; говор је запра во пре
да ва ње, те тема може бити било који 
пред мет њего вог инте ре со ва ња; може 
да гово ри на немач ком, фран цу ском, 
енгле ском, по њего вој жељи; све ча
ност уру чи ва ња Нобе ло ве награ де је 
вели чан стве на, гала, и нео п ход но је 
да њего ва жена носи дугач ку хаљи ну, 
вео ма еле гант ну; за вече ру код кра ља 
тре ба да обу че дру гу еле гант ну, дугач
ку хаљи ну.

Овом при ли ком доно си мо Андри ћев 
план који се одно сио на његов и Мили
чин бора вак у Сток хол му: 

“1. Ми путу је мо ави о ном пре ко 
Франк фур та, у уто рак петог децем бра, 
и уко ли ко не буде неких запре ка, сти
же мо истог дана уве че у Сток холм.

2. Ја ћу на бан ке ту про чи та ти, на 

фран цу ском јези ку, свој говор у ком ћу 
изра зи ти сво ју захвал ност и саоп шти
ти неко ли ко рефлек си ја о при по ве да
њу и при по ве дач ком делу уоп ште. Све 
то неће тра ја ти ника ко више од пет на
ест мину та, можда нешто мање. 
Мислим да ја не тре ба да држим ника
кве дру ге гово ре осим тога. 

3. Г. Свен сон ми је писао и пред ло
жио да они засту па ју, уз уоби ча је не 
усло ве, и моја аутор ска пра ва за све 
при по вет ке које Ви пре во ди те (Гун 
Берг ман) и које обја вљу ју швед ски 
листо ви и часо пи си. Ја при мам њего ву 
пону ду, уко ли ко сте и Ви са њом сагла
сни, и молим да се мој део хоно ра ра 
сачу ва код А. Бони ер са, зајед но са 
оним који ми при па да за Травничку
хронику; он ће ми бити потре бан, јер 
ми наме ра ва мо да оста не мо три на ест 
до четр на ест дана у Швед ској.

4. При мио сам љуба зан позив г. 
Гунар со на на при ват ну вече ру за пет
на е сти децем бар. Одго во ри ћу да при
мам. Он ме у исто вре ме пози ва да око 
три на е стог децем бра посе тим Инсти
тут у Упса ли и одр жим неко пре да ва
ње. Ја бих при мио и то, али с тим да 
то буде више неки саста нак на коме 
бих ја могао каза ти нешто на фран цу
ском јези ку (можда уз швед ског пре во
ди о ца!) о кул тур ним веза ма, о исто риј
ском рома ну код нас и мом начи ну 
гле да ња на тај род књи жев но сти. Сли
чан саста нак имао сам пре неко ли ко 
годи на у Пари зу.

5. Позва ли су ме и сток холм ски сту
ден ти. Одго во рио сам да у наче лу при
мам, али да не бих могао држа ти неки 
говор.

6. Имам понов ни позив Уни је сту де
на та из Гете бор га за јед но пре да ва ње, 
али не знам да ли ћу моћи да тамо 
идем. Моје здра вље није она ко добро 
као у Хер цег Новом. Откло нио сам 
позив у Хел син ки, као и пози ве за 
Париз и Беч. Бићу сре ћан ако будем 
могао бар доне кле извр ши ти задат ке 
који ме оче ку ју у Сток хол му“.

Лау ре ат из Југо сла ви је, сту пио је на 
рас ко шну сце ну, нашав ши се пред 
седам сто зва ни ца псе у до ба рок ног 
Кон цертхола који је већ био и ново го
ди шње укра шен. Тач но у 16.30 фан
фа ре су озна чи ле дола зак швед ског 
суве ре на Густа ва Адол фа VI, кра љи це 
Луи зе и чла но ва кра љев ске куће, који 
су се сме сти ли у фоте ље испред првог 
реда, који је био резер ви сан за пред
сед ни ка и чла но ве швед ске вла де. 
Након кра љев ског пара и сви те, ушли 
су добит ни ци за физи ку, хеми ју, меди
ци ну и књи жев ност – Хоф шта тер, Мес
ба у ер, Кал вин, фон Беке ши и Андрић, 
које су с леве стра не пра ти ли швед ски 
ака де ми ци и чла но ви Нобе ло вог коми
те та. За њима су ушли рани ји добит
ни ци и ста ри доа је ни нау ке и пред
став ни ци књи жев не ели те. Није изо
стао ни гла му ро зни бан кет, пра ћен и 
зву ци ма сев да лин ке „Кад ја пођох на 
Бем ба шу“, док је хор мадри га ли ста на 
срп ском отпе вао ком по зи ци ју Јоси па 

Андрићсазнаједаће
докторАндерс

ЕстерлингизШведске
академијеприредити
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језаправопредавање,
тетемаможебитибило
којипредметњеговог
интересовања;можеда
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Сла вен ског „Ој, јесен ске дуге ноћи“ 
(Ђор ђе вић Миро ња).

Мај сто ру при по ве дач ке умет но сти, 
10. децем бра је уру че на награ да. Бесе
да Андреа Естер лин га, посве ће на Иви 
Андри ћу, садр жа ла је низ похва ла, које 
су и те како достој не нашег писца. Том 
при ли ком, скре ну та је пажња на чиње
ни це, да је Андрић рођен годи не 1892, 
да поти че из зана тлиј ске поро ди це, 
наста ње не у Босни, те да се као млад 
сту дент при дру жио народ ном рево лу
ци о нар ном покре ту и про жи вео мно ге 
про го не, а по изби ја њу рата 1914. годи
не био затво рен. Андрић је дипло ми
рао у Гра цу и одбра нио док тор ску тезу 
под нази вом Развојдуховногживотау
Босни под утицајемтурске владави
не. Низ годи на је слу жио сво јој земљи 
као дипло ма та, али и као југо сло вен
ски амба са дор у Бер ли ну. Као посеб но 
зна чај на, Естер линг издва ја пишче ва 
дела: На Дрини ћуприја, Травничка
хроника и Госпођица, те исти че: 
„Наста ја ње ових дела, упра во у вре ме 
заглу шне рат не буке, у сени за оно 
доба неса гле ди ве наци о нал не ката
стро фе, мора се уисти ну схва ти ти као 
лите рар но достиг ну ће које нео бич но 
импо ну је. Сабра ни резул та ти тог рада 
обја вље ни су тек 1945. годи не. Епска 
зре лост у овим рома ни махро ни ка ма, 
а пого то ву у њего вом глав ном делу На
Дринићуприја, има, међу тим, пре те чу 
у њего вој лири ци, напи са ној у испо вед
ној фор ми, кроз коју је Андрић тра жио 
изра за за свој гор ки мла да лач ки песи
ми зам [...] Он посе ду је вели ку нежност 
пре ма људи ма, али не узми че ни пред 
стра шним и окрут ним, ни пред оним 
што по њего вом схва та њу нада све 
дока зу је ствар ност зла у живо ту. Као 
књи жев ник, он савла да ва један сво је
вр стан, ори ги на лан круг моти ва, и 
отва ра, тако ре ћи, јед ну до сада непо
зна ту стра ни цу свет ске хро ни ке, те 

нам се обра ћа из дуби не патничкe 
јужно сло вен ске народ не душе“. Естер
линг закљу чу је да се Иви Андри ћу 
Нобе ло ва награ да доде љу је „за епску 
сна гу“ којом је „обликоваo моти ве и 
суд би не из исто ри је њего ве земље“.

Андрић је сво ју бесе ду запо чео кази
ва њем о сво јој домо ви ни, која је „заи
ста ‘мала земља међу све то ви ма’, 
како је рекао један писац, а то је 
земља која у брзим ета па ма, по цени 
вели ких жрта ва и изу зет них напо ра, 
насто ји да на свим под руч ји ма, па и на 
кул тур ном, надок на ди оно што јој је 
нео бич но бур на и тешка про шлост 
ускра ти ла“. Андрић с дубо ком захвал
но шћу нагла ша ва да је при зна њем 
које му је ука за но бачен „сноп све тло
сти на књи жев ност те земље“ у „оправ
да ној тежњи да свет ској књи жев но сти 
и она да свој одго ва ра ју ћи при лог“. 
Андрић се потом усред сре ђу је на 
испу ња ва ње њего вог задат ка, одно
сно, на потре бу кази ва ња о свом при
по ве дач ким делу. Но, међу тим, упо зо
ра ва: „Али, кад је у пита њу писац и 
њего во дело, зар не изгле да пома ло 
као неправ да да се од оног који је 
ство рио неко умет нич ко дело, поред 
тога што нам је дао сво ју кре а ци ју, 
дакле део себе, оче ку је да каже нешто 
о себи и о том делу? Има нас који смо 
више скло ни да на твор це умет нич ких 
дела гле да мо било као на неме, одсут
не савре ме ни ке, било као на слав не 
покој ни ке, и који смо мишље ња да је 
говор умет нич ког дела чисти ји и јасни
ји ако се не меша са живим гла сом 
њего вог ства ра о ца. Такво схва та ње 
није ни уса мље но ни ново. Још је Мон
те ски је твр дио да ’писци нису добри 
суци сво јих дела’. Са дивље њем и 
раз у ме ва њем сам некад про чи тао 
Гете о во пра ви ло: ’Умет ни ко во је да 
ства ра, а не да гово ри’! Као што сам 
мно го годи на касни је са узбу ђе њем 

Андрићевабеседа
О при чи и при ча њу,

убрајасемеђу
најуспелијеинајлепше
беседекњижевника

нобеловаца,идодана
данашњегјестепредмет

изучавања,какоса
методичког,такоиса

научногаспекта
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наи шао на исту мисао, сјај но изра же
ну, код непре жа ље ног Албе ра Ками ја“.

Сто га се одлу чу је да тежи ште свог 
крат ког изла га ња усме ри на раз ма тра
ње о при чи и при ча њу уоп ште. Писац, 
изме ђу оста лог, исти че: „На хиља ду 
разних јези ка, у нај ра зно лич ни јим 
усло ви ма живо та, из века у век, од 
древ них патри јар хал них при ча ња у 
коли ба ма, поред ватре, па све до дела 
модер них при по ве да ча која изла зе у 
овом тре нут ку из изда вач ких кућа у 
вели ким свет ским цен три ма, испре да 
се при ча о суд би ни чове ко вој, коју без 
кра ја и пре ки да при ча ју људи људи ма. 
Начин и обли ци тога при ча ња мења ју 
се с вре ме ном и при ли ка ма, али потре
ба за при чом и при ча њем оста је, а при
ча тече даље и при ча њу кра ја нема. 
Тако нам поне кад изгле да да чове чан
ство од првог бле ска све сти, кроз веко
ве, при ча само себи, у мили он вари ја
на та, упо ре до са дахом сво јих плу ћа и 
рит мом сво га бића, стал но исту при чу. 
А та при ча као да жели, попут при ча ња 
леген дар не Шехе ре за де, да зава ра 
крв ни ка, да одло жи неми нов ност тра
гич ног уде са који нам пре ти, и про ду жи 
илу зи ју живо та и тра ја ња. Или можда 
при по ве дач сво јим делом тре ба да 
помог не чове ку да се нађе и сна ђе? 
Можда је његов позив да гово ри у име 
свих који нису уме ли, или обо ре ни пре 
вре ме на од живо такрв ни ка, нису сти
гли да се изра зе? Или можда то при по
ве дач при ча сам себи сво ју при чу, као 
дете које пева у мра ку да би зава ра ло 
свој страх? Или је циљ тог при ча ња да 
нам осве тли, бар мало, там не путе ве 
на које нас често живот баца, и да нам 
о том живо ту, који живи мо али који не 
види мо и не раз у ме мо увек, каже 

нешто више него што ми, у сво јој сла
бо сти, може мо да сазна мо и схва ти мо. 
Тако да често тек из речи доброг при
по ве да ча сазна мо шта смо учи ни ли а 
шта про пу сти ли, шта би тре ба ло чини
ти а шта не. Можда је у тим при ча њи
ма, усме ним и писме ним садр жа на 
пра ва исто ри ја чове чан ства, и можда 
би се из њих бар могао наслу ти ти, ако 
не сазна ти, сми сао исто ри је. И то без 
обзи ра на то да ли обра ђу је про шлост 
или сада шњост“. 

Андри ће ва бесе да Опричииприча
њу, убра ја се међу нај у спе ли је и нај
леп ше бесе де књи жев ни ка нобе ло ва
ца, и до дана дана шњег јесте пред мет 
изу ча ва ња, како са мето дич ког, тако и 
са науч ног аспек та. Буји це речи нави
ру, често без кон тро ле... На уму би, 
сто га, мно ги тре ба ло да има ју сле де ће 
Андри ће ве мисли: „Сва ко при ча сво ју 
при чу по сво јој уну тра шњој потре би, 
по мери сво јих насле ђе них или сте че
них скло но сти и схва та ња и сна зи сво
јих изра жај них могућ но сти. Сва ко сно
си морал ну одго вор ност за оно што 
при ча, и сва ког тре ба пусти ти да сло
бод но при ча. Али, допу ште но је, 
мислим, на кра ју поже ле ти да при ча 
коју дана шњи при по ве дач при ча људи
ма сво га вре ме на, без обзи ра на њен 
облик и њену тему, не буде ни затро ва
на мржњом ни заглу ше на грмља ви ном 
уби лач ког оруж ја, него што је могу ће 
више покре та на љуба вљу и вође на 
шири ном и ведри ном сло бод ног људ
ског духа. Јер, при по ве дач и њего во 
дело не слу же ниче му ако на један или 
на дру ги начин не слу же чове ку и 
човеч но сти“!

дрСнежанаБулат
Foto:www.ivoandric.org.rs

Нобе ло ва награ да, назва на је по 
Алфре ду Бер нхар ду Нобе лу, швед
ском науч ни ку, који је сво ју имо ви ну, 
31 мили он швед ских кру на (око 150 
мили о на дола ра), одно сно кама те на 
овај износ, оста вио изван ред ним умо
ви ма. Део теста мен та Алфре да Нобе
ла, сачи ње ног у Пари зу, 27. децем бра 
1895. годи не гла си: „Капи тал који ће 
извр ши о ци теста мен та уло жи ти у поу
зда не обве зни це тре ба да ство ри 
фонд од којег ће кама те сва ке годи не 
бити рас по де ље не они ма који су у 
про те клој годи ни иска за ли нај ве ћу 
услу гу чове чан ству. Кама те ваља раз
де ли ти у пет јед на ких дело ва који ће 
бити дозна че ни како сле ди. Један део 
даће се оно ме ко је пости гао нај ве ће 
откри ће на под руч ју физи ке; један 
оно ме који је извр шио нај ве ће хемиј
ско откри ће, одно сно уса вр ша ва ње; 
један део оно ме који је пости гао нај
зна чај ни је откри ће на под руч ју физи о
ло ги је и меди ци не; један део оно ме 
чије је постиг ну ће на под руч ју књи
жев но сти било нај и звр сни је у иде а ли
стич ком сми слу; и један део оно ме 

који је нај ви ше или нај бо ље учи нио у 
погле ду бра ти мље ња наро да и за 
уки да ња или сма ње ња ста ја ће ору
жа не силе, као и за под сти ца је и раз
ви так миров них кон гре са. Награ де за 
физи ку и хеми ју доде љи ва ће Швед
ска ака де ми ја нау ка; оне за физи о ло
шка и меди цин ска достиг ну ћа Каро
лин ски инсти тут у Сток хол му; оне за 
истак ну те доме те на пољу књи жев но
сти Швед ска ака де ми ја за књи жев
ност. Награ де за мир доде љи ва ће 
одбор од пет чла но ва које бира нор
ве шки пар ла мент“.

Нобе ло ва награ да се уру чу је од 
1901. годи не, сва ког 10. децем бра. 
Сили При дом био је први добит ник 
Нобе ло ве награ де за књи жев ност. 
Након њега, овом пре сти жном награ
дом овен ча ни су мно го број ни извр сни 
књи жев ни ци: Рабин дра нат Таго ра, 
Џорџ Бер нард Шо, Анри Берг сон, 
Томас Ман, Перл Бак, Томас С. Ели от, 
Ернест Хемин гвеј, Албер Ками, Миха
ил Шоло хов, Пабло Неру да, Самју ел 
Бекет, Габри јел Гар си ја Мар кес и мно
ги дру ги.

ОисторијиНобеловенаграде РУМА
Пенапарти

Десе ти „FOAM FEST“ одр жан је 
20. јула на тра ди ци о нал ном месту, 
на спорт ским тере ни ма на рум ском 
Бре гу. Реч је о нај ве ћем фести ва лу 
пене на Бал ка ну, који већ десе ту 
годи ну заре дом оку пља нај зна чај ни
ја име на елек трон ске музи ке, а ове 
годи не су насту пи ли позна ти DJ 
Matr o de, дуо Van tiz, kaо и позна ти 
ново сад ски DJ Ra5tik. Поред њих 
насту пи ле су Lena Glish kao и нај по
пу лар ни ји rnbhip hop DJ Леа Даво
гић.

Поред њих, број ну мла ду публи ку, 
не само из Руме, заба вља ла је као 
спе ци јал на гошћа, све попу лар ни ја 
пева чи ца Angel li na.

Међу они ма који подр жа ва ју овај 
вели ки спек такл музи ке, али и 
врхун ске пиро тех ни ке и пене је и 
рум ска Општи на, а орга ни за тор је 
ECOr ga ni za tion из Руме. С.Џ.

ОГАР

Цвећеуцентру
Чла но ви Саве та месне зајед ни це 

Огар, про те клих дана ради ли су на 
уре ђе њу цен тра овог насе ља. Како 
нам је рекао Милан Алек сић, пред
сед ник Саве та, два пута годи шње 
тру де се да са цве ћем опле ме не 
про стор у цен тру Ога ра.

– Уз помоћ пећи нач ке локал не 
само у пра ве и самих чла но ва нашег 
Саве та, сва ког про ле ћа сади мо цве
ће које је при ме ре но том годи шњем 
добу, да би затим сре ди ном лета, 
пред сео ску сла ву, поса ди ли лет ње 
и јесе ње цве ће. На тај начин жели
мо да улеп ша мо про стор у цен тру 
нашег села, а пре све га спо мен обе
леж је палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма из Дру гог свет ског рата, 
затим наш парк где нај мла ђи Огар
ча ни про во де доста вре ме на, а ове 
годи не смо поса ди ли цве ће и у 
цркве ној пор ти – рекао нам је Алек
сић.
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Стипендистаенглескогколеџа
Шесна е сто го ди шњи 

Вељ ко Јови чић из 
Руме, биће од сеп

тем бра у уни фор ми уче ни ка 
коле џа Bar nard Castle 
School, у бли зи ни гра да 
Њука стла, окру га Дурам у 
Енгле ској. Реч је о настав ку 
шко ло ва ња, дакле завр шет
ку тре ћег и четвр тог раз ре
да у обла сти ИТ сек то ра. 

– Када завр шим ову шко
лу, код нас се то при зна је 
као да сам завр шио гим на
зи ју – поја шња ва Вељ ко.

Вељ ко је, са још тро ји цом 
сво јих вршња ка, дво ји цом 
из Ниша и јед ним из Бео
гра да, добио пуну сти пен
ди ју, вред но сти око 70.000 
фун ти, која под ра зу ме ва 
бес плат но шко ло ва ње, 
уџбе ни ке, сме штај у интер
на ту, здрав стве но оси гу ра
ње. Њего ва поро ди ца тре ба 
да пла ти само пут не тро
шко ве, визу и оба ве зну уни
фор му. 

Каже мо „само“, буду ћи да 
је јед но го ди шња шко ла ри на 
за овај колеџ 28.500 фун ти, 
али, чак и овај оста так пред
ста вља зна ча јан тро шак за 
њего ву само хра ну мај ку 
Суза ну, која одга ја и мла ђег 
сина, прва ка.

– Упра во тако смо дошли 
и до инфор ма ци је за ову 
могућ ност, јер сам по интер
не ту тра жи ла неке опци је 
како би Вељ ко евен ту ал но 

добио неку сти пен ди ју. Иако 
је био обе школ ске годи не 
одли чан ђак Елек тро тех
нич ке шко ле „Михај ло 
Пупин“ у Новом Саду, и 
иако смо кон ку ри са ли за 
сред њо школ ску сти пен ди ју 
која изно си 5.400 дина ра, 
никад је није добио.  При ја
вио се у ову шко лу, и после 
неко ли ко раз го во ра оба
вље них у Бео гра ду, добио 
је бес плат но шко ло ва ње. 

Радо сна сам због тога, али 
и ова сред ства што ми тре
ба да обез бе ди мо, иако су 
знат но мања од свих оста
лих тро шко ва које покри ва 
колеџ, за нас су изу зет но 
вели ка. Ту су и ави он ске 
кар те, јер они има ју три 
мала и три вели ка рас пу ста, 
тада деца иду кућа ма, не 
могу оста ти у интер на ту – 
гово ри за наше нови не 
мама Суза на.

Упу ти ли су зах тев и рум
ској општи ни за финан си ра
ње дела тро шко ва пута, 
која им је за те наме не одо
бри ла 50.000 дина ра.

Вељ ко је у ЕТШ „Михај ло 
Пупин“ био одли чан уче ник 
оглед ног оде ље ња инфор
ма ци о не тех но ло ги је. Он 
каже да је реч о пре сти жној 
сти пен ди ји ХМЦ про јек та, 
одно сно ради се о Фон да
ци ји гото во свих при ват них 

ВељкоЈовичић

BarnardCastleSchool
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шко ла у Вели кој Бри та ни ји, 
про јек та за Југо и сточ ну 
Евро пу. 

– Јави ло се 74 уче ни ка, 
услов је био да има мо 16 
годи на, да смо одлич ни 
ђаци и зна мо добро енгле
ски језик, како би могли пра
ти ти наста ву. Ишао сам 
неко ли ко пута на раз го во ре 
у Бео гра ду и од ово ли ко 
бро ја при ја вље них, иза бра
ли су нас четво ро за пуне 
сти пен ди је и још четво ро за 
полу сти пен ди ра ње. Иако 
још нисам пре ци зно одлу
чио, у раз го во ри ма са мојим 
мен то ром Луком Мон ју мен
том, мислим да ћу се опре
де ли ти за пред ме те мате
ма ти ку, физи ку, пси хо ло ги ју, 
ком пју тер ске нау ке и ИТ – 
гово ри нам, овај изу зе тан и 
пре ви ше сти дљив млад 
момак.

Он дода је да је одмах 
добио и мен то ра са којим је 
у кон так ту, а Лук је и управ
ник Дома у којем ће Вељ ко 
бора ви ти. 

– Када сам сазнао да сам 
добио пуну сти пен ди ју, био 
сам изне на ђен, али и изу
зет но сре ћан. Нисам баш 
толи ко био сигу ран у себе, 
знам енгле ски, али нисам 
знао да ли ће то бити 
довољ но. Осим тога, за ову 
сти пен ди ју су кон ку ри са ла 
и деца која од самог почет
ка шко ло ва ња иду у стра не 
при ват не шко ле, па је тако 
мој успех још већи. Било је 
раз го во ра и за шко ло ва ње у 
Аме ри ци, али сам се опре
де лио за Вели ку Бри та ни ју 
– каже за наше нови не 
Вељ ко Јови чић и дода је да, 
како се при бли жа ва вре ме 
одла ска, мало га хва та нер
во за, што је и разу мљи во, 
јер одла зи у пот пу но непо
зна ту сре ди ну.

Дакле, још један изу зе тан 
млад човек из Срби је, упу
тио се у ино стран ство на 
шко ло ва ње и то у пре сти
жну шко лу која, како види те 
на сли ци, изгле да као шко
ла позна тог филм ског 
чароб ња ка Хари Поте ра.

Вељ ко нам је на кра ју 
раз го во ра обе ћао да ће се 
јави ти у сеп тем бру, када се 
сме сти у Дом и посла ти 
фото гра фи ју у школ ској 
уни фор ми. 

А, ако тамо буде тако 
добар уче ник као и у Срби
ји, пита ње је да ли ће се 
вра ти ти, или ће даље шко
ло ва ње наста ви ти у Вели кој 
Бри та ни ји.

С.Џакула

ЛЕТОУБЕОЧИНУ

Школаскутеранаводи

Пово дом отва ра ња лет
ње сезо не Бео чин ци и 
посе ти о ци бео чин ске 

пла же на Дуна ву у про те кла 
три дана (12,13, и 14. јул) 
има ли су изу зет ну при ли ку 
да се по тре ћи пут обу че и 
опро ба ју, неки пo први пут 
упо зна ју, пого то во мла ђи 
узра сти, у вожњи ску те ра на 
води овом вео ма атрак тив
ном спо р ту.

Захва љу ју ћи орга ни за ци ји 
и покр о ви тељ ству Општи не 

Бео чин и „Мото џет“ нау тич
ком клу бу из Новог Сада, 
њихо вој шко ли ску те ра на 
води и Мото на у тич кој феде
ра ци ји, атрак тив ним насту
пом, посе ти о ци ма бео чин
ске пла же у овим јул ским 
дани ма бора вак на Дуна ву 
учи њен је садр жај ни јим, 
зани мљи ви јим и леп шим. 
Циљ мани фе ста ци је био је 
про мо ци ја спо р та и здра вог 
начи на живо та, тури зма и 
еду ка ци ја о без бед но сти у 

плов ном сао бра ћа ју.
Првог дана одр жан је и 

тур нир у бич воле ју у орга
ни за ци ји одбој ка шко спорт
ског удру же ња „Бок“ за 
девој чи це школ ског узра ста.

У току обу ке у вожњи 
ску те ра опро ба ло се, а на 
кра ју и так ми чи ло пре ко 40 
девој чи ца и деча ка раз ли
чи тог узра ста. Уче сни ци ма 
и побед ни ци ма так ми че ња 
уру че не су при год не захвал
ни це, меда ље.

ХУМАНИТАРНААКЦИЈА

Чепомдоосмеха
На ини ци ја ти ву Кан це

ла ри је за мла де, а у 
зајед нич кој акци ји са 

општи ном Бео чин 11. јула 
је орга ни за ци ји „Чепом до 
осме ха“ пре да та зна чај на 
коли чи на чепо ва саку пље
на у свим јав ним уста но ва
ма на тери то ри ји општи не 
Бео чин.

Акци ја „Чепом до осме
ха” је покре ну та у децем бру 
2012. годи не, када је неко
ли ци на људи одлу чи ла да 

подр жи овај поду хват, раз
у ме ју ћи зна чај овог пио нир
ског рада. Данас, је ово нај
ма сов ни ја акци ја у Срби ји и 
реги о ну, која оку пља пре ко 
2000 актив них волон те ра, 
међу који ма су и Бео чин ци.

Миси ја ове акци је је да 
осна жи и пру жи подр шка 
поје дин ци ма и поро ди ца
ма осо ба са инва ли ди те
том, одва ја њем пла стич них 
чепо ва чиме уна пре ђу је мо 
систем одва ја ња чвр стог 

отпа да и у Бео чи ну.
Сво је хума но срце пока за

ли су вртић, шко ла, спорт ски 
цен три, општин ска упра ва, 
поје дин ци... Акци ја има тро
стру ки карак тер, а то је да 
се отпад реци кли ра, мисли 
се о сво јој сре ди ни и раз ви ја 
се хума ност и соли дар ност 
код деце и људи. Ово га пута 
нај ве ћи допри нос акци ји 
дали су деца, запо сле ни и 
роди те љи ПУ „Љуба Стан
ко вић“ Бео чин.

Обукупрошло40дечакаидевојчица

Учеснициакције
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БРЕСТАЧ

Уређењетерена
Ових дана у Бре ста чу се уве ли ко 

уре ђу ју тере ни за мале спор то ве у 
окви ру при пре ма за про сла ву сео ске 
сла ве, чији ће састав ни део бити и 
спорт ска так ми че ња. Као нам је рекао 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Бре стач Мар ко Срет ко вић, ста ри, 
оште ће ни коше ви су заме ње ни новим, 
а попра вље ни су и дотра ја ли дело ви 
моби ли ја ра на оба деч ја игра ли шта.

– Захва љу ју ћи Спорт ском саве зу 
„Раз вој спор то ва“, до сла ве ће бити 
поста вље не нове мре же на голо ви ма 
за мали фуд бал, а биће попра вље ни и 
рефлек то ри на тере ни ма за мале 
спор то ве, јер је у пла ну орга ни зо ва ње 
ноћ ног тур ни ра у малом фуд ба лу. 
Посеб но нам зна чи што нам је Савез 
иза шао у сусрет за поправ ку деч јих 
игра ли шта, која су делом од ста ро сти, 
а делом због баха то сти поје ди на ца, 
била при лич но оште ће на. Сада бре
стач ки мали ша ни могу поно во без бед
но да се игра ју – каже Срет ко вић.

Радо ве је оби шао и пред сед ник 
„Раз во ја спор то ва“ Сини ша Ђокић, 
који је том при ли ком изја вио да се 
тере ни за мале спор то ве и деч ја игра
ли шта уре ђу ју и попра вља ју и у оста
лим насе љи ма пећи нач ке општи не.

– Завр ше ни су радо ви на поправ ци 
моби ли ја ра на деч јим игра ли шти ма у 
Ога ру, Субо ти шту и Доњем Товар ни ку. 
Наста ви ће мо са обна вља њем деч јих 
игра ли шта у свим насе љи ма где је то 
потреб но – изја вио је Ђокић.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Концерт„Бабарога“
У орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру 

„Сир ми у март” и уз подр шку Град ске 
упра ве за образовање, кул ту ру и 
спорт, на Жит ном тргу ће 27. јула у 20 
часова бити одр жан кон церт рок бен
да „Баба ро га”, који дола зи из Мађар
ске. 

СПСРУМА

Обележенданстранке
Општин ски одбор 

Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби

је у Руми орга ни зо вао 
је 19. јула све ча ност 
пово дом обе ле жа ва
ња годи шњи це стран
ке. Под се ти мо, СПС 
је фор ми ра на 17. јула 
1990. годи не на иде ја
ма соци ја ли зма и кому
ни зма и као наслед ник 
рани јег Саве за кому ни
ста Југо сла ви је башти
ни те иде је соци ја ли зма 
и леви це.

 – Од осни ва ња па 
до данас, СПС је држа
во твор на пар ти ја, про
грам ски јасно опре де
ље на, којој су држав ни 
инте ре си пре чи од пар
тиј ских. После 2000.те 
годи не СПС се поди гла из пепе ла, све
сна сво јих гре ша ка, а на чело пар ти је 
је дошао Иви ца Дачић. Ми смо пар ти ја 
модер не леви це, али башти ни мо и сло
бо дар ске теко ви не НОРа и свих срп
ских осло бо ди лач ких рато ва – рекао је 
Вла ди мир Мале тић, пред сед ник рум ских 
соци ја ли ста.

Он је под ву као и одлич ну сарад њу са 
Срп ском напред ном стран ком, чији су 
коа ли ци о ни парт нер како на репу блич
ком и покра јин ском нивоу, тако и у број
ним локал ним сре ди на ма. Тако је и у рум
ској општи ни, уз задо вољ ство што су део 
успе ха и про спе ри те та ове општи не, за 

коју је заслу жна коа ли ци ја коју пред во ди 
Сла ђан Мачић, пред сед ник Општи не.

Вла ди мир Мале тић је ука зао и на 
актив но сти соци ја ли ста у рум ској општи
ни на под мла ђи ва њу и рефор ми Општин
ског одбо ра.

Све ча но сти пово дом јуби ле ја СПС 
при су ство ва ли су Иван Ђоко вић, пот
пред сед ник Покра јин ске вла де, Алек
сан дра Ђан ко вић, пот пред сед ни ца ИО 
ГО СПС, Борис Нова ко вић, пред сед ник 
Саве та Соци ја ли стич ке омла ди не за Вој
во ди ну, као и Сте ван Кова че вић, пред
сед ник Саве та за инфор ми са ње ОО СНС 
у Руми. С.Џ.

Румскисоцијалистиобележилиданстранке

У Вој ки је 21. јула у школ ском дво
ри шту одр жан кон церт гру пе„ Гара ви 
сокак“. Пред више сто ти на оку пље них 
фронт мен гру пе Бане Крстић је извео 
неке од нај ве ћих хито ва овог ново сад
ског саста ва. Кон церт је упри ли чен 
пово дом мани фе ста ци је „Војач ке пар
ти зан ске ватре” одно сно „пар ти зан ске” 
сла ве како то Вој ча ни јед но став ни је зову. 

Ово је само део про гра ма Пазо вач ког 
кул тур ног лета 2019, које под ра зу ме ва 
кон церт на деша ва ња на отво ре ном у раз
ли чи тим мести ма ста ро па зо вач ке општи
не, а чије се фина ле оче ку је на Дани ма 
општи не Ста ра Пазо ва, кра јем јула и 
почет ком авгу ста. „Гара ви сокак“ ће сле
де ћи наступ има ти већ у четвр так, 25. јула 
у цен тру Беле ги ша са почет ком у 21 час.

ВОЈКА

„Партизанска“слава
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Поништенаодлука
оискључењу
Како је и рекао у раз го во ру за наше 

нови не Ненад Боро вић, посла ник 
Демо крат ске стран ке у Покра јин ској 

скуп шти ни, одбор ник у СО Рума и пред
сед ник ОО ДС Рума, упу тио је жал бу 
Ста ту тар ној коми си ји на реше ње Извр
шног одбо ра ДС о искљу че њу из стран ке 
њега и Гора на Сава ти ћа.

Како сазна је мо, на састан ку Ста ту тар
не коми си је који је одр жан 17. јула, усво
је не су жал бе ова два искљу че на чла на. 
За такву одлу ку је било шест, док је један 
члан Ста ту тар не коми си је био про тив. 
Тач ни је, уки ну та је прво сте пе на одлу ка 
Извр шног одбо ра стран ке и вра ће на на 
понов но одлу чи ва ње, уз обра зло же ње 
да је пре кр ше на про це ду ра. 

Ненад Боро вић је ука зао да је од самог 
стар та био про тив бој ко та скуп штин ског 
рада, тако ђе, био му је про блем што те 
одлу ке нису биле потвр ђе не на Глав ном 
одбо ру стран ке, који је, како је рекао, 
нека ко скрај нут из свих одлу чи ва ња. 
Међу тим, сма трао је, у прво вре ме, да 
тре ба да се соли да ри ше са они ма који су 
ишли у про те сте.

 – То се могло под ве сти под соли дар
ност док је има ло сми сао и док су про

те сти тра ја ли. Кад су про те сти ста ли, та 
соли дар ност је изгу би ла сми сао. Имао 
сам про блем, мислим да су гра ђа ни гла
са ли за мене да у тој скуп шти ни будем 
онај, ко се зала же за нека пита ња у 
њихо вом инте ре су и  да се она реше – 
рекао нам је Ненад Боро вић.

С.Џ.

НенадБоровић

Град ски одбор Покре та обно ве Кра ље
ви не Срби је Срем ска Митро ви ца, одр
жао је 17. јула пара стос цар ској поро ди
ци Рома нов и бесмрт но ме гене ра лу Дра
го љу бу Дра жи Миха и ло ви ћу.

– На дана шњи дан су ликви ди ра ни 
ђене рал Миха и ло вић и поро ди ца Рома
нов, непра вед но и без суђе ња. То је био 
стра шан зло чин, наро чи то има ју ћи у 
виду да је поред цара Нико ла ја уби је на и 
цела њего ва поро ди ца, супру га и пето ро 
деце. Покрет обно ве Кра ље ви не Срби је 
ника да неће дозво ли ти да наши слав ни 
срп ски херо ји и вели ки при ја те љи нашег 

наро да оста ну забо ра вље ни. Нажа лост, 
зло чин пре ма Чичи у Срби ји и данас тра
је. Један од при ме ра за то је и одби ја ње 
днев них нови на „Вечер ње ново сти“ и 
„Поли ти ка“ да обја ве пла ће не читу ље 
које је послао ПОКС. Пози ва мо све 
пошто ва о це лика и дела ђене ра ла Дра
же да нам се при дру же да се избо ри мо 
за исти ну и прав ду, да се избо ри мо за 
обно ву Кра ље ви не Срби је, да се бори мо 
за нашег кра ља како је то радио и Чича 
Дра жа – изја вио је Мили во је Тодо ро вић, 
пред сед ник Град ског одбо ра ПОКС 
Срем ска Митро ви ца. Б.Т.

ПОКРЕТОБНОВЕКРАЉЕВИНЕСРБИЈЕ

Парастоси

СапарастосагенералуМихаиловићуицарскојпородициРоманов

ИНЂИЈСКИПЕНЗИОНЕРИ

Добропосећене
игранке

Пен зи о не ри у инђиј ској општи ни већ 
дужи пери од има ју орга ни зо ва не игран
ке. За сада се игран ке одр жа ва ју сва ког 
поне дељ ка у Инђи ји, у Бешки сва ке дру
ге субо те, у Мара ди ку првог пет ка у 
месе цу, у Крче ди ну прве субо те у месе
цу, а 27. јула је ван ред на игран ка са пла
ни ра ном вече ром. 

У Ста рој Пазо ви су игран ке сва ке 
неде ље, а дру же ње не би било ком плет
но да се не посе ћу ју међу соб но пен зи о
не ри Инђи је и Ста ре Пазо ве. Музи ча ри 
не пра ве вели ку пау зу, тек реда ради, 
али наста вак игран ке је још жешћи, коло, 
брзи пле со ви, а бога ми и ста ри хито ви за 
пева ње на уво. Д.П.

УЖ„ШИМАНОВЧАНКЕ“

Сакупљена
гардероба

Чла ни це Удру же ња жена „Шима нов
чан ке“ испо ру чи ле су 18. јула Црве ном 
крсту Пећин ци нову коли чи ну кори шће не 
оде ће и обу ће. Хума ни тар ни рад је један 
од при о ри те та шима но вач ког удру же ња, 
а како нам је рекла Души ца Мило ше вић, 
пред сед ни ца овог удру же ња, тру де се да 
буду редов не у испо ру ци гар де ро бе 
пећи нач ком Црве ном крсту.

Овај пут Шима нов чан ке су испо ру чи ле 
седам на ест кути ја, пре те жно лет ње гар
де ро бе за бебе и децу узра ста до чети ри 
годи не и за децу од осам до 10 годи на. 
Поред гар де ро бе, при ку пи ле су и деч ју 
обу ћу, школ ске тор бе, али и чети ри ком
пле та беби опре ме, што је увек добро до
шло кори сни ци ма пећи нач ког Црве ног 
крста.
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Одповртарстваможе
добродасеживи

За пла сте нич ку про из
вод њу повр ћа, поред 
вели ког рада и доста 

зна ња, потреб но је и да 
воли те овај посао, јер само 
тако се може одго во ри ти 
вели ким оба ве за ма у овој 
про из вод њи, сма тра Мир ко 
Циме ша, мла ди човек који 
је са супру гом Дани је лом 
кре нуо у ову про из вод њу, 
прво са јед ним пла сте ни ком 
у поро дич ној кући у Павлов
ци ма 2014. годи не. 

Сада има ју три пла сте ни
ка у овом лепом и пито мом 
селу надо мак Руме, исто 
толи ко, али знат но већих у 
Кудо шу, две пиљар ни це у 
који ма про да ју сво је повр ће 
и сва ко днев но рад но вре ме 
од седам ују тро до девет 
уве че, па је јасно да, поред 
сил ног рада, без воље и 
љуба ви да се ради овај 
посао  тешко би ишло. 

А како је поче ло?
Дани је ла и Мир ко су ради

ли у при ват ним фир ма ма са 
неве ли ким при ма њи ма, па 
су, после вен ча ња, раз ми
шља ли о неком свом послу 
који би омо гу ћио боља при
ма ња мла дој поро ди ци, која 
је, у међу вре ме ну уве ћа на и 
за сина Вука ши на.

 –  Желе ли смо нешто сво
је да покре не мо, гле да ли 
смо по интер не ту шта би то 
могло бити и реши ли смо да 
напра ви мо први пла сте ник 

упра во овде, у Павлов ци ма. 
Није то баш било веза но за 
стру ку, ја сам завр шио 
Пољо при вред ну шко лу, али 
за вете ри на ра, тако да смо 

на почет ку били пот пу ни 
лаи ци. Зато смо пуно чита
ли и учи ли упо ре до са про
из вод њом. Ишли смо на 
ризик са тим првим пла сте
ни ком, па пола ко, кроз 
посао смо учи ли и раз ви ја
ли про из вод њу. За тај први 
пла сте ник нам је било 
потреб но 2.000 евра, део је 
био позај ми ца, али нас је и 
сре ћа пра ти ла, нисмо има
ли неких пехо ва нити у про
из вод њи, нити са лошим 
вре ме ном – каже у раз го во
ру који води мо са њим и 
Дани је лом у Павлов ци ма, у 
весе лом при су ству малог 
Вука ши на, који поне кад и 
помог не у бер би.

Посте пе но, уз вели ки рад 
и одри ца ња, поро ди ца 
Циме ша је дошла до шест 
пла сте ни ка укуп не повр ши
не од 20 ари, али и јед ног 
дела про из вод ње на отво
ре ном. Про из во де су прво 
пла си ра ли на рум ској зеле
ној пија ци, сада у сво је две 
пиљар ни це.

– Про из во ди мо кра став це 
и пара дајз, овде папри ку, 
али и ком би ну је мо пло до
ред. Када ски не мо папри ку у 
јесен, у сеп тем бру иде сала
та, она сти же брзо, за месец 

ПластеникуКудошу

Мирко,ДанијелаиВукашин
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ИРИШКАОПШТИНАУБОРБИПРОТИВБЕЛЕКУГЕ

Поноснакартица
Ири шка општи на је 

озбиљ но схва ти ла 
бор бу про тив беле 

куге. Упра во зато, поред 
рани јих скуп штин ских одлу
ка, да поро ди це са тро је и 
више деце има ју пра во на 
бес пла тан вртић за тре ће 
и сва ко наред но дете, као и 
роди тељ ски дода так у изно
су од 25.000 дина ра, доне та 
је у децем бру про шле годи
не и одлу ка о парт нер ству 
са Покре том за децу „Три 
плус“ из Чач ка. 

Ова орга ни за ци ја је 
покре ну ла иде ју о поно
сним кар ти ца ма „Цена 
минус за 3+“ под сло га ном 
„Има да нас има“. Основ
но је да се вла сни ци ма ове 
кар ти це омо гу ће повољ но
сти при купо ви ни све га оног 
што је потреб но за вишеч
ла не поро ди це. Акци ја са 
поно сним кар ти ца ма „Цена 
минус за 3+“ иза зва ла је 
вели ко инте ре со ва ње и 
задо вољ ство код ова квих 
поро ди ца у ири шкој општи
ни.

Др Сло бо дан Радој чић, 
шеф Слу жбе за дру штве не 
делат но сти, општу упра ву 
и зајед нич ке посло ве био 
је заду жен за реа ли за ци ју 
ове акци је и поде лу кар ти
ца, и изу зет но је задо во љан 
одзи вом поро ди ца са већим 
бро јем деце.

– За поно сну кар ти цу при
ја ви ло се сто поро ди ца са 
тери то ри је наше општи не. 
До сада је већи на пре у зе

ла ове кар ти це и уве ли ко 
кори сте пра ва која оства ру
ју њом. Сви су вео ма задо
вољ ни, тако да се нада мо 
да ће наш при мер сле ди ти 
и оста ле локал не само у
пра ве – исти че Радој чић.

Коли ко је важан овај вид 
помо ћи, обја шња ва Ири
жан ка Алек сан дра Анђел
ко вић, мај ка тро је деце.

– Бити роди тељ је само 
по себи иза зов, а када сте 
роди тељ већег бро ја деце, 
то пред вас ста вља још 
више иза зо ва, тако да су 
сва ка помоћ и подр шка 
добро до шле. Ја сам вео ма 
захвал на сви ма они ма који 
су се при дру жи ли овој акци
ји – каже Алек сан дра.

Пози ву за ову акци ју ода
звао се вели ки број при

вред ни ка и спорт ских клу
бо ва из ири шке општи не, 
који су за оне који посе ду
ју кар ти цу пону ди ли сво је 
услу ге по повољ ни јим цена
ма, мно ги и бес плат но. 

Међу њима су и неке 
про дав ни це у Руми, али и 
лан ци неко ли ко спорт ских 
про дав ни ца, про дав ни ца 
козме ти ке, деч јих игра ча ка 
и елек тро ни ке, о који ма су 
вла сни ци кар ти це и инфор
ми са ни при ли ком пре у зи
ма ња.

Сви они који има ју пра
во, а још увек нису пре у зе
ли сво ју поно сну кар ти цу 
„Цена минус за 3+“, могу 
то да учи не сва ког рад ног 
дана у Услу жном цен тру 
Општи не Ириг од 8 до 14 
часо ва. С.Џакула

СлободанРадојчић

Александрасасвојиммалишанима

(Пројекат„Причеонаталитету:Одрживомпољопривредомпротивбелекуге“,суфинансираПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницамакојиједоделиосредства.)

дана. После сле ди шпа нат, 
којег бере мо у фебру а ру, 
када доспе ва и мла ди лук. 
Основ но је да пла сте ни ци 
никад не буду пра зни – исти
че Дани је ла и дода је да је 
посеб но важно што успе ју 
да про да ју све што про из ве
ду.

Да би сма њи ли тро шко ве 
про из вод ње Дани је ла и 
Мир ко пуно раде сами, ту се 
укљу чу је и поро ди ца и само 
када је пуно посла, узи ма ју 
и додат не рад ни ке, а како 
чује мо није лако ни доћи до 
добрих рад ни ка.

Све ово што су до сада 
пости гли, а то није мало за 
мла де људе који се послом 
баве тек пет годи на, било је 
без кре ди та и суб вен ци ја. 

– Пла ни ра мо да шири мо 
про из вод њу, можда са 
неким егзо тич ни јим повр
ћем, па би онда и кон ку ри
са ли за нека сред ства за 
про ши ре ње те про из вод ње. 
Тада би нам тре ба ли и 
додат ни рад ни ци. Ризич на 
је ова про из вод ња, до сада 
смо има ли сре ће, али нисмо 
оси гу ра ва ли пла сте ни ке. То 
се не испла ти, нико неће ни 
да оси гу ра ва или су то усло
ви који нам не одго ва ра ју – 
дода је Мир ко.

Он исти че да се и са шест 
пла сте ни ка може лепо 
живе ти, са поро ди цом у при
род ним усло ви ма, нарав но 
ако се пуно ради.

Ова годи на је била доста 
стре сна за биљ ке, киша, 
хлад но вре ме, мања је била 
про из вод ња, али то се ком
пен зу је већом ценом. Сва
ка ко да се про из вод ња у 
затво ре ном про сто ру лак ше 
кон тро ли ше, али ипак биљ
ке осе те те осци ла ци је у 
тем пе ра ту ри и вла жно сти.

– Мој савет је да, ако би 
неко ово радио само због 
пара, не почи ње овај посао, 
јер је пуно оба ве за и мораш 
га воле ти! И када ниси анга
жо ван на самом послу, мора 
се пуно чита ти, учи ти и бити 
инфор ми сан, иако има мо  
добру сарад њу са пољо при
вред ним струч ња ци ма – 
пору чу је Мир ко Циме ша.

Ова поро ди ца пла ни ра 
сво ју будућ ност. Како су нам 
на кра ју раз го во ра рекли, 
пла ни ра ју про ши ре ње, али 
не само про из вод ње...

Томе се и Вука шин раду је.
С.Џакула
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Видовданскосунце
Пише:АлександарЋосић

Посто ји могућ ност да је терен за 
бит ку био уго во рен изме ђу два 
вла да ра, јер је Косо во Поље било 

погод но за окр шај. Ипак, кре та ње Тура
ка ка Морав ској Срби ји било је крај ње 
пред ви ди во. Они су након При шти не 
наста ви ли При штин ским дру мом и од 
неко ли ко могу ћих реше ња, Срби су 
одлу чи ли да их зау ста ве на тери то ри ји 
Вука Бран ко ви ћа. Она се нала зи ла 
таман изван гра ни ца Лаза ре ве обла сти, 
коју је Мурат имао за циљ да осво ји. То 
му није успе ва ло током прет ход них 
годи на и одлу чио се да изве де сво ју нај
бо љу вој ску, из Руме ли је и Ана до ли је. 
Неко ли ко дана пре Видов да на срп ска 
вој ска је кре ну ла на Косо во, што ука зу је 
на то да су Срби први зау зе ли поло жај, 
шта год иска зи ва ло народ но пре да ње.

Срби су зау зе ли чврст поло жај изме
ђу Сит ни це и Лаба, оне мо гу ћив ши Тур
ци ма зами сао да упо тре бе так ти ку 
„мла дог месе ца“. Реч је о деј ству лаке, 
брзе ислам ске коњи це, која са боко ва и 
иза леђа про тив ни ка пра ви „лук“, са 
дис тан це изба цу ју ћи стре ле и лака 
копља. У сва ком слу ча ју, била је то 
„ноћ на мора“ хри шћа на још од почет ка 
крста шких рато ва. Уви дев ши то, Мурат 
је одлу чио да зау зме дефан зив ни поло
жај, не би ли мало број ни је Србе нате
рао да начи не први потез.

Пре ма нај но ви јим изво ри ма, на Косо
ву је било изме ђу 15 и 20 хиља да Срба 

про тив 30 хиља да Тура ка, а могу ће и 25 
наспрам 40 хиља да. 

Што се тиче кне же ве вече ре, одно сно 
саве то ва ња пред бој, могу ће да је било 
оних који су пред ла га ли ноћ ни напад, 
како би уни шти ли целу Тур ску вој ску уз 
мини мал не жртве. Так тич ки, па чак и 
морал но испра ван став, веро ват но је 
одба чен као недо вољ но частан за срп
ски вите шки кодекс.

Тог јутра је при че шће на срп ска вој ска 
и након литур ги је на бој но поље су је 
испра ти ле моли тве и ико не све та ца, 
сен ке ста рих бого ва. Све ти Вид је 
„наслед ник“ Све то ви да, стрикт но солар
ног божан ства, бога са чети ри гла ве 
који види на све стра не све та, а ум му 
пре ма шу је вре ме и про стор, те он види 
про шлост, сада шњост и будућ ност. 
Обо жа ва ње Све то ви да, дру га је фаза у 
мито ло ги ји Срба, а прва је био Дај бог 
Цар Сун це.

У цен тру се нала зио Лазар са сво јом 
вој ском, десно кри ло је водио Вук Бран
ко вић, а лево Влат ко Вуко вић. Што се 
Тура ка тиче, у цен тру се нала зио Мурат 
са вези ри ма, десно кри ло је водио Баја
зит, а лево Јакуб.

Након паљ бе из прво бит них топо ва 
са обе стра не, Тур ци су схва ти ли да не 
дола зи у обзир да пусте ками ле у прве 
редо ве. Ками ле су у ста њу да узне ми ре 
коње и то би Тур ци ма знат но олак ша ло 
посао. Нема ју ћи дру ги избор, Мурат је 

Срби су на Косо ву одбра ни ли 
земљу те годи не и оства ри ли вој ну 
побе ду уз тако ђе вели ке губит ке. 

Тек падом Сме де ре ва 1459. годи не 
кре ће при ча о срп ском пора зу, а то је 
тре ну так кад пре ста је да посто ји срп
ска сред ње ве ков на држа ва. Срби ји 
је исто вре ме но пре ти ла опа сност од 
Угар ске која је напра ви ла неу спе шан 
поход на Шума ди ју и Босну, у сеп тем
бру, након Боја на Косо ву. Зна чи, 
било је још увек јасно да Срби ја 
може да се бра ни, али не дуго и не 
исто вре ме но од такве две силе. Због 
тога је кне ги ња Мили ца одлу чи ла да 
Срби ја при хва ти вазал ни однос и да 
Тур ци ма прин це зу, сво ју кћер.

Посма тра ју ћи само бит ку, Срби су 
иза шли као побед ни ци и про те ра ли 
Тур ке све до Једре на, након чега ни 
један тур ски вој ник није остао у Срби
ји. Због вели ких губи та ка са обе 
стра не, а наро чи то због мало број но
сти срп ске вој ске, исход ове бит ке 
може да се ока рак те ри ше и као 
„Пиро ва“ побе да Срба. Међу тим, 
каква год да је, та побе да је пока за ла 
и Евро пи и Ази ји како се бра не народ 
и земља.  

Пировапобеда
Јуришсрпскекоњице
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извео стрел це како би угро зи ли прве 
срп ске редо ве коњи це . Тек што су стре
ле поле те ле, оклоп на коњи ца је жесто
ко кре ну ла у напад. Део стре ла ца 
мусли ман ских стре ла ца је пре га жен, 
док се неко ли ци на изву кла и у том 
момен ту дола зи до суда ра две вој ске.

Под нале том тешке срп ске коњи це, 
коју је иза леђа шти ти ла пеша ди ја, 
поче ле су да се сла ма ју прве тур ске 
бор бе не лини је. Јакуб је пот пу но поту
чен на левом кри лу и Вук Бран ко вић се 
са сво јом вој ском устре мио ка цен тру, 
одва ја ју ћи Јаку бо во кри ло од глав ни не. 
Повла че ћи, Тур ци су са кри ла уда ри ли у 
соп стве ну сре ди ну и дошло је до мете
жа у њихо вој вој сци. Повла че ње левог 
тур ског кри ла напра ви ло је довољ но 
сло бод ног про сто ра за про дор ка самом 
сул та ну. Ода бра ни одред срп ских коња
ни ка се одво јио и зале тео ка Мура то вом 
сте гу.

За то вре ме, на левом срп ском кри лу, 
Влат ко Вуко вић се успе шно носио са 
Баја зи том и у два навра та слао гла сни
ке код Тврт ка да пре не су вест о побе ди. 
У јед ном тре нут ку Баја зи ту је јавље но 
да га тра жи Мурат и он се повла чи до 
њего вог шато ра, а Влат ко се након 
успе шне бор бе вра ћа у Босну.

За то вре ме, кнез Лазар је водио 
жесто ку бит ку у сре ди ни и напра вио 
можда и пре ра но дубок про дор, уз ризик 
да буде опко љен.

Коњи ца која се устре ми ла ка Мура то
вом сте гу, за Тур ке је била неза у ста
вљи ва. После окр ша ја са јани ча ри ма, 
један Србин је убио Мура та и обо рио га 

с коња, а затим ско ро цео одред гине, 
опко љен са свих стра на.

То је био тре ну так кад је Баја зит схва
тио да су се Тур ци пре ра чу на ли и да 
вој ска не сме да сазна за Мура то ву 
смрт. Оста ло је нераз ја шње но да ли је 
Јакуб поги нуо у бор би, или га је убио 
Баја зит како би оси гу рао пре сто, а 
навод но због пора за који је Јакуб дожи
вео.

Било како било, Тур ци су на Косо ву 
изгу би ли сул та на и јед ног прин ца. 
Међу тим, Баја зит као хра бар рат ник не 
оду ста је, већ је решио да са јани ча ри ма 
напад не Лаза ра и уби је по сва ку цену.

Лаза ре ве сна ге су већ биле исцр пље
не, а убр зо и опко ље не и то је тре ну так 
кад је поги нуо срп ски кнез. За то вре ме, 
Вуко ва коњи ца је пред тур ском комо
ром, наи шла на пре пре ке које није 
могла пре ћи, попут кола са намир ни ца
ма, ками ла и нарав но, мртвих живо ти
ња и Тура ка. Вук Бран ко вић је при мо
ран да напра ви мане вар и кре не ка 
цен тру да помог не Лаза ру. 

Дакле, након поги би је оба вла да ра, 
још увек је срп ска вој ска има ла сна ге за 
бор бу, па је након пре стро ја ва ња срп
ских пре о ста лих сна га, Баја зит кре нуо у 
повла че ње са сво јом вој ском. Тур ци 
нису сме ли да дозво ле да се вра те без 
сул та на и пре сто ло на след ни ка и прак
тич но су савет ни ци и изву кли Баја зи та 
из бит ке. Тур ска вој ска се прва пову кла 
са Косо ва, уви дев ши да је кам па ња 
про па ла, а да су губи ци на њихо вој 
стра ни пре ве ли ки.

Крај

Газиместан

Световид
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КУЛТУРНООБРАЗОВНИЦЕНТАРШИД

Филмовиомигрантима
У сали Кул тур но  обра зов ног цен

тра, у неде љу 21. јула при ка за на 
су три крат ка фил ма о мигран ти

ма који живе у при хват ним цен три ма у 
Шиду.

Вука шин Жива ље вић, струч ни 
сарад ник на Фило зоф ском факул те ту 
у Новом Саду  је рекао да се овај про
је кат орга ни зу је сарад њом „Кул ту ра
но ве” са Швај цар ском амба са дом.

– Про је кат се бази ра на томе да 
се мла ди из Шида и мигран ти нека ко 
пове жу,  пре све га визу ел ним изра жа
ва њем. Зајед но су напра ви ли три фил
ма. Један су пра ви ли Шиђа ни, а два су 
зајед но ради ли, и мигран ти и мла ди 
из Шида, од којих је један доку мен тар
но  игра ни, дру ги је кла сич ни игра ни 
филм, а тре ћи је екс пе ри мен тал ни 
филм. Реа ли за ци ју фил мо ва помо гао 
је и „Кари тас“ – рекао је Жива ље вић.

Милан Вра чар, пред сед ник асо ци ја
ци је „Кул ту ра но ва ” која је про ду ци ра
ла ова три фил ма, каже да је про је кат 
финан си ран кроз про грам швај цар ске 
Вла де. 

– Овај про је кат је плод четво ро ме
сеч ног рада, има ли смо раз ли чи те 
ради о ни це о ства ра њу фил ма. Иде ја 
про јек та је била да збли жи мо мигран те 
и дома ћу попу ла ци ју и  сва три фил ма 
су раз ли чи та, али су микс мигра на та и 
дома ћег ста нов ни штва – каже Вра чар.

 Собан Ахмед из Паки ста на је уче
ство вао у наста ја њу ових фил мо ва и 
пре нео нам је сво ја иску ства.

– Ово ми је први пут да радим ова ко 
нешто, сре ћан сам и захва лан сви ма 
који су ми дали при ли ку да ово радим. 
Мно го ми зна чи, у сми слу како би у 
будућ но сти могао да глу мим, пра вим 
фил мо ве – рекао је Ахмед. Д.П.

КУЛТУРНОЛЕТОУРУМИ

Поклонизложба

Јови ца Панић, позна ти рум ски 
сли кар и оми љен учи тељ, покло
нио је сво јим сугра ђа ни ма, 20. 

јула изло жбу  пер фор манс „Шапат 
Панон ског мора“ у сарад њи са Зави
чај ним музе јом и Тури стич ком орга
ни за ци јом Рума.

Изло жба је у пре по днев ним сати ма 
одр жа на на Зеле ној пија ци, а попод
не на Град ском тргу. Садр жа ла је сли
ке, које уме сто рамо ва има ју мор ске 
поја се ве за спа са ва ње, а уну тар њих 
су сли ке са, нарав но, мор ском тема
ти ком. Мало апстракт не, али ипак 
и фигу рал не да се могу пре по зна
ти мор ски моти ви  шкољ ке, меду зе, 
тала си, пена…

– То је моје уче шће у нашем Кул
тур ном лету, ова ко јед на изло жба 
на отво ре ном за све моје сугра ђа не, 
који због дана шњег тем па живо та и 

посло ва, можда не могу да дођу на 
кла сич не изло жбе. Поред Румља
на, ову изло жбу, али са већим бро
јем сли ка, има ће при ли ку да види и 
публи ка у Срби ји, али и све ту. Овај 
круг има мно го сим бо ла, то је и неки 
про зор у свет. Један део изло жбе 
се буквал но тиче шапа та Панон ског 
мора које је сву да око нас, али има 
и сли ка са фан та стич ним садр жа јем. 
На при ме, шта је Ностра да мус могао 
да види или Капе тан Немо кроз тај 
свој про зор. Ја сли кам ту маги ју, ту 
енер ги ју – рекао је за наше нови не 
Јови ца Панић.

Он дода је, да нам је поред хра не, 
потреб на и „кул тур на“ хра на, с обзи
ром на то да је учи тељ по зани ма њу 
и да му то уче ње и раз ме на енер ги је 
изме ђу људи пуно зна чи.

С.Џ.

ЈовицаПанићсасвојимсликамаоПанонскоммору

ПЕЋИНАЧКОКУЛТУРНОЛЕТО

Улицадобрих
вибрација

Мани фе ста ци јом „Ули ца добрих вибра
ци ја“ на шета ли шту у Пећин ци ма, у субо
ту 27. јула, све ча но ће бити отво ре но 
Пећи нач ко кул тур но лето које и ове годи
не под покро ви тељ ством општи не 
Пећин ци реа ли зу је пећи нач ки Кул тур ни 
цен тар. По тре ћи пут, „Ули ца добрих 
вибра ци ја“ обје ди ни ће чак чети ри мани
фе ста ци је са око 800 уче сни ка.

Про грам почи ње већ од 15.00 часо ва 
„Котли ћи ја дом“ на којој ће сво је кули нар
ско уме ће пока за ти љуби те љи тра ди ци о
нал ног срем ског папри ка ша. Од 18.00 
часо ва пре ко три де сет удру же ња жена 
из Срби је и ино стран ства ће на мани фе
ста ци ји „Кола чи наших бака“ пред ста ви
ти руч не радо ве и тра ди ци о нал ну хра ну 
сво га кра ја. Награ де нај у спе шни јим кува
ри ма, као и чла ни ца ма удру же ња у три 
кате го ри је: за нај леп ши етно штанд, за 
нај у ку сни ји ста рин ски колач и нај о ри ги
нал ни ји руч ни рад, биће уру че не око 
18.00 часо ва.

Кул тур но  умет нич ки про грам, као и до 
сада обе ле жи ће пре ко 30 кул тур но умет
нич ких дру шта ва из земље и ино стран
ства, дефи ле Ули цом Сло бо да на Баји ћа 
Паје све до шета ли шта, где ће их чла ни
це УЖ „Сре ми ца“ доче ка ти са сре мач ким 
кроф на ма, зака зан је за 18.30 мину
та. Зва нич но отва ра ње мани фе ста ци је 
зака за но је за 19.00 часо ва када ће бити 
про гла ше ни побед ни ци мани фе ста ци је 
„Кола чи наших бака“, а у 19.30 почи ње 
тро ча сов ни кон церт народ них ига ра који 
орга ни зу је ДННТ „Пећин ци“, када ће сво
ја играч ка уме ћа пока за ти око 600 чла но
ва фол клор них ансам ба ла.

После пред ста вља ња кул тур но  умет
нич ких дру шта ва, у 22.30 је пла ни ран 
Кон церт народ них песа ма под нази вом 
„Бун чић и при ја те љи“, а у окви ру кон цер
та, као члан орке стра, пред ста ви ће се 
мла ди вио ли ни ста Алек сан дар Бун чић из 
Пећи на ца, који ће поло ви ном авгу ста 
пред ста вља ти општи ну Пећин ци на 
првом Сабо ру вио ли ни ста у Пра ња ни ма.

У орга ни за ци ји ово го ди шње Ули це 
добрих вибра ци ја уче ству ју Месна зајед
ни ца Пећин ци, Удру же ња жена „Сре ми
ца”, ДННТ „Пећин ци” и Тури стич ка орга
ни за ци ја општи не Пећин ци.

Пећи нач ко кул тур но лето као и сва ке 
годи не до сада пру жи ће ста нов ни ци ма 
пећи нач ке општи не број не садр жа је 
током тра ја ња од 27. јула до 31. авгу ста, 
биће одр жа но више од 20 дога ђа ја у 
девет села општи не. Публи ка ће бити у 
при ли ци да ужи ва у кон цер ти ма вио ли не, 
тру бе, поп  рок музи ке, етно музи ке, 
евер гри на и кла сич не музи ке, а нај мла ђи 
ће затво ри ти ово го ди шњу мани фе ста ци
ју дефи ле ом и кон цер том дечи је музи ке. 
Поред тога, биће орга ни зо ва но књи жев
но вече у Пећин ци ма, а од 31. јула до 28. 
авгу ста у холу пећи нач ког Кул тур ног цен
тра биће изло же не сли ке локал них умет
ни ка.

За нај мла ђе је орга ни зо ва но „Дечи је 
кул тур но лето“ током којег ће сва ког пет
ка у дру гом селу бити изве де не пред ста
ва за децу и то у Кар лов чи ћу, Бре ста чу, 
Ога ру, Доњем Товар ни ку, Обре жу и Дечу.
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ГРАДСКАКУЋАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Пријемзакајакаше„Вала“

Након успе шно завр ше
ног Европ ског првен
ства за јуни о ре и мла

ђе сени о ре у каја ку, које је 
одр жа но у Чешкој, орга ни
зо ван је при јем каја ка ша 
КК „Вал“ у Град ској кући. 
Мари ја Доста нић је осво ји
ла злат ну меда љу у дисци
пли ни дво сед  500 мета ра 
у кон ку рен ци ји сени ор ки до 
23 годи не, док је Бојан Зде
лар осво јио злат ну меда љу 
у дисци пли ни К1 – 1.000 
мета ра и сре бр ну у кате го
ри ји К1  500 мета ра. Оли
ве ра Михај ло вић и Ана ста
зи ја Бајук су осво ји ле сед мо 
место у финал ној трци у 
дисци пли ни К2 – 500 мета
ра, а Сте фан Бајук је зау зео 
9. место у четвер цу у трци 
на 500 сто ти на мета ра. Срп
ска репре зен та ци ја је осво
ји ла пет меда ља, од којих 
су три осво ји ли митро вач ки 
каја ка ши. Гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди
мир Сана дер и Или ја Недић 
су овом при ли ком чести та ли 
каја ка ши ма и упра ви „Вала“ 
на постиг ну тим резул та ти
ма. Тако ђе, они су дода ли 
да ће локал на власт наста
ви ти да подр жа ва Каја ка
шки клуб „Вал“. Поред тога, 
Град Срем ска Митро ви ца је 
награ дио европ ске шам пи о

не Мари ју Доста нић и Боја
на Зде ла ра са по 100.000 
дина ра, док је тре не ру 
Нена ду Косје ру доде ље но 
50.000 дина ра.

– Пре за до вољ на сам 
постиг ну тим резул та ти ма, 
надам се да ће их у будућ но
сти бити више. Тре нут но се 
спре мам за Свет ско првен
ство које ће се одр жа ти у 

Сеге ди ну, желим да постиг
нем нор му за Олим пиј ске 
игре сле де ће игре у Токи ју, 
рекла је Мари ја Доста нић.

Бојан Зде лар је овом при
ли ком иста као да је вео ма 
задо во љан осво је ним меда
ља ма.

– Ово ми је нај ве ћи успех 
у доса да шњој кари је ри 
и заи ста сам пре сре ћан. 

Конач но сам, после дугог 
рада и чека ња, осво јио титу
лу прва ка Евро пе, што ми је 
и био глав ни циљ, рекао је 
Зде лар. 

Тре нер „Вала“ Ненад 
Косјер је рекао да у Срби ји 
посто ји 46 каја ка шких клу
бо ва, али да је митро вач ки 
„Вал“ нај тро феј ни ји. 

– Веру јем да ће се успе си 
у будућ но сти низа ти. Има мо 
сјај не так ми ча ре, који се са 
сва ког над ме та ња вра те са 
одлич јем. Сада су на реду 
при пре ме за Свет ско првен
ство у Сеге ди ну и надам се 
успе си ма, рекао је Косјер.

З.Поповић
ЕвропскишампиониБојанЗделариМаријаДостанић

НенадКосјер

ПријемуГрадскојкући
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СтевићседмиуШведској
Слав ко Сте вић атле ти чар АК „Срем“ 

се са Првен ства Евро пе за јуни о ре у 
атле ти ци из швед ског гра да Бора са 
вра ћа као уче сник фина ла и осва јач 
сед мог места. Так ми че ње је обе ле
жи ло кишо ви то и ветро ви то вре ме и у 
вели кој мери је оме ло све так ми ча ре 
да пока жу сво је ква ли те те. Слав ков 
тре нер Миро слав Ерак каже, како је 

гене рал но задо во љан успе хом, али да 
ипак оста је мали жал због тога, јер зна 
да је Сте вић био спре ман и за бољи 
пла сман и резул тат. Међу тим, он није 
био у могућ но сти да му сво јим саве ти
ма помог не на лицу места, и да мисли 
да би ситу а ци ја тад била веро ват но 
повољ ни ја.

Сед мо чла на еки па атле ти ча ра из 

Срби је се врло успе шно пред ста ви
ла на овом првен ству и општи ути сак 
о учин ку је вео ма пози ти ван. До кра
ја сезо не оста ла су још два првен ства 
Срби је, јуни ор ско и сени ор ско на који
ма би тре ба ло напра ви ти резул тат ски 
помак, а потом Слав ко одла зи на сту
ди је у САД,  где ће наста ви ти са так ми
че њи ма. Б.К.

Линглонг
динг–донг

Фуд бал ска лоп та поче ла је поно
во да се котр ља на срп ским 
тере ни ма. Про шлог викен да 

стар то ва ло је нај ја че дома ће так ми че
ње. Суд би на се пои гра ла са нашим 
фуд ба лом по ко зна који пут. Захва љу
ју ћи кине ским спон зо ри ма, од ове 
годи не пра ти ће мо „Лин глонг Супер 
лигу Срби је“. Урне бе сно. Када каже мо 
како нам се зове лига неком ко није 
упу ћен, нарав но да ће му прво пасти 
на памет да је нека заје бан ци ја. Било 
би добро да је назив лиге једи на ствар 
која је сме шна у вези нашег фуд ба ла.

Тре ба напо ме ну ти да ћемо ове годи
не гле да ти поно во Инђи ју у „ели ти“ па 
ето мало радо сти и за Срем це. Поред 
Инђи је, новај ли је су и Јавор и ТСЦ из 
Бач ке Топо ле.

Првен ство је поче ло на оче ки ван 
начин. Виде ли смо сву рас кош коју 
фуд бал у Срби ји може да нам пру жи. 
И поред упор них наго ве шта ја иску
сних кла ди о ни ча ра да је први меч у 
петак изме ђу Вождов ца и деби та на та 
из Бач ке Топо ле наме штен, мно ги су 
про пу сти ли при ли ку да мазну лову. 
Вождо вац је нарав но изгу био код 
куће.

Мука је то гле да ти ствар но. Те кре
тен ске голо ве који пада ју тако што 
одбра на про тив ни ка одјед ном оста не 
уко па на у месту. Углав ном може мо 
виде ти игра че како немо посма тра ју 
про тив ни ка док им ћушка лоп ту поред 
„забе зек ну тог“ гол ма на, а онда се сви 
као нешто хва та ју за гла ву јер им је 
тобо же жао што су при ми ли гол. Глу ма 
на нивоу јеф ти них шпан ских сери ја.

О пена ли ма и црве ним кар то ни ма 
да не при чам. Они нека ко иду у паке
ту. Нарав но, Зве зда је отво ри ла сезо
ну уз један такав поклон пакет у њену 
корист. Уоби ча је на поја ва. Овде при
чам о пена ли ма и црве ним кар то ни ма 
који заи ста посто је. Поста вља се 
пита ње зашто побо гу ломиш игра ча с 
леђа у свом казне ном про сто ру. И то 
се пона вља из утак ми це у утак ми цу. 
Довољ но про сто ра за тео ре ти ча ре 

заве ре (међу који ма сам и ја).
А шта ћемо са пена ли ма и црве ним 

који су непра вед но досу ђе ни? Е ту 
већ дола зи мо до наших суди ја. Врхун
ске веде те које деле прав ду на нашим 
тере ни ма нерет ко бру ка ју себе и сво ју 
про фе си ју. Мај ке им шту ца ју током 
целе сезо не јер вазда је неза до вољ
ног све та. Машу, сви ра ју, испа да ју 
сме шни, али нажа лост, то им је у опи
су посла. Барем што се срп ског фуд
ба ла тиче. Има ту и поште ног све та, 
али ако се на вре ме не отрг ну из раља 
овог нашег фуд бал ског сиви ла и поч
ну да суде на неком вишем нивоу, 
оста ће овде као све до ци и акте ри јед
не лоше режи ра не тра ги ко ме ди је која 
тра је већ деце ни ја ма уна зад.

Уве де не су и неке нови не што се 
тиче самог так ми че ња. Игра се 30 
кола након чега почи ње плејоф и 
плејаут и игра ће се додат них седам 

кола. Оно што је ново је то да се бодо
ви неће дели ти после регу лар ног дела 
као рани је. Пита ње је само зашто се 
онда игра додат ни део.

Још јед на врхун ска одлу ка је допри
не ла регу лар но сти овог елит ног так
ми че ња. Наи ме, од сада ће клу бо ви 
нео гра ни че но моћи да позајм љу ју јед
ни дру ги ма игра че. То у прак си зна чи 
да ће бога ти ји клу бо ви (читај Зве зда и 
Пар ти зан) моћи да купе по 100 игра ча 
и да их рас по ре де на позај ми це по 
дру гим клу бо ви ма. Одлу ка која сва ка
ко омо гу ћа ва јаким клу бо ви ма моно
пол над игра чи ма. У исто вре ме, фуд
бал у мањим сре ди на ма и сиро ма
шни јим клу бо ви ма биће уби јен.

И онда, на кра ју, када се вра ти мо на 
поче так тек ста и при чу о сме шном 
име ну наше лиге, оста је нам само да 
кон ста ту је мо да јој при ли чи. Каква 
лига – такав и назив. Заје бан ци ја. 
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САВАТЕБОКСКЛУБ„РУМА“

Шестрепрезентативаца
заБудимпешту
Спор ти сти Сава те бокс 

клу ба „Рума“ су од 6. 
до 14. јула били на при

пре ма ма у кам пу у Кара та шу, 
где су тре ни ра ли са сава те 
репре зен та ци јом Срби је, која 
се спре ма за Свет ско првен
ство за јуни о ре. Првен ство 
ће се одр жа ти од 25. до 29. 
јула у Будим пе шти.

При пре ме је водио селек
тор за јуни о ре у асо сава теу, 
Мио драг Ракић из Руме, уз 
аси стен ци ју Наде Мила ди
нов из Иђо ша, која је чла ни
ца Струч ног шта ба репре зен
та ци је Срби је.

Међу репре зен та тив ци ма, 
у Будим пе шти ће насту пи ти 
и чла но ви СБК „Рума“ Петар 
Јова нов, Нико ла Божић, 
Нико ла Ракић, Јова на Мар че
тић, Нико ли на Касап и Јова
на Касап. Тако ђе, кадет ки ња 
Ана ста си ја Ико нић ће насту
пи ти на Свет ском кадет ском 
купу који ће се одр жа ти у 
окви ру овог Свет ског првен
ства.

Репре зен та ци ја Срби је 

има укуп но 26 чла но ва, 11 
јуни о ра, пет каде та и по пет 
тре не ра и суди ја, а води је 
Мио драг Ракић.

 – Ово је вели ки успех чла
но ва СБК „Рума“ који ће на 
зва нич ном Свет ском јуни
ор ском првен ству има ти 

чак шест сво јих так ми ча ра, 
од укуп но 11. Као држав ни 
прва ци, тре ћу годи ну заре
дом рум ски спор ти сти има ју 
већ мно го запа же них резул
та та и на међу на род ним так
ми че њи ма. Нада мо се да ће 
тако бити и у Будим пе шти – 

каже Мио драг Ракић.
Покро ви те љи репре зен та

ци је су Мини стар ство омла
ди не и спор та, Спорт ски 
савез Срби је, а СБК „Рума“ 
рум ска општи на и Савез 
спор то ва рум ске општи не.

С.Џ.

СБК„Рума“

ШКОЛАЗАФУДБАЛСКЕСУДИЈЕУШИДУ

Стартусептембру
Струч на Стру ков на 

орга ни за ци ја суди
ја Општин ског фуд

бал ског саве за Шид, орга
ни зу је већ десе так годи на 
шко лу за фуд бал ског суди
ју. Зани мљи ва иде ја, да се 
мла ди оба пола ани ми ра ју 
и скло не од свих „бла го де
ти” савре ме не тех но ло ги је, 
како би  се окре ну ли спор ту, 
макар и на посре дан начин. 
Девој чи це и деча ци узра ста 
од 15 до 25 годи на има ју 
при ли ку да завр ше ову шко
лу, која је ина че бес плат на и 
можда неки од њих насле де 
већ леген дар ног Мило ра да 
Мажи ћа.

Орга ни за ци ји се при шло 
врло озбиљ но  при пре
мљен је про грам, штам па
ни су пла ка ти, спре ма ју се 
да почет ком школ ске годи не 
оби ђу шко ле и пред ста ве 
уче ни ци ма сед мог и осмог 

раз ре да, као и сред њо
школ ци ма, све бене фи те 
које доно си анга жман фуд
бал ског суди је. Посе ти ће и 
све фуд бал ске клу бо ве који 
има ју омла дин ске еки пе и 
на тре нин зи ма испри ча ти 
при чу о фуд бал ским суди ја
ма и њихо вој уло зи. 

– Има мо у пла ну да дове
де мо и Срђа на Јова но ви ћа, 
Уро ша Стој ко ви ћа и Мила на 
Михај ло ви ћа, који су суди
ли ово го ди шње фина ле на 
Европ ском првен ству за 
омла дин це, и да они испри
ча ју сво је при че и иску ства 
када је у пита њу посао фуд
бал ског суди је. Око 15. сеп
тем бра шко ла би тре ба ла 
да кре не у пуном капа ци те
ту. У пла ну је да се обез бе ди 
опре ма, члан ске кар те. Сви 
који про ђу ову шко лу доби
ја ју зва ње суди је при прав
ни ка. После годи ну дана, 

током којих суди утак ми це 
у општин ској лиги, пола га ће 
за суди ју тре ће кате го ри је, 
како би оти шли у виши ранг 
так ми че ња, а то је Мол лига 
и Срем ска лига – гово ри нам 
Алек сан дар Вла дић, пред
сед ник ССОС ОФС Шид и 
обја шња ва нам пут којим 
про ла зе буду ће фуд бал ске 
суди је. 

– Почи ње се од суђе ња 
петли ћи ма, пио ни ри ма и 
каде ти ма. Они који стиг
ну до Срем ске лиге, после 
одсу ђе них 15 утак ми ца, 
пола жу за сти ца ње дру ге 
кате го ри је. У овом послу је 
важна упор ност и жеља да 
се поста не фуд бал ски суди
ја, као и рад на себи, што 
под ра зу ме ва уче ње стра них 
јези ка, тре нин ге и посеб ну 
исхра ну – каже Алек сан дар 
Вла дић.

А Шид може да се похва

ли Мињом Митро вић, која 
суди у Супер лиги за жене, 
Алек сан дар Вла дић суди 
у Првој лиги за мушкар
це, Нико ла Чеки че вић суди 
утак ми це Вој во ђан ске лиге, 
у којој суде и Сте фан Мија
но вић и Дими три је Матић. 

Д.Попов

АлександарВладић
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ОВАН: Ако пре кр ши те 
основ на послов на 
пра ви ла, посто ји 
могућ ност да вам се 

при пи ше већи део кри ви це него 
што то заслу жу је те. Боље је да 
сво је оба ве зе завр ши те на рутин
ски начин, него да их одла же те. 
Пока жи те да посе ду је те сми сао за 
прак тич на реше ња. Потреб на вам 
је добра воља и вели ко стр пље ње 
да се уздр жи те у неким реак ци ја
ма пред воље ном осо бом. 

БИК: Уко ли ко нема те 
довољ но инте ре со ва
ња да се посве ти те 
неким замор ним 

тема ма, буди те искре ни и немој те 
дава ти зва нич на обе ћа ња. Недо
ста је вам јача кон ку рен ци ја или 
само по у зда ње да пре у зме те одго
вор ност пред сарад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на доза хра
бро сти или емо тив не само во ље, 
може да иском пли ку је зајед нич ки 
живот и однос са бли ском осо бом. 

БЛИЗАНЦИ:Поне кад 
све поста је рела тив но 
и под ло жно изне над
ним про ме на ма, сто га 

немој те доно си ти закљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским сарад ни
ци ма. Избе га вај те вари јан ту све 
или ништа и раз ли чи те иза зо ве 
који могу да вас оште те. У сусре ту 
са воље ном осо бом упо тре би те 
неки опро ба ни рецепт, који води 
ка новом емо тив ном и стра сном 
збли жа ва њу. 

РАК: Пра вил на 
инфор ми са ност пру
жа шире могућ но сти 
за добар избор и 

послов ну афир ма ци ју. Ваши 
сарад ни ци има ју добре иде је, сто
га обра ти те пажњу на све кори сне 
инфор ма ци је које гаран ту ју боље 
послов не резул та те или мате ри
јал ну сигур ност. Могу ће је да сте 
нехо тич но повре ди ли нечи ја осе
ћа ња, глас саве сти вас под се ћа 
на искре но изви ње ње. Пока жи те 
зна ке пажње и искре ну при вр же
ност. 

ЛАВ: Нала зи те се 
пред новом послов
ном диле мом и потре
бан вам је нечи ји 

добар савет, не тре ба да пре це
њу је те сво је могућ но сти. Ста ло 
вам је да одр жи те ниво успе шне 
сарад ње, али не дозво ли те да вас 
неко спу та ва или морал но уце њу
је. Поне кад ваш љубав ни живот 
није довољ но инте ре сан тан и 
узбу дљив коли ко бисте то желе
ли. 

ДЕВИЦА: Тешко вам 
је да се орга ни зу је те 
када вас сарад ни ци 
непре кид но оме та ју 

са раз ли чи тим зах те ви ма. Ста ло 
вам је да оства ри те сагла сност 
око зајед нич ких инте ре са, али 
послов на ситу а ци ја се ком пли ку је 
мимо ваше воље. Парт нер често 
поста вља пита ња која у вама под
сти че нела год ност или лош пред
о се ћај. Суви ше стре пи те од нечи
је реак ци је, опу сти те се. 

ВАГА:Кори сти те стро
ге кри те ри ју ме како 
бисте мак си мал но 
зашти ти ли сво је инте

ре се у послов но – финан сиј ским 
пре го во ри ма.  Не тре ба да се 
пона ша те суви ше стро го пре ма 
осо би која има добру наме ру, али 
не успе ва да вам пре до чи све што 
бисте желе ли да чује те или види
те. У ода бра ном дру штву и уз 
нечи је емо тив не под сти ца је, свет 
око изгле да мно го леп ше.  

ШКОРПИЈА: У 
послов ном дија ло гу 
посто је ства ри које не 
тре ба да чини те у 

афек ту или на осно ву првог 
импул са. Неко од сарад ни ка 
пажљи во ана ли зи ра ваше пона
ша ње и доно си оце ну о укуп ним 
резул та ти ма. Сарад ња је нужна 
за даљу афир ма ци ју, али не по 
сва ку цену. Уме сто да непо треб но 
мора ли ше те и при ди ку је те за раз
ли чи те ситу а ци је, потру ди те се да 
улеп ша те нечи је рас по ло же ње.   

СТРЕЛАЦ:Без обзи ра 
на вашу инте лек ту ал
ну сна ла жљи вост и 
ефи ка сност, посто је 

ства ри које се не укла па ју у вашу 
послов ну про це ну. Када ства ри не 
иду у жеље ном прав цу губи те 
моти ва ци ју, а нечи ја кри ти ка 
доно си супро тан ефе кат. У емо
тив но сми слу бри не те без пра вог 
раз ло га, воље на осо ба тре нут но 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли. 

ЈАРАЦ: Поне кад тре
ба упо тре би ти позна
то шахов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Сарад ни ци оче ку ју да делу је те 
довољ но сна ла жљи во у раз ли
чи тим ситу а ци ја ма и при ли ка ма. 
Важно је да ран ги ра те послов не 
дого во ре по сте пе ну важно сти и 
испла ти во сти. Пажљи ви је ана
ли зи рај те воље ну осо бу како 
бисте откри ли нове дета ље, који 
могу да испу не зајед нич ка оче ки
ва ња. 

ВОДОЛИЈА: Има те 
добру наме ру, али 
посто је изне над не 
окол но сти које вас 

спу та ва ју да оства ри те сво је 
послов не пла но ве. Боље је да се 
зау ста ви те у неком кри тич ном 
тре нут ку када ситу а ци ја почи ње 
да се ком пли ку је, него да ризи ку
је те у послов ним пре го во ри ма. 
Ако вам је заи ста ста ло до љубав
ног поми ре ња, пру жи те нову при
ли ку свом парт не ру. 

РИБЕ: Заин те ре со ва
ни сте за неке савре
ме не иде је и поку ша
ва те да се рас те ре ти

те од напор них обве за. Пажљи во 
ана ли зи рај те сво је сарад ни ке, 
неко вам даје добар при мер о 
успе шном посло ва њу. При хва ти те 
кори стан савет. Пра ти вас емо
тив но затиш је, уто ну ли сте у свој 
свет иде ја и ишче ку је те про ме не 
или да неко у вама покре не сна
жне импул се. 

VREMEPLOV
24.јул

1804. Срп ска по те ра пред во ђе
на Ми лен ком Стој ко ви ћем 
ухва ти ла је и по гу би ла на 
ду нав ском остр ву Ада Ка ле 
бе о град ске да хи је Аган ли ју, 
Ку чук Али ју, Му лу Ју су фа и 
Мех ме да Фо чи ћа. 
1883. Ме тју Веб, пр ви чо век 
ко ји је 1875. пре пли вао ка нал 
Ла манш, уто пио се при ли ком 
по ку ша ја да пре пли ва ре ку 
из над Ни ја га ри них во до па да. 

25.јул
1817. По по врат ку у Ср би ју 
уби јен во ђа Пр вог срп ског 
устан ка Ђор ђе Пе тро вић Ка ра
ђор ђе. По сле сло ма устан ка 
1813. из бе гао у Аустри ју, за тим 
у Ру си ју. 
1917. Хо лан ђан ка Мар га ре та 
Гер тру да Це ле, по зна та као 
Ма та Ха ри, осу ђе на на смрт 
под оту жбом да је шпи ју ни ра ла 
за Нем це то ком Пр вог свет ског 
ра та. 

26.јул
1847. Ли бе ри ја, др жа ва осло
бо ђе них аме рич ких ро бо ва 
ко ји су се до се ли ли у Афри ку, 
по ста ла пр ва не за ви сна ре пу
бли ка у Афри ци. 
1963. У зе мљо тре су у Ско пљу, 
глав ном гра ду Ма ке до ни је, 
по ги ну ло ви ше од 1.000 љу ди, 
град раз ру шен. 

27.јул
1839. По чео Опи јум ски рат 
Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, ка да 
су ки не ске вла сти у лу ци у Кан
то ну за пле ни ле и уни шти ле 
20.000 сан ду ка опи ју ма. 
1905. У Љу бо ти њу, у Цр ној 
Го ри, ро ђен Пе тар Лу бар да. 

28.јул
1858. Пр ви пут је упо тре бљен 
оти сак пр сти ју као знак иден ти
фи ка ци је.
1914. АустроУгар ска је об ја ви
ла рат Ср би ји, ме сец да на 
по сле атен та та на пре сто ло на
след ни ка  Фран ца Фер ди нан да 
у Са ра је ву. Да љи ток до га ђа ја 
до вео је до Пр вог свет ског 
ра та. 

29.јул.
1948. На ста ди о ну Вем бли у 
Лон до ну отво ре не су пр ве 
Олим пиј ске игре по сле Дру гог 
свет ског ра та.
1981. У ка те дра ли Све тог 
Па вла у Лон до ну вен ча ли су се 
на след ник бри тан ског пре сто
ла, принц од Вел са, Чарлс и 
Да ја на Спен сер. 

30.јул
1930. Уру гвај је у Мон те ви деу, 
по бе дом у фи на лу Пр вог свет
ског фуд бал ског пр вен ства над 
Ар ген ти ном од 4:2, по стао 
пр ви свет ски шам пи он у фуд
ба лу. 
2001. Ка на да је пр ва др жа ва 
на све ту ко ја је, упр кос ве ли
ким про те сти ма ле ка ра, до зво
ли ла те шким бо ле сни ци ма да 
уз га ја ју ма ри ху а ну и ко ри сте је 
за ле че ње.

HOROSKOP

Среда,24.(11)јул
Све та вели ко му че ни ца Ефи ми
ја, Бла же на Олга

Четвртак,25.(12)јул
Св. муч. Про кло и Ила ри је; Ико
на Пре све те Бого ро ди це Тро је
ру чи це

Петак,26.(13)јул
Сабор Све тог архан ге ла Гаври
ла

Субота,27.(14)јул
Све ти апо стол Аки ла; Пре по
доб ни Нико дим

Недеља,28.(15)јул
Св. муч. Кирик и Јули та; Св. 
Вла ди мир Кијев ски ; Св. муч. 
Велич ко – гор ње по лим ски

Понедељак,29.(16)јул
Св. Све ште но му че ник Ати но
ген; Све та муче ни ца Јули ја

Уторак,30.(17)јул
Све та вели ко му че ни ца Мари на 
–Огње на Мари ја

Crkveni
kalendar

• Депресија у Србији је
кадасевишенерадујете
нитуђојнесрећи.
•Жалоснојештоћеова
данашњадеца уСрбији
мислити да је Моцарт
измислиокладионице.
• Лепо је кад ти је пас
пријатељ.Ружнојекада
тијепријатељџукела.

Питасасиром
итиквицама
Састојци: 250 гра ма лисна тог 

теста, 250 гра ма тикви ца, 250 гра
ма све жег сира, 2 чена белог 
лука, 3 јаја, со, све же мле ве ни 
бибер, мускат ни ора шчић.

Припрема:Лисна то тесто раз
ва љај те на дебљи ну око три 
мили ме тра и пре ба ци те у плех 
обло жен папи ром за пече ње. 
Тикви це исец кај те на тан ке колу
ти ће, посо ли те и пусти те да сто је 
око 20 мину та како би отпу сти ле 
вишак воде.Све жи сир поме шај те 
с исец ка ним белим луком, рен да
ним мускат ним ора шчи ћем и јаји
ма. Посо ли те и поби бе ри те, па 
састој ке добро изме шај те. Сме су 
рав но мер но рас по ре ди те по 
тесту, додај те тикви це одо зго па 
пеци те питу у рер ни на 170 сте пе
ни око 40 мину та.


