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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Dobrovoqni davaoci krvi
aktivni i tokom epidemije

U ringu sa koronom

KAKO SE SA VIRUSOM KORONA BORE LEKARI 
MITROVA^KE OP[TE BOLNICE:
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

ДОНАЦИЈА МАЂАРСКЕ КОМПАНИЈЕ ШКОЛИ „АНТОН СКАЛА“ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Прва интер ак тив на
3D учи о ни ца у Срби ји

Са Шко лом за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Антон Ска ла“ у 
Ста рој Пазо ви закљу чен је уго

вор о дона ци ји за набав ку настав них 
сред ста ва „Интер ак тив не 3D учи о ни це 
за рад у шко ли и у вир ту ел ном окру
же њу за уче ње на даљи ну“. Сред ства 
за уна пре ђе ње наста ве дона ци ја су 
мађар ске фир ме „Smart Energy Invest
ment“. 

Са циљем да се олак ша при ступ уче
њу деци са смет ња ма у раз во ју кроз 
уна пре ђе ну тех но ло ги ју која одго ва ра 
потре ба ма обра зо ва ња у 21. веку у 
Ста рој Пазо ви је пот пи са на дона ци
ја у вред но сти десет хиља да евра за 
набав ку једин стве них настав них сред
ста ва.

Ком па ни је из Мађар ске пока зу ју дру
штве ну одго вор ност и соли дар ност и 
у Срби ји, о чему све до чи и дона ци ја 

Шко ли за основ но и сред ње обра зо ва
ње „Антон Ска ла“.

– Нашли смо добру шко лу и добру 
општи ну које завре ђу ју нашу пажњу 
и надам се да може мо да наста ви мо 
нашу сарад њу и у будућ но сти – иста
као је др Ати ла Пин тер, амба са дор 
Мађар ске у Срби ји.

Са чиње ни цом да ова кве акци је тре
ба подр жа ва ти, јер су заи ста пока за
тељ одлич них одно са Срби је и Мађар
ске, сагла сан је и Нема ња Милу ти но
вић, поча сни кон зул Мађар ске у Срби
ји, који је позвао и дру ге инве сти то ре 
из Мађар ске да дођу у Срби ју. 

Парт нер Општи не Ста ра Пазо ва 
фир ма „Smart Energy Invest ment“ овом 
дона ци јом жели да олак ша настав ни 
про цес и пре да ва ња учи ни ефи ка сни
јим и зани мљи ви јим.

– У вре ме ну када је цео свет окре

нут себи и сво јим стра хо ви ма, ми 
смо желе ли да скре не мо пажњу на 
дру штве не гру пе који ма је помоћ нај
по треб ни ја и које можда могу оста ти 
у неком запећ ку. Желе ли смо да то 
избег не мо и покре ну ли смо ову дона
ци ју са жељом да не буде једин стве на 
дона ци ја већ да покре не јед ну акци
ју коју ћемо наста ви ти – нагла сио је 
Обрад Тадић, дирек тор фир ме „Smart 
Energy Invest ment“.

Дона тор ски гест поздра вља и 
Општи на Ста ра Пазо ва.

– Ово је изу зет на при ли ка да јед на 
ова ква учи о ни ца, прва у Срби ји, дође 
у Ста ру Пазо ву. Дона ци ја је пока за тељ 
да се посве ћу је пажња деци у овој шко
ли, како од стра не локал не само у пра
ве, тако и од стра не наших парт не ра – 
рекао је пред сед ник Ђор ђе Ради но вић.

Уста но ва, која 47 годи на успе шно 
обра зу је децу, прва је шко ла у Срби ји 
са интер ак тив ном 3D учи о ни цом.

– Дона ци ја је изу зет но зна чај на. Уз 
помоћ 3D интер ак тив не учи о ни це за 
децу са смет ња ма у раз во ју наста ва 
може да се одви ја и у шко ли и ван ње, 
кроз онлајн наста ву. Захва љу ју ћи њој, 
настав ни про цес ће се од сеп тем бра 
одви ја ти на ква ли тет ни ји начин – рекла 
је Тања Тодо ро вић, дирек тор ка ШОСО 
„Антон Ска ла“.

Интер ак тив на 3D учи о ни ца рас по
ла же са 130 раз ли чи тих интер ак тив
них про јек ци ја, које, изме ђу оста лог, и 
под про сто ри је пре тва ра ју у повр ши
ну за рад, уче ње, заба ву, фоку си ра
ње пажње, вежбе коор ди на ци је мото
ри ке. Зидо ви учи о ни це су осе тљи ви 
на додир и пред ста вља ју сред ство за 
наста ву, а настав ник пре да је помо ћу 
нај мо дер ни је тех ни ке при ка за настав
них једи ни ца. Дани је ла Гор чић

Потписници донације

Ати ла Пин тер, амба са дор Мађар ске у Срби ји
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КАКО СЕ СА ВИРУ СОМ КОРО НА БОРЕ ЛЕКА РИ МИТРО ВАЧ КЕ ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

У рин гу са коро ном
Вели ка је сре ћа 

када успе те неког 
паци јен та да ски не

те са меха нич ке 
вен ти ла ци је и када 
се та осо ба сма тра 

изле че ном. То је 
оно што нам даје 
ветар у леђа. Не 
гово рим само у 

сво је име, већ и у 
име сво јих коле га. 

Ми има мо чак и 
коле ге које више не 
раде код нас у бол
ни ци, али су дошли 

да нам помог ну. 
Сви смо зајед но у 

ово ме и под јед на ко 
је тешко и нама 
овде и у дру гој 

згра ди, где се ради 
по убр за ним сме

на ма, да би нас 
овде било довољ

но, каже др Ната ша 
Секу ло вић

Хероји данашњице, неретко је
епитет који се месецима уна
зад приписује свим медицин

скимрадницима.Нашаземљатоком
епидемије коронавируса, не разли
кујесеодостаткасвета,нипозахвал
ностипремалекаримаи техничари
ма. На самом почетку епидемије
аплаудирали смо њиховој снази и
вољидасачувајуљудскеживоте.
ОпштаболницауСремскојМитро

вици понела је велики део терета
кадајеречоборбипротивепидеми
је,аутридела,позонама,распоре
ђенисупацијентикојиселече,пре
мастепенукомпликацијеобољења.
Оњимасвакодневнотокомдваде

сетичетиричасаводерачуналека

риимедицинскесестре.Некиодњих
усменамаостајалисуиподванаест
сати, као и анестезиолог, каже др
Наташа Секуловић, која објашњава
какојетобитимеђупрвиманалини
јифронта,противнепознатогиневи
дљивогпротивникакојиодносиљуд
скеживоте.
–Неможечовек,адасенепотре

се,коликогодћемомиодрадитисвој
деопослапрофесионално.Окочетр
десетодстотихљудијебезкоморби
дитета, који се гуше и угуше се.
Велика је срећа када успете неког
пацијента да скинете са механичке
вентилацијеикадасетаособасма
тра излеченом. То је оно што нам

др Ната ша Секу ло вић и др Сања Марин ко вић

др Миро сла ва Шево
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дајеветарулеђа.Неговоримсамоу
својеиме,већиуимесвојихколега.
Миимамочакиколегекојевишене
раде код нас у болници, али су
дошли да нам помогну. Сви смо
заједно у овоме и подједнако је
тешкоинамаовдеиудругојзгради,
гдесерадипоубрзанимсменама,да
бинасовдебилодовољно–кажедр
НаташаСекуловић.
Нагодишњиодморовоглетанико

инепомишља,аподпуномопремом
улазисеуКовиддеоболнице.Сећа
јући се почетка епидемије, каже да
нисуималиниадекватнуклиматиза
цију,међутимузпомоћдонатора,та
ситуацијајепревазиђена.
–Имамоклиматизацијууболници,

алидонедавнонијебилаадекватна
заовуситуацију,јерболницапросто
није направљена као установа за
лечење заразних болести. Помогли
сунамдонаторикојисунамобезбе
дили климу са такозваним сплит
системом. Првих неколико недеља
се радило у несносним условима,
радницисудавалипоследњеатоме
снагеискоропадалиунесвестушок
соби, док се све није организовало.
Једноставно нико на ово није био
спреман – истиче докторка Секуло
вић.
С друге стране, све до тренутка

пресељења Ковид амбуланте у
Општуболницу, пацијенте су најпре
збрињавализапослениуДомуздра
вља.Заражении потенцијалнообо
лели након прегледа и успоставља
ња дијагнозе бивали су тестирани,
пуштенинакућнолечењеилипосла
тинахоспитализацију.
–Насјетоснашлоизненада,тосе

не дешава често. Углавном за све
вирусне инфекције постоји вакцина.
Ово је први вирус за који још увек
нема вакцине. Мислим да смо се
доброорганизовалијошупрвомпику
епидемије, а ми смо сви медицину
студирали да би смо спашавали
људскеживоте.Затосмоувекспрем
ни да дамо свој максимум – каже
директорицаДомаздрављауСрем
скојМитровицидрМирославаШево.
Оношто медицинским радницима

тренутно највише смета јесте неди
сциплинамеђумладимсуграђанима,
којихјеуовомпикудалековишенего
грађанатрећегдоба.
–Мисмонародкојиволидаседру

жи, не верује у вирус, сматра да је
мождаречионекојзавери...Тајстав
према стварности се не може баш
пуно променити – сматра др Миро
славаШево.
Колико воде ће протећи реком

Савом док се стање не стабилизује,
никонеможесасигурношћудатврди.
Међутим, оно у чему се сви слажу
јесте чињеница да би херојима у
белиммантилимазначајноолакшали
посао, када би се придржавали про
писаних мера безбедности, барем
толикодазаштитимосебеисвојенај
ближе. Алексндра Плав шић

ЕПИ ДЕ МИ ЈА КОРО НА ВИРУ СА

Број ново о бо ле лих
у паду, али је
опрез нео п хо дан

Утокупретходногвикенда (1.и2.августа) у Сремској Митровици
језабележеноседамновооболе

лихлицаодкоронавируса.Тајбројза
исти период у Срему јесте 15 особа.
Према речима директорке Завода за
јавноздрављедрНадеЗецПетковић
наконференцијизамедијеодржаној3.
августа, током викенда у Срему је
укупнотестирано106пацијената.
–УСремскојМитровицијетестира

на21особа.Током1.и2.августаима
моизлечено33особа,одтогброја је
13лицаизСремскеМитровице.Од1.
јунаукупнојетестирано2110особа,и
тајбројсеодносинаПЦРисеролошке
тестове. Епидемиолошка ситуација је
у благом поправљању, стопе броја
новозараженихсуублагомпаду.Тако
ђе,епидемиолошкасликајеповољни
јанегоиначе,алиидаљеапелујемна
опрезипридржавањемерапревенци
је.Закључноса3.августомуСремској
Митровици имамо 129 особа које су
зараженековидом19,уСтаројПазови
30, Руми 71, Инђији 39, Иригу пет,
Шиду18иуПећинцима10лица.Ста
тистички подаци показују да је број
новооболелих у паду и то је оношто
нам бројке показују. Очекујемо да се
силазнафазаепидемијеидаљенаста
ви,реклаједрЗецПетрковић.
Према речима заменика директора

ОпштеболницедрДраганаМалобаби
ћа,закључноса3.августом,утојуста
нови се од инфекције коронавируса
лечи90пацијената.
– Од тог броја, 80 пацијената се

налази у делу болнице у ком  се не
налазе респиратори, што значи да је
речоособамакојеимајулакшуисред
ње тешку клиничку слику. Имамо 10
особа које се налазе у интензивној
нези,седамјенареспиратору,доктро

јеимајукисеоничкуподршку.Болница
јеснабдевенасвимпотребнимзаштит
нимсредствимаикисеоником.Апелу
јем и даље на грађане да користе
заштитну опрему да поштујуфизичку
дистанцу.Већдужевремејебројново
заражених пацијената на сличном
нивоу, што може бити почетак пада
бројаинфицираних.Проблем јешо је
оваболестнова,ибилонамјепотреб
но да у ходу стичемо искуство. Рад
медицинскогособљајенеометан,сме
не су убрзане,људи раде више него
раније, тако да грађани с те стране
могубитибезбедни.Мићемоувекпру
житиуслугусвакомекомејепотребна.
Уз помоћ Града Сремска Митровица
успели смо да набавимо савремене
душеке против декубитиса. Њихова
употребајевеомаважнакодоболелих
одковида19,јеродређенибројпаци
јената своју терапију мора примати
тако што лежи на стомаку, изјавио је
дрМалобабић.
Начелник Градске управе за здрав

ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнићјерекаодасетокомпретход
ногвикендауКовидамбулантујавило
207пацијената.
 – Када посматрамо ове податке у

односунапретходнипериод,можемо
рећидајетајбројјезнатномањиито
за 20 посто. Подсећам да се Ковид
амбуланта налази у оквиру Опште
болнице,наболничкомпријему.Дежу
ра осам лекарских екипа Дома здра
вљаиједанлекарскитимОпштебол
нице.Дежурствоје24часаисвикоји
имају симптоме сличне ковид 19
инфекцији треба да се одмах обрате
лекару.Апелујемјошједномнаграђа
недабудуодговорниидасепридржа
вају мера превенције, казао је Мир
нић.

Са конференције за медије
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РУМ СКА ГИМ НА ЗИ ЈА И ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Про јек ат „Пове за не шко ле“
Удверумскесредњешколе:Гимназији„СтеванПузић“иССШ„БранкоРади

чевић“утоку јереализацијапројекта
„Повезанешколе“.Изградњумрежеуокви
ру пројекта „Повезане школе“ реализују
Министарство трговине, туризма и телеко
муникацијаиМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвоја.
– У школе се уводи бежични интернет

који је инфраструктурна основа за опре
мање школа одговарајућом рачунарском
опремом,дигиталнимнаставнимсадржаји

макојићесекористити,несамоунастави
информатикеивођењуелектронскихднев
ника, већу свимнаставнимпредметимаи
комплетном процесу образовања – истиче
занашеновинеСофијаБлагојевић,дирек
торкарумскеГимназије.
Циљ овог пројекта је да све основне и

средње школе буду повезане на Академ
скумрежуРепубликеСрбије(АМРЕС),како
би сепобољшалаи убрзала комуникација
између образовних установа и Министар
ствапросвете. С. Џаку ла

Софи ја Бла го је вић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Базен дефинитивно 
затворен
На24.седнициШтабазаванредне

ситуације румске општине, који
језбогепидемиолошкеситуације

одржан 3. авуста на платоу базена у
Борковцу, донета је одлука да се са
тим датумом базен дефинитивно
затвори, како би се избегли ризици
већегоболевања,алиизначајнитро
шковињеговогодржавања.
–Држалисмобазенуприпреми,оче

кујућидасеситуацијапоправиидасе
он отвори за купаче. Али због ризика
по здравље, због великог окупљања
људи, као иштедње, ми смодонели
оваквуодлуку–кажекомандантШтаба
СлађанМанчић.
Других нових мера, сем постојећих

којесепримењују,нема.
Што се тиче епидемилошке ситуаи

цје,закључноса31.јуломнатеритори
ји румске општине је било 88 оболе
лих, а укупно 140 лица са територије
румскеопштинејебилопозитивно.
–Данашњиподатакјенижииимамо

71оболелолице.Констатовалисмода
јебројпозитивнихублагомпаду,зау
ставилисморастоболелихијаапелу
јемнаграђанедасеидаљепридржа
авјусвихпрописанихмера,билокојеје
донеоРепубличкикризништабилими
–рекаојепослеседницеСлађанМан
чић, командант Штаба за ванредне
ситуацијерумскеопштине.
Значи да у затвореном људи носе

маске,избегавају гужве,држедистан
цу и воде рачуна о дезинфекцији, јер
чувајућисебе,чувамоидруге.
Такође,преполовљенјеибројљуди

који се прегледа у Ковид амбуланти
румскогДомаздравља.
–Запретходнихмесецданаунашој

Ковидамбулантијепрегледано1.611,
штонијемалибројљуди.Билоједнев

но од 50 до 70 прегледаних лица са
сумњом да су заражени, а сада се
дневнопрегледа30до35лица.Итоје
показатељда јеситуацијабоља.Тре
нутно имамо болеснике који су на
респираторима, али нису животно
угрожени. Дакле, не видимо други
начин за спречаавњеширења короне
оддисциплинеиодговорности–исти
чеСлађанМанчић.

Кадајеречовећембројуљудикоји
сеокупљанаБорковачкомјезеру,тује
проблем што је језеро близу града,
плажајеуређена,аграђаниовдедола
зе на сопствену одговорност. Сличан
проблемјеинадругимкупалиштима.
–Апелујемнаграђанедаштомање

идунакупање,даводерачунаосеби
ипримењујупрепорученемере.Нема
разлогасада,кадасмоуситуацијида
је епидемиолошка крива заравњена,
да неким несавесним поступцима
отворимо неко ново жариште – пору
чиојеСлађанМанчић.
Урумскојопштинизваничнојетроје

људи умрло због проблема са здра
вљемизазванихкоронавирусомисви
субилинареспираторима.
КадајеречоГеронтолошкомцентру

„Срем“ситуацијаједостастабилнијаи
бројоболелихјесмањен.Билоједва
десетак оболелих, сада их је осам
позитивних, али није забележен није
дан смртни исход, што указује и на
одговорно понашање руководства и
запосленихуовојустановизастаре.

С. Џаку ла

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

Сла ђан Ман чић
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МИНИ СТАР КА ЗОРАНА МИХАЈ ЛО ВИЋ ОБИ ШЛА РАДО ВЕ

Рекон струк ци ја део ни це
аутопута од Руме до Пећи на ца
Министарка за грађевинарство,

саобраћај и инфраструкту
ру Зорана Михајловић и в. д.

директораЈП „ПутевиСрбије“Зоран
Дробњак обишли су 29. јула радове
нареконструкцијиаутопутаодСрем
скеМитровицепрекоРумедоПећи
наца.
Реконструкција дела Батровци –

Кузминјезавршенанавреме,арадо
ви,којеизводибањалучки„Интеграл“
и које је обишла министарка, су на
деоници од Руме до Пећинаца, чија
је дужина 13,1 километара. Планом
јепредвиђенодасепосаоокончаза
тримесеца, а после тога се почиње
сареконструкцијомдругедеоницеод
СремскеМитровицедоРуме,чија је
дужина13,75километара.
–Профилишесеколовоз,скидасе

постојећи асфалт који је лош, а на
неким деоницама се скидају и два
слоја асфалта. Ради се и на прове
ридренаженаразделномпојасу,тако
дасеионамењанаместима где је
запушена,амењасеиодбојнаогра
да.Вреднострадованаовојдеоници
јешестипомилионаевра,каоина
онојодСремскеМитровицедоРуме,
тако да ће укупна вредност на обе
деонице бити око тринаест милиона
евра–рекаојеприликомпосетев.д.
директораЗоранДробњак.
Министарка Зорана Михајловић је

истакладасеготовосвакиданобила

зеградилиштауСрбији,какобигра
ђанивиделиизналидапутаристал
нораде, алидарадеи грађевинари
ужелезничком,водномиваздушном
саобраћају.Свитирадовисеодвијају
предвиђеномдинамиком,засада,без
пробијањароковаипоредтогаштоје
утокуепидемијакоронавируса.Дру
гиразлогјеподршкаграђевинарима,
јер сваки човек који је данас радно
активан,важанјезаекономијуипри

вредни раст земље. Економска кри
за,семздравствене,погађацеосвет
иосетићесеиуСрбији,алисемора
радити.
–Ништанесмедастане,алимора

мо да учинимо све како би грађеви
нарибилибезбеднинасвојимгради
лиштима.Јучесмоималисастанакса
свимизвођачима,билодасуупита
њупутарскеилифирмекојерадена
великим железничким пројектима и

ПотпредседницаВладеиминистар
каграђевинарстваЗоранаМихајловић,
обишлајеистогдана,дакле29.јула,и
градилиштеуСремскојМитровицина
комјеутокуизградња190становаза
припадникеснагабезбедности.Радо
ви теку по плану од септембра про
шле године, а станови се граде у
митровачком насељу Камењар. Пре
двиђено је зеленило са пешачким и
колскопешачким површинама, а
пешачке стазе имаће пратећи моби
лијар,каоипросторзапаркирањеод
42 паркингместа.Министарка је том
приликомистакладасеуСрбијитре
нутно гради 4.000 станова, који ће
битиготовидомартаследећегодине.

 Тренутно се гради у Београду,
Новом Саду, Краљеву, Крагујевцу,
Нишу и Сремској Митровици. Поред
тога,унареднихнеколикомесеципо
чећеизградњајош4.000становакоји
морајудабудуготовизагодинудана
одпочеткаизградње,реклајеЗорана
Михајловић.
Она је и овом приликом упутила

апел свим извођачима и радницима
дапоштујумеребезбедности.
Виделасамданасданекирадници

неносешлемове.Апелујемнасведа
не чекају инспекцију, већ да заштите
раднике, јер једна секунда непажње
може да значи изгубљен живот 
нагласилајеминистарка.

Изград ња још 4000 ста но ва за 
при пад ни ке сна га без бед но сти

Мини стар ка Зорана Михај ло вић обишла је радо ве на реха би ли та ци ји део ни це Рума – Пећин ци
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могу да кажем да, за сада, у Срби
ји ниједно градилиште није затворе
но.Натимградилиштимаради5.500
радника и са данашњим даном, ни
на једном градилишту немамо зара
жених.Неколикоњих је у изолацији,
алисуштински,људираде–указала
јеминистаркаМихајловић.
Поњој, то је знак добре организа

цијеибригеољудима,јерјесвимау
интересудасеради.
–Овоштоданасгледамоирехаби

литација којаћекренутиодСремске
МитровицедоПећинацазанасјејако
важна.ВладаСрбијеиздваја једнуи
помилијардудинара,прекоЈП„Путе
виСрбије“,дасеовозаврши.Очеку
јем да извођачи поштују рокове, као
што очекујем да ЈП „Путеви Србије“
реализујесвесвојеобавезе,каошто
једосадачинило–истаклајеЗорана
Михајловић.
Онаједодаладасенећеодустати

ниодједногпланираногпројекта,као
идапостојеновикојипочињу,анису
везани само за путарску привреду,
негоизажелезничкепројекте.Упрет
ходнедвегодинеуовајдеоземљеје
уложенопрекопетмилијардидинара
уодржавањепутева.
– Да не говорим сада о великим

пројектима, аутопуту и брзој сао
браћајнициРума–Шабац–Лозница
и деоници аутопута Сремска Рача
–Kузмин.Самоуодржавањепутева
уложенојепрекопетмилијардидина
ра.Тојејаковажно,јербезтихдобрих
путева,безтекомуналнеинфраструк
туре, не можемо да очекујемо да
људиостанудаживеунашојземљи.
Једини циљ зашто све ово радимо
јесте да би људи остали да живе у
Србији–истаклајеминистаркаЗора
наМихајловић. С. Џаку ла

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ, ЗОРАНА 
МИХАЈЛОВИЋ ОБИШЛА РАДОВЕ КОД БЕШКЕ

Од Београда до
Новог Сада за 27 минута

ПотпредседницаВладеРепублике
Србије и министарка грађеви
нарства, саобраћаја и инфра

структуреЗоранаМихајловић,упетак,
31. јула,обишла јерадовенаизград
њи железничког вијадукта код Бешке
који се гради у оквирумодернизације
пруге Београд – Будимпешта. Током
обиласка јеистакладаћесенаредне
године,најесен,одБеоградадоНовог
Садапутовати27минутаиистовреме
но нагласила да се у претходне три
деценије није улагало у железнички
саобраћај,адајеуправоонпоказатељ
напреткаједнедржаве.
–Имамозациљдаштопрезапочне

мо и радове на трећој деоници од
НовогСададоСуботице,алиидадо
2025.годинеимамозавршенудеоницу
одБеограда доНиша – рекла је пот
председница Владе Србије и додала
да је Србија транзитна земља, те да
ћемозавршеткомжелезничкогКоридо
ра10постатинезаобилазнарута,јерје
Коридор 10 за 300 километара краћи
одКоридора4којипролазикрозРуму
нијуиБугарску.
– Коридор 10 значи повезивање

регионасајугомиЕвропомивећсле
дећегодинетребалобидапочнурадо
винаизградњибрзепругеодБеограда
доНиша–истаклајеМихајловић.
ДиректорЈП„Инфраструктуражеле

зницеСрбије“НебојшаШурлан рекао
једасенаовојдеоницитренутноизво

дерадовинатунелуивијадуктуЧорта
новци,теда јестепенреализације92
одсто.
– Као инвеститори, задовољни смо

напретком,удневнојсмокомуникацији
и све решавамо заједно. Убеђен сам
да ћемо радове завршити у уговоре
номроку–поручиојеШурлан.
Токомрадованаизградњибрзепру

ге Београд – Будимпешта задовољни
суипредставници„Рускихжелезница“
у Србији. Како је истакао Мансурбек
Султанов, директор огранка „Руских
железница“ у Србији, поносни су што
могудаучествујуувеликимпројектима
унашојземљи.
–Овајпројекат јеважаннесамоза

Србију, већ и за Балкан и Европу.
Заправо,речјеоинтегрисањусрпских
железница у паневропски коридор –
рекаојеСултанов.
Током обиласка, потпредседница

Михајловићподсетилајеинатодаје
Србијаданасдеветаусветузахваљу
јућиреформикојајеспроведенаугра
ђевинском сектору увођењем елек
тронскеграђевинскедозволе.
– Данас имамо 61.303 активна гра

дилишта,штојеза16.000вишеуодно
су на исти прошлогодишњи период,
док смоих2014. годинеимали1.500.
Знајусепроцедуре,дозволесеиздају
електронскимпутем,никооднастоне
одређује–навелајеМихајловић.

М. Ђ.

Железнички мост код Бешке
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Дру же ње и рад
уз све мере зашти те
Председник Привреме

ног органа Општине
Пећинци посетио је

током прошле недеље
Дневни боравак за децу и
младесасметњамауразво
јууСуботиштуитомприли
ком је запосленимаи кори
сницима уручио дезинфек
циона средства, заштитне
маске и рукавице, али и
школски прибор, сликовни
це,књиге,бојанке.
Токомпосетеиразговора

са запосленима и корисни
цима, председник је нагла
сио да му је драго се ова
установа успешно прилаго
дилатренутнојепидемиоло
шкојситуацији,узпоштова
њесвихмеразаштите.
– Веома је важно да ова

децаимладиљуди у овим
тешким временима нису
изолована, јер и изолација
самапосебинаносиштету.
Са друге стране, уверили
смо се да разумеју да се
мерезаштитеодинфекције
морају поштовати, а за то
разумевањекључнајеулога
васпитача којисвакодневно
раде са њима – рекао је
Трбовић.

Пријатанлетњиданкори
сници Дневног боравка
искористили су да се са
председникомдружеупар
ку,апосети јеприсуствова
ла и Биљана Јовичић,
директоркапећиначкогЦен
тразасоцијалнирад,којаје
том приликом захвалила
ОпштиниПећинцинапокло
ну,јер,какојерекла,иакосе

Дневни боравак редовно
снабдева дезинфекционим
и заштитним средствима,
додатнасредстваћесвака
кодобродоћикорисницима
и запосленима,аедукатив
ниматеријалувекједобро
дошаојерпоспешујемашту
и креативност код корисни
ка.
Дневниборавакзадецуи

младесасметњамауразво
ју тренутно прима само
кориснике старијег узраста
који су свесни значаја
поштовања свих мера
заштите, а како епидемио
лошкаситуацијабудедозво
љавала,такоћеуДневном
боравку поново почети да
примајуидецумлађегузра
ста.

Првог дана при ку пље но
560 килограма амба ла жног отпа да
Прошле недеље почела је акција

прикупљањаамбалажноготпада
од средстава за заштиту биља

натериторијипећиначкеопштине,коју
организујуУдружењепољопривредних
произвођача општине Пећинци и
ПољопривреднастручнаслужбаСрем
скаМитровица.
Како нам је реклаМаријана Панић,

председница пећиначког Удружења
пољопривредних произвођача, првог
данајеу12насељаопштинеПећинци
прикупљено 560 килограма амбала
жноготпада.
–Акцијусакупљањапластичнеамба

лаже од средстава за заштиту биља,
наше удружење спроводи већ шест
година.Овегодинесмозбогопасности
одширењаинфекцијекоронавирусом,
амбалажни отпад сакупљали на кућ
ним адресама пољопривредника
нештокаснијенегопретходнихгодина,
па ми је посебно драго што су наши
пољопривредницистрпљивосакупља
ли отпад и чекали да акција крене.

Збогсамепроцедуренисмоуспелида
уједномдануприкупимоамбалажуод
пољопривредника у свих 15 насеља,
те ће тако акција бити настављена у

среду, 5. августа, у 9.00 часова, када
ћемопосетитипољопривреднепроиз
вођачеуСуботишту,ДоњемТоварнику
иБрестачу–реклајеПанић.
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Радовинакомплетнојреконструк
цији зграде Основне школе у
Карловчићу улазе у саму завр

шницу.Какојетокомобиласкарадова
председника Привременог органа
ОпштинеПећинцимрЖељкаТрбови
ћа информисао шеф градилишта
Милош Радисављевић, објекат би у
потпуноститребаодабудезавршени
усељендопочеткашколскегодине.
– Због пандемије смо имали про

блемасаиспорукомматеријала,али
сналазимо се и радови мањевише
теку како је и предвиђено. У оквиру
радованареконструкцијикомплетно

сузамењенесвеинсталације–водо
вод, грејање и канализација, као и
електроенергетске инсталације и
инсталацијеслабеструје.Објекатјеу
потпуности обновљен. Остали су
само зидови и темељи, а чак су и
деловитемељапоправљени–рекао
јеРадисављевић.
ПредседникТрбовићјенагласиода

јеуоквирупројектавредног90мили
она динара, објекат добио не само
потпуноновиизглед,већмујезначај
ноунапређенаифункционалност.
–Простор је токомреконструкције

узначајнојмериприлагођенпотреба

маученикаинаставног кадра.Угра
ђено је централно грејање на пелет
са котлом велике снаге, а утрошак
енергијећебитивишеструкосмањен
изолацијом и зидова, и таванског
простора. Школа је прилагођена и
особама са инвалидитетом, па су
таконасвимулазимаизграђенепри
ступнерампе,аопремљенисуитоа
летииприлагођенипотребамаособа
саинвалидитетом–изјавио јеТрбо
вићиподсетиодајеОсновнашкола
уКарловчићубилаујаколошемста
њу, јеруњудеценијаманијеозбиљ
нијеулагано.

Знат но уна пре ђе на
функ ци о нал ност објек та

Жртве не смеју бити заборављене
Традиционално одавање

поште палим борцима уДругом
светском рату и жртвама
фашистичког терора, поводом
сеоскеславе,ниовегодиненије
изостало у Карловчићу. Након
одржаног помена, 2. августа,
венац на споменик жртвама
народноослободилачког рата
положилисупредседникСавета
Месне заједнице Карловчић
Јован Деврња и члан Савета
МиланСтепановић.
Деврња је тимповодомрекао

да жртве које је наш народ
поднео у борби за слободу не
смеју бити заборављене, јер је
слободарскатрадицијанеотуђив
деосрпскогнационалногбића.
Збогмеразаштитеодширења

заразе, ове године, венац је
положен без присуства грађана
Карловчића и без културно
уметничкогпрограма.

ШКОЛА У КАРЛОВЧИЋУ
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Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“

Ново комби возило за
кори сни ке Днев ног борав ка

Председник Привременог органа
Општине Пећинци мр Жељко
Трбовић предао је у четвртак

директоркипећиначкогЦентразасоци
јални рад Биљани Јовичић кључеве
новогкомбивозиланамењеногкорисни
цимаДневногборавказадецуимладе
са сметњама у развоју у Суботишту.
Возилојенамењенопрвенственозапре
воздецеимладихсаинвалидитетом,а
по речима председника Трбовића, као
такво, у потпуности ће одговорити на
потребекорисникаДневногборавка.
–Упитању јесавременокомбивози

ло,којејеопремљеносарампомиауто
матскимногоступомрадилакшегуласка
иизласкаособасаинвалидитетом.Кли
матизовановозилопоседуједеветседи
шта, а посебан простор за особе са

колицима јеобезбеђендодатнимсигур
носнимпојасевима.Светозаједноомо
гућиће корисницима Дневног боравка
комфоранибезбедансвакодневнипре
воз од места становања до установе,
којидосаданисуимали,јерсусевозили
уаутомобилу којинијеприлагођеносо
бама са инвалидитетом – истакао је
Трбовић.
Каконам јерекладиректоркаЦентра

засоцијалнирадБиљанаЈовичић,пећи
начкалокалнасамоуправа јеидосада
обезбеђивала бесплатан превоз за све
кориснике Дневног боравка у Суботи
шту, али ново комби возило је корак
више у заједничкој константној бризи о
корисницима.
–Децићеовакавкомбивеомазначи

ти,јеруДневномборавкуимадецекоја

суслабопокретна,алиидецеимладих
са церебралном парализом, а вољу и
жељукојуониимајузаДневнимборав
компоказивали су управо тимешто су,
иакосуималиотежанеусловедоласкаи
одласка,свакодневнодолазилиуДнев
ни боравак. Стога сам данас посебно
срећнаизахвалнанашојлокалнојсамо
управи на подршци и разумевању –
реклајеЈовичић.
Укупнавредностновогвозилајечети

ри и по милиона динара. Средства у
износуодтримилионаиосамстохиља
да добијена су од Кабинета министра
безпортфељазадуженогзадемографи
јуипопулационуполитику,док јепрео
сталих675хиљададинараобезбедила
Општина Пећинци из буџетских сред
става.

Ситуација стабилна, 
али вирус и даље 
присутан
Накондесетакданабезновихслуча

јева инфекције коронавирусом, у
општини Пећинци је крајем протекле
недеље потврђено три нова случаја
заразевирусомКовид19.
У Штабу за ванредне ситуације

општинеПећинцикажудајеепидеми
олошкаситуацијастабилнаидапошто
вање прописаних мера заштите даје
резултате, алида новопотврђени слу
чајеви показују да је вирусна терито
ријиовеопштинеидаљеприсутан,те
дајенеопходноидаљесепридржава
тисвихпрописанихмеразаспречава
њеширењазаразе.

За без бед ни ји сао бра ћај
Савет Месне заједнице Брестач

реализовао јеакцијупрскањахерби
цидима дела путног појаса на путу
Брестач – Суботиште, са којег су
почетком јуна уклоњени трњаци и
жбуње.КаконамјерекаочланСавета
Бранислав Ковачевић, прскање је
било неопходно како се уклоњено
растиње не би поново развило из
корена.
– Сада је најважније да се спречи

поновнирасттрњака,којибиунаред
ном периоду опет ометали кошење
путнихпојасева,пабисмозанеколи
когодинапоновобилиуситуацијида
нампутнипојасевиобрастуутрњаке.
Јавнокомуналнопредузеће„Сава“је
обезбедило потребне хербициде, а

мисмосесамиорганизовалиииспр
скалипутнипојас.Натајначинћемо
обезбедитидаиунареднимгодинама
имамопрегледнијиибезбеднијисао
браћајнаовојдеониципута–рекаоје
Ковачевић.
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ЦРВЕ НИ КРСТ ШИД

Добро вољ ни дава о ци
актив ни и током епи де ми је

Уорганизацији Црвеног
крста Шид и Завода
за трансфузију крви

Војводине,ууторак,28. јула
одржана је девета овогоди
шња акција добровољног
давања крви.Иако је акција
спроведена за време траја
ња епидемије коронавиру
са, према речима Душице
Полетан, секретараЦрвеног
крста, одзив је био добар.
Акцијисеодазвало90потен

цијалнихдавалаца,ањих65
је дало драгоцену течност.
Посебно је потребно истаћи
дасу23женедалекрв.
–Свемере превенције су

примењене, одзив је велик
и захваљујем свима који су
дошли. Одазвало се мно
го нових давалаца крви, а
тај број је преко тридесет.
Желим да истакнем да је
наш апел даваоцима крви
за потребну нулту негатив

ну групу уродио плодом.
Људисусеодазвалиитако
смо помогли неком из наше
општине – рекла је Душица
Полетан.
Због примењених мера

превенцијеакција је трајала
нештодуженегоштојеуоби
чајено, што бројне даваоце
није спречило да стрпљиво
чекају у реду и још једном
покажухуманостнаделу.

Д. Попов
Души ца Поле тан

Акци ја добровољног давања крви

Осва нуо нови мурал у Инђи ји
На позив Удружења „Грађанин“,

уметнициЈеленаБодрожићиМак
симКадијевићосликалисувелику

бетонску жардињеру у парку Краљице
МаријеублизиниЖелезничкестаницеу
Инђији.Засвеганеколикосати,традици
оналним мотивима из Србије, попут
шарасанароднихношњи,опанака,јабу
каибожура,оплемењенјепросторкоји
је годинамабионеприметани без неке
посебне функције. Средства којима је
финансиран материјал за осликавање
прикупило је Удружење „Грађанин“ у
сарадњи са бројним донаторима. Како
кажу, уметници су имали сву креативну
слободуизадовољнисукрајњимпроиз
водом.
–Велико језадовољствоучествовати

уакцијамакојеимају зациљунапређе
ње окружења у којем живимо, па и на
овај, визуелни начин. Сматрам да је
одговорностнасвакомеоднасдаучини
штаможе,штауме,атакодолазимодо
заједнице која је функционална и поје
динца који не чека опомену да би се
залагаозасвојеокружење.Ово јебила
једнамала,симболичнаакција,каопод
сетник да свако од нас може нешто да
учини.Колегаијаимамосличанликовни

израз, те је и мурал урађен попут илу
страције,чистихлинијаисведеногколо
рита – објаснила је Јелена Бодрожић,
инђијскауметница.
ИнђијскоУдружење„Грађанин“упрет

ходном периоду учествовало је у низу

различитихакција,азахваљујућињихо
вомзалагањуи талентунеколикоумет
никаизовогграда,улицеовогсремског
града красе и мурали Николе Тесле,
доктора Миодрага Лазића и Михајла
Пупина. М. Ђ.

Јеле на Бодро жић и Мак сим Кади је вић, умет ни ци
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ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Поче ла енер гет ска сана ци ја 
објек та „Чаро ли ја“
Крајемјулапочелисурадо

ви на енергетској сана
цији објекта „Чаролија“ у

Иригу, а средства за њихову
реализацијусуобезбеђенаод
Управе за капитална улагања
АПВојводинеиизбуџетаири
шкеОпштине.
– До почетка нове школ

ске године овај наш објекат
ће бити у новом руху, а деца
и запослени ће имати боље
услове за боравак и васпит
нообразовни рад. Морам да
истакнем да на овом објек

ту у Иригу, од изградње, није
извршена никаква енергетска
санација. Управо зато ће се,
реализацијом ове инвестици
је,саниратиузрочницигубитка
топлоте,штоћедовестиидо
рационалнепотрошњеенерге
ната–реклајезанашеновине
Јелена Видановић, директор
каДУ„Дечијарадост“.
Из ове иришке дечје уста

новестижеивестдасумали
шани из подручног одељења
у Јаску учествовали у онлајн
ликовнолитерарном конкур
су под називом „Чудесног ли
створа на дну мора“. Реч је
о конкурсу који се налази на
интернет страници „Луткољу
бицаАнита“,асвојимрадови
ма су се представили Вељко
Аврамовић,ЛенкаАврамовић,

Јована Јоцић, Милица Оро
лицки и Милица Неглић, док
је менторваспитачица била
Ивана Павловић. Цртежи
представљају чудесног ство
ранаднуморакоји једечјом
маштомобликованиобојен,а
попропозицијама,узцртежје
биопотребаникратакопистог
створаунеколикореченица.

С. Џаку ла

Радо ви на енер гет ској сана ци ји објек та „Чаро ли ја“

Јеле на Вида но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ИРИГ МОЈ ГРАД“

Про јек ат „Your Job“
Регионални проје

кат,,Your Job“ финанси
ра Аустријска развојна

агенција и Каритас Аустрије,
докгаКаритасСрбије,зајед
но са Каритасом Београд
ске надбискупије, Каритасом
Зрењанина и Бискупијским
КаритасомСремареализујеу
триграда:Алексинцу,Зрења
нинуиРуми.
Речјеотрогодишњемпро

јектукојитраједо2022.годи
не,ауоквируњегајеобухва
ћено укупно 800 младих из
Србије од којих су половина
жене. Циљ овог пројекта је
повећањезапосленостимла
дихкрозњиховооснаживање
заизлазакнатржиштерада,
развијање способности за
проналажење посла, али и
већа спремност послодава
цадаукључемладеупосао.
Корисниципројектасумлади
до30 година, каотежезапо
шљива категорија, поготово
оникојисудужевременеза

послени, корисници социјал
не помоћи, млади са инва
лидитетом... Младима ће се
кроз овај пројекат омогућити
да стекну компетенције за
тржиште рада, да похађају
курсеве,имајуплаћенуструч
нупраксу,каоидаконкуришу
за грантове за започињање
сопственогпосла.

Тренутно је отворен други
позивзаподношењепријава
заучешћенаконкурсузабес
повратне грантове у оквиру
пројекта „Your Job“ замладе
са територија румске и ири
шке општине, као и околних
места.
Више информација заин

тересовани могу пронаћи

на caritassrem.rs, а  са ове
интернетстранице могу се
преузетинеопходнадокумен
тазаподношењепријава.Рок
за подношењепријава је 10.
септембар.
Од почетка јула пројекат

је проширен и на иришку
општину где су потписани
меморандуми о сарадњи са
Удружењем„Иригмојград“и
организацијом„Развојницен
тарВојводине“.
– Овим проширењем и

млади из Ирига ће моћи да
се економски оснаже и кроз
обуке, стажирање и програ
ме самозапошљавања уве
ћају своју конкурентност на
тржишту рада – каже Срђан
БудимчићизУдружења„Ириг
мојград“.
Сви заинтересовани могу

више информација добити
и од саветнице Лидие Ирга
путем имејладресе lidia.
irga@caritassrem.rs.

С. Џаку ла

Лидиа Ирга и Срђан Будим чић
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Асфал ти ра ње
три ули це у Јаску

Јазачани су добили нови асфалт
у три улице у којима је претход
нибиоутоликолошемстању,да

саобраћајнијемогаонормалнодасе
одвија.Наиме,улицеунасељуЈазак
асфалтиране су пре више од чети
ри деценије, а због карактеристика
теренаупојединим је коловозпотпу
ноуништен.Унајгоремстањусубиле
управотриулицечијејеасфалтирање
завршено: Пинкијева улица у дужи
ниод652метра,улицаизмеђуБраће
МунџићиЗмајЈовинеудужиниод301
метра и улица између Фрушкогорске
иЗмајЈовине, која јеасфалтиранау
дужиниод567метара.
Дакле,Јазачанисудобилиједанипо

километарновоасфалтираногколово
за.Вредностпоменутихрадовајеоко
28,8милионадинара,афинансирала
ихјеУправазакапиталнаулагањаАП
Војводине. Радови на асфалтирању
почелису8.јуна,азавршенисуупла
нираномроку,почеткомавгуста.
–Тетриулицесунајвишепропале

икрозњихсенијемоглопроћиколи
ма. Реч је о стрмим улицама које је

било неопходно асфалтирати да би
они којиживеуњимамоглидоћидо
центра села. Сада је у тим улицама
саобраћај безбедан. Реализацијом
овогпројектапостиглисмовишекори
снихефеката.Пресвега,обезбеђена
је квалитетнија веза овог насељеног
места са локалним путем Врдник –
Јазак и Јазак –МалаРемета, а пре
коглавнесаобраћајнице,Улицецара
Уроша,насељесеповезујесалокал
ним путем Јазак – Рума и државним
путемдругогредабр.10 којиопшти
ну Ириг повезује са Румом и Срем
скомМитровицом– кажепредседник
ОпштинеСтеванКазимировићидода
једајетодоброизатуризам,којије
свеприсутнијиуЈаску.
СтеванКазимировићјеподсетиода

је локална самоуправафинансирала
реконструкцију три улице 2014. годи
не, од укупно десет, колико их има у
Јаску,док је зарехабилитацијупрео
сталих улица урађена потребна про
јектнотехничкадокументација.

С. Џаку ла

Рани ји изглед јед не од ули ца

Асфал ти ра не ули це у Јаску

Медијски пројекат „У средишту пажње:
Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

Милан Милић

ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Завр ше но
при ку пља ње
пести цид ног отпа да
Прикупљање пестицидног отпада

на територији Сремске Митровице је
приведено крају. Акцију је реализова
ла Пољопривредна стручна служба у
сарадњисаГрадскомуправомзапољо
привреду и заштиту животне средине,
Агенцијом за рурални развој града и
овлашћенимоператерима.Сакупљање
амбалаже пестицидних средстава тј.
амбалажноготпадаодржанајеујулу.
Каоносиоципославеомасмозадо

вољн, јер смо већшесту годину, успе
шнозавршилиприкупљањеамбалажног
отпада од пестицида. Прошле године
у акцији је учествовало 163 газдин
ства и прикупљено је 2.770 килограма
отпада. Ове године је било укључено
176 газдинстава са територије Срем
ске Митровице, а прикупљено је 3100
килограма пестицидног отпада.  Тако
ђе,акцијунебисмомоглидаизведемо
безпољопривреднихпроизвођача,који
су сачекали до краја јула да предају

свој амбалажни отпад, нити без подр
шкелокалнесамоуправеиАгенцијеза
руралниразвој.Убрзопочињемосапри
купљањемамбалажноготпаданатери
торијиопштинеПећинци.Највишеовог
отпадајеприкупљеноинајвишегаздин
ставасеукључилоуместимаМанђелос
иМартинци, рекао јеМиланМилићиз
Пољопривреднестручнеслужбе.
Он је том приликом додао да ће се

нареднегодинеуоквируовеакцијејош
вишерадитинамаркетингу,упознавању
пољопривреднихпроизвођачаоважно
стиприкупљањаамбалажноготпада.
Какобисеподигласвестозначајуи

ефекту адекватног збрињавања овог
отпада, као и о претварању опасног у
мањеопасанинеопасанотпад,ового
дишњојакцијисеприкључиоиРурални
центар „Сова“, представник цивилног
сектора,којијеобезбедиоинформатив
нелеткеикратакпромофилмопотреби
ивишеструкомзначајуправилногупра
вљања пестицидним отпадом. Промо
тивну кампању је финансирало Мини
старствопољопривреде.

З. Попо вић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Усво је ни изве шта ји јав них 
пред у зе ћа и уста но ва кул ту ре
На седници Општинског већа у

Руми, која је одржана 29. јула
телефонским путем, прихваћен

је извештај о раду ЈП „Водовод“, као
иКултурногцентра„БранаЦрнчевић“
иГрадскебиблиотеке„АтанасијеСтој
ковић“.
ПремаизвештајуКултурногцентра,

минулагодинајебилауспешна,буду
ћидајенастављентрендрастаброја
посетилаца програма које организује
оваустановакултуре,крозпозоришну
делатност, музички, ликовни, филм
ски и културноуметнички програм.
Ове програме је видело око 50.000
посетилаца.Упротеклојгодиниљуби
тељи позоришта су могли погледати
13представаито јеиучинило7.080
посетилаца. Поменимо неке: „Петри
јинвенац“,„ХотелСлободанпромет“,
„Љубавдогроба“,„Тешкојерећизбо
гом“, „Под жрвњем“, „Флорентински

шешир“,„Вратодстакла“,„УјкаВања“
идруге.Кадајеречофилмскомпро
граму,реализованесу422пројекције
са 7.340 посетилаца. Музички про
грам, поготово „Чај у осам“, такође
има своју верну публику. Културни
центар је организовао и два велика
концерта„Југрупе“игрупе„ВанГог“,
каоигодишњеконцерте,хуманитарне
концерте, обележавање Дана општи
не, Светосавску академију и још низ
другихпрограма.
Много активности имала је и Град

скабиблиотека,абројчлановајеуве
ћан за 430. На крају прошле године,
Градска библиотека је имала 12.662
члана,одтога2.550суактивничита
оци који су прочитали 55.285 насло
ва – чак 20.000 више него претход
не године. У овој библиотеци има
70.125 наслова, што се процењује
као довољно за потребе читалаца у

румској општини. Такође, набављено
је 1.665нових књига. Градскабибли
отека „Атанасије Стојковић“ је орга
низовала 48 програма. Међу њима,
највишејебилопредстављањанових
књига,потомкњижевнихвечериитри
бина,чимесесврсталамеђунајактив
нијебиблиотекеуСрбији.Тепрограме
јевиделооко5.000посетилаца.Орга
низованисуиДанисловенскеписме
ности и културе, Књижевна колонија,
ареализован јеиосмиконкурс „Ата
насије Стојковић“ за најбољи први
роман, као и део програма у оквиру
Културног лета. Градска библиотека
себавилаииздаваштвомииздато је
шестновихнаслова.
Наовојседницидата јесагласност

на измене плана јавних набавки
Општинске управе, Општинског пра
вобранилаштва као и председника
Општине. С. Џаку ла

НИКИН ЦИ

Тести ра на нова пушка,
при су ство вао мини стар Вулин
БојевомгађањууНикин

цима, у Центру за
испитивање наору

жања и војне опреме, на
којем је тестирана новоуве
дена аутоматска модулар
на пушка 6,5/7,62 мм, коју
производи„Заставаоружје“,
присуствовао је иминистар
одбранеАлександарВулин.
Бојево гађење јеодржано

2.августа,аминистарВулин
је томприликомистакаода
је процес осавремењивања
и увођења нових средстава
наоружања у Војску Србије
непрекиданпроцес.
Истакао је да овакав тип

пушкенемајунимноговеће
ибогатијеармијенегоштоје
наша.
– Модуларна пушка је

постала део нашег нао
ружања, припадници 41.
пешадијског батаљона већ
вежбајусањомипоказујуда
сунашиконструкториуради
лиизузетанпосао–истакао
је министар одбране Алек
сандарВулин.
У Никинцима је приказа

но и како се употребљава

оклопно возило пешади
је „Милош“ 4х4. Министар
Вулин је најавио и даље
опремањеВојскеСрбије.
–Тоћебити велико поја

чање за припаднике наших
специјалнихјединицаипока

зује да наши конструктори
могудасеносесасветском
конкуренцијом. Процес оса
времењивања,обучавањаи
опремања Војске Србије се
наставља.Ми смонеутрал
на земља, нећемо се свр

стати ни уз један блок, али
да би то било могуће и да
бисмомоглисамосталнода
доносимо одлуке, морамо
даимамоовакоопремљену
војску – указао је министар
Вулин. С. Џ.

Боје во гађа ње у Никин ци ма / фото: Мини стар ство одбра не/
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СЕД НИ ЦА БЕО ЧИН СКОГ ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Усво јен изве штај
о реа ли за ци ји буџе та
Увеликој сали Скуп

штине општине Бео
чин,30.јулајеодржана

седница Општинског већа,
коју је водио председник
Општинскогвећаиопштине
Беочин,МитарМилинковић.
Седници су, поред чланова
већа,присуствовалиипред
ставници других руководе
ћих структура општине као
иизвестиоцизадостављене
предлоге одлука и решења
по тачкама дневног реда.
Надневномредубилоје12
тачака, а разматрани су и
усвајани: извештај о извр
шењу буџета општине Бео
чинзапероидод1. јануара
до 30. јуна текуће године и
предлог решења о прихва
тању извештаја о изврше

њу буџета општине Беочин
за исти временски период.
Наседницисуразматрании
усвојени и предлог закључ
ка комисије за спровођење
поступкаотуђењаидавања
узакупграђевинскогземљи
шта у јавној својини као и
решења о отуђењу грађе
винског земљишта донета
наосновурасписаногЈавног
огласаиспроведеног јавног
надметања–лицитације.На
седницисупремаутврђеном
дневномредуразматранаи
друга питања, као и молбе
изахтевиграђанавезаниза
решавање њихових личних
тренутних потреба и ситу
ација у којимасеналазеиз
доменанадлежностииодлу
чивањаопштинскогвећа.

Митар Милинковић

Сред ства црква ма
и вер ским зајед ни ца ма

ОпштинаБеочинје,наосновурасписаногјавногконкур
са,доделиласредствазафинанисрањеисуфинанисра
њецркаваиверскихзаједницазатекућугодину.Речјео
средствимауизносуод3,1милиондинара.Овегодине,
средствасудодељена следећимносиоцимаодобрених
пројеката:СрпскаПравославнацрквенаопштинаБеочин
(Храм Св. Василија Острошког), Сријемска бискупија
Петроварадин(РимокатоличкижупниуредСветеБарба
ра,Беочин),Меџлис,(Исламсказаједница,Беочин),Срп
скаПравославнацрквенаопштинаЧеревић (ХрамСве
тогСаве,Черевић),СрпскаПравославнаопштинаБео
чин,БеочинселоиСрпскаПравославнацрквенаопшти
на Сусек. У уторак, 27. јула председник Скупштине
општине Беочин Зоран Стокућа и Драган Глигорић,
руководилацОдељењазабуџетифинансије,уручилису
одлукеиуговореододељенимсредствимасвештеници
ма Мирку Мишановићу (Српска Православна црквена
општинаЧеревић,ХрамСветогСаве,Черевић), Мирку
Маријанцу (СрпскаПравославнацрквенаопштинаБео
чин,ХрамСв.ВасилијаОстрошког)иНемењиТеофило
вићу(СрпскаПравославнацрквенаопштинаСусек).

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Про гла ше на
ван ред на ситу а ци ја

Бео чин ски Штаб за ван
ред не ситу а ци је је 30. јула 
на осно ву про це не ризи ка 
и оче ки ва ног даљег раз
во ја ситу а ци је у вези са 
епи де ми јом виру са коро
на про гла сио ван ред ну 
ситу а ци ју у тој општи
ни. Како би се спре чи ло 
шире ње епи де ми је коро
навиру са, донет је низ 
мера, који ма се забра њу је 
оку пља ње у затво ре ном 
и отво ре ном про сто ру за 
више од пет осо ба, а ако 
то није могу ће, потреб
но је обез бе ди ти физич ку 
дис тан цу од два метра, 
уз одго ва ра ју ће мере 
лич не зашти те.  У јав ним 
пар ко ви ма и игра ли шти
ма, као и током вежба ња 
на отво ре ном про сто ру, 
дозво ље но је оку пља ње 
до пет лица, уз одго ва ра
ју ће мере лич не зашти те. У 
свим затво ре ним про сто
ри ма оба ве зно је ноше ње 
заштит них маски и пошто
ва ње физич ке дис тан це 
од два метра. Забра ње но 
је орга ни зо ва ње све ча но
сти, спорт ских и дру гих 
мани фе ста ци ја забав ног 

карак те ра. Рад но вре ме 
уго сти тељ ских обје ка та, 
који има ју лет њу башту је 
до 23.00 часа, а у затво
ре ном делу, ови објек
ти сво ју делат ност могу 
оба вља ти до 21.00 час. 
Тако ђе, рад но вре ме свих 
кафи ћа и ресто ра на, који 
нема ју лет њу башту, јесте 
до 21.00 сат. За јед ним сто
лом не може седе ти више 
од јед не осо бе, осим у 
слу ча ју када је реч о роди
те љи ма са мало лет ном 
децом или осо ба ма које 
живе у истом дома ћин
ству. У основ ним шко ла ма 
се одла жу сва оку пља ња, 
а при јем ни испи ти ће се 
орга ни зо ва ти уз при ме ну 
мера лич не зашти те. Мере 
зашти те се мора ју спро во
ди ти у козме тич ким и фри
зер ским сало ни ма, тере
та на ма, фит нес цен три ма, 
сало ни ма лепо те, као и у 
вер ским објек ти ма, док је 
стам бе не згра де потреб но 
јед ном днев но дез ин фи
ко ва ти. Јав не повр ши не и 
ули це ће се чешће дез ин
фи ко ва ти, што је у над ле
жно сти ЈКП „Бео чин“.
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СИМА КОВАЧЕВИЋ ИЗ СУСЕКА ПРАВИ КОЗЈИ СИР

Прави сусечки специјалитет
Најважније, посебно код 

сирева од некуваног
млека, јесте хигијена муже. 

Ако на кришки сира
приметите неправилну 

структуру, неједнаке
рупице, онда се може 

закључити да има
бактерија. С друге стране, 

при прављењу сира,
веома важно је знати када 

да се извади из сурутке. 
То се стиче искуством.

Ја сад тачно знам прави 
тренутак за сваки

од сирева, каже
Сима Ковачевић

СимаКовачевићизСусекасевећ
петгодинабавиузгојемкоза.На
свом имању прави козји сир и

досадајеуспеоданаправичакдесет
врста тог специјалитета. Како и сам
каже,сточарствомсусеуњеговојпо
родицибавилијошоддавнина.
Углавномсусекоднасдржалекра

ве, а ја сам први у породици који уз
гајакозе.Одлучиосамсенатопрепет
година, због тржишта и откупне цене
крављегмлека.Каоикодкрава,икод
козаимамногопосла,алисе,напри
мер,моженаћималиодморупериоду
одновембрадомартакадасекозене
музузбог јарења.Такође,укозарству
немавеликихоткупљивача,којидикти
рајуценумлекакаокодкрава,штоје
предност,кажеСима.

Ондодаједакозарствокоднасније
толикопопуларно.Разлогтомејешто
је узгој коза забрањен после Другог
светског рата, али и предрасуде да
производи од козјег млека имају “чу
дан”шмек.
Једноставно,сирмораиматинеки

својукусиморабитидругачијиодкра
вљег. На крају крајева, у питању су
дверазличитеврстемлека.Козјемле
ко је другачије од крављег по својој
структури.Разликује се и по проценту
масноће. Масноћа млека наших коза
секрећеод3,8до4,6процента.Козар
ствоунашојземљисеполакопоново
обнавља,ауплану једасеуСусеку
формира козарскомлечна задруга,
која ће за почетак укључивати  чети
рипородицекојесебавекозарством:

из Нове Гајдобре, Ветерника, Футога
имојупородицу,наравно.Тоћебити
друга задруга таквог типауСрбији, а
прва у Војводини. Требало је већ да
буде отворена, али нас је епидемија
омела,објашњаванашсаговорник.
Сима је прво почео да гаји седам

козадабивременомповећаваоброј.
Овегодинеимам150коза.Најпре

самимаоалпине,садаимамисанску
и балканску козу. Укрштам расе како
бихимаонајбољукозукојаћедавати
најквалитетније млеко. Иначе, наше
козеодлазенаиспашунасусечкипа
шњак,којисеналазиублизининашег
газдинства.Стога,могурећидајенаш
сир органски, од чистог козјег млека,
кажеСима.
Оннаводида језадовољантржиш

Сима Кова че вић

Сима је за пет годи на напра вио 10 врста козјег сира Спе ци ја ли те ти поро ди це Кова че вић
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темипродајом.
 У принципу, каква је куповна моћ

људи,таквајеипродаја.Биосамскеп
тичан када је почела епидемија ко
ронавируса, али продаја иде сасвим
солидноисвејевишељудикојижеле
дакупекозјисир.Углавномпродајемо
унашемгаздинствуилипутемфејсбук
странице ,,Радионица козјег сира Ко
вачевић”.ПеткомодлазимуНовиСад
идостављамнарученесиревеизадо
вољансамзасада.Учествоваосамна
различитим гастрономским манифес
тацијама,каоштоје„Новосадскиноћ
ни базар“, „Куленијада“, „Сланинија
да“,говориСима.
Главни“мајстор“управљењусираје

управоСима,докњеговаженаитроје
деце помажу у осталим пословима.
Најпрејепочеодаправисироднеку
ваногмлека.
Речјеостаројтехнологијисирења

сира.Такавје,напримерсир,којисе
зовемладакришка.Он јесирзасва

кидан, хајде такода кажем.Потпуно
јенеутралан.Правимикремсир,који
семаженахлеб,каоирикоту.Одове
годинесамзбогпотражњенатржишту
почеодаправимисиревеодкуваног
млека.Имамоупонудисиревесаме
шавиномзачинаодрузмарина,мајчи
не душице и оригана, сир са љутом
паприком, белим луком. Планирам
иданаправимсирсасушенимпара
дајзом.Недавносамнаправиоисириз
црногвина.Онјеспољацрн,аунутра
бео и за сада је најскупљи у понуди.
Нашисиреви коштајуод600до2000
динара за килограм, а цена зависи
од процеса производње, објашњава
Сима,којидодаједанајвишеинтере
совањаимазамладиикремсир.
Сима Ковачевић истиче да за пра

вљењекозјегсиранемапосебногре
цепта,већда јепотребноумеће,које
сестичеискуством.
Најважније,посебнокодсиреваод

некуваногмлека, јестехигијенамуже.

Аконакришкисираприметитенепра
вилну структуру, неједнаке рупице,
онда семоже закључитидаимабак
терија.Сдругестране,приправљењу
сира, веома важно је знати када да
сеизвадиизсурутке.Тосестичеис
куством.Јасадтачноправитренутак
за сваки од сирева. Такође, веома
су ми значили и савети покојне про
фесорке Анке Поповић са Пољопри
вредногфакултета,којајебилаврсни
стручњак,кажеСима.
Породица Ковачевић жели да овај

посаоразвијекакобиједногданамог
лидаживеодтога.
Иаковећпетгодинаправимосире

веисадаимамочак10врста,мисмо
ипак јошувекнапочетку.Потребно је
још много труда и рада да бисмо се
развили.Надамседаћемовременом
успети да направимо бренд од овог
посла,завршаваразговорСимаКова
чевић.

З. Попо вић

Козе на сусеч ком пашњаку

Сима је ове годи не напра вио сир из вина



18 5. AVGUST 2020.  M NOVINE ОПШТИНА БЕОЧИН

УЖИ ВА ЊЕ У ЛЕТ ЊИМ ДАНИ МА У БЕОЧИНУ

На лепом плавом Дунаву
Правилетњидани, који су насту

пиликрајемјула,позивајунасда
серасхладимонабројнимкупа

лиштимауСрему.Поредпонудемно
гобројних комплекса базена и Саве,
близунамјеиДунав.ЕкипаМновина
посетила је градску плажу у Беочину
31.јулаиможесерећидајетоправи
туристички потенцијал којим се Бео
чинцимогупоносити.Аутомобиломод
СремскеМитровицедобеочинскепла
же потребно је око 40минута вожње.
Ова плажа је прави драгуљ одмора.
Налази се ушушкана изван града на

деснојобалиДунаваинудиуживањеи
праву релаксацију. Позната је под
називом„кодКараша“,јерсеублизини
налазиистоимениресторан.Погледса
плажесепружанапрелепубеочинску
аду и суседно место Футог. Плажа је
прилично уређена, има свлачионице,
тушевеиигралиштезадецу.Простра
на је и пешчана и сигурно може да
прими око хиљаду купача. Поред
пешчаногдела,доступнајеитравната
површина. Хлада, додуше, нема, али
семожепонетисунцобранилизакло
нитиухладуресторана„Караш“.

Купа чи, које смо зате кли 
на пла жи вре лог јул ског 

дана, кажу да се често 
могу виде ти и пеца ро ши, 
а да током викен да буде 
вели ки број посе ти ла ца, 

како из Бео чи на, тако и из 
Новог Сада, Срем ске 

Митро ви це и дру гих обли
жњих места. Како су нам 

рекли, вода ове годи не 
није баш нај чи сти ја, као 

што је то било прет ход них 
сезо на, али добро дође за 

рас хла ђе ње у вре лим 
дани ма, а посеб но у доба 
епи де ми је коро навиру са, 

када су путо ва ња махом 
отка за на. Од коро не, кажу 
нема боја зни, јер је пла жа 
вео ма вели ка и про стра на 
па за сва ког има места да 

напра ви про пи са ну дис
тан цу од два метра

Град ска пла жа у Бео чи ну

Хлад се може потра жи ти у башти ресто ра на „Караш“
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Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.

Купачи, које смо затекли на плажи
врелог јулскогдана,кажудасечесто
могу видети и пецароши, а да током
викендабудевеликибројпосетилаца,
какоизБеочина,такоиизНовогСада,
Сремске Митровице и других обли
жњихместа.Какосунамрекли,вода
ове године није баш најчистија, као
штојетобилопретходнихсезона,али
добро дође за расхлађење у врелим
данима, а посебно у доба епидемије
коронавируса, када су путовања
махомотказана.Одкороне,кажунема
бојазни, јер је плажа веома велика и
пространапа за свакогимаместада
направи прописану дистанцу од два
метра.Наплажидолазеимлађииста
рији. Поред купача, чести гости на
Дунаву су и лабудови, које мештани
хране и сматрају својим „кућним
љубимцима“,аискелајеблизу,пако
жели,можедапроверикаквајеиоба
лауФутогу.Једномречју,уживанција
засвакога.
Уресторану„Караш“,можесепопи

типићеилиуживатиунекомодспеци
јалитета,аљубазноособљећеучини
тидасеосећатекаокодкућеиужива
те.Немабуке, прегласнемузике, све
јелаганоимирно.
Одмахпоредплаже,налазисеидео

којијемирнији,окруженшумомтопола
итуузпрвезракесунцатрадиционал
нодолазекампери.Тојеправоместо
даселетопроведе,уживајућиумиру
итишини.Какосунамрекликампери,
које смо затекли, овај део плаже из
године у годину привлачи све већи
број посетилаца због своје лепоте и
уређености.
Једанодпосетилаца,којегсмозате

клијеиБеочинацСелимирМитровић,
којиовегодинепрвипуткампује.Како
каже,ублизиниградскеплажејеимао
викендицу,којујепродао,алијеубрзо
увидеодамуборавакуприродиите
каконедостаје.
 Одлучио да купим кампкућицу и

дођемовдесапородицом.Јер,викен
дицазахтеваодржавање,тојевелики

посаозаменеисупругу.Оваконамје
лепшеиједноставније.Иначе,живимо
у стану и право да вам кажем нема
уживања и одмора у та четири зида.
Овако,дођемсасупругомиунукоми
уживамоиграмокарте,пецамо,пече
мо роштиљ. Не купамо се јер вода
баш није најчистија. Некада су реке
биле много чистије, и могла се вода
чак из њих пити, сада је другачије.
Нијетопроблемсамокоднас,већсву
даусвету.Али,добродођеитошто
можемолеподауживамоуовојшуми.
Међутим, по мојим информацијама,
оветополесунамењенеследећегоди
незасечу.Надамседадотоганеће
доћиданеизгубимоовајрајихладо
вину.Честонам„угосте“дођуилабу
дови, које хранимо ми са беочинске
странеиФутожани.Иначе,уБаношто
ру постоји стационар, и ту презиме.
Викендомовдебудемногољудиисви
заједноуживамо,завршаваСелимир.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Одлу чио да купим кампкући цу и дођем овде са поро
ди цом. Јер, викен ди ца зах те ва одр жа ва ње, то је вели ки 
посао за мене и супру гу. Ова ко нам је леп ше и јед но
став ни је. Ина че, живи мо у ста ну и пра во да вам кажем 
нема ужи ва ња и одмо ра у та чети ри зида. Ова ко, дођем 
са супру гом и уну ком и ужи ва мо игра мо кар те, пеца мо, 
пече мо роштиљ, каже Сели мир Митро вић, који кам пу је 
у бли зи ни град ске пла же

Сели мир Митро вић

У про ду жет ку пла же се нала зи кам пер ски део
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КУПА ЛИ ШНА СЕЗО НА У ТОКУ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ КОРО НАВИРУ СА У СРЕМУ

Поје ди ни базе ни затво ре ни,
на оста лим купа ли шти ма 
потре бан опрез

Иакојелетокалендарскипочело
још20. јуна, прави летњидани
су ипак наступили крајем јула.

Ове године због епидемије вируса
корона,реткокоћеиматиприликуда
оденамореијединиспасодтропских
дана јесубазени, језераиреке,којих
широмСрема немањка.Међутим, и
тутребабитиопрезанипридржавати

сепревентивнихмерапротивширења
епидемије коронавируса.УСрему је
већинабазениотвореназакупаче,уз
поштовањесвихмеразаштитепротив
ширењаепидемије ковида19.Најва
жније је да се на свим купалиштима
отвореним за посетиоце, било да је
речорекама,језеримаилибазенима,
водирачунаомерамапревенције.

Троп ски дани оку пи ли већи број купа ча на „Бри о ни ма“ 

Град ски базен за сада затво рен (пре у зе то са сај та ПСЦ „Пин ки“)

С обзи ром на акту ел ну 
епи де ми ју виру сакоро

на, редов но се дез ин фи
ку је купа ли шни део, деч

ја игра ли шта, као и сви 
моби ли ја ри. Тако ђе, сва

ке неде ље се ради ана
ли за ква ли те та сав ске 

воде, коју редов но истак
не мо. Иако је вода бак те

ри о ло шки исправ на, 
савет је да се увек после 

купа ња исту ши ра, а да се 
посте пе но рас хла ђу је 

при ула ску у воду, каза ла 
је Тама ра Мил ко вић, 

порт па рол ка ЈКП „Кому
на ли је“
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ГрадскаплажауСремскојМитрови
ци,познатапоназиву „Бриони“, јесте
најпопуларније купалиште. Сваког
летаокупљавеликибројпосетилаца,
који поред купања у Сави, могу да
уживају у различитим садржајима
прилагођенимодраслимаидеци.Јав
нокомуналнопредузеће„Комуналије“
свакегодинесебринедаплажабуде
уређена и безбедна. Иако је купали
шна званично почела још 10. јуна,
сада је приметан већи број купача,
када су наступили прави тропски
дани.Понудајеразнолика,тусудечја
игралишта, теретана на отвореном,
спортски терени, као и велики број
угоститељскихобјеката.
–Плажа јекаоисваке годинеуре

ђенапонајвишимстандардима.Сма
трамода је то јединственаоаза, коју
малибројградоваимаитосапотпуно
бесплатнимсадржајима.Заовукупа
лишну сезону су замењени тушевии
уређен је тоалет.Собзиромнаакту
елнуепидемијувирусакорона,редов
но се дезинфикује купалишни део,
дечјаигралишта,каоисвимобилија
ри. Такође, сваке недеље се ради
анализа квалитета савске воде, коју
редовноистакнемо.Иакојеводабак
териолошкиисправна, савет је да се
увекпослекупањаистушира,адасе

постепено расхлађује при уласку у
воду,кажеТамараМилковић,портпа
ролкаЈКП„Комуналије“.
Наплажијесвакогданаод8.00до

20.00 часова присутна спасилачка
службасапетспасилаца,екипахитне
помоћиидежурнилекар.
Поред Саве, Митровчани се могу

расхладити и на градском базену
затвореног типа, који се налази у
склопу ПСЦ „Пинки“. Према речима
сарадника за спорт у ПСЦ „Пинки“
Александра Гавриловића, базен је
привременозатворенод14.јула,када
је проглашена ванредна ситуација у
СремскојМитровици.
–Базенјебиоотвореннаконукида

ња ванредног стања. Радио је нор
малносаповећаниммерамазаштите.
Прилагодили смо рад тим условима,
све хигијенскотехничке мере су
подигнутенанајвишиниво.Све јето
функционисалододанакадајеуведе
на ванредна ситуација у Сремској
Митровици.Базенјетадазатворенза
посетиоцеидодаљњегнећерадити.

Бор ко вач ко језе ро

Алек сан дар Гаври ло вић

Алек сан дар Бун да ло

Тама ра Мил ко вић

Базен је био отво рен 
након уки да ња ван ред ног 
ста ња. Радио је нор мал но 

са пове ћа ним мера ма 
зашти те. При ла го ди ли смо 

рад тим усло ви ма, све 
хиги јен скотех нич ке мере 
су подиг ну те на нај ви ши 
ниво. Све је то функ ци о
ни са ло до дана када је 

уве де на ван ред на ситу а
ци ја у Срем ској Митро ви
ци. Базен је тада затво рен 
за посе ти о це и до даљ њег 

неће ради ти, рекао је 
Алек сан дар Гаври ло вић, 

струч ни сарад ник за спорт 
у ПСЦ „Пин ки“
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Односно,сведоксенеукинуванред
немереидокнестигнудругачијепре
поруке однадлежнихоргана, изјавио
јеГавриловић.
У врелим данима Румљани, али и

посетиоцисастране,овегодинезбог
епидемије коронавируса, освежење
немогудапотражеубазену,којиније
овог лета ни отваран, ашто се тиче
освежења у Борковачком језеру – то
може, али без званичне купалишне
сезонеинасопственуодговорност.
КакосазнајемоодАлександраБун

дала,чланаОпштинскогвећазадуже
ногзаспорт,алиипредседникарад
ног тела задуженог за румски базен,
припремесуобављененавреме,али
базеннијепочеосарадом.
 Штаб за ванредне ситуације је

првоотварањепролонгираозапоче
так јула,али јепотом10. јуладонета
одлука да се базен до даљњег не

отвара, каже Бундало. Што се тиче
Борковачког језера, званична купали
шна сезона није отворена,људи иду
на своју одговорност, али купача је
мање него ранијих година, рекао је
АлександарБундалоиапеловао,ако
сеиденајезеро,дасељудипридржа
вајупрописанихмера.
На Борковачком језеру, које смо

посетили28.јулаупоподневнимсати
ма,иакојебиораднидан,биојесоли
данброј купача,азавикендсазнаје
мо, буде и више. Поред Румљана,
долазиивеликибројљуди,многоњих
исамаломдецом,изСтареПазовеи
Инђије.ТусуикајакашиизШапцакоји
сунаприпремама.Штосетичебунга
лова надомак плаже, има гостију,
углавномванРуме,алиумањембро
јунеголане.
У шидској општини постоји више

локација на којима се у ове летње

данеможеосвежити,рекреиратиили
провести време уживајући у природ
нимлепотама.Свебитобилолепода
иовеактивностинисусуподмерама
превенције које се примењују у доба
епидемије коронавируса. Кад имате
нешто каошто су “мерепревенције”,
честосеизгубиипрвобитнажељаза
релаксацијомпоредводе.
УсамомШиду,тујекомплексбазена

„Посејдонин“,који је годинамазаиста
био и “ин” место за освежење у лет
њим данима. Како је ове године све
другачије у односу на “добра стара
времена”, тако се и жеља за освеже
њемнегдеизгубила.Узаистадивном
крајуШида,поредчувеногпарка„Зеле
ног појаса“, налазе се три базена.
Једанјевелики,другијенештомањии
занајмлађетујебазензаиграње.Вла
снициовогкомплексасуСтеванФили
повићиДраганаВидаковић.

Дра га на Вида ко вић

Мара Гво зде нац

Ком плекс базе на „Посеј дон ин“

Ове годи не сезо на је дру га чи ја и  посе ти ла ца је знат но мање. Пре под не има мо шко
лу пли ва ња, а око подне ва при сти жу и први купа чи. Дез ин фек ци ја је ове годи не поја
ча на и пра ти мо све мере Кри зног шта ба. При ла го ди ли смо се усло ви ма, а то је да 
одре ђе ни број купа ча у датом тре нут ку може бити на базе ну, каза ла је Дра га на Вида
ко вић, вла сни ца ком плек са базе на „Посеј дон ин“ у Шиду

Базе ни на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва 
пре ма одлу ци Кри зног 
шта ба могу да днев но при
ме до 300 купа ча. При том, 
оба ве зна је упо тре ба 
заштит них маски у свим 
затво ре ним про сто ри ма и 
одр жа ва ње физич ке дис
тан це од мини мум јед ног 
и по метра
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Базени су са радом почели 2003.
године,апослесмоуврстилиитени
скетерене.Овегодинесезонаједру
гачијаи посетилаца језнатномање.
Пре подне имамо школу пливања, а
окоподневапристижуипрвикупачи.
Дезинфекцијајеовегодинепојачанаи
пратимо све мере Кризног штаба.
Прилагодилисмосеусловима,атоје
даодређенибројкупачаудатомтре
нуткуможебитинабазену.Водукон
тролишеЗаводзајавноздравље.Ове
годинештосетичефинансија,свето
тежеможемода испратимо, рекла је
ДраганаВидаковић.
Становници шидске општине могу,

сходно интересовању, да се купају и
наСотскомјезеру,тусуијезероБрује
иМохарач у близиниЕрдевика, а ни
Босутниједалеко.
БазенинатериторијиопштинеСта

раПазовапремаодлуциКризногшта
бамогудадневнопримедо300купа
ча. Притом, обавезна је употреба
заштитних маски у свим затвореним
просторима и одржавање физичке
дистанце од минимум једног и по
метра.  На комплексу „Пазовачки
базени“, при уласку се посетиоцима
мери телесна температура, поста
вљена су дезинфекциона средства,

каконаулазу,такоипоредлежаљки,
које су распоређене на прописану
удаљеностидезинфикујуседвапута
дневно. Такође, обавезно је тушира
њепредулазакипоизласкусабазе
на,штоконтролишуспасиоци,сазна
јемо одМаре Гвозденац, портпарола
ЈКП„Водоводиканализација“,учијој
сунадлежностистраопазовачкибазе
ни. Исправностиквалитетводекон
тролише свакодневно Завод за јавно
здравље.
У циљу спречавањаширења коро

навирусанаГрадскомбазенууИнђи
јибио је забрањенрадупериодуод
16. јула до 1. августа. Иначе, сезона
наГрадскомбазенузваничнојеотво
ренапочеткомјуна.Затовреме,кажу
надлежни,спроводилесусесвенеоп

ходнемерезаштитеодширењавиру
са.
КакојетадаистакаодиректорУста

нове Спортски центар Инђија Илија
Трбовић,приуласкуубазен,најпресу
се морале дезинфиковати руке, а
затимсепролазилокроздезобаријере
којесухлорисане.
Анализу воде редовно је радио

Завод за јавно здравље и према
резултатимаувексмоималиодличан
квалитет. Анализе ће се вршити и
даљекакобинашипосетиоцибилиу
потпуности безбедни рекао је Трбо
вић.
Он је додао да се на инђијском

базену,ипреепидемије,водилорачу
наотомедахигијенабуденазавид
номнивоу.
Нашипосетиоциникаданисуима

ли разлога за бригу, јер се о сваком
детаљу води рачуна и увек радимо
свештојенеопходнодасеониосећа
јупотпунобезбедно,казаојеТрбовић.
Наконпаузе,Градскибазенпочеоје

поново са радом, одлука је надле
жних.Какокажу,настављасесасвим
досадашњимактивностима,стимшто
ћетокомрадногвремена,од10до19
часова,битиограниченулазакдо400
посетилаца.ОсобљеГрадскогбазена
и даље предузима све превентивне
мере у циљу спречавање ширења
вирусакорона.
Такође, купалишнасезонанабазе

нимауопштиниПећинцинијепреки
нута, али раде са смањеним бројем
посетилаца и уз стриктну примену
свих прописаних мера заштите од
ширењаинфекције. Е. М. Н.

Град ски базен у Инђи ји спре ман за купа че

Пећи нач ки базе ни

Након пау зе, Град ски базен у Инђи ји почео је поно во 
са радом, одлу ка је над ле жних. Како кажу, наста вља се 
са свим доса да шњим актив но сти ма, с тим што ће током  
рад ног вре ме на, од 10 до 19 часо ва, бити огра ни чен 
ула зак до 400 посе ти ла ца.Тако ђе, осо бље Град ског 
базе на и даље пред у зи ма све пре вен тив не мере у циљу 
спре ча ва ње шире ња виру сакоро на
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ЈЕЗЕ РО ДОБРО ДОЛ

Чиста вода и
сачу ва на при ро да

Добродол је фрушкогорско језеро
надомакистоименог селауири
шкој општиниод којег је удаље

нонепуникилометар.Токомовихлет
њихмесеци,кадасумногиускраћени
за планирана путовања, и ово језеро
можебити једанодизборазаодмор.
Нањемуможетедапроведетеприја
тандан,купајућисеучистојводиили
пецајући,ааковамнијепотребанбаш
неки комодитет, можете провести и
неколико дана, кампујући под шато
ром,улепојприроди.Наравно,комар
цисунеизбежни,аоникојигодинама
долазе на језеро Добродол кажу да
бибилодоброисвременанавреме
покосититраву.Усвакомслучају,језе
роинетакнутаприродамогупосетио
цимапружитипријатанборавак.
Језеро Добродол, као и језеро код

Шатринаца, потом Шелевренац, али
и већи део Борковачког језера су, за
сада, неискоришћени потенцијали
туризма у иришкој општини. Вода је
чистаинезагађена,саобиљемхране
којејезеропружа,такодасутодобри
услови за рибе попутшарана, амура
и смуђа, као и бабушке и беле рибе.
Језеро има површину од 45 хектара,
а дубине је до шест метара. Поред
Бешеновачког језера, Добродол има
најпрозирнију воду од свих осталих
фрушкогорскихјезера.
На језеру Добродол наишли смо и

наРумљанеСавуКулићаиБранисла
ва Кобаша, који су редовни посетио
циовогјезера.Какокажу,вишепутау

токугодинепроведупонеколикодана
наовомјезеру.Тујешатор,лежаљке,
роштиљ,акадједобаруловроштиљ
ска трпеза је обогаћена и са рибом.
Буде и гостију који дођу да их мало
обиђуиокупајусе,алинеостанупре
коноћи.

– Што је најбитније, овде је вода
чиста.Нема загађивача, имашкољки
уводи,ачимимашкољки,значидаје
вода чиста.Увече имамного комара
ца,зујекаохеликоптери,непомажени
„Аутан“.Затосеувечедоброобучемо
изатворимошатор.Оставимоотворен
деозапроветравање,пабудепријат

но.Дођемомиикадјехладнијевреме,
само се топло обучемо – каже Сава
Кулић.
Бранислав и Сава су и пецароши,

наравно са дозволама, а чујемо да
у језеру има шарана, смуђа, амура,
бабушке...
–Овојесачуванавода,самојепита

њедоклећетотакобити.Поручиобих
мојимсуграђанимададођуовде,вода
јелепаичиста,аублизинијеиШатри
начко језеро. Долазе људи, лепо је
овде, а викендом баш буде гужва –
додајеБраниславКобаш.
На пет километара удаљености

налазисеиШатриначкојезеро.Убли
зини је иманастир Крушедол у исто
именом селу, тако да је ово један од
предлогакакоданаправителепизлет.
ДодајмојошичињеницуданаФрушкој
гори има 16 вештачких језера – њих
13 су плански изграђене акумулације
за потребе наводњавања и спреча
вање плављења обрадивих површи
на, док су језера попутБелог камена
и Лединачког настала непланираним
плављењем рударских копова. Већи
натихјезерасупорибљенатакодасу
погодназапецање.
Дакле,етоидејекакодалепоикори

снопроведетедеослободногвремена
– Фрушка гора је близу, ту су језера,
манастири,малаушоренасела,водо
пади, бициклистичке и пешачке ста
зе,ресторанииетнокуће–засваког
понешто.

С. Џаку ла

Ово је сачу ва на вода, 
само је пита ње докле ће 

то тако бити. Пору чио 
бих мојим сугра ђа ни ма 
да дођу овде, вода је 

лепа и чиста,
а у бли зи ни је

и Шатри нач ко језе ро. 
Дола зе људи, лепо је 
овде, а викен дом баш 

буде гужва,  каже
Бра ни слав Кобаш
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Дона ци је књи га МЗ Кра љев ци 
и „Грч кој црквиׅ“

Градска библиотека „Атанасије Стој
ковић“ из Руме донирала је већи
број књига МЗ Краљевци, као и

ЦрквиСиласкаСветогдуханаапостоле
у граду. Наиме, Градска библиотека
добијачестокњигенапоклонодграђана
и узима оне које су у добром стању.
Једини проблем је недостатак смештај
ногпростора.
–Имамопросторзаоко70.000насло

ва,такодаимамопроблемсапростором
за смештај добијених књига. Ми нисмо
архив, већ смо јавна библиотека, што
значиданемамообавезудачувамонеке
књиге,семонеизнашеЗавичајнезбирке
– каже директор Жељко Стојановић и
додаједа,аконикозапетгодинанетра
жинекукњигу,оназаГрадскубиблиоте
ку представља неактуелну грађу и не

постојиобавезадасечува.
То је обавеза Народне библиотеке

Србије,МатицесрпскеиАрхиваСрбије.
Градска библиотека има тих вишкова

књига,какозбогдонацијаграђана,такои
збогтогаштосеприликомнабавке,нека
да купи више наслова неке тренутно
актуелне књиге коју читаоци траже, а
потомсезањугубиинтерес.
– Недавно су Краљевчани изразили

жељу да оформе малу библиотеку при
њиховој Месној заједници и ми смо им
помоглиутоме,такоштосмоимдонира
лиоко2.000наслова.Наравно,трудили
смоседатонебудесамонекамаркси
стичка литература или књиге о ратови
ма,чегазаистаимамомного,већдато
будуиинтересантнинасловикојихима
моувишепримерака,аудобромсуста

њу–истичеЖељкоСтојановић.
Такође,исвештенствоизЦрквеСила

ска Светог духа на апостоле хоће да
оснујебиблиотеку,такодасууГрадској
библиотеци изабрали око 300 књига из
теологије,филозофије,историјеиисто
ријеуметности,којесуимдониране.
–Крајемпрошлегодинесмодонирали

око900насловаМузејукњига„Адлигат“
у Београду. Они сакупљају књиге, а
потом их деле у срединама где је то
потребно, каошто су неке на Косову и
Метохији.Дакле,трудимоседасвекњи
гекојесусувишнеусмеримоидонирамо
тамо где је потребно, да ниједну књигу
не бацимо, наравно сем оних које су
дотрајалеинемогусекористити–каже
занашеновинеЖељкоСтојановић.

С. Џаку ла

IN MEMO RI AM
Бра ни слав Макеш

(1938–2020)
БраниславМакеш,познатиакадемски

сликариграфичар,сахрањенје28. јула
наГрадскомгробљууРуми.
БраниславМакеш је рођен 4. јануара

1938.годинеуШапцу,адеосвогживота
провео јеиуРуми,гдему јеслужбовао
отац. Дипломирао је на Академији за
примењенууметностуБеограду,укласи
професораМихајлаС.Петрова,апотом
jeзавршиоипостдипломскестудијекод
истогпрофесора.ЧланУЛУСапостаоје
1962.године.БиојепрофесорнаФакул
тетупримењенихуметностиуБеограду,у
звањуредовногпрофесора,апензиони
санје1998.године.
Имао је велики број самосталних и

заједничких изложби у земљи и ино
странству, а међу тим градовима је и
Рума, односно изложбе у Завичајном
музеју.УовојустановикултуреуРуми,од

2003.године,постојиилегатБранислава
Макеша.Истакнутисликариграфичарје
завештаоРуми, граду свог детињства и
младости,збиркуод32дела.
ВећиниРумљана,БраниславМакешје

ипак најпознатији по великом мозаику
који се налази на згради Робне куће
Рума.Речјеошестапстрактнихмозаич
ких панела који су рађени по нацртима
академских уметника БраниславаМаке
шаиБожидараЏмерковића.
РадБраниславаМакешакарактериса

ли сунеобичностпростора, перспектив
наслојевитостдела,илузијадубине,као
иразличитипоступцикомпоновањапро
стора слике. Имао је богату уметничку
каријеру,бројнеизложбеуземљиисве
ту,амеђувеликимбројемнаградаиздва
јасенаградаМузеја„Албертина“уБечу.
 С. Џ.

Књи ге спрем не за дона ци јуЖељ ко Сто ја но вић

Бра ни слав Макеш
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ИНТЕР ВЈУ: Ште фи ца Радо ва нов

Пут је нај ва жни ји део ства ра ња
Кроз  лавиринт уметно

сти Штефица Радова
нов, сликарка изСрем

скеМитровицепролазихра
бро,тражећисвојпутусли
карству и излаз из замрше
нихпутањаликовногизраза.
Иако,сеослањанавидљиви
свет из свог окружења или
насећања,којасуемотивно
обојена, увек проналази
неки, само себи својствен
модернистичкиконцептсли
ке. Са несмањеном енерги
јом ствара и данас, у својој
деведесетој годиниитвртди
да још има шта да каже. У
свом атељеу смештеном у
поткровљу породичне куће
ствара нови циклус слика,
ради упоредо на неколико
слика великих формата.
Живи и ради за уметност и
не планира да стане, диви
сеБошовој„непревазиђеној“
машти,тражиинспирацију„у
ходу“, али тврди да ничега
немабезозбиљнограда.

Изме ђу пла вог неба и 
зеле нозлат них поља на 
Вашим сли ка ма утка ли сте 
гeометријске фор ме, као 
одраз потре бе да ства ри 
посма тра те кроз гео ме
триј ску при зму?
Моја тежња за неким

редом и откривањем тајних
закона природе навеоме је
да потражим геометрију у
природи. Геометрија је и
тежњазачврстиномитеме
љем у животу, а временом
сам проналазила све више
лепоту у конструкцији. Гео
метрија је врло забавна,
долази до неког склада, до
некихновихзначења,откри
вајусенекеноведимензије.
У њој је све тачно, нема
лажи.Геометријамејеодве
лауапстракцију,штојебило
много забавније него слика
тиреалност.

Оста ли сте вер ни себи и 
свом сти лу, у стал ној 
потра зи за новом инер пре
та ци јом и откри ва њем, још 
неке, „неви ђе не“ визу ре, 
која се кри је иза појав ног 
све та. Тежи те да сва ком 
пред ме ту дате мета фи зич
ко зна че ње, али нена ме
тљи во, софи сти ци ра но, у 
хар мо ни ји обли ка и боје.
 Интересује ме реалан

живот,аликрозсликужелим

да га оплеменим, па тако
реалност почиње да делује
нереално.Успела сам да
превазиђемобичносликање
реалногиупустимсеусли
кање апстрактнијих форми,
што је најтеже за једног
уметника. Тежим да дођем
до ирационалних и симбо
личних значења обичних
предмета. Подједнако ме
интересујеисремскаравни
ца и урбани пејсаж града,
ископине,којимаградобилу
јеибарокнекућенатргови
ма.Пејзажикојесликам,нај
чешће су моји утисци из
детињства, јако утиснути у
сећање. Ти утисци ми дају
инспирацијудауњихунесем
толикоемоцијa.

Тра жи те сми сао у све му 
што Вас окру жу је, тра го ве 
духов ног све та види те у 
одсја ју пеј са жа, пре ла ма
њу све тло сти, при зма тич
ној сли ци све та, богат ству 
пла но ва, куби зи ра ним 
визу ра ма реал ног, бар шу
на стом велу који пре кри ва 
пред ста ву. Инте ре су је Вас 
и фено мен кре та ња, који 
сто ји у осно ви живо та, а 
који сте дав но уочи ли у 
спи рал ним обли ци ма у 
при ро ди.
У мотивима које сликам,

билодајеречопејсажуили
мртвој природи увек кори
стим реалне и апстрактне
форме, које су међусобно
повезане у једнудинамичну

целину.Посебномејеприву
каообликспирале,којисена
много места може наћи у
природи, а у својим раним
радовимаусредсредиласам
се на праћење развојног
путаспирале,обликакојисе
из космоса понавља и на
земљи.Свејеповезано,све
јеупокретуивибрира,како
усвемиру,такоиучовеку.То
ме јеинспирисалодаукљу
чимелеменатпокретаикре
тањаусвојесликарство.

Успе ли сте да поми ри те 
чвр сти ну ком по зи ци је и 
лир ски дух, а гео ме триј ска 
струк ту ра се на Вашим 
сли ка ма меша са коло ри
том у јед ном екс пре си о ни
стич ком зама ху.
Тражим лепоту у складу

боја, а волим и да акценту
јемцрвеномиплавомбојом
и тако долазим до колори
зма.Експресионизамформи
намојимсликамапроизила
зи из мог темперамента.
Тежим да слика буде савр
шена,аливажнијими јепут
до савршенства, него сам
циљ. Пут је најважнији део
стварања и даје највише
задовољства. Отуда се
енергија, емоција и одуше
вљење, који ме покрећу на
стварање осећају на мојим
платнима,аискреноступро
цесурадапостајевидљива.

Добар део живо та и рад
ног века посве ти ли сте 

педа го шком раду и ђаци
ма, пре да ју ћи сво је вре ме
но ликов но вас пи та ње у 
ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“. Воле ли сте сво је 
ђаке, али и они вас и успе
ли сте да им пре не се те 
љубав пре ма ликов ном 
ства ра ла штву.
Извеласаммногегенера

ције митровчких ученика,
који ми се и данас, после
толико година,  сапоштова
њем јављају. Многи од њих
имају лепе успомене на
часове,којисуседостасво
дилинаигру.Ликовноваспи
тање је посебно важно за
развијање маште, уживање
убојама, учењеразних тех
ника,развијањеосећањаза
лепо, развијањемоторичких
способности за самостално
изражавањекоддеце,Тако
ђе,децабогатесвојеопште
образовањеучећиоуметни
цима из целог света, што
умногоме оплемењује душу
детета, јеруметност јесама
по себи универзална и не
познаје границе, својствена
јесвимнародимаикултура
ма..

Ликов на кри ти ка се сла
же у оце ни да сте ство ри
ли једин стве ни стил и 
ликовн израз, који је пре
по зна тљив. Успе ли сте да 
изгра ди те „спо ну“ изме ђу 
умет но сти и живо та, која је 
нео п ход на за јед ног умет
ни ка, а која је пре резул тат 
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дуго го ди шњег рада и 
посве ће но сти, него само 
инспи ра ци је.
Почиње се са идејом,

важнесуиодлукаинамера,
врше се велике припреме,
алисамаинспирацјадолази
утокурада.Честотектоком
рададолазидовеликихпро
мена, тако да се почетна
идеја замени неком другом.
Не може се у потпуности
објаснити, како долазе иде
је, то је нешто тајанствено,
нешто што долази из под
свести.Човекјекомпликова
но, сложено биће, понекад
се открије и оно што се не
сања. Када кренем у истра
живачки рад све више ми
навиру идеје. Једна идеја
вучедругудаизађена све
тлостдана.Ипакбезрадане
може се ништа постићи. Не
можесесамаодсебедоби
ти инспирација. У припреми
човек се натера да тражи
некадругачијарешења.Тра
жењестилајеусковезаноза
предану активност. Ипак за
властити стил потребно је,
поред вредноће највише
храбрости.

Редов но сте изла га ли са 
УЛУ „Сир ми ум“, чији сте 
један од осни ва ча (1977) 
на њихо вим годи шњим 
изло жба ма у Гале ри ји 
„Лазар Воза ре вић“, Музе ју 
Сре ма и Библи о те ци „Гли
го ри је Воза ро вић“. Често 
сте сара ђи ва ли са дру гим 
умет ни ци ма, зајед но изла
жу ћи и уче ству ју ћи на 
коло ни ја ма, али били и 
све срд на  подр шка мла
ђим коле га ма. Та добра 
енер ги ја, или „добра 
вибра ци ја“, како сте назва
ли један од сво јих циклу са 
сли ка видљи ва је и на сли
кар ском опу су.
Мој мото су енергија,

радозналост и игра. То је
оно што ме инспирише и
покреће.Изнадсвегапошту
јем енергију. Енергија је
повезана са ентузијазмом,
који желим да пренесем на
платно, а тиме посредним
путем и на самог посматра
ча. Завршила сам сликар
ство на Вишој педагошкој
школи, студирала историју
уметности, гдесамиапсол
вирала, прошла бројне сту
дијскеобуке,алисамнекако
највише волела да сама
откривам и докучим тајне
сликарства, а то је нешто
штобихжелеладапренесем
идругима.

Мари ја Вукај ло вић

ШИЂА НИН ПРВО ТИ МАЦ ФК „ВОЈ ВО ДИ НЕ“

Михај ло, шид ски
фуд бал ски дра гуљ
Малесредине,атојестеиШид,увексу

се поносиле суграђанима који постиг
нузначајнерезултатеусвимобласти

ма,алинекакојеспортбројједануодносуна
свеостало.МихајлоНешковић,првотимацФК
„Војводина“,упоследњевремејеуцентрутих
дешавања. Има двадесет година, а игра за
највећиклубуВојводини.Наравно,непостаје
сепрвотимацтектако.Погодинамаонјемлад
играч,алиизањегасугодинетемељнограда,
трудаиупорности.Основнушколујезавршио
у Шиду, а средњу економску у Новом Саду.
Првафудбалсказнањастекао јеулокалном
ФК „Раднички“. Како је ФК „Војводина“ у то
времеимаосвојешколефудбалана терито
рији Срема,Михајло се прикључио и већ са
12годинапрешаоуовајклуб.Дебитоваојеза
првитимса16годинаиседаммесеци.
–Играмнапозицијилевогкрила.Чиниседа

самбрзостигаодопрвогтима,алитребада
кажемдајетајпутимаоисвојток.Играшпрво
зајуниоре,пазаомладинцеичекашприлику
дауђешупрвитим.Данассефудбалиграна
једандругачијиначинуодносунанекепрет
ходнепериоде.Некадасуигралифудбалери
који су имали изражен таленат, а данас се
фудбал учи. Треба бити само упоран.Жеља
свакогфудбалераједасенађемеђу11играча
првогтима–причаМихајло.
Каоисвакиспортиста,многовременапосве

ћујетренинзима,патакоимамаловременаза
неке друге активности. Воли да слушамузи
куигледасерије.Кажеданекипосебанхоби
нема.КадајеуприлицисвратиуродниШид,

алијезатосвемањевремена.Сматрадаће
унекојдогледнојбудућностиигратифудбалза
некиодклубоваизБелгијеилиХоландије.

Д. Попов

Михај ло Нешко вић

ПремаречимадрДушкаКолџића,епидеми
олошкаситуација у старопазовачкој општини
попитањувирусакоронајесложена.
–Имамо свакиданнеколико случајева, од

којихнекиидупутБеоградаодносноЗемуна,
анекиидууМитровицу–изјавиојеепидеми
ологКолџић.

Он је додао да се дневно јави око 70
пацијената у три Ковид амбуланте: Старој
Пазови, Сурдуку и Крњешевцима на нивоу
Домаздравља„ДрЈованЈовановићЗмај“где
серадебрзисеролошкитестови.
–Топредстављаблагоопадањебројаоних

којидолазесасумњомдасузараженивиру
сом.Утомбројусепојавии
некокојепозитиваннаакту
елнивирус.Кадајеупитању
најугроженијастароснадоб,
слика је иста као и свуда –
вируссејављаусвимузра
снимкатегоријама,одбеба,
падостаријихљуди,алисе
померакамлађојпопулаци
ји,штојеинормално,јерсе
млади људи више крећу и
имају више контаката –
нагласиоједрКолџић.
Заштитнамаска,препору

чена дистанца и редовно
одржавањехигијенеидаље
супрепорученемерезашти
те.
 Д. Г.

СТАРА ПАЗОВА

Око седам де се так
паци је на та днев но

др Душко Колџић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (30)
ГЕОР ГИ ЈЕ МАГА РА ШЕ ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Осни вач и уред ник Лето пи са 
Мати це срп ске, нај ста ри јег
живог часо пи са у чита вом све ту
ГеоргијеМагарашевићјерођен10.

септембра 1793. у Адашевцима.
Школоваосеуродномместу.Гим

назијујеучиоуКарловцимаиПешти,
а Богословију у Карловцима. Био је
ожењенСофијомГеоргијевићизТеми
швара,адругипутожениосеКатари
номНенадовићизНовогСада.Потом
ци Георгија Магарашевића, Ђорђе
Магарашевић,професорикњижевник
(Шид, 11. август 1857 – Слуњ, 13.
децембар1932)исинмуБранко,тако
ђе професор и књижевник (Сремски
Карловци,11.фебруар1892–Загреб,
25.јун1986),попутсвогпретка,својим
књижевним, педагошким и научним
радом и те како су задужили српски
народ. Бранко Магарашевић је 1931.
одбранио докторску дисертацију о
животуирадуГеоргијаМагарашевића
наУниверзитетууМинстеру.
Магарашевић је био висок човек,

смеђ, имао је врло тихи нежан глас.
На одело је увек пазио, а на руци је
носио леп вијугаст прстен. Најбољи
пријатељисумубилиСимаВладиса
вљевић(Каћанин,отацСтеванаКаћа
нина), адвокат ГавраПолзовић,Сава
Поповић и Ђорђе Ружић. Често је у
разговорима с пријатељима истицао
да би новце радо трошио само на
путовања(Магарашевић).Упамћенаје
афера из живота Магарашевићевог,
која га је коштала и посла. Наиме,
године 1813. постао је професор у
Карловачкој гимназији, али је из Кар
ловацаотишаосвеликимпокором.У
Карловцимасенајпрешушкалоотоме
какосепрофесорМагарашевићзагле
даоуженусвогколегеТомеВојнови
ћа.Ипак,нијесвеосталонатрачеви
ма.Улето1816.нађенасуГеоргијева
писманаднуњеногсандука.Пуклаје
јавнасрамотауКарловцимаимитро
полит Стратимировић, сазнавши за
ову аферу, истог тренутка је поручио
Магарашевићудаодмахдаоставкуу
Карловачкој гимназији. Он је тако и
учинио.СклониосеуНовиСадиједно
време, његово стање је било очајно.
Из друштва је био одгурнут, оговара
њем јепостаоњеговслучајнадалеко
чувен, па га је чак и Вук осуђивао,
мадаје,иначе,„утимпословима“мно
го опраштао. Из великог злаМагара
шевићајеизвукаоновосадскивладика
ГедеонПетровић.Примио је озлогла
шеногињемузаљубавотвориотрећи
разредуГимназијиуНовомСаду,која
је дотле имала само два разреда. У

звањејеуведен11.новембра1816.У
НовомСадумујебилојошбољенего
у Карловцима, због чега су његови
пакосни пријатељи потајно протесто
вали. Ипак, карловачки скандал се
дугопамтио.ВажнупроменууМагара
шевићевживотунеоједолазакПавла
ЈосифаШафарика наместодиректо
ра Гимназије у Новом Саду 1819.
Магарашевић,жељанзнањаиславе,
одмах је прионуо уз Шафарика. Но,
нијенаишаонаиступредусретљивост,
иакојеШафарикпризнаваодајеМага
рашевић једини у колегијуму о ком
вреди говорити. Он је уопште био
повучен, није срљао ни у пријатељ
ства, ни у непријатељства, гледао је
свесизвесневисине.Магарашевићје
ипак,захваљујућињему,добиоодлич
ну прилику за усавршавање знања и
запоправљањесвогугледа.Осећаоје
да још није заборављен карловачки

догађај, па је13. августа1818. писао
Вуку:„…младсам,човече,исправићу
се“ (Радојчић). Међутим, промена у
Магарашевићевом животу није усле
дила тако брзо.Наиме, у јесен 1819.
пише Вуку о новосадском животу
заједничкихпознаника:„Но,штараде,
отомвамништадругоказатинеумем,
негооносрбско,обичноуправомсми
слу:ништа.Свиштогоднасовдеима,
сви смо у дубоком сну; и акоштогод
радимо,тосамоуснубива(…)Чимсе
јазабављам?Нисачим!Једем,пијем
испавам!Тотијесадашњегмогживо
таисторија.Додајтектомејоштједаи
весељаупропорцији100:1“.У једном
доцнијемписму,измарта1820.писаће
мусатешкимосећањем: „Јасамвам
овде као у пустињи“. Када је овако
говорио,доносио јесвоје једностране
судове посматрајући искључиво свој
најужи круг; очевидно, није тачно

Гео р ги је Мага ра ше вић (Вики пе ди ја)
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сагледаои оцениооне активне снаге
тадашњегсрпског грађанствакојеће,
материјално ојачано крајем XVIII и
почеткомXIXвека,омогућитидаНови
Сад убрзо постане важно средиште
српских културних напора. Незадово
љансобом,бивао је,ето,инапрасит,
раздражљив.Младчовеккојијеволео
весело друштво, ноћни живот, жене,
Магарашевићсеподајетаквимужива
њима. Пише Вуку: „Пуна ми је глава
лупе и музике од ноћашњег бала.
Нити имам воље, да вам кажем,
опширније писати“; а мало доцније:
„Ја сам вам пре негди писао, но не
знам управ каде, знам то једно само
да сам ону ноћ на балу провео; зато
управнемогунизнатиштасамписао“.
Магарашевићјемладиголубује,како
би рекао Мушицки. Неће дуго. Oн
јасно види какво је његово друштво.
Бољијеодњега.Исправиосе,каошто
је и обећао Вуку. Многе промене су
уследилеуњеговомживоту,аједнаод
значајних јесте одлука да покрене
часопис Сербске летописе (данас
ЛетописМатице српске). Непосред
ниповодпокретањуЛетописа био је
престанак Давидовићевих Новина
сербских,14.фебруара1822.Књижев
ници српски, а и сва образованија
публика, морали су то осећати као
велик губитак.Магарашевић је писао
Мушицком 1825. године: „Немамо
новина(…)дајдазадержимоЛетопис
као народну књижицу, коју читајући
синикћисербсканекналазииувесе
ленијаинауке“(Лесковац).

Справом истиче Живан Милиса
вац да један од најзначајнијих
српских часописа Летопис

Матицесрпскејестеинајдуговечнија,
несамосрпскаи југословенска,него,
посвемусудећи,иевропскаисветска
књижевна периодична публикација. У
времекадасепојавилаидејаопокре
тањучасописа,Магарашевићнијебио
непознатсрпскомнароду.Ипрепокре
тања часописа, он се јавности пред
ставио као историчар, објавивши
1822.годинекњигуоНаполеону,авећ
следеће године преглед историјских
догађајаодБечкогмира1808.до1821.
Каошто јенапоменуто, у својимпла
новима наилазио је не само на разу
мевање, него и на подстрек, и пуну
подршку свог директора Шафарика,
штосевидииизписмакојеје25.јуна
1825.писаоЈовануХаџићу.Какокаже:
„Колико ме дужност мога званија с
нашимг.директоромсоједињаватоли
ко ме двапут више скопчава с њим
једнака (јер у том лако не уступам)
љубовиревносткславенскомцелом,
аособитоксербскомнароду.Сњиме
се о свему, што ми на сердцу лежи,
искреноразговарам,сњимеједнакоо
свему чувствујем, једнако о сваком
недостатку, какви има небројено
число,тужимиболујем;сњимеплано
ве правим, како би се томе боље
помоћи могло“. У ПредсловијуЛето
писа,Магарашевић је истакао следе
ће: „Какво је намјереније Сербске

љетописи, то ће сваки из предмета
којисеуњојналазеиначинакојимсу
овиописанилакодознати;аи ја сам
скороприсвакомодјеленијуовекњи
жицемњенијемојеоткрио;нозабоље
целог овог предпријатија изјасненије
нека то и овде стоји: Свешто се год
славенског народа од Адријатског до
Леденог, и од Балтијског до Црног
Моравообште,аособитоштосенас
Сербаљатиче,итоукњижевномпри
зренију, све је то предмет Сербске
љетописи; ањен карактер нека овај
буде:никогнеувредити,носвимашто
вишеползепринети.Дајеопширност
њенавеликаиполученијецијелимло
готрудноитежко,топризнајем;нозато
исто помоћи тражим, соучастија
иштем; јер шта неће јединосложна
ревностимеђусобнаљубовучинити?
Изискуствадаљевесмадобрознајући
колико се штете књижеству нашем
нанелосотимштосунекинашиспи
сатељибезсумњеноизвеликеревно
стикпоспјешномнапреткулитературе
нашекаткадилидаљезаилазилинег
штојезаданашњевремеиоваобсто
јатељства од потребе било; или пре
кимпутембезпредострожностиишли
ко совершеном исполненију ватрене
жељесвоје,необзирућисенинаједну
нинадругустрану,–осимтога,знају
ћи колику су распру замели измеђ
читатеља своји због новости које у
језику самом, које пак у ортографији
заведени: – гледаћу сваким начином
даСербскаљетописсвећимчислом
народанашегумируисогласијубуде,
уверенбудућидаћесамооновреме
номсвојимбитиштобитимора“!Кра
јем септембра или почетком октобра
1824. годинепојавиосеЛетописили
Сербска летопис, како је Магараше
вићдокрајаназиваосвојчасопис.Био
јетоусвакомпогледузначајандатум.
Великидатум.Биобитоидатајчасо
писнеизлазидоданашњегдана,него
да јеизашлосамоонихМагарашеви
ћевих двадесет књига. Јер је доиста
биоподвигиздати запет годинадва
десет књига различитог и увек веома
занимљивогсадржаја.Свакаинајма
њабелешкаутимкњигамазахтевада
јој се поклони пуна пажња (Живано
вић).

МагарашевићјеуређиваоЛето
писдосмрти,којагајезадеси
ла 6. јануара 1830. године.

Године 2016. Летопис је био веома
угрожен. Како стоји на сајту Матице
српске: Летопис Матице српске је
најстарији живи часопис у Европи и
читавом свету. Само осам година
делинасодобележавањадвестогоди
шњицеодпокретањаЛетописа.Није
први пут да Летопис наилази на
тешкоће у излажењу, али први пут
нијепрепознаткаоприоритетодстра
недосадашњихфинансијера.Зато је
важнодасештовећибројљудиукљу
чиунашуакцију’СачувајмоЛетопис
– одбројавање је почело’. На срећу,
безобзиранаоколности,Летопис је
преживео“.

С пра вом исти че 
Живан Мили са вац

да један од
нај зна чај ни јих срп ских 

часо пи са Летопис
Матицесрпске јесте

и нај ду го веч ни ја,
не само срп ска

и југо сло вен ска, него, 
по све му суде ћи, и 
европ ска и свет ска 

књи жев на пери о дич на 
публи ка ци ја. У вре ме 

када се поја ви ла иде ја 
о покре та њу часо пи са, 
Мага ра ше вић није био 

непо знат срп ском 
наро ду. И пре

покре та ња часо пи са, 
он се јав но сти

пред ста вио као
исто ри чар, обја вив ши 

1822. годи не књи гу
о Напо ле о ну, а већ 

сле де ће годи не
пре глед исто риј ских 
дога ђа ја од Беч ког 
мира 1808. до 1821. 

Као што је
напо ме ну то, у сво јим 
пла но ви ма наи ла зио 

је не само на
раз у ме ва ње, него и на 

под стрек, и пуну
подр шку свог

дирек то ра Шафа ри ка
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ОВАН: Јасно вам је
да околина од вас
очекује да се непре
кино исктичете са

посебнимрезултатимаидаувек
остављате неки величанствени
утисак.Посебновампријапоро
дичнахармонијаинечијепрису
ство, јернатакавначинможете
да остварите бољу психолошку
равнотежу.

БИК: Обратите
пажњу на нове про
фесионалнемогућно
сти, како бисте про

ширили сазнање и побољшали
своју укупну позицију. Свет око
себепосматратедругачијимоци
маилиуведримтоновима,осе
ћате се задовољно и срећно уз
вољенуособу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб
ноједасерастерети
те од додатних оба
веза, али немате

довољноенергиједасеангажу
јете на више страна истовреме
но.Желелибистедауспоставите
бољу контролу над новим дога
ђајима у љубавном животу,
међутим ништа значајно не
можетедаучинитебезпретход
ног договора са својим партне
ром.

РАК: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
удоговорусасарани

цима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поузданепоказатељеоуспеху.У
свомемотивномзаносуспремни
сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралисвог
партнера.

ЛАВ: Прижељкујете
да се остваре неке
важне промене у
вашем окружењу.

Важноједабудетедовољнопро
мишљени приликом пословних
сусрета,јеружељидапронађе
те неко идеално решење непо
требносеоптерећујетесаразли
читим детаљима. Време је да
уживате,јерпоредвассеналази
особа која искрено брине о
вашим емотивним жељама и
потребама.

ДЕВИ ЦА: На врло
ефикасанначинуме
тедаспроведетераз
личитаправилауспе

шногпословања,којаостављају
озбиљан и позитиван утисак на
вашу околину. Потрудите се да
потисните своју професионалну
сујетукадасејавнополемишео
правилном вредновању нечијих
заслуга. Пролазите кроз разли
читефазеемотивнограсположе
ња.Умоментимаосећатевелики
емотивнизаносилиинспирацију,
аливамсечинидавамнедоста
јудобреприликедаупотпуности
изразитесвојенамере.

ВАГА: Потребноједа
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фазиспровођења,посебнокада
се налазите пред сарадницима
када вас оспоравају. Препла
вљени стеразличитиммислима
и емоцијама, тако да пажљиво
одмеравате добру прилику у
којојможетедаизразитесвесво
јерановрснежеље.Партнервас
искреноподржаваиподстичена
активнуулогу.

ШКОР ПИ ЈА: На
помолу су нове
пословне обавезе
које захтевају да се

додатно ангажујете или нове
дилеме које ћете морати да
решавате врло експедитивно у
најкраћемроку.Иматеутисакда
партнер нешто вешто прикрива,
штододатноутиченавашунеси
гурност или појачава вашу нер
возу.Понекадуметенепотребно
да умишљате ствари које други
невидеидапрувеличаватесво
јеидеје.

СТРЕ ЛАЦ: Добре
идеје које имате зах
тевају и ширу подр
шку од оне коју тре

нутноуживатеукругусарадника.
Све што желите можете и да
остварите, али уз асистенцију и
нечијуподршку.Немаразлогада
вас напушта добро расположе
ње, налазите се на корак до
заједничкесреће.

ЈАРАЦ: Донисте низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

предсарадницима.Иматедобар
осећај, аљубавни догађаји које
наслућујете најављују срећан
расплет у односу са вољеном
особом.Понекадјенајбољепра
титисамоунутрашњиосећајине
причатипревише.

ВОДО ЛИ ЈА: Осећате
додатниприливкреа
тивне енергије и
спремни сте да се

максимално ангажујете у више
праваца.Успехћеваспратитии
на финансијском пољу, тако да
иматесјајнуприликууповезива
њупословнихиприватнихинте
реса..Потрудитеседаделујете
заносно и да ускладите своје
афинитете у односу са партне
ром.

РИБЕ: Нековамдаје
корисне информаци
је и на такав начин
вам помаже. Јасно

вам је да заједнички договори
представљајупозитиванпомаку
решавању важних пословних
или приватних интереса. Сло
бодноизразитенекасвојапоти
снутаосећањаилинамере.Учи
ните неки посебан гест пажње
премасвомпартнеруиуприлог
заједничкој срећи коју треба
неговати.

VREMEPLOV
5. ав густ

1716. Аустријски принц Еуген
Савојски са армијомод 40.000
војника у бици кодПетровара
динананеотежакпоразтурској
војсци од 150.000 људи под
командом Дарнада Алипаше.
Убиципогинулооко30.000тур
ских војника. Годину дана
каснијеЕугенСавојски освојио
Београд, који је остао под
аустријскомвлашћудо1739.

6. ав густ
1945. Американци у Другом
светском рату бацили прву
атомскубомбунајапанскиград
Хирошиму. Град разорен, а 13
квадратнихкилометарапретво
рено у пустош. Погинуло око
117.000људи, а од последица
баченејош217.137.

7. ав густ
1876.Рођенајехоландскаигра
чицаМаргаретаГертрудаЗеле,
позната као Мата Хари. Под
сумњом да је немачки шпијун,
Французи су је стрељали у
октобру 1917. ИмеМата Хари,
које значи “јутарњеоко”, узела
је док је живела на Јави пре
Првогсветскограта.

8. ав густ
1963.Успектакуларној“Великој
пљачкивоза”,групакриминала
цаупалаупоштанскивозизме
ђуГлазговаиЛондонаиопљач
кала 2,6 милионафунти. Свих
15 учесника “пљачке столећа”
ухапшенојеи1964.осуђенона
25до30годиназатвора.Један
од главних актера, Рони Бигс,
успео једапобегнеиззатвора
исапленомотпутујеуБразил,
гдејеживеодомаја2001,када
сесампредаоСкотландјарду.

9. ав густ
1945.Америчкеваздушнеснаге
бациле су на Јапан и другу
атомску бомбу. Тада је тешко
разорен Нагасаки, трговачка и
ратналукаЈапана,саокопола
милиона становника. Бомба је
експлодирала на 600 метара
изнад града и била је нешто
снажнија од оне бачене на
Хирошиму.

10. ав густ
1846.УВашингтону јеоснован
центарзанаучнаистраживања
“Смитсониан”. Данас највећа
установатеврстеусветууста
новљенајепремаопоруцибри
танскогнаучникаЏејмсаСмит
сона.

11. ав густ
1456. Умро угарски војсковођа
Јанош Хуњади. Као ердељски
војвода успешно ратовао про
тив Турака, а 1456. допринео
разбијању турске опсаде Бео
града.Непосреднопотомумро
од куге, у Земуну. У српским
народним песмама помиње се
каоСибињанинЈанко.
1999.ПотпунопомрачењеСун
ца захватило делове Европе,
БлискогистокаиАзије,абило
видљивоиуЈугославији.

HOROSKOP

Сре да, 5. Август (23. Јул)
Свети мученици Трофим, Тео
доридругисањима

Четвр так, 6. Август (24. Јул)
СветавеликомученицаХристи
на

Петак, 7. Авгу ст (25. Јул)
УспенијесветеАне

Субо та, 8. Август (26. Јул)
СветиСаваТрећиСрпски

Неде ља, 9. Август (27. Јул)
СветивеликомученикПантелеј
мон

Поне де љак,
10. Август (28. Јул)

Свети апостоли и ђакони Про
хор,Никанор,ТимониПармен

У то рак, 11. Август (29. Јул)
СветимученикКалиник

Crkveni
kalendar

• Нису лоша вре ме на, 
него човек.
• Дај, али се не хва ли да 
си дао.
• Усу ди ти се то је цена 
успе ха.

Дома ће бухтле
Састој ци: килограмбрашна за

дизаног теста, паковање свежег
квасца или два паковања сувог,
петкашикашећера,кашикасоли,
један јогурт, једно јаје, четири
кашикеуља,дваванилиншећера,
двекашикерума,шестдецилита
ратоплогмлека(попотреби)

При пре ма:Помешајтеквасацс
малошећераиполијтегатоплим
млеком да се маса утростручи.
Дигнути квасац улијте у брашно,
додајтепреосталесастојкеиуме
сите с топлим млеком. Покријте
тесто и оставите да се диже на
топломместу.Тестопремеситеи
разваљајтедебелонапрст.Исец
кајте20до30правилнихчетверо
угаоинасвакиставитенадевпо
жељи (пекмез, чоколада..) Споји
теврховеисецканогтестаипрсти
мазатворитеосталеотворе.Ста
вите на већи намашћени лим, те
гњечите према доле. Пеците на
180 до 200 Целзијуса 30 до 45
минута.Извадитеизрернеивру
ћебухтлепремажитеуљем.
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M NOVINE

329 годи на од бит ке код Слан ка ме на
19. августа биће обележено 329

година од битке код Сланкамена у
којој су учествовале војске Светог
римскогцарстваиТурске.Томбитком
језваничноокончанВеликитурскират
којијезапочет1683.годинеосманлиј
ском провалом у Аустрију и неуспе
шнимпокушајемдасезаузмеБеч.У
њој је аустронемачка војска, под
командом грофа Лудвига Вилхелма
Баденског, потукла Турску на брду
Михаљевац,непосреднопоредСлан
камена. У част погинулих, два века
касније, на вису изнад Сланкамена,
подигнутјеспомениквисок12метара.
Том приликом певао је хор којим је
дириговао Стеван Мокрањац, а на
споменику су исписани стихови Јове
Јовановића Змаја: „И хвала и слава
јунацима врлим, падом уздигнутим
смрћунеумрлим“.
Туристичка организација општине

Инђија,токомпрошлегодине,спрове
лајенизактивностивезанихзауређе
ње платоа код Споменика битке код
Сланкамена, као значајног културно
историјског споменика и туристичког

локалитета општине Инђија. Како су
истакли представници ТО Инђија,
планирано је партерно уређење које
подразумева хортикултурно уређење
платоа и опремање основним моби
лијаром(клупе,кантезасмећеидр.)
– Ови радови биће изведени, пре

свега, какобисестворилиусловиза
пријатнији боравак посетилаца на
локалитету–истаклајеМајаБошњак,
директорицаТОИнђија, идодалада
ће се тај пројекат реализовати у
сарадњи са ресорним републичким
Заводом.
–Како серадионепокретном кул

турномдобруодизузетногзначаја,од
поменутог Завода претходно су при
бављениусловизаизвођењерадова
науређењу,наосновукојихсепристу
пило пројектовању. По завршетку
израде идејног пројекта потребно је
добитисагласностЗаводанапројекат,
затимодобрењезаизвођењерадова
од стране надлежног одељења
ОпштинеИнђија,накончегасерадо
вимогуизводити–реклајеБошњак.

М. Ђ.
Спо ме ник бит ке код Слан ка ме на

ОМШ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“ РУМА

Спе ци јал на награ да
за ком по зи ци ју „Еко ло зи“
Основна музичка школа „Теодор

Тоша Андрејевић“ из Руме уче
ствовала јенаконкурсуПокрајин

скогсекретаријатазаурбанизамизашти
ту животне средине у оквиру програма
„ЗазеленијеичистијешколеВојводине“и
представиласемузичкомнумером„Еко
лози“.Поменутукомпозицијусуосмисли
лиученицисасвојимнаставницима,ахор
овешколеје,узклавирскупратњу,извео
композицију.ИдејадасеОсновнамузич
кашкола„ТеодорТошаАндрејевић“при
јавинаконкурс,потеклаодпедагошкиње
РадмилеКовачевић,музикуиаранжман
јеурадионаставникЂорђеВујичић,текст
јенаписаланаставницаМиланаВелими
ровић,аизвеојехор,подвођствомдири
генткињеЗоркеУхрик.
Композиција „Еколози“ је добила спе

цијалнунаградуипроглашенајехимном
конкурса. Добитницима су награде уру
ченеуЕколошкомцентру„Радуловачки“
уСремскомКарловцима.Насвечаности,
химну „Еколози“ извео је хор Основне
музичкешколе„ТеодорТошаАндрејевић“
уз клавирску пратњу наставника Ђорђа
Вујичића и под диригентском палицом
ЗоркеУхрик.

Специјалну награду која се састојала
од дипломе и лаптоп рачунара, дирек
тору ове школе Дарку Ђокићу, уручио
је председник Покрајинске владе Игор
Мировић.
– Ово признање нам даје подстрек

и подршку у даљем раду. То је и вели
камотивација ученицимада учествују у
оваквимпројектима којиподижусвесто
значајуочувањаздравеживотнесредине
–кажедиректорДаркоЂокић.

С. Џаку ла

Уче ни ци и настав ни ци Музич ке шко ле у Срем ским Кар лов ци ма


