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Милијардудинара
заинђијскепутеве
Општина Инђија је у путну

инфраструктуру, само током
2019.и2020.године,уложила

окомилијардудинара.Тојепотврдио
ипрвичовекинђијскеопштинеВла
димирГаккојијенавеодасуулагања
прошлегодинепочелареконструкци
јомГолубиначкеулице.
– Тај пројекат финансиран је из

буџета Општине Инђија и њего
ва вредност била је око 25 милио
на динара – истакао је председник
Општине Инђија Владимир Гак и
додаодасупоредГолубиначкеубр
зо стартовали и радови у оквиру
историјског пројекта асфалтирања
свихнеасфалтиранихулица.Радови
супочели8.марта.
–Натајпројекатсунашисуграђа

ничекалидеценијама.Морамнапо
менутида јецеопројекатподржала
ВладаСрбије,каоисампредседник
Србије, који је својим присуством
званично обележио почетак реали
зацијеовогпројекта–рекао јеГаки
додао да је пројекат асфалтирања
улицакоштаооко480милионадина
ра,атимпројектомбилесуобухва
ћене 74 улице и нешто више од 44
километарапутева.
Поред овог пројекта, обновљен

је и путИнђија –Љуково, ањегова
обновафинансиранајерепубличким
средствима,наконштојепредседник
ОпштинеВладимирГак то захтевао
од министарке Михајловић. Колико
је представницима локалне самоу
правебитноулагањеусаобраћајни
це говории податакда је од почет
ка 2016. године, када су преузели
одговорност за становнике инђијске

општине,доданас,буџетзаобнову
улицаскородуплиранисадаизноси
око70милионадинара.
–Утекућојгодини,калдрмауУли

цикраљаПетраПрвогуБешкизаме
њена јеасфалтом,ачитавпројекат
коштао је око 60 милиона динара.
Значајну подршку пружила је АП
Војводина–кажепредседникинђиј
ске Општине и додаје да су недав
но завршени и радови на изградњи
новогпутаНовиКарловци–Крчедин,

упркос ситуацији изазваној корона
вирусом, која је зауставила многе
пројектеунашојземљи,алинеиовај
уинђијскојопштини.Овасаобраћај
ницафинансиранајеизрепубличког
буџета,икошталајеоко300милио
надинара.
–Последњизначајанпројекаткоји

сетичеобновепутевау2020.години
бићеревитализацијаулице1.новем
баруЉукову,акоштаћенештовише
од50милионадинара. М.Ђ.

ВладимирГак,председникОпштинеИнђија

РадовинапутуНовиКарловци–Крчедин
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РУШЕ ЊЕ ДЕЛА СТА РОГ ОБЈЕКТА ОШ „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“

Изград ња пута до нове шко ле

РушењеделастарезградеОснов
нешколе„ЈованПоповић“запо
чето је13. августа.То је преду

словдабисеизградиоприступнипут
премановомобјектушколе.Другидео
објектастарешколесенећерушити,
његова намена за сада није позна
та. Радове су том приликом обишли
заменица градоначелника Светла
на Миловановић и начелник Градске
управезаопштеизаједничкепослове
иимовинуМирославЈокић.
– Стара школа је саграђена давне

1961.године,аколективиђацићеобе
лежити јубилеј уновојшколској згра
ди.Отварање новог објектаОсновне
школе „Јован Поповић“ је планирано
за1.септембар.Сигурнасамдастара
школа,њениходницииучиониценосе
лепеуспоменесведецеинаставника
изовешколеалиипаксмоморалида
срушимотајдеокакобисеизградио
пут до новогшколског објекта. Прет
постављамдаћенареднегенерације
ученика у новој школи правити сами
себи и нове успомене. Нова школа
јенеупоредивобољаодстаре, усло
ви заборавак и за учење субољии
можемослободнорећида јеово јед
на од најбољих и најопремљенијих
школаурегиону.Локалнасамоуправа
нећетустатикадјеречоулагањима
уобразовање,настављамоидаљеса
улагањимауосновнеисредњешколе,
каоиупредшколскеустанове,рекла
јеСветланаМиловановић.
Мирослав Јокић је истакао да се

изградњановогобјектаОсновнешко

ле„ЈованПоповић”налазиузавршној
фази.
–  У току су радови на поставља

њу подних плоча, завршни молерски
радови и  радови на партерном уре
ђењу. Ускоро се  очекује и опрема
ње учионица и кабинета намешта
јем.Новобјекатсепростирена4.000
метара квадратних, има 23 кабинета
заликовно,музичко,техничко,инфор
матичкикабинет,асвићебитиопре
мљени најсавременијом опремом за
стицањетеоријскогипрактичногзна
ња. Око 380 милиона динара кошта
изградњашколеЈованПоповићзајед
носаопремањем.Највећидеосред
ставаобезбедилајеПокрајинскавла
дапрекоКанцеларијезаулагања,али
јеиГрадСремскаМитровицаучество
вао својим средствима у изградњи
овогобјекта.Оноштоморамдаистак

немкаовеликозадовољствосвихнас
у локалној самоуправи и свих сугра
ђана јестедаинфраструктурнирадо
ви уСремскојМитровицинису стали
без обзира на пандемију ковида 19.
Свипројекти,којесмозапочелиутоку
2019. године, почетком 2020. године
су настављени и биће завршени. Ту
је изградња вртића у Лаћарку, обје
кат на 1.000метара квадратних, који
ћезадовољитисвепотребенајмлађих
суграђанауЛаћаркуиочекујемодаће
радовибитиокончаниипрезваничног
рока,атоје12.новембаровегодине.
Утоку јеизрадапројектареконструк
ције вртића „Маслачак“. Приоритет у
наредномпериоду,уобластиобразо
вања, јесте обезбеђивање средстава
ипројектазаизградњупотпуноновог
вртићауМачванскојМитровици,изја
виојеЈокић.

Све тла на Мило ва но вић Миро слав Јокић

Руше ње дела ста рог школ ског
објек та „Јован Попо вић“
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Предавање о штетно
сти паљења житних
остатака одржано је

у Градској кући 17. авгу
ста.Свимзаинтересованим
пољопривредницима пре
давање су одржали Душан
Огњановић из Министар
ства заштите животне сре
динеиМиланМилић,саве
тодавацзазаштитуживотне
средине у митровачкој
Пољопривредној стручној
служби.
–  Последице паљења

житних остатака су нега
тивне, како по живе орга
низме, тако и по плодност
земљишта, а наравно и на
човеково здравље и без
бедност. Паљењем стрни
шта на пољопривредним
земљиштима се постиже
високатемпература,ствара
сепепео којисеветровима
и кишамаразноси.Уништа

ва се хранљивост земљи
шта,којем јепотребноидо
50годинадасеопорави.Ми
као Пољопривредна струч
на служба пратимо праксу
паљењастрништаивидимо

дасеонаизгодинеугодину
смањује. Уместо паљења,
потребно је жетвене остат
кезаоравати,какобисена
тај начин земљи вратиле
хранљиве материје, рекао

јеМиланМилић.
Марко Ђуричић, пољо

привредник из Мартина
ца, рекао је да је и сам у
претходном периоду палио
жетвенеостатке,алијеуви
деодајетаквапраксаштет
на.
– На својим парцелама

не палим жетвене остатке
сигурно 1015 година. Нај
већипроблемјескукурузо
вином,јеримамногожетве
нихостатака, и тешкоих је
заорати. Људи најчешће
управоипалекукурузовину.
Међутим, паљењем жетве
них остатака губи се много
азота у земљишту, које је
најважније храниво. Видим
дапоследњихгодинапољо
привредници, који имају
модернију механизацију,
мање прибегавају паљењу
стрњике–рекаојеМарко.

З. Попо вић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СВЕ МАЊЕ ПРЕДРАСУДА О ЗАПОШљАВАЊУ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Кроз јавне радове 
запослено 29 лица
Кроз различите програ

ме запошљавања, ове
године чак педесет

лица са инвалидитетом је
дошло до радног ангажова
ња, у сарадњи са филија
ломНационалне службе за
запошљавање из Сремске
Митровице. Тренутно је у
токуспровођењетакозваних
јавнихрадова,кодпослода
вацакојисубилизаинтере
совани да упосле лица са
инвалидитетом и посебним
потребама,аподразумевају
рад у пластенику и узгаја
њезачинскогбиља,каошто
је случај уШколи за специ
јално образовање „Радивој
Поповић“.
–Посебноми једраго јер

сутонашинекадашњиуче
ници. Ово је начин да нау
че јошнештоново.Врлосу
вредни, они уживају овде.
Светоштосеможевидети
јеискључивоњиховрад.Ми
смоусарадњисаНационал
ном службом за запошља
вање, већ низ година.Могу
слободнорећидајеовоква
литетан производ и ми их
осимштоихпредстављамо

на изложбама, као што је
онауГрадскојкући,ипрода
јемо,алиипоклањамо,каже
Негован Николић, директор
школе, која је овог пута у
улозипослодавца.
Лица са инвалидитетом

су показала да и те како
умејубитиврснирадниции
познаваоци области којом
се баве. Добијају зараду, а
све то са циљем унапређе
ња радне социјализације

ове категорије становни
штва, па и остваривања
друштвеног интереса. Иде
јаједанаученовувештину,
како би по завршетку јав
них радова могли пронаћи
и трајно запослење. Све је
мање предрасуда када је у
питању запошљавање лица
са инвалидитетом, а све је
вишеонихкојибиимпружи
липриликузараднооспосо
бљавање.

–Намасепорасписивању
конкурса јављају послодав
цисами,којиимајувољуда
запосле лице са инвалиди
тетом.Крозове јавнерадо
вепосаоједобилоњихдва
десетидевет.Јакојеважно
напоменути да послодавци
овде заиста немају никакву
новчану сатисфакцију, сем
жеље да помогну. По јед
ном лицу определи им се
2000 динара, које утроше
на репроматеријал за рад,
а запосленом се обезбеђу
је зарада, истиче Маријана
Грабић, директорица Наци
оналнеслужбезазапошља
вањеуСремскојМитровици
Прилагођено њиховим

могућностима, радно место
може постати веома про
дуктивно. Поред зачинског
биља,узгајасеиповрћеза
исхрану корисника Днев
ногборавка,алинереткосе
дистрибуира потпуно орган
ски производ и заинтересо
ванимкупцима.Јавнирадо
ви су привремени и могу
трајати максимално четири
месеца.

Алек сан дра Плав шић

Него ван Нико лић Мари ја на Гра бић

ГРАД СКА КУЋА

О штет но сти паље ња стр ни шта

Милан Милић Мар ко Ђури чић
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КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ

Међу на род ни дан мла дих

Разговором о омладинској поли
тици, Канцеларија за младе је
12. августа обележила Међу

народни дан младих. Том приликом,
некадашњи волонтер Канцеларије за
младе Дмитар Станишић је разгова
рао је са младима о темама које се
односенарадлокалнеполитике.
– Идеја да се данас разговара о

омладинскојполитицинавишемнивоу
потеклајеодмладихихнашеКанце
ларије. У оквиру пројекта „Каријерни
инфосервис“  имамо такозвану фазу
„реалнисусрет“гдемладииуспешни
људи говореосвомкаријерномпуту,
аданасотомеговориДмитарСтани
шић.Укупноимамооко70волонтера,
аодтога је40активно.УКолцентру
јебилоактивно25волоинтеразавре
ме ванредне ситуације. Кроз наше
радионице млади имају прилику да
сеизразеидакажуоноштоихинте
ресује,ачестоисамипредлажушта
желедаљедарадимо.Имамоуплану
данаставимосареализацијомипро

јекат„АГРИ–пољопривредаспремна
заиновације“,казалајекоординатор
камитровачкеКанцеларије замладе
БиљанаМатић.
Дмитар Станишић је изјавио да

млади непрестано имају нове потре
бе, а да локална самоуправа, покра
јинска администрација, и републички
нивовластитребадатежерешавању
њиховихпроблема.
–Дабисерешилињиховипробле

ми требапрводасечујењихов глас
и њихове потребе. Из истраживања
јавног мњења, која се перманентно
спроводе, као највећи проблем увек
је истакнута незапосленост младих,
културни живот, дружење. Да бисмо
решилитепроблеме,напрвомместу
треба обезбедити најбоље услове за
запослење. Мени би било изузетно
драго да чујем да већи број младих
остаје у Сремској Митровици, да не
иду у Нови Сад, Београд. Нормално
је да људи мигрирају, живимо у 21.
векуидатражесвојусрећуипосаона

разнимместиманацелојпланети,али
лепо језнатидаМитровчаниостајуу
СремскојМитровици,рекао јеСтани
шић.
ТеодораПалковић,волонтеркаКан

целарије за младе, рекла је да јој
волонтирањеуКанцеларијизамладе
веомазначи.
–Волимволонтерскирадутомесам

се пронашла. Тематика ми је веома
занимљива.Икадакренемнафакул
тет,наставићуовдедадолазим,рекла
јеТеодора.
ДугогодишњиволонтерКанцеларије

замладе је иМаркоВуколић, који је
рекаодајеобележавањеМеђународ
ногданамладихвеомаважно.
–Тоједобраприликадаподсетимо

све институције, све државне органе
коликојебитанзначајмладихудоно
шењу одлука, да се чује наш глас,
наше потребе и проблеми. Сарадња
са локалном само управом је сада
знатнобоља,негоупретходномпери
оду,рекаојеМарко.

Биља на Матић Тео до ра Пал ко вић Мар ко Вуко лићДми тар Ста ни шић

У Кан це ла ри ји за мла де обе ле жен Међу на род ни дан мла дих

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице
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Неколико малишана из Инђије, уз подршку родитеља,
организовалојехуманитарнуакцијузапомоћЛаниЈовано
вићкојојјезалечењеспиналнемишићнеатрофијепотребно
2,4милионаевра.Акцијајеодржанаусамомцентруграда,
атомприликомИнђинчанисумоглинаштандудакупекола
че, играчке и остале предмете и да на тај начин дају свој
доприносулечењумалеЛане.
–Идејајекренулаоддецекојасускупиласвојеиграчке,

домине,друштвенеигре,какобисепродајомистихдошло
доновца који јенеопходан заЛанинолечење.Све тосмо
много брзо распродали, па смо контактирали све жене у
Инђији које се баве производњом неке врсте хране са
жељом да нам се прикључе и да на тај начин дају свој

допринос–истаклајеМилицаВукмировић,једнаодоргани
заторкиакције.
Поменуту акцију за помоћЛани Јовановићлогистички је

помоглаОпштинаИнђија.
ЗаЛанинолечење:
СлањемСМСпоруке:Упишимо808ипошаљимоСМСна

3030
СлањемСМСпорукеизШвајцарске:Упишимоhuman808

ипошаљимоСМСна455
Уплатомнадинарскирачун:160–6000000069907–42
Уплатомнадевизнирачун:160600000006991130
IBAN:RS35160600000006991130
SWIFT/BIC:DBDBRSBG

Хума ни тар на акци ја

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уки ну та ван ред на ситу а ци ја

Након заседања Кризног штаба
17. августа, донесена је одлу
кадасенатериторијиСремске

Митровицеукиневанреднаситуација.
Разлог томе јесте боља епидемиоло
шкасликауодносунапретходнипери
од.
– Укидање ванредне ситуације се

односи на обустављање појединих
забрана, које се пре свега односе на
рад угоститељских објеката. То зна
чи да они од 17. августамогу увести
редовно радно време, које је важи
ло пре увођења ванредне ситуације.
Такође,Градскибазенпочињедаради
од18.августа.Свеосталеопштемере
превенције каошто јеограниченброј
људи у затвореномиотвореномпро
стору, обавезно ношење маски, дез
инфекцијаисличноидаљеостајуна
снази.Поштовањетихмераћеконтро
лисати Комунална полиција и Кому
нална инспекција. Позивам грађане
дасепридржавајумерапревенцијеи
будуодговорнипремасвомиздрављу
другихљуди,даизбегавајуконтактеи

свеситуацијекојебимогледовестидо
ширења пандемије, рекао је Влади
мирСанадер,градоначелникСремске
Митровице.
Директорка Завода за јавно здра

вље др Нада Зец Петковић рекла је
да је епидемиолошка ситуација на
територијиСремскеМитровицемного
повољнијауавгустууодносунајул.
–НатериторијиСремскеМитровице

тренутно имамо 61 лице које је обо
лело од коронавируса. У последњих
10данауСремскојМитровициимамо
једно или ниједно лице позитивно на
вирускорона,аштосетичеСремског
округа два до три случаја. У целом
Сремурегистрованесу183особеобо
лелеодковида19.Безобзираштоје
епидемиолошкаситуацијаповољнија,
и даљеморамо имати одговорност и
придржавати се свих превентивних
мера,изјавила једрНадаЗецПетко
вић.
Директор Опште болнице др Жив

коВрцељјетомприликомистакаода
је ситуација у Коронацентру много

повољнија.
–БројпацијенатакојилежиуКоро

нацентру једанас25. Јуче, 16. авгу
ста,билоје27прегледауКовидамбу
ланти,апримљенјеједанпацијент.Од
среде, 12. августа, преминуо је један
пацијент од ковида 19, изјавио је др
Врцељ.
Начелник Градске управе за здрав

ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнић казао је да се број посета у
Ковид амбуланти веома смањио у
односупретходнипериод.
–БројпосетауКовидамбулантијеу

константномпаду.Унедељу,16.авгу
стаималисмо27пацијенатакојисусе
јавилизбогсимптомасличнихинфек
цијиковида19.Ковидамбулантаће,и
наконовихдобрихпоказатељаидаље
радити24часадневноуоквируОпште
болницеињеногургентногпријема.У
Другојздравственојамбулантиидаље
семогујавитипацијентизбогкомерци
јалних тестова на вирус корона, изја
виојеМирнић.

З. Попо вић

Вла ди мир Сана дер Нада Зец Пет ко вић Воји слав Мир нићЖив ко Врцељ
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ФОР МИ РА ЊЕ ЛОКАЛ НИХ ПАР ЛА МЕ НА ТА У СРЕ МУ

Кон сти ту тив не сед ни це
зака за не за 21. август
Конститутивне седнице скупштина

свихлокалнихсамоуправауСрему
одржаћесе21.августа,двамесеца

након одржавања избора. Том прили
ком, требало би да се потврде манда
тиодборника,којисуосвојилимандате
у складу са резултатима постигнутим
налокалнимизборима, а које је према
њима, доделила Изборна комисија. На
конститутивнојседници,послепотврђи
вања мандата, одборници ће изабрати
председника и заменика председника
општина,тојестградоначелникаизаме
ника градоначелника, као и секретаре
скупштина.
УСремскојМитровицинајвишеодбор

ничких мандата је освојила изборна
листа Српске напредне странке Алек
сандарВучић–Занашудецу“,иуновом
сазивуСкупштинеградаимаће43ман
дата.Надругомместу јеГрупаграђана
„Град за све нас Владимир Петковић“
са11освојенихмандата,затимСоција
листичкапартијаСрбије,којајеосвојила
шестмандатаиГрупаГрађана „Митро
вачка алтернатива др Мирослав Кен
дришић“садвамандата.
СОРумаима43одборника,ауновом

сазивуСрпсканапреднастранка,одно
снокоалицијаокупљенаналисти„Алек
сандарВучић–Занашудецу“освојила
је31одборничкимандат,дакледвотре
ћинску већину. Социјалистичка парти
ја Србије и Јединствена Србија имаће
шестодборника,Зеленастранкачетири,
арумскирадикалидва.
У општини Ириг, после доношења

новогСтатута,СОИригаће,уовомсази
вуускладусатимодредбама,имати19
одборника, уместо 20, колико је имала
раније.
У иришкој општини највише повере

њабирачајеосвојилаСрпсканапредна
странкакојаћеиматичак15одборнич
ких мандата, дакле више него комотну
двотрећинску већину. После локалних

избора у Иригу, своје место у новом
сазиву је освојила и Социјалистичка
партијаСрбије–двамандата,апоједан
ВојвођанскифронтиПокретобновеКра
љевинеСрбије.
У новом сазиву Скупштине општине

ШидСрпска напредна странка ће има
тинајвишемандата,чак28.Одмахиза
те странке је Социјалистичка партија
Србијесаосвојенихпетмандата,затим
Војвођанскифронт–уједињенизадемо
кратскиШидса триодборничкаманда
та иСрпска радикална странка, која је
освојилатриодборничкаместа.
УСкупштини општинеБеочин, најви

шеодборничкихместаосвојилајеСоци
јалистичкапартијаСрбије,ито12.Срп
сканапредна странка јеосвојила један
мање мандат, то јест 11 одборничких
места.
УСкупштиниопштинеПећинцинајви

шемандатаћеиматиСрпсканапредна

странка,чак26,Социјалистичкапартија
Србијајесвојилатриодборничкаместа,
аСрпскарадикалнастранкаједно.
У новом сазиву Скупштине општи

не Инђија највише одборничких места
освојила јеСрпсканапреднастранка,и
то25.Групаграђана„Инђијаити“јеосво
јилапетмандата,СПСтри,СРС један,
док је Група грађана „Грађанин 2020
– Страхиња Јовановић“ освојила три
одборничкаместа.
УСкупштиниопштинеСтараПазова,

Српсканапреднастранкајеосвојила37
мандата.СоцијалистичкапартијаСрбије
ће у новом сазивуСкупштине општине
СтараПазоваиматипет,Изборзанашу
општину  Милан Турањанин четири,
Групаграђана„ПокретзаопштинуНова
Пазова Ана Пејовић Степановић“ три,
аЗеленастранкаДушанКондићиГру
па грађана „Подунавље“ имаће по два
представникаупарламенту.

Седница СО Рума у претходном сазиву

Рега та упр кос коро на- ви ру су
Дунавскарегата,упркосовогодишњимванреднимокол

ностима,азахваљујућиентузијазмуиљубавињенихуче
сникапремареци,нијепрекинулатрадицијудугунеколико
деценијаи4.августа јепосетилаСтариСланкамен.Ове
године око 25 учесника плови Дунавом кроз Србију од
АпатинадоКусјака,амеђуњимајеинеколикостранаца
из Бугарске, Немачке и Америке. Најстарији учесник је
Американацкојиима81годину,анајмлађиучесникјесед
могодишњадевојчица изСрбије.С обзиромна тода су
измењенеоколностиипрописанемереувезисапандеми
јом коронавируса, како истичу представници Туристичке
организацијеопштинеИнђија,учесницисуовогапутасво
јешаторе,уместоудвориштебање,сместилинапростору
марине Удружења наутичара „Стари Сланкамен“. Осим
члановаовогудружења,тусуихдочекалииугостилидуго
годишњи домаћини, представници Туристичке организа
цијеиОпштинеИнђија,каоибањетј.Специјалнеболнице
„ДрБоривојеГњатић“. М. Ђ.
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Шири се гасна мре жа
у Шима нов ци ма

ЧланПривременог органаОпшти
неПећинциЗоранВојкићипред
седник Савета Месне заједнице

Шимановци Александар Мандић оби
шли су протекле недеље радове на
ширењу дистрибутивног гасоводног
система у Шимановцима. Како је том
приликом изјавио Војкић, прошире
њем гасоводног система прилику да
користе гас каоенергентимаћеи гра
ђаниШимановацакојитодосаданису
могли.
–ИакојегасоводпрошаокрозШима

новце пре десетак година, делови
насеља до сада нису били обухваће
нигасноммрежом,аинтересовањеза
прикључење на гас је велико. Проши
рењем дистрибутивног система дело

виШимановацаћемоћидасеприкљу
ченамрежувећове јесени,докће, у
зависностиоддинамикерадова,оста
так грађана ту прилику добити током
нареднегодине.Позавршеткурадовау
Шимановцима изградња дистрибутив
ногсистемабићенастављенауПећин
цима,ПрховуиСуботишту,аурокуод
двеипо године,уовачетиринасеља
која покрива предузеће „Беогас“, гас
каоенергентбићедоступансвимдома
ћинствимаипривреднимсубјектима.У
истовреметребалобидабудеприве
дена крају и гасификација преосталих
11 насеља коју реализује „Србијагас“,
тако да ће цела наша општина бити
покривена дистрибутивном гасном
мрежом–рекаојеВојкић.

Планираном динамиком радова
предвиђено је да 2.422 метра гасне
мрежеуПрховачкој улицибудеизгра
ђено до 1. септембра, 2.592 метра у
Крњешевачкојулицидо27.септембра,
а 280 метара у Улици 7. јула и 1.586
метара гасне мреже у Михаљевачкој
улицитребалобидабудезавршенодо
15.октобра.
По речима представника „Беогаса“

–руководиоцаизвођењарадоваБран
кеЕрор и руководиоца пројектаАлек
сандраКовачине,уколиковременскии
епидемиолошкиусловидозволерадови
на изградњи дистрибутивног система
бићенастављениинакон15.октобра,
паћегасноммрежомбитиобухваћени
идодатниделовиШимановаца.

Поче ло при ја вљи ва ње
за бес плат ну ана ли зу земљи шта
Удружење пољопривред

них произвођача општи
неПећинциусарадњиса

Пољопривредном стручном
службомСремскаМитровицаи
овегодинеорганизујебесплат
нуконтролуплодностиземљи
штазарегистрованапољопри
вредна газдинства са терито
ријепећиначкеопштине.
Удружење позива све заин

тересоване пољопривредне
произвођаче да се пријаве за
бесплатну анализу. За пријаву
су неопходни: број пољопри
вредног газдинства, катастар

ска општина, потес, катастар
ски број парцеле, предвиђена
сетвена структура у наредне
четири године и површина
катастарскепарцеле.
Пријавећесевршитиукан

целарији Удружења пољопри
вредника сваког радног дана
од8.00до15.00часова.
Засведодатнеинформације

пољопривредници се могу
обратитиМаријаниПанић(тел.
0648983631) и Немањи Алек
сићу(тел.0648983635),илина
телефон Удружења: 022/400–
758.
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Интер ак тив не табле допри но се 
модер ни за ци ји наста ве
Општина Пећинци

дониралаје13.авгу
ста15интерактивних

табли основним школама
на својој територији и Тех
ничкојшколи„МиленкоВер
кић Неша“. Табле је у име
локалнесамоуправеуручи
лаМајаДошеновићизОде
љењазадруштвенеделат
ности пећиначке Општин
ске управе, а како нам је
рекла, након ове донације
све школе на територији
наше општине биће опре
мљене интерактивним
таблама.
– Испоручили смо 15

интерактивнихтаблиоснов
ним школама у Ашањи,
Обрежу, Доњем Товарнику,
Пећинцима, Карловчићу,
ДечуиШимановцима,каои
Техничкој школи „Миленко
Веркић Неша“ у Пећинци
ма,докћетритаблекојесу
већ припремљене бити
испорученеОсновнојшколи
у Купинову по завршетку
реконструкције зграде. Са
претходном донацијом
Општине и донацијом
Покрајинског секретаријата
за образовање, у новој
школској години свешколе
натериторијиопштинебиће
опремљене интерактивним
таблама–изјавилајеДоше
новићизахвалилапредузе

ћима „Гат“ ДОО, „Кофикеб“
ДОО, „Еуроимовина“ ДОО,
„Еуропројекат“ ДОО, „Поп
инвест“ ДОО, “Вортс Тим“
ДОО, „Метал инжењеринг“
ДОО, „Спин“ ДОО, „Голден
груп“ ДОО и „Агротруст“
ДООкојасуподржалаакци
ју коју је покренула пећи
начка локална самоуправа
и донирала укупно 20
интерактивнихтаблузауче
никепећиначкихшкола.
Основној школи „Слобо

данБајићПаја“уПећинци
маурученесудветабле,а
каконамјерекладиректор
ка ове установе Милијана
Срдић, матична школа у

Пећинцима је сада опре
мљенасаукупнотритабле,
а интерактивне табле су
распоређене и у свим под
ручнимшколама.
– Интерактивне табле су

новимедиј,којинамомогу
ћавају да у настави кори
стимо и мултимедијалне
садржаје.Многоћенамзна
чити што имамо могућност
да осавременимо наставу
коришћењеммодернихтех
нологија, путем којих деца
брзо усвајају нова знања –
изјавилајеСрдић.
Са две дониране табле

Техничка школа „Миленко
Веркић Неша“ сада распо

лажесаукупнопетоваквих
табли, распоређених у
кабинетима.Директорпећи
начке средњешколе Дани
лоТепшакажедаинтерак
тивне табле доприносе
модернизацијинаставе.
– Наставници могу да

користе нове наставне
методеидалакшереализу
јунаставнипроцес.Светех
нолошке иновације учени
цимасузанимљиве,јерони
се рађају и живе са тим
иновацијама, тако да им је
овакванаставазанимљиви
ја од класичне и бољи су
ефектинашеграда–рекао
јеТепша.

Исто риј ско пам ће ње темељ
наци о нал ног иден ти те та
Представници Савета Месне заједнице Купино

во,начелуспредседникомСаветаПерицомОдо
башићем,положилису12.августавенацнаспоме
никпалимборцимаижртвамафашизмауДругом
светскомрату,поводомсеоскеславеуовомнасе
љу.
Каконам јерекаоОдобашић, уКупинову је већ

традицијадасеСветаМајкаАнгелинаобележава
вишедневнимпрограмом,штојеовегодинеизоста
лозбогпандемијекоронавируса.
–И самополагањевенца је обављенобез оку

пљањамештанаибезпригодногкултурноуметнич
когпрограма,алиодавањепочастипрецимакојису
положили своје животе да бисмо ми данас били
својинасвоменијеизосталониовегодине.Исто
ријско памћење је један од темеља националног
идентитетаизбогтогакултурусећањаморамоодр
жатиипренетијенабудућенараштаје–изјавиоје
Одобашић.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

При хва ћен план рада
Град ске библи о те ке
На седници Општинског већа, која

јеодржанателефонскимпутем14.
августа,усвојенојевишеизменаи

допуна планова детаљне регулације, и
топогоназапрерадудрветауЖарковцу
/циљанаизменазбогпроширењапосто
јећег погона/ и зоне становања у рум
скомнасељуВрбаре,каоиизменеплана
генералнерегулацијеуДобринцима.
Такође, дата је сагласност Општин

ском правобранилаштву за закључива
ње вансудских поравнања за накнаду
нематеријалне штете настале услед
уједапасалуталица.Овајпутсерадио
тринакнаде,свакајеуизносуод25.000
динара.Овимвансудскимпоравнањима
сеприбегавајерсенатајначиннепла
ћају судски трошкови, а и одштета би,
по судским решењима, вероватно била
већа.
Донетајеиодлукаоупотребисредста

васталнебуџетскерезервеуизносуод
нешто преко 387.000 динара за набав
кухигијенскихсредставау токуванред
не ситуације, али и употреби средста
ватекућебуџетскерезервеуизносуод
499.950динара.

Наиме, уговором о гранту који је
закљученизмеђуМинистарствопросве
те,наукеитехнолошкогразвојаирумске
Општине, утврђено је учешће локалне
самоуправеупројекту„Подршкомдојед
наких могућности“ у износу од 499.950
динаракојисереализујеуУПВО„Поле
тарац“.
НаовојседнициОпштинскогвећараз

матран је и план и програм рада Град
скебиблиотеке„АтанасијеСтојковић“за
2021.годину.Градскабиблиотекајесвој
план базирала на редовним активно
стима,међу којима јеи сталнанабавка
новихнаслова.Вишегодишњапракса је
показаладајезанављањефондасаоко
3.000 нових наслова довољно да задо
вољипотребередовнихкорисникаГрад
скебиблиотекеиторавномернопооде
љењима.Намерајеидасеповећаброј
стручнихчасописаипериодике.Посебна
пажња ће бити посвећена одељењу за
радсанајмлађима, јеродњиховогбро
јазависиибудућностбиблиотека,алии
укупно васпитање и образовање. Прак
са јепоказаладаконтактсанајмлађим
читаоцима мора бити сталан и добро

осмишљен. Осим бесплатног члан
ствазасвеосновце,почемујеГрадска
библиотека„АтанасијеСтојковић“ једин
ственауСрбији,планиранојеиниздру
гих активности на популаризацији књи
геи читалаштва.Библиотека у следећу
годинуулазисавишеод11.500чланова,
узприоритетдасеповећабројактивних
читалаца,даклеонихкојиредовнодола
зеуГрадскубиблиотекуиузимајукњиге
начитање.Представљањенових књига
ињиховихаутора,остаћеидаљебитна
активност.Планирасе11.манифестаци
јаДанисловенскеписменостиикултуре,
учешће у програмима Културног лета,
петаКњижевнаколонијакојасереализу
јеусарадњисаНародномбиблиотеком
СрбијеибиблиотекамаурегионуиСрби
ји,потомпријемђакапрвакаучланство
Градскебиблиотеке,посетаСајмукњига
у Београду... Биће додељена и десета
награда „АтанасијеСтојковић“ за најбо
љипрвироманнасрпскомјезику,атује
ииздавачкаделатностпокојојјеГрадске
библиотеке„АтанасијеСтојковић“позна
та.Планирасеиштампањешестнових
наслова. С. Џаку ла

ЖЕЛЕ ЗНИЧ КА СТА НИ ЦА

Завр ше ни радо ви
на рекон струк ци ји
Радовинаобновииенергетскојефи

касностизградерумскеЖелезничке
станицесуприведеникрају.Почели

сукрајемпрошлегодине,ауоквирупоме
нутихрадовакомплетнојезамењенкров,
олуцииосталалимарија,столарија,над
стрешницаикомплетнафасадаобјекта.
Вредностовихрадовајеоко18,5мили

она динара, а обезбедило их је, из соп
ствених средстава, ЈП „Инфраструктура
железницеСрбије“.Речјеопројектуовог
предузећа који је почео 2018. године у
оквиру којег ће се извршити реконструк
ција преко стотину станичних зграда у
Србији.То је једнаод значајнијихактив
ности ЈП „Инфраструктура железнице
Србије“чијијециљдасепобољшауглед
железнице, поврати поверење јавности,
апресвега,омогућиквалитетнијауслуга
путницима.
Овирадови на реконструкцији станич

нихзградасерадеупоредосамодерни
зацијом српских пруга. Само у прошлој
години вредност радова на реконструк
цијижелезничкихстаница,одкојихунеке
деценијама није улагано, достигли су
цифруод200милионадинара.
Зграда Железничке станице у Руми

датираспочетка20.века,када јесагра
ђена типска, али за то време модер
на железничка станица. Проширена је
1912/13.годинесанамеромдатадабуде
најлепшастаницауХрватскојиСлавони
ји. Ново проширење је уследило после

Другогсветскограта.Преовекомплетне
обновеспољашњостиобјекта,Железнич
кастаницајебилаузаисталошемстању,
тако да је, захваљујући овим радовима,
добилапотпуноновилепшиизглед.

С. Џаку ла

Нов изглед Желе знич ке ста ни це у Руми

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“
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Међународна шаховска
федерација ових дана
организујенововеликотак
мичење, ФИДЕ онлајн
Олимпијаду2020.
– Такмичење је доста

специфично. Репрезента
ција Србије биће саста
вљенаодсениораисени
орки, и од омладинаца и
омладинки, и сви ће се
резултати заједно рачуна
ти.Овојеновисистемтак

мичења и биће интере
сантнозапробу–рекаоје
заРТВСтараПазовавеле
мајсторАлександарИнђић,
члан националног шах
тима.
НаонлајнОлимпијадује

пријављено више од 150
националних тимова, а
такмичење за десетак нај
бољих српских шахиста
почелоје14.августа.

Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

ПОЈИ ЛИ ШТА ЗА ДИВљЕ ЖИВО ТИ ЊЕ И ПТИ ЦЕ

Снаб де ва ње водом бит но
за задр жа ва ње дивља чи
Отоме да дивљач има где да се

напојипосебноутокулетњихвру
ћинабринуловци.Знајућидајеу

старопазовачкоматарувеликанесташи
цаводе,ЛовачкоудружењеСтараПазо
ва је у претходном периоду поставило
седамбунара,последњипрошлегодине,
у циљу задржавања дивљачи на овом
терену.Запокретањепумпепресекори
стилаенергијаветра,асадасекористи
соларна.
– Ми смо направили соларни панел,

којим снабдевамо електричном енерги
јомпумпу, којавршииспумпавањеводе
из бунара. Поред је тзв.шкарпа која је
пунавода.Поштонаовомтеренунема
нигдеводе,билисмопринуђенидатра
жимонајбољерешењекакобисмопомо
глидивљачи,посебноулетњемпериоду,
кадасуврућинеисуше–објасниојеСте
ванВранић,управникловиштауЛовач
комудружењуСтараПазова.
Свеврстептица,каоизечеви,могусе

видетинајчешћеујутарњимивечерњим
сатимаиутокуноћи,јерјетададивљач
најактивнија,кажуловци.Појилиштејеу
природном амбијенту, окружено трском
и травом, тако да се жедна животиња
често и не примети. Појилишта су од
великогзначајајерјепознатодасеживо
тиње задржавају тамо где имају услова
заживот.Двадотрипутанедељноловци
проверавајудалипумпераде,далиима
водеидалијеоначиста.
–Акокојимслучајемнемаводе,мије

сипамо.Уједно,поштосеусвакојшкарпи
налазиотвор,мијеиочистимо,услуча
ју да је водапрљава, исту испустимои
поновојенапунимочистом–кажеЗоран
Граовац,ловочувар.
На територији целе старопазовачке

општине тренутно има 15 таквих поји
лишта, а у плану је повећање тог бро
ја.Ловцибиволелидатајбројможеда
се бар удвостручи. Изградњу постоје
ћих,ЛовачкоудружењеСтараПазоваје
финансирало из сопствених средстава
узфинансијскупомоћизпокрајинског,а

највишеизопштинскогбуџета, јер је за
комплетноуређењепојилиштапотребно
до200.000динара.
– Комплетно, дакле, бушење буна

ра, израда шкарпе, постављање пане
ла и акумулатора, кошта од 180.000 до
200.000динара,аУдружењетонеможе
само да финансира – нагласио је Вра
нић.
Поред ових активности, ловци сад

вршеиредовнуконтролулова,јерјеод
првогавгустапочеоловнапрепелице.

З. К.

Стеван Вранић

Александар Инђић

Зоран Граовац

Веле мај стор на
oнлaјн Олим пи ја ди

ПредставнициЈавногпредузе
ћа ЕПС обишли су у петак, 14.
августа 2020. трафостаницу у
раднојзониуКрњешевцимакоја
електричном енергијом напаја
око четрдесетак компанија које
послују у том делу Срема. С
обзиром на то да се налази
између старопазовачке и пећи
начке општине, најављен је
долазакнових компанија којима
је обезбеђено несметано снаб
девање електричном енергијом.
Долазаксвевећегбројадомаћих
истранихкомпанијакојепослед
њих неколико година послују у
индустријским зонама у Крње
шевцимаиШимановцимазахте
вао јеобезбеђивањенеометане
испоруке електричне енергије и
растерећење постојећих трафо
станица у старопазовачкој и
пећиначкој општини. С тим у

вези, у такозваној јужној радној
зони у Крњешевцима, пре три
годинеизграђенјекомплекстра
фостаница, чиме је овај про
блемрешен.Трафостаницаима
значаја за привреду ове две
општинеучијимпоменутимрад
ним зонамапослује око четрде
сетак компанија, у којима ради
око10.000људи, истичунадле
жни и најављују долазак нових
инвеститора. Улагање око два
милиона евра у изградњу тра
фостанице која се налази у
непосредној близини аутопута
Београд–Загребисплатилосе,
поручујунадлежниидодајудаје
тиме обезбеђен виши степен
квалитета у напајању електрич
ном енергијом и створени су
предуслови за наставак при
вредногразвојаоверегије.

З. К.

КРЊЕ ШЕВ ЦИ  И ШИМА НОВ ЦИ 
Довољ но елек трич не 
енер ги је
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ВРД НИК

Пешач ко - бици кли стичк а ста за
Докрајаавгустатребало

бидасезавршерадо
винаизградњипешач

кобициклистичкестазекод
Господског реда, односно
оконекадашњепругекојаје
коришћена за потребе врд
ничкогрудникаугља,између
улицаЖелезничкеиМилице
СтојадиновићСрпкиње.
Радовисупочелипослед

ње недеље јула, а реч је о
реализацији трећине пред
виђеног пројекта за уређе
ње овог историјског језгра
Врдника. Они подразуме
вају пешачкобициклистич
ку стазу дужине 447 мета
ра и површине око 1.000
квадратних метара, као и
постављање дела клупа уз

стазу.Стазасерадиубеха
тонплочамаудвебојеиса
ивичњаком,авредностовог
делапројектаје10милиона
динара.Средствајеобезбе
дило Министарство тргови
не, туризма и телекомуни
кација.
Цео пројекат, са којим

је аплицирала Туристич
ка организација Ирига, има
вредност од 34 милиона
динара и обухвата радове
наизградњистазедоауто
буског стајалишта, као и
реконструкцију самог стаја
лишта.Уовојфазиреализа
цијепоставићесеитрећина
од планираног броја клупа
поредстазе,аследећегоди
нећесерадитиирасветауз

Радо ви на ста зи у Врд ни ку

ИРИГ

Реша ва ње стам бе них
про бле ма избе глица
Крајем јула Комисија

у иришкој општини је
донела коначну листу

корисника помоћи интерно
расељених лица за откуп
сеоскекућесаокућницоми
малим грантом у грађевин
ском материјалу. Помоћ су
добиле две породице и то
свакауизносуод1,2милио
надинаразаоткупкуће,као
и 200.000 динара помоћи у
грађевинскомматеријалуза
поправкетихкућа.
–Ми смо до сада успели

даобезбедимооко130паке
таграђевинскогматеријала,
42 сеоске куће, 17 монта
жних кућа и 55 стамбених
јединица.Кадајеречостам
бенимјединицама,уКруше
долу имамо 20 стамбених
јединица, односно десет
двојних кућа, 22 стамбене

јединицеуРивици,каои13
становаунедавноотвореној
згради социјалног станова
ња уИригу – каже за наше
новине Милорад Влаховић,
повереник за избеглице и
интерно расељена лица у
ОпштинскојуправиуИригу.
Са решавањем стамбе

нихпроблемаовекатегори
је становништва, почело се
2008. године,апрвареали
зацијајепочелагодинудана
касније.Сада јеу токуода
биркорисниказадесетпаке
та помоћи у грађевинском
материјалу за избеглалица
иодабиркорисникаизРеги

Мило рад Вла хо вић

Згра да соци јал ног ста но ва ња у Ири гу

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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оналногпрограмазакупови
ну15сеоскихкућа,узмогућ
ност евентуалног повећања
зачетирикуће,собзиромна
тода је већпоказанопове
ћано интересовање кори
сника.
– Зграда социјалног ста

новања је решила проблем
најугроженијимпородицама,
али и поред свега што смо
урадили,сматрамодапосто
јипотребаза још24сеоске
куће,за63пакетапомоћиу
грађевинскомматеријалуза
избегла лица, за 19 монта
жних кућа, алии за 20 ста
нова. То знамо на основу
анкете коју смо урадили на
терену,атимебисмо,унај
већојмери,алинепотпуно,
решилипроблемстановања
избеглихиинтернорасеље
нихлицаунашојопштини–
истичеМилорадВлаховић.
Ондодаједасе,наосно

вудосадаучињеног,увели
кој мери помогло људима
да дођу до свог крова над
главом.Помоглајеилокал
на самоуправа, тако што
је обезбедила средства у
износуодпетдодесетпро
цената, као и спровођењем
активностиипоступкајавне
набавке.
Уиришкојопштини,према

званичним подацима, било
је око 3.500 избеглих лица,
као и преко 120 интерно
расељених лица, а сада их
јешездесетак.
 С. Џаку ла

стазу. Вредност поставља
ња расвете је 2,5 милиона
динара.
Како сазнајемо од дирек

тора Туристичке организа
ције Драгана Драгичевића,
Туристичка организације
приводикрајупројекаткојим
ће аплицирати за средства
по конкурсу који отвара
Амбасада Републике Тур
ске.
– Реч је о једној лет

њој позорници близу згра
де „Касина“. Тако бисмо у
потезу од око три киломе
тра имали летњу позорни
цу, пешачкобициклистичку
стазу, уређено аутобуско
стајалиште,клупеирасвету.
Кадасе тосвеуради,биће
то свакако један од најлеп
шихделоваВрдника–каже
занашеновинеДраганДра
гичевић.
Извођачрадованапешач

кобициклистичкој стази је
„Дрина Коп“ из Ветерника.
 С. Џаку ла

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ШИД

У року усво јен завр шни 
рачун буџе та Општи не

На седници Општинског
већа, која је одржана у
петак,14.августаусво

јен је завршни рачун буџета
ОпштинеШид за 2019. годи
ну. Укупно остварени при
ходи Општине Шид у 2019.
години износе 1.062.589.000
динара, док су укупни расхо
ди 1.082.249.000 динара, а
дефицит је 19.260.000 дина
ра.
На конференцији, која је

одржанапозавршеткуседни
це говорио је заменик секре
тараОпштинеРомкоПапуга.
–Мисмонаданашњојсед

ници испоштовали рокове,
који су везани за усвајање
Предлогаодлукеозавршном
рачунубуџетаОпштинеШид.
Рокови су мало пролонгира
ни и данас је био последњи

рокдаОпштинсковећеутвр
ди овај предлог. Завршни
рачун, пропратила је и реви
зорска кућа која је радила
оценузавршнограчунаитоје
саставни део доношења ове
одлуке.Овојебилаи„носећа“
одлуканаданашњојседници,
аусвојилисмоиизвештајео
радујавнихпредузећакојисе
односе на прво тромесечје.
Оценарадајавнихпредузећа,
имајући у виду ситуацију са
епидемијом, је задовољава
јућа–рекаојеРомкоПапуга.
Дејан Којић, члан Општин

ског већа, обратио се такође
на конференцији за медије,
апострофирајући ангажова
ностЈКП„Водовод“.
–ПохвалиобихЈКП„Водо

вод“, које је током ове годи
не остварило много добрих

резултатавезанихзаинвести
ције.Оноштосмодугочека
ли, водоснабдевање у свим
месним заједницама, ускоро
ћебитистварност.Управосе
приводекрајурадовиуМоло
вину,тећетајкругводоснаб
девањабитизатворен–иста
каојеКојић.
Усвојена јеиодлукаооту

ђењу непокретности у вла
сништвуопштинеШид, каои
додељивање права на кори
шћењеЈКП„Стандард“непо
кретности на катастарској
парцели бр. 3355 за потребе
смештаја радника предузе
ћа. На седници је именован
директорМузејанаивнеумет
ности „Илијанум“, те је нови
петогодишњимандатповерен
ЉубинкиПантић.
 Д. П.

Дејан Којић и Ром ко Папу га

Пре воз уче ни ка
Одељење за друштвене делатности

Општинске управе општине Пећинци рас
писалојеЈавнипозивзарегресирањетро
шкова превоза ученика средњихшкола за
школску2020/2021.годину.Правонарегре
сирање трошкова превоза могу остварити
редовни ученици којиимају пребивалиште
на територији пећиначке општине и који
похађајусредњешколенатериторијииван
општинеПећинци,каоиученицикојисвако
дневнопутујуизсеоскихнасељенихместа
дошколезавреметрајањашколскегодине.
Рок за подношење пријава је од 15. до

31.августа2020.године.Захтевзасубвен
ционисанипревозсапропратномдокумен
тацијом предаваће се на шалтеру Дечје
заштите у Општинском услужном центру
општине Пећинци. Услови конкурса као и
образац захтевамогу се преузети на зва
ничној интернет презентацији Општине

Пећинци (www.pecin ci.org) на страници
Јавниогласи.

Још чети ри слу ча ја 
инфек ци је
КакојесаопштиоШтабзаванреднеситу

ације општине Пећинци, током протекле
недеље, на територији општине потврђена
су јошчетирислучајаинфекцијекоронави
русом. У међувремену, код двоје раније
зараженихпацијенататестјепоказаодасу
излечени, тако да тренутно на територији
пећиначкеопштинеимадесетактивнихслу
чајева.Иакоброј зараженихнијеаларман
тан,Штабје јошједномупутиоапелграђа
нима и институцијама да стриктно поштују
све прописане мере заштите од ширења
заразевирусомКОВИД19,јерсамопошто
вањеммераможемо сви заједно спречити
дасебројинфициранихзначајноповећа.

ПЕЋИНЦИ
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ВРЕ МЕ СПРЕ МА ЊА ЗИМ НИ ЦЕ

Упркос корони домаћице
не одустају од зимнице

Лето је скоро на измаку, септем
бар се ближи, па самим тим и
припрема зимнице. Спремање

воћа и поврћа за зимницу је и даље
актуелно,мадајеинтересовањемање
негораније.ДомаћицеуСремусеипак
не одричу припреме зимнице на тра
диционалан начин, без обзира на то
штоодузимамного временаиновца.
Од доброг укуса се ипак не одуста
је.ПонуданапијацамаширомСрема
јеразнолика,а какосунампродавци
рекли,засадасенајвишекупујепара
дајзипаприкабабура,аодвоћашљи
ве.Чиниседавећинадомаћицачека
септембар,кадаценебудуниже.

Зелена пијаца у СремскојМитрови
цисешарениодвеликепонудевоћаи
поврћа.Тезгесупуне,али,какосунам
реклипродавци, јошувексеповрћеи
воће не купује на велико.Највише се
тражипарадајз,којиовегодине,,држи
добру цену”, па за килограм треба
издвојити од 50 до 100 динара. Цена
папиркебабурејеод70до100динара,
докзакилограмшљиватребаиздвоји
тиод50до100динара.
Слађана Угљешић из Глушаца на

митровачкојпијацивећ годинамапро
дајесвојеповрће.Упонудиимапапри
ку,парадајз,тикцвице,плавипатлиџан.
 Продаја иде солидно. Имам своје

сталнекупцеидомаћицекојеодмене
купују поврће за зимницу.Мислимда
више има оних које праве зимницу,
негоштојекупују.Додуше,свакегоди
не је продаја слабија када говоримо
озимници,алисамзадовољна.Сада
сенајвише купује парадајз и паприка
бабура.Мислимдаћетекусептембру
продајабитивећа,кададођеспрема
ње ајвара, туршије, киселог купуса,
кажеСлађана.
Глушчанка Рада Остојић на

митровачкој пијаци, такође већ годи
нама продаје поврће. Према њеним
речима,свакегодинесеможеприме
титидаљудисвемањекупујувоћеи

Про да ја иде солид но. Имам сво је стал не куп це и дома ћи це које од мене 
купу ју повр ће за зим ни цу. Мислим да више има оних које пра ве зим ни цу, 
него што је купу ју. Доду ше, сва ке годи не је про да ја сла би ја када гово-
ри мо о зим ни ци, али сам задо вољ на. Сада се нај ви ше купу је пара дајз и 
папри ка бабу ра. Мислим да ће тек у сеп тем бру про да ја бити већа, када 
дође спре ма ње ајва ра, тур ши је, кисе лог купу са, каже Сла ђа на Угље шић, 
која про да је повр ће на митро вач кој пија ци

Митро вач ка пија ца
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поврћезазимницу.
Осетиседаљудинемајупара,али

мислимдаћепродајавоћаиповрћа
навеликоозбиљнијепочетиусептем
бру,јерћеценабитинижа.Засадасе
купујенамало,засвојепотребе,наво
диРада.
Румска зелена пијаца има заиста

велику понуду воћа и поврћа, а про
давцинудекакосвојепроизводе,тако
и оне са кванташке пијаце. За дома
ћицекојеправезимницу,чиниседаје
приоритетквалитет,анедалисена
домаћем производу може уштедети.
Дакле,трудсенежали,пресвега,да
би се члановима породице, поготово
најмлађима,понудиосигураниквали
тетанпекмез,џем,соковиилитурши
ја.
ДрагицаЋулибркнарумскојпијаци

продаје купине ималине, боровницу,
аронију али и домаће ракије, сиру
пеоднанеизове,џемове,купиново
вино…Онаистичедасенајвишекупу
јекупина,асобзиромнатодајепоро
дицаЋулибрксамапроизводиицена
језаистаприхватљива.Задомаћице

које немају времена или не знају да
припремају зимницу,Драгицаод сво
јих купина прави џемове и пекмезе,
каоисоковеисирупе.
Имаионихкојиволедакупеготов

производ, на пример џем или пекмез,
а свежу купину купују и за свакоднев
ноконзумирањезбогвитаминаивели
когсадржајагвожђакојеововоћеима.
Купина је сада у пуном јеку, купују је
људиида језамрзну, даимајупреко
зиме.Купујуувећимколичинама,апра
веикомбинацијесааронијомиборов
ницом.Одтога могудаправеисада
популарне смутије. Ипак, примећујем
давишезимницустаријеженеспрема
ју,мислимдамлађенекаконемајувре
меназато–сматраДрагица.
Маришка Мандић је свакако један

одпродавацасанајдужимстажомна
зеленојпијациуРуми.Занашеновине
кажедасесадакупујенајвишешљи
ва за пекмез и слатко, а нештомало
ипарадајз,маданеуколичинамакао
ранијих година.Претходно, домаћице

Дра ги ца Ћули брк

Има и оних који воле 
да купе готов

про из вод, на при мер 
џем или пек мез,
а све жу купи ну

купу ју и за
сва ко днев но

кон зу ми ра ње због 
вита ми на и вели ког 

садр жа ја гво жђа које 
ово воће има. Купи на 
је сада у пуном јеку, 
узи ма ју људи и да 

је замр зну,  да има ју 
пре ко зиме. Купу ју у 
већим коли чи на ма, а 
пра ве и ком би на ци је 

са аро ни јом
и боров ни цом, каже 

Дра ги ца Ћули брк, која 
про да је воће

на рум ској пија ци

Мари шка Ман дић

Сла ђа на Угље шић Рада Осто јић
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АНКЕ ТА: Да ли спре ма те
или купу је те гото ву зим ни цу?

Јасми на Лукић, Салаш Ноћај-
ски:Увекправимзимницупосвојим
домаћимрецептимаитоми јелеп
ше. Исплативије ми је да правим,
негодакупујем.Мождајеискупона
пијаци,алиод10килограмапапри
кеможедасенаправишест,седам
кила ајвара, а укус не може да се
пореди да се пореди са куповним.
Лепшијеукускадасенаправидома
ћазимница,аиздравијеје.

Мела ни ја Нешко вић, Срем ска 
Митро ви ца: Зимницу правим сама
иуглавномсвештотребакупимна
пијаци.Правимсвеодкраставчића,
ајвара, туршије, џем од кајсије сам
већнаправила,садајенаредуиџем
одшљивадасеправи.Исплатисе
више,негодасекупује.Тупресвега

мислим на укус који је много бољи
одкуповнезимнице.

Нада Мар ко вић, Рума: Већ сам
направилаџемовеодјагода,кајсија,
а сада сам купилашест килограма
купиназаџем,пожељимогнајмла
ђегунука.Најесенћебитиитурши
је,одсвегапомало,азимницупри
према и моја снаха, имају четворо
децепажеледасвебудездравије.
Све правим без конзерванса, кад
напуним окренемтеглу,постаром,
ондастављамцелофанкојијебиоу
алкохолу,пачепајошодгореставим
исалвету,каоукрасисвизадовољ
ни.

Зве зда на Ско ру пан Ребић, Шид:
Свакегодинесвемањеправим.Муж
ијасмосами,скуваммалопарадај

за,малопекмеза,направимшарену
салатуикиселикупус.

Сне жа на Бле чић, Инђи ја: Мајка
самтроједецеизбогњихсетрудим
да сваке године, бар нешто има
моодзимниценатрпези.Углавном
су тоајвари туршија, али јошувек
нисам
почела са припремама јер је тај

посаорезервисанзакрајавгуста.
Суза на Фили по вић, Инђи ја: 

Поштујем нашу традицију припре
мезимницеализбогобавезазатај
посаојепоследњихнеколикогодина
зауженамојамајка.Ипакмислимда
нашемаме
ибакесветомногобољерадеод

нас,памијенекакоизимница„сла
ђа“кадастижеизмаминекухиње.

Јасми на Лукић, Мела ни ја Нешко вић, Нада Мар ко вић, Зве зда на Ско ру пан Ребић, Сне жа на Бле чић и Суза на Фили по вић

сукуповалеикајсијезапекмез,мада
је кајсија ове године била прилично
скупа.
–Најлепшијеџемодшљиваидома

ћице га највише праве, ипак је дома
ће–домаће.Имамзасадоддвајутра
шљиваиовегодинеихуопштенисам
прскала, потпуно су здраве. Ту је и
кукурузшећерац, такође готовонепр
скан.Имамисвојкупус,зањегајејош
рано,продајемгакадстигненавели
ко,купујуљуди,морадасеједеикад

јеепидемијакоронавируса–шалисе
Маришка.
Нашасаговорницаод својих произ

водаправипекмезе,парадајзсок,тур
шијуањене готове производекупују
свикојибидаимајудомаће,анемају
временадасамиправе.
Шидска пијаца је солидно снабде

вена пољопривредним производима
(мадапамтимоибољедане),апотро
шачи севишераспитију иразгледају,
негоштокупују.

Марка Канцко, годинама има тезгу
наЗеленојпијацинакојојпродајепро
изводекојењенапородицаузгаја.
Килограмкраставацаје80динара,

аистотоликокоштаикилогрампапри
ке, килограм парадајза је 60 динара.
Продајаидесолидно.Ценесуистекао
ипрошлегодине,кажеМаркаКнацко.
Многе домаћице ће поред пијаце

обићиипиљарнице.
Краставацкорнишонкоштаод100

до120 динара по килограму, и могу

Мар ка Кнац ко Зден ка Поњи гер
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рећи да се за сада слабије припре
мају, због високих температура.Цена
паприке варира, па  џак од пет кило
грамакошта250динара.Занештоква
литетнију паприку треба издвојити од
80до 100динара за килограм. Кило
грамкарфиолаје100динара,шљиве
коштају5060динара,акрушке80120
динара,кажеЗденкаПоњигер.
Од куваног парадајза до киселог

купуса дуг је пут, припрема шаре
них теглица са омиљеним поврћем и
воћем четворочлану породицу може
коштатии једнупросечнуплату, кажу
старопазовачкедомаћице.
Парадајзјеовегодинедоброродио,

кажупроизвођачиана старопазовач
којпијацииовихданасекилограмтог
поврћаможекупитипоцениод30до
120динара.Највишесекупујенагајбе,
зазимницуикување.
ЖељкоМарковићизИнђије, инди

видуалнипољопривреднипроизвођач,
четврткомпродајенапијаци.
Парадајз је добро родио ове годи

не,солидносепродаје,аценомсусви

задовољни. Имамо и црвену паприку
саогледногпољапоцениод160дина
ра за килограм, колико кошта и чери
парадајз.Такође,продајемоипаприку
бабуру,купус,црниибелилукиубени
цепоцениод25динаразакилограм,
кажеЖељкоМарковић.
Домаћи кувани парадајз на пијаци

кошта 180 динара. Припрема зимни
це јеу јекуаискуснеСтаропазовчан
ке се слажу да се спремање  зимни
цеисплатисамоакосеусвојојбашти
узгајавоћеиповрће.
Какосунамрекледомаћицекојесмо

затеклинапијаци,углавномсеспрема
зимницаодкуваногпарадајза,папри
ке,ајварападокомпота.Предностсе
дајеипакдомаћојзимници,иакоспре
мањеикоштамноговременаиновца.
Теглица пекмеза одшљива се про

даје за 250 динара, домаћи џем од
кајсијеза300динара.Компотису250
динара, док сируп од вишања кошта
300 динара за литар. Свеже малине
коштају300динара,боровнице800а
купине150динара.
Иако је средина августа, инђијске

домаћицекојесеодлучују заприпре
му зимнице још увек нису “похрлиле”
наГрадскупијацу,бартакокажупро
давци.Разлог томе је, јошувеквисо
каценавоћаиповрћа.Например,за
килограмцрвенепаприкезаајвартре
баиздвојити150динара,жутабабура
јеоко100динараатоликосекрећеи
ценапарадајзазакилограм.Нипону
да још увек није толико разноврсна,
кажупродавци,пасечекадапредкрај
августакреневећаипонудаипотра
жња.Натезгамајошувекнема,напри
мер,корнишона.Засада јеипродаја
наџаковеизузетнослабаидомаћице
углавномбирајупонеколикокилограм,
штоједоказдајошувекчекајунешто
ниже цене да би кренуле у набавку
воћаиповрћазазимницу. Е. М. Н.

Жељ ко Мар ко вић

Ста ро па зовч ка пија ца

Иако је сре ди на
авгу ста, инђиј ске 
дома ћи це које се

одлу чу ју за при пре му 
зим ни це још увек нису 
“похр ли ле” на Град ску 
пија цу, бар тако кажу 

про дав ци. Раз лог томе 
је, још увек висо ка 
цена воћа и повр ћа
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АПИ ТЕ РА ПИЈ СКИ ЦЕН ТАР У СВИ ЛО ШУ

Пра ва „пче лар ска бања“
Инха ла ци ја вазду хом из кошни це делу је уми ру ју ће и опу шта ју ће, па поред паци је на-

та који има ју про бле ме са дисај ним орга ни ма, дола зе и здра ви људи који желе да се 
опу сте и нади шу чистог и бла го твор ног вазду ха. Пра ви назив за овај цен тар, ипак би 
био пче лар ска бања, каже Јере ми ја Три фу но вић

На пољопривредном газдинству
ЈеремијеТрифуновићауСвилошу
већ две године постоји Апитера

пијскицентар.Нашсаговорниккажеда
јепообразовањуинжењершумарства,а
попрофесијиновинар,јерјеса50годи
напочеодасебавиновинарствомибио
јеглавниуредникчасописаителевизи
је„Лорист“.КакоЈеремијакажезанаше
новине,пчеларствомсебавиојошукао
младиинжењершумарстванаОбедској
бари,ажељадасетомепонововрати
јавиласепредодлазакупензију.
–Нисамжелеодасебавимномадским

пчеларством.Истражујућипоинтеренту
о пчелама, сазнао сам за посебан вид
апитерапије. Реч је о лечењу, које се
базира на удисању ваздуха из кошни
це.ОтишаосамуНемачкуиСловени
ју,јерјетатерапијавећразвијена.Тамо
самсевишеинформисаоинаучиоотој
методиапитерапије.Поповраткукући,
чврстосамодлучиодасебавимтиме.
Иначе, апитерапија је широк појам. То
значи да, на пример, ако неко узима
сваког јутра кашичицу меда, спроводи

апитерапију.Значи,односисенаконзу
мацијумалтенесвакогпчелињегпроиз
вода.Конкретно, уовомслучајуапите
рапија се заснива на удисању ваздуха
изкошнице,кажеЈеремија.
Ондодаједа јеСвилошправоместо

за„пчеларскубању“збогсвогположаја.
–УблизинијеДунав,каоиНационал

нипаркФрушкагора,акадасамсазнао
да је на овом подручју регистровано
1500биљнихврста,одкојих јечак850
медоносно, схватио сам да је Свилош
идеалноместо.Такође,уСвилошунема
велике пољопривредне производње,
што је залечењепчеларскимпроизво
димавеомаважно,објашњаваЈереми
ја.
Иначе, објекат у ком се спроводи

оватерапија,налазисеу горњемделу
газдинстваигледанапчелињак.Сагра
ђен је од дрвета, а у њему се налазе
кошнице, чији је отвор окренут према
споља.Натајначинпацијентинедола
зеуконтактсапчелама,аоненесмета
ноправесвојепроизводе.
–Реч јеонемачкојметодиапитера

Јере ми ја Три фу но вић

Апи те ра пиј ски цен тар Јере ми је Три фу но ви ћа
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пије,утокукојеособакрозцевкоја је
спојена са кошницом помоћу такозва
ногинхалатораудишеваздухизкошни
це, који настаје испарењем пчелињих
производа. То значи, да у кошници у
којој је температура увек  36 степени,
долази до испарења свега онога што
пчелеунесуукошницу,односнонапра
ве:мед,прополис,матичнимлеч,нек
тар, поленов прах и остало.Доказано
је да производи које пчеле направе

имајувишеструкукористзаорганизам.
Терапијасеуглавномпрепоручујеосо
бамакојеимајупроблемасадисајним
органима, особама са астмама и хро
ничном опструкцијом плућа. Овај вид
апитерапије се може спроводити два
путадневнопополасата.Минимално
је потребно 10 дана удисања ваздуха
из кошнице, а код астме и хроничне
опструкцијеплућаидо21дан.Такође,
добро је да се ова терапија спроводи
ипревентивнозаподизањеимунитета,
истичеЈеремија.
Поред немачке методе удисања

ваздуха из кошнице, Јеремија у свом
Апитерапијскомцентруспроводииста
ријурускуметоду.
– У просторијама постоје дрвени

лежајеви,Русиих зовулежанке.У тим
креветима се налазе кошнице са отво
рима, који имају мрежице. Особа не
долазиу контактсапчелама,већкада
секошницеотворе,изњихизлазиаеро
сол,такодасобабудеиспуњенавазду
хомизкошница.Пацијентлежинакре

вету и непосредно удише тај ваздух.
Оваква терапија се препоручује особа
ма са кардиоваскуларним обољењима
ипроблемимасациркулацијом.Пчеле,
које у кошници стално машу крилима,
стварајумикровибрацијекојеуззујање
на пацијента делују опуштајуће, успа
вљујући. Најбоље је овде заспати да
би човек дошао у стање релаксације,
детоксикације. Чак и класична инхала
цијаваздухомизкошницеделујеумиру
јућеиопуштајуће,папоредпацијената
којиимајупроблемесадисајниморгани
ма,долазеиздравиљудикојижеледа
сеопустеинадишучистогиблаготвор
ногваздуха.Правиназивзаовајцентар
ипак  би  био– пчеларска бања, каже
Трифуновић
Ондодаједаселечењеваздухомиз

кошницеспроводиод15.априладо15.
октобра,адајеупланудаусвојАпите
рапијскицентарубудућностиукључии
масажумедом,којајевеомаблагодетна
заорганизам.

З. Попо вић

Руска мето да уди са ња вазду ха из кошни це

Уди са ње вазду ха из кошни ца има више стру ку корист за орга ни зам
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „МОЈЕ СЕЛАН ЦЕ“ ИЗ ЧЕРЕ ВИ ЋА

Чувар ке жен ског
ства ра ла штва и тра ди ци је

Пра ви мо руч не радо ве, хекла мо, везе мо, меси мо ста-
рин ске кола че. Често орга ни зу је мо акци је у који ма уре-
ђу је мо цен тар села и спре ма мо Дом кул ту ре. Није нам 
ништа тешко и није нас сра мо та ника квог рада. Јед но-
став но, жели мо да допри не се мо селу у ком живи мо, а 
тога би тре ба ло сви да се при др жа ва ју. Нажа лост, мали 
број мла дих жена је заин те ре со ван да се при кљу чи, 
прав да ју ћи се да нема ју вре ме на, каже Мара Пет ко вић, 
пред сед ни ца Удру же ња жена „Моје сел ан це“

Удружење жена „Моје селанце“
из Черевића основано је 2009.
године.Симболично названо по

песми Јована Грчића Миленка, који
потичеизтогместа,имазациљафир
мацијужена,каоиочувањетрадиције
икултурнебаштинеовогкрај.Удруже
њеимаукупно35чланица,одкојихје
20активно.МараПетковићјеначелу
удружењаодњеговогоснивања.
–Иницијативадасеоформиудруже

њеуЧеревићупотеклајеоднаснеко
ликоженакојесмосеприватнодружи
ле.Хајдедакажем,удружењеженаје
настало из неког ината, да покажемо

да жене могу бити сложне и да могу
више од мушкараца. С друге стране,
циљјебиоидасеуселунештодога
ђа, да се покрене, кажеМараПетко
вић.
Она додаје да се рад удружења

базираинахуманитарнимакцијамаи
дасучланицеувекспремнедапомог
ну.
– Таквих акција смо много реали

зовали. Помогли смо Дечјем селу у
СремскојКаменицииДомузадецуи
омладину ометену у развоју у Ветер
нику.Такође,помагалисмоичланови
мапородицаженаизнашегудружења. Мара Пет ко вић

Чла ни це Удру же ња „Моје селан це“ на јед ној од мани фе стци ја
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За једну нашу чланицу, која је била
болеснаприпремилисмоихуманитар
никонцерт.Циљнамјеширењеприја
тељства,упознавањедругихљуди,то
је једанвидизласказамногежене,а
желимодопринесемокултурномживо
туЧеревићаиочувамотрадицију,која
је данас помало забора
вљена, говори председница
Удружењажена„Мојеселан
це“.
Наша саговорница дода

је да удружење учествује
на већини манифестација у
општиниБеочин,алииСре
му.Такође,„Мојеселанце“је
добитник Октобарске награ
де,што јеинајвећепризна
њеОпштинеБеочин.
– Мислим да та награда

говори много о квалитету
нашег рада, а учествујући
на различитим манифеста
цијама, добили смо много
других признања. Правимо
ручнерадове,хекламо,везе
мо, старинске колаче. Често
направимо акције у који
ма уређујемо центар села и
спремамоДомкултуре.Није
намништа тешкои није нас
срамота никаквог рада. Јед
ноставно, желимо да допри
несемо селу у ком живимо,
а тогаби требало свида се
придржавају.Нажалост,мали
број младих жена је заин
тересован да се прикључи,
правдајућиседанемајувре

мена,напомињеМараПетковић.
Чланицеудружењасесастају сваке

средеипланирајунареднеактивности.
– Удружење користи просторије

Меснезаједнице,анадамседаћетако
иостатикадаускородођеновавласту
Черевићу.Насастанцимаселеподру

жимо,нековезе,некосекарта.Свеу
свему,буденамлепо.Додуше,садсе
због епидемије вируса корона мање
састајемо,алисенадамодаћеепиде
мија ускоро попустити. Од производа
којепродамонаразнимманифестаци
јама,честоодемонанекикраћиодмор

или купимо потребан мате
ријал за даљи рад, истиче
Мара.
Иначе, уЧеревићусе тра

диционално одржавају две
манифестације „Черевић у
мају“и„Посело“,којесеодр
жавауавгусту.
– Ове године нисмо орга

низовали манифестацију
„Черевић у мају“ због акту
елнеепидемије.Тобудебаш
лепдогађај, у гостенам као
излагачи дође 20 удружења
жена. Буде и леп културно
уметнички програм. Зами
слиле смо и леп дефиле за
овогодишњу манифестацију
„Черевићумају“,алисвеће
то сачекатилепшавремена.
У августу смо планирали да
организујемо „Посело“, али
мислим да ни тај догађај
нећемо реализовати упра
возбогепидемијеиважећих
мера превенције. Одржава
њем таквих манифестација
селооживи,анашипчелари
ивинариимајумогућностда
представесвојепроизводеи
продајуих,кажеМараПетко
вић. З. Попо вићРадо ви чла ни ца удру же ња

Мани фе ста ци ја „Чере вић у мају“ оку пи вели ки број посе ти ла ца

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.
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Нова открића на Засавици

Током теренских истраживања
у оквиру истраживачког кампа
„Засавица 2020“ на локалитету

Батар,уомањојлокви,нашумскомпуту
у муљу, нађени су примитивни ракови
из класебранхиопода.Детаљнимпре
гледом је констатовано да се најверо
ватнијерадиоживомфосилу,којипоти
че из горњег камбријума, периода од
пре500милиона година.Пронашао га
јебиологМихајлоСтанковић.
– Треба потрефити када ће се они

појавити, бити ту, сакупити узорке,
обрадитииондаможемотекдакажемо
дајекомплетноверификовано,снауч

ног аспекта. То је летња врста, док је
лепидурус пролећна врста. Лепидурус
и хероцефалус су пронађени 2006. и
2007.године.Тојеитадабилоизнена
ђење за нас. Међутим, наласком ове
летње врсте ми смо попунили једну
комплетнуеколошкунишузаовугрупу
организама,кажебиологМиша.
Живи у плитким повременим воде

ним стаништима и развили су две
карактеристичне особине, способност
дазакратковремедостигнуполнузре
лост и произведу потомство и да у
периодубезводенастаништупреживе
у облику резистентних форми, у виду

мирујућих оплођених јајних ћелија.
Захваљујућифосилимаизгорњегкам
бријума,данасседостазнаоеволуцији
ове занимљиве и ретке групе ракова.
Сматраседасуњиховипрециживели
у време када је настао највећи број
животиња које су насељавале или
данаснасељавајуЗемљу.Текстотинак
милионагодинакаснијенаЗемљисусе
појавиле прве рибе, каже наука, а чак
200милионагодинакаснијепрвидино
сауруси.Налаз овог рачића је нови за
Засавицу и нов локалитет за целу
Србију.

А. Плав шић

Риболов у служби река
Због нарушавања станишта, загађи

вањарека,затимнезаконитоглова,
свејемањерибеудомаћимрекама.

Страстпремариболовунеможесесакри
ти ни уСрему, па тако на обалиСаве у
СремскојМитровицисвакодневносемогу
видетистариаласи,младипецарошиили
спортскириболовци.Пецарошможебити
свако, али прави риболовац може бити
само истински заљубљеник у природу
и најпре воду. За једно „вараличарење“
потребанјеиодговарајућиприбор.
– Потребна је пецаљка, машиница,

конац или најлон. Идеја је да покуша
мо преварити неку грабљивицу, а у том
случајупотребнесуваралице.Онемогу
бити силиконске главињарице, вобле
ри, такође могу бити и имитације неких
рибицакојепроизводевибрацијууводи
ициљимједанамамерибу,кажеНенад
ТривићизСремскеМитровице,спортски
риболовац.
Да би некомогао да се назове спорт

скимриболовцемпотребнојеволетипри
родуииматипосебантретманпремањој.
– Требало би бринути о будућности.

Постоје две врсте риболоваца. Једни
волерекуибринуоњој,патурибукоју
су уловили врате, по принципу „ухвати
и врати“, то пропагира и један покрет у
свету, због девастираног рибљегфонда.
Онидругиразмишљајусамоотомешта
ћебитиданас,односно,дарибуухватеи
однесукући.Тониједобароднос,прекор
нокоментаришеТривић.
Рибље врсте имају своје ловостаје, а

то је у периодима кад се мресте, и тад

је најважније поштовати забрану лова,
међутимимаионихкојисетоганепри
државају.
– Појединци само траже корист од

реке. Да извадешто више рибе, убијају
јеструјом,бацајумреже…Неможетени
дазамислитесвеначиненакојезлоупо
требљавају свој положај, а неки одњих
вадеидозволезариболов.Савајевели
карека,укојојимамноговрстарибе,од
шарана,сома,прекоштукедосмуђа,али
јебројјединкисмањен.Племенитеврсте
имајуограничењаловапоброју комада,
аданепричамотеккадајеутокумрест.
Рецимо,кадајеречобелојриби,ограни

ченјеуловнапеткилограма,уловплеме
нитихврста јеограниченнамаксимално
три комада,амрененадесетак комада,
објашњаваНенадТривић.
Решење риболовци виде у промени

комплетне свести на свим нивоима, од
самихпојединацакојипецају,дапоштују
законерекеирибљегсвета,пасведонај
млађихкојимабитребалоусадитиидеју
о очувању животне средине. Сем тога,
риболовцисусагласнидајепотребнода
уформирањузаконаиправилаучествују
управоони,којиволеприроду,апознава
оцисутеренаиприликаучитавојземљи.

А. Плав шић

Ненад Три вић

Михај ло Стан ко вић
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Фило зо фи ја са децом
Радионица „Филозофија са

децом“ почела је са радом у
Румипрошлогсептембра,аводи

је професорка филозофије Софија
Манојловић. Концепт ове радионице
је креирао Метју Липман, амерички
професор филозофије, шездесетих
година прошлог века, са циљем да
развијекритичкомишљењекодсвојих
ученика.
–Истимотив самималаи ја, када

сампокренулаовурадионицу.Развој
критичкогмишљењакоддеце јевео

маважан,сањимсеразвијапрактич
на интелигенција, која деци помаже
дасеснађуусвакодневнимживотним
ситуацијама – истиче Софија Маној
ловић.
Другисегментрадионицесеодноси

наразвијањетолеранцијепремадру
гачијим ставовима. Свако мишљење
требаприхватити,акојеаргументова
но.Крозрадурадионициседецапод
стичудаизразе своје ставовеи тако
серазвијаидететовосамопоуздање.
Радионице су намењене деци од

седамдо12година,арадисеумалим
групама, са максимално десеторо
деце.Упрвојгодиниреализацијеове
радионице било је три групе деце
у Руми, а од фебруара су почеле и
радионицеуВрднику.
– Прва искуства показују сјајну

повратнуреакцијуидецеиродитеља,
такодаћевеликибројдеценаставити
сарадионицамаиове године– каже
СофијаМанојловић.
Радионицебитребалодапочнуса

радом5.септембра. С. Џаку ла

ИМТ – Раднички (СМ) 0:2
Раднички Пирот – Слога 1:1;
Борац 1926 – Будућност су
били одиграли у понедељак;
ОФК Жарково – Јагодина 0:0;
Кабел–Дубочица3:1;Лозница
–Колубара4:2;Раднички1923
– Железничар 3:1; Земун –
Траyал3:1;Графичар–Динамо
Врање2:0.

Вршац: ОФК Вршац – Први
Мај0:0;Субо ти ца:Бачка1901
–Омладинац0:0;Кула: Хајдук
1912 – Стари Град 1:0;Ста ри
Банов ци: Дунав – Војводина
1928 3:0; Чоно пља: Слога –
Козара 0:0; Нови Козар ци:
Слобода – Раднички 1912 1:1;
Саку ле:Борац–Јединство0:3;
Пан че во: Динамо 1945 – ОФК
Бечеј 1918 3:0; Адор јан: Тиса
– Раднички (З) 2:2;НовиСад:
Младост–Братство19460:0.

01.Дунав 1 1 0 0 3:0 3
02.Динамо 1 1 0 0 3:0 3
03.Јединство 1 1 0 0 3:0 3
04.Хајдук1912 1 1 0 0 1:0 3
05.Тиса 1 0 1 0 2:2 1
06.Раднич.(З) 1 0 1 0 2:2 1
07.Слобода 1 0 1 0 1:1 1
08.Раднички 1 0 1 0 1:1 1
09.ОФКВршац 1 0 1 0 0:0 1
10.Бачка1901 1 0 1 0 0:0 1
11.Слога 1 0 1 0 0:0 1
12.Младост 1 0 1 0 0:0 1
13.ПрвиМај 1 0 1 0 0:0 1
14.Омладинац 1 0 1 0 0:0 1
15.Козара 1 0 1 0 0:0 1
16.Братство 1 0 1 0 0:0 1
17.СтариГрад 1 0 0 1 0:1 0
18.Борац 1 0 0 1 0:3 0
19.Војводина 1 0 0 1 0:3 0
20.ОФКБечеј 1 0 0 1 0:3 0

ОФКБачка–ТСЦ1:1;Мета
лац – Пролетер 1:1; Рад –
Вождовац1:3;Војводина–Мла
дост3:0;ЦрвенаЗвезда–Спар
такЖК3:2;Инђија –Напредак
1:0; Нови Пазар – Јавор 2:3;
Раднички Ниш – Мачва 1:0;
Радник – Партизан 0:2; Злати
бор–Чукарички1:5.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Бач ки Јарак: Младост –
Подунавац 6:2; Бео чин:
Цемент – Подриње 3:0; Каћ:
Југовић – Сремац 1:1; Доњи
Товар ник:Слобода–Слога(Е)
1:0;НовиСад: РФКНовиСад
1921–Индекс2:3;НоваПазо-
ва: Раднички –Јединство 1:0;
Голу бин ци: Јадран – Црвена
Звезда 1:1; Салаш Ноћај ски:
Будућност–Борац2:2;Дивош:
Хајдук–Слога(Т)2:1.

01.Младост 1 1 0 0 6:2 3
02.Цемент 1 1 0 0 3:0 3
03.Индекс 1 1 0 0 3:2 3
04.Хајдук 1 1 0 0 2:1 3
05.Слобода 1 1 0 0 1:0 3
06.Раднички 1 1 0 0 1:0 3
07.Будућност 1 0 1 0 2:2 1
08.Борац 1 0 1 0 2:2 1
09.Југовић 1 0 1 0 1:1 1
10.Јадран 1 0 1 0 1:1 1
11.Сремац 1 0 1 0 1:1 1
12.Ц.Звезда 1 0 1 0 1:1 1
13.РФКН.С 1 0 0 1 2:3 0
14.Слога(Т) 1 0 0 1 1:2 0
15.Слога(Е) 1 0 0 1 0:1 0
16.Јединство 1 0 0 1 0:1 0
17.Подриње 1 0 0 1 0:3 0
18.Подунавац 1 0 0 1 2:6 0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Ц.Звезда 4 4 0 0 12:2 12
02.Чукарички 4 3 1 0 13:3 10
03.Спартак 4 3 0 1 12:5 9
04.Партизан 4 3 0 1 11:4 9
05.Раднички 4 3 0 1 6:4 9
06.Младост 4 3 0 1 7:6 9
07.ТСЦ 4 2 2 0 11:5 8
08.Војводина 4 2 2 0 10:5 8
09.Пролетер 4 2 2 0 6:2 8
10.Ј.Матис 4 2 0 2 7:8 6
11.Вождовац 4 2 0 2 6:7 6
12.Металац 4 1 1 2 4:9 4
13.Радник 4 1 0 3 6:8 3
14.НовиПазар 4 1 0 3 6:10 3
15.Мачва 4 1 0 3 2:6 3
16.Напредак 4 1 0 3 3:8 3
17.Инђија 4 1 0 3 1:6 3
18.ОФКБачка 4 0 2 2 3:6 2
19.Рад 4 0 0 4 2:11 0
20.Златибор 4 0 0 4 2:15 0

1.Лозница 1 1 0 0 4:2 3
2.Кабел 1 1 0 0 3:1 3
3.Радн.1923 1 1 0 0 3:1 3
4.Земун 1 1 0 0 3:1 3
5.Графичар 1 1 0 0 2:0 3
6.Радн.СМ 1 1 0 0 2:0 3
7.Радн.П 1 0 1 0 1:1 1
8.Слога 1 0 1 0 1:1 1
9.Јагодина 1 0 1 0 0:0 1
10.Жарково 1 0 1 0 0:0 1
11.Борац1926 0 0 0 0  0
12.Будућн.Д. 0 0 0 0  0
13.Колубара 1 0 0 1 2:4 0
14.Дубочица 1 0 0 1 1:3 0
15.Трајал 1 0 0 1 1:3 0
16.Железничар 1 0 0 1 1:3 0
17.Динамо 1 0 0 1 0:2 0
18.ИМТ 1 0 0 1 0:2 0

Кру ше дол: Крушедол – ЧСК
1:3; Пла ти че во: Јединство –
Полет1:2;Срем скиМиха љев-
ци: Срем – Фрушкогорац 5:0;
Обреж: Граничар – Напредак
0:4; Огар: Шумар – ОФК Бре
стач1:3;Хрт ков ци:Хртковци–
Камени 1:0; Ириг: Раднички –
Сремац4:3;НовиСлан ка мен:
Дунав–Младост1:2.

01.Сремац(СМ) 1 1 0 0 5:0 3
02.Напредак 1 1 0 0 4:0 3
03.ЧСК 1 1 0 0 3:1 3
04.ОФКБрест. 1 1 0 0 3:1 3
05.Раднички 1 1 0 0 4:3 3
06.Полет 1 1 0 0 2:1 3
07.Младост 1 1 0 0 2:1 3
08.Хртковци 1 1 0 0 1:0 3
09.Сремац(Д) 1 0 0 1 3:4 0
10.Јединст.(П) 1 0 0 1 1:2 0
11.Дунав 1 0 0 1 1:2 0
12.Камени 1 0 0 1 0:1 0
13.Крушедол 1 0 0 1 1:3 0
14.Шумар 1 0 0 1 1:3 0
15.Граничар 1 0 0 1 0:4 0
16.Фрушкогор. 1 0 0 1 0:5 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Ерде вик: Ердевик 2017 –
Граничар 2:3; Бикић До: ОФК
Бикић – Једнота 7:0; Чал ма:
Слога(Ч)–ЗекаБуљубаша0:2;
Шашин ци:Слобода–Змај2:0;
Срем скаМитро ви ца: Трговач
ки – Фрушкогорац 1:3; Рума:
ФрушкаГора–Сремац(Б)0:1;
Кузмин:Граничар–Сремац(Ј)
2:0;Куку јев ци:Обилић1993–
Јединство3:1.

01.ОФКБикић 1 1 0 0 7:0 3
02.Обилић 1 1 0 0 3:1 3
03.Фрушкогор. 1 1 0 0 3:1 3
04.Слобода 1 1 0 0 2:0 3
05.Гранич.(К) 1 1 0 0 2:0 3
06.ЗекаБуљ. 1 1 0 0 2:0 3
07.Гранич.(А) 1 1 0 0 3:2 3
08.Сремац(Б) 1 1 0 0 1:0 3
09.Ердевик 1 0 0 1 2:3 0
10.Ф.Гора 1 0 0 1 0:1 0
11.Трговачки 1 0 0 1 1:3 0
12.Јединство 1 0 0 1 1:3 0
13.Слога 1 0 0 1 0:2 0
14.Змај 1 0 0 1 0:2 0
15.Сремац(Ј) 1 0 0 1 0:2 0
16.Једнота 1 0 0 1 0:7 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Пећин ци:ДоњиСрем2015–
Сремац (До) 2:1; Беше но во:
БСК–Железничар1:1;Попин-
ци: Напредак – Рудар 2:1;
Вогањ:Слова(В)–Словен0:0;
Шид: Раднички – Митрос 2:0;
Вито јев ци: Партизан – ПСК
0:0;Лаћа рак:ЛСК–Борац(М)
0:0;Кле нак:Борац(К)–Хајдук
(В) 1:0; Беш ка: Хајдук (Б) –
Љуково0:0.

01.Раднички 1 1 0 0 2:0 3
02.ДоњиСрем 1 1 0 0 2:1 3
03.Напредак 1 1 0 0 2:1 3
04.Борац(К) 1 1 0 0 1:0 3
05.БСК 1 0 1 0 1:1 1
06.Железнич. 1 0 1 0 1:1 1
07.Слога(В) 1 0 1 0 0:0 1
08.Партизан 1 0 1 0 0:0 1
09.ЛСК 1 0 1 0 0:0 1
10.Хајдук(Б) 1 0 1 0 0:0 1
11.Словен 1 0 1 0 0:0 1
12.ПСК 1 0 1 0 0:0 1
13.Борац(М) 1 0 1 0 0:0 1
14.Љуково 1 0 1 0 0:0 1
15.Сремац(Д) 1 0 0 1 1:2 0
16.Рудар 1 0 0 1 1:2 0
17.Хајдук(В) 1 0 0 1 0:1 0
18.Митрос 1 0 0 1 0:2 0
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

У сеп тем бру две кул тур не 
мани фе ста ци је
Градска библиотека

„Атанасије Стојковић“
уРуми, и поред тешко

ћа везаних за пандемију
коронавирусаиограничења
због мера које су на снази,
одлучила је да одржи своје
двезначајнекултурнемани
фестације.Планирано једа
манифестација Дани сло
венске писмености и култу
ребудеодржанаумају,али
ће бити реализована од 7.
до 11. септембра. Четврта
Књижевна колонија ће се
одржати од 14. до 17. сеп
тембра.
Уколико буду важиле

садашњемерекојесеодно
сенаокупљањеграђанана
отвореном и у затвореном
простору, Дани словенске
писмености и културе ће
бити одржани, уз подршку
ИТ сектора, онлајн, а при
ступ платформи ће бити
бесплатан.
–Заовосмосеодлучили

јержелимодасачувамотра
дицију редовног одржава
ња наших, сада већ препо
знатљивих манифестација.
Нештошто је једномпреки
нуто, тешко је поново успо
ставити. Поготово је важно
то што су Дани словенске
писмености и културе ове
године јубиларни – истиче
директор Жељко Стојано
вић.

Према програму, 7. сеп
тембра ће предавање одр
жати Владимир Меденица
који ће говорити на тему
„Православље и правосло
вље – писати ћирилицом
господњим писмом, исто је
што и крстити се“, следећи
јеДрагославБокансатемом
„Живот Станислава Крако
ванаБалкану–илиотоме
како је једанПољак постао
Србин“, док ће 9. септем
брапроф.дрМилошКовић
говорити о рускосрпским
односимаод18.до21.века.
„Лепа бића Иве Андрића –

женски ликови у Андриће
вомделу“ је тема проф. др
ДраганаСтојановића,докће
последњегданаманифеста
цијеДанисловенскеписме
ностиикултуре,11.септем
браговоритипроф.дрМило
Ломпарнатему„Драмапре
чанскихСрбаизмеђунеста
јања и опстајања –Игњато
вићиЦрњански“.
Четврта Књижевна коло

нија ће, сходно ситуацији,
бити ограничена на књи
жевникеизСрема.Темаове
колонијећебити „Срем као
књижевна раскрсница“, а

планирано је учешће десе
так писаца из нашег регио
на. Овај број учесника је у
складусаважећиммерамао
максималномбројулицана
отвореном и у затвореном
простору. Учесници ће сва
когданадолазити уРумуи
учествоватиурадуКњижев
неколоније,апотомсевра
ћатиуместаукојимаживе.
По традицији, и после ове
Књижевне колоније, Град
скабиблиотекаћештампати
зборниксарадовиманаста
лимнаколонији.

С. Џаку ла

Град ска библи о те ка Рума

РУМA: „ВОР КИ ТИМ“

„Мистер Вор ки“ онлајн
Међународни фестивал једно

минутногфилма„МистерВор
ки“,седмипореду,одржаћесе

уРумиод19.до23.августа–саоп
штио је на конференцији за новина
ре,која јеодржана10.августа,Дра
ганЦакић,председник„ВоркиТима“,
којијеиорганизаторовогфестивала.
По први пут, због пандемије коро

навируса, фестивал ће се, уместо
почеткомјуна,одржатиуавгусту,али
каоонлајниздање.
–Жељанам једаодржимоконти

нуитет нашегфестивала и зато смо
одлучили, у сарадњи са ауторима
селектованихфилмова, којима дугу
јемоогромнузахвалност,каоинови

нарима и публици, да путем нашег
сајта и платформе „Вимео“, можете
погледати све програме фестивала
– рекао је на конференцији Драган
Цакић.
Подсетимо,участвеликанафилм

ске уметности Славољуба Славка
Воркапића, који је рођен у Добрин
цима 1894. године, организује се
овајфестивал,а узпокровитељство
Министарствакултуреиинформиса
њаирумскеОпштине.
Фестивал ће трајати пет дана и

имаће два такмичарска програма:
програм једноминутних филмова и
програм краткометражних филмова
подназивом„9413“. Дра ган Цакић
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ГИМ НА ЗИ ЈА „СТЕ ВАН ПУЗИЋ“ И РОТА РИ КЛУБ

Дони ра не књи ге
на енгле ском јези ку
РотариклубРумадони

раојебиблиотецирум
ске Гимназије „Стеван

Пузић“ књиге на енглеском
језику.Председницарумских
ротаријанаца Бојана Гладо
вић уручила је 11. августа
књиге директорки школе
СофијиБлагојевићипрофе
соруенглеског језикаМило
шуЋорди.
Бојана Гладовић је ука

зала на то да се ова акци
ја реализује у сарадњи са
Ротари клубом „Метрполи
тен“.
– У питању је 180 књига,

а Гимназија „Стеван Пузић“

једобила14наслова.То је
првидеоакције,докћемоу
оквиру другог дела на кра
ју школске године изабрати
најбољематурскерадовена
енглеском језику.Уједно,15
РотариклубоваизСрбијеће
направити заједнички фонд
којићестипендиратиауторе
најбољих радова на енгле
ском језику – каже Бојана
Гладовић.
За сада ова идеја није у

потпуности конкретизована,
јер се не може знати коли
ко ће ученика учествовати.
Усвакомслучају,идејаједа
сеуложиудаљуедукацијуи

образовањеједногиливише
ученика, зависно од тога
колико ће ученика изабра
тидарадиматурскирадна
енглескомјезику.
– Видећемо да ли ће то

битистипендијазафакултет
илизанекисеминар,поента
једаедукујемоиохрабримо
нашеђакекојиседоброслу
жеенглескимјезиком–каже
БојанаГладовић.
Директорка Гиманзије

„СтеванПузић“СофијаБла
гојевићјеистакладајешко
лисвакакњигадобродошла.
–Намакњигенестојесамо

на полицама наше библи

отеке која је заиста садр
жајна, него служе за прак
су, читање, усавршавање
нашихђака.Свакипуткада
идемонаСајамкњига,пола
школе одлази и ученици се
са Сајма враћају са вели
ком количином купљених
књига.Књига језаступљена
каостручнијалитератураза
њиховоширеобразовањеу
сваком предмету. Посебно
бихжелеладаистакнемда,
када је реч о ваннаставним
активностима, енглески и
рускијезиксукоднасизузет
нопосећени–истичедирек
торка Благојевић и додаје
да сеодређенброј ученика
редовнотакмичиупознава
њуовадвајезика.
Такође,значајанбројсвр

шених гимназијалаца сва
ке године постају студенти
енглескогилируског језика.
Професор енглеског језика
Милош Ђорда каже да се
овегодинепетороматурана
та определило да матурски
рад раде из енглеског јези
ка, мада тај број варира из
годинеугодину.
–Раније јемалипроблем

представљала литература,
а могу да кажем да су сви
овогодишњи радови били
изузетно квалитетно урађе
ни–кажепрофесорМилош
Ћорда.

С. Џаку ла
Дона ци ја књи га на енгле ском јези ку

Од 200 пристиглих једноминутних
филмова селектор Марко Костић је
одабрао 80 за такмичарски програм
изпреко30државасвета.Међуњима
јеидеветфилмоваизСрбије.
–Поносни смонаовај број наших

филмова. У програму „9413“ (крат
кометражнифилмови до 25 минута)
бићедесетфилмова,одкојихсунеки
били приказани на највећим свет
скимфестивалскимсмотрама,попут
„Берлиналеа“ и смотре у Ротердама
–истакаојеДраганЦакић.
Поред такмичарских програма,

заинтересовани могу бесплатно да
погледају и све пратеће програме
токомпетфестивалскихдана.
Селектор једноминутних филмова

и уметнички директор Међународ
ног фестивала једноминутног фил
ма „Мистер Ворки“ Марко Костић,
филмски редитељ из Београда,
задаојетемуовогодишњегфестива

ла–„Седамвеличанствених–хероји
Холивуда“.
Последњегфестивалскогдана,23.

августа биће проглашени најбољи
филмови овогодишњег фестивала.
Онаградама такмичарскогпрограма
једноминутних филмова одлучиваће
трочланижирикојичинеВањаКова
чевић,филмскамонтажеркаиреди
тељка,ДимитријеВојнов,драматург,
сценариста и филмски критичар и
ВладимирГрбић,глумац.
Како рекосмо, публика ће моћи

путемсајта„Vorkyteam“иплатформе
„Вимео“,дапратиовогодишњитакми
чарскииревијалнипрограм.Публика
ћефилмовепосредствомсајтамоћи
дагледаутерминимакојисеналазе
упрограмуМеђународногфестивала
једноминутног филма „Мистер Вор
ки“,апослетога,онићебитибрисани
сасајта.

С. Џаку ла
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ИНТЕРВЈУ: Мирослав Мунижаба

Слике не сликам, него стварам

Посетилисмоатељеираднипро
сторМирославаМунижабе,ама
терског сликара са највише

освојених награда у средини у којој
ствара,употразизаодговоромучему
јетајнауспеханадомаћимимеђуна
родним конкурсима ликовног ствара
лаштва,овогелектроинжењераупен
зијиимајсторазаопремањеуметнич
ких слика, који се у слободно време
бависликарством.Многинисуверова
лидаћењеговетамнесликепреживе
ти диктат времена, које тражи допа
дљиве слике, али без узмицања је
наставио да слика у свом маниру, а
наградесумупоказаледанијепогре
шио.Понекунаграђенуслику,овајмај
сторминијатурепреточиувеликифор
мат,чиметеневеликеслике,оддесе
такцентиметараимањепостајуправи
путоказизадаљестварање,аизњих
се неретко изроде циклуси слика и
варијацијанатему.

Ваши поче ци су обо је ни над ре а-
ли стич ким иде ја ма, којих се нисте 
одре кли ни касни је, али сте их од 
јед но став них пре о бра зи ли, иску-
стви ма енфор ме ла и апстракт не 
умет но сти у ком по зи ци је сло же ни-
јих зна че ња. У цен тру инте ре со ва-
ња је једин ка суо че на са све том око 
себе, али и са самом собом, у духу 

фило зо фи је егзи стен ци ја ли зма, 
која се бави чове ком „баче ним у 
свет“.

– Слике нису једнозначне, побуђују
на размишљање, а жељами је била
да на неки начин буду ангажоване.
Кренуо самодмрље, од енформела,
алисамвременомсвевишеубацивао
људске фигуре, да би слике добиле
некивишисмисаоидуховнозначење.
Послужио сам се енформелом као
подлогомипошаоодуљанихнаносаи
мрља,којесамкаснијенадограђивао.
Слика настаје из више фаза, док не
добијеконачаноблик.Честомеповуче
обликмрље,којиуменибудиодређе
неасоцијацијенапознатеоблике,које
потомповезујему композиције.Инте
ресантно је да су моје слике често у
тамнијим тоновима, али на тај начин
више кажем, ако не бих тако радио
изневериобихсебе.

Вели ку пажњу посве ћу је те упра-
во тех ни ци изво ђе ња. Коли ко су за 
Вас били пре суд ни ути ца ји Воза ре-
ви ће вог енфор мел сли кар ства, са 
којим сте се сусре та ли у срем ско ми-
тро вач кој гале ри ји, која носи њего-
во име?

– Возаревићево сликарство је моја
непрестана инспирација. Посебно ме
интересује његова техника, готово је

Сли ка наста је из више 
фаза, док не доби је 

кона чан облик. Често 
ме пову че облик 

мрље, који у мени 
буди одре ђе не

асо ци ја ци је на позна те 
обли ке, које потом 

пове зу јем у
ком по зи ци је.

Инте ре сант но је да су 
моје сли ке често у 

там ни јим тоно ви ма, 
али на тај начин

више кажем, ако не 
бих тако радио

изне ве рио бих себе
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невероватно како ни са данашњим
материјалима и технологијом није
могућепостићитеефектенасликама,
које је Возаревић постизао шездесе
тих година прошлог века. Када ми
кажу да у појединим остварењима
личим на Возаревића, на његово
непревазиђеносликарствозамене је
то част. Велика је ствар личити на
некога тако великог, који ће још дуго
битинепревазиђен.

У мла до сти сте са неко ли ко коле-
га били ауто ри јед не, нео бич но 
напред не изло жбе за сво је вре ме, 
која је реа ли зо ва на у Гале ри ји Сре-
ма 1970. годи не, а која је упри ли че-
на уочи 1. новем бра, у скло пу обе-
ле жа ва ња дана осло бо ђе ња гра да.

– Наступилисмокаомладиентузи
јасти,каогрупасачињенаодликовних
педагогаинасмладихсликараамате
ра.Изложба је приређена у простору
данашњеГалерије„ЛазарВозаревић“,
прењеногоснивања1973.године,који
је у товреме галеријаМузејаСрема.
Нажалост, група није опстала, јер су
Предраг Јолер, Драган Вишекруна,
Синиша Пајић и Драган ХаџиСтевић
отишлипосломуНовиСад,Недељко
Терзић се посветио поезији, а ја сам
безњиховеподршкеубрзопрестаода
се бавим сликарством. Налазим сло
боду да тврдим да је овај ликовни
сусретшесторицеаутора,различитих
поетика почетком седамдесетих био
претеча, каснијег „Ликовног салона
Срем“,уорганизацијиГалерије„Лазар
Возаревић“, који ће деценијама бога
титидомаћуликовнусцену.

Усле ди ла је „кре а тив на пау за“, 
бавље ње туђим радо ви ма, кроз 
опре ма ње умет нич ких сли ка. Кон-
такт са сли ком је био ста лан, увек 
сте били окру же ни сли ка ма, али 
нисте сли ка ли. Један позив за изла-
га ње ће ути ца ти да се поно во посве-
ти те сли кар ству, али и гра фи ци.

– Моје поновно бављење сликар
ствомјевезанозапозивпријатељице
за гостујуће појављивање на једној
београдској изложби 2000. године. У
недостатку радова приступио сам
изради велике серије слика, које
настајуудаху,ареализованесупутем
отискаилимонотипије.Графикамеје
одувекпривлачилакаоликовнадисци
плина, а својевремено сам редовно,
сваке године одлазио у галерију Гра
фичкогколективауБеоградунаизло
жбе.Желеосамданаправимграфику,
без графичке пресе, а то су заправо
монотипијеиутомесамуспео.Избор
од десетак радова, који сам припре
миозаизложбу,којаизнекихразлога
никад није реализована, за мене је
биоподстицајзановипочетак.

Када сте одлу чи ли да тех нич ки 
цртеж заме ни те сло бод ним, нешто 
од Вашег при мар ног зани ма ња је 
ипак оста ло у сли ка ма, то су мај-
стор ска пре ци зност и при су ство 

гео ме три је и мате ма тич ких одно са 
уну тар дела.

–Слике суми прецизне, просто не
могудасеотргнемодтехничкидоте
ране форме. Нисам се плашио да
поједине форме извлачим лењиром,
уместоруком.Татехничкадорађеност
и чврста композиција мојих слика је
комбинована са разливеним и лазур
нимформамаитојенештоштојекри
тика оценила као особеност мојих
радова.

Важи те за сли ка ра ама тер ског 
ства ра ла штва са нај ви ше осво је них 
награ да у сре ди ни у којој ства ра те. 
Вред ност је пре по зна та, а сли ке су 
често пре ва зи шле ниво ама тер ског 
ства ра ла штва по сво јим ликов ним 
и умет нич ким ква ли те ти ма.
– Носилац сам бројних награда на

домаћимимеђународнимконкурсима
ликовногстваралаштва,учесникпреко
200жириранихизложби,накојимасам
добио 28 награда и похвала. Иначе,
реализовао сам око 16 самосталних
изложби.Посебнобихистакао,поред
прве награде на „Ликовном салону
Срем“ у Галерији „Лазар Возаревић“,
2006, два „гранд прија“ на конкурсу
„ВоВа“МиниАртуМађарскојуконку
ренцијиодпрекодвестотинеучесни
ка, како аматера, тако и академских
сликара,којасамдобио2013.и2015.
У најмању руку, биломи је у почетку
необично да је то што радим толико
вредновано.Наградесумипоредпод
стреказарадипутоказ,да јетошто
радимдоброидасамнаправомпуту.

Нео бич ни нази ви, које даје те сли-

ка ма слу же да про ду бе ликов не ква-
ли те те дела и ука жу на један интро-
спек ти ван однос који има те пре ма 
чове ку и све ту који га окру жу је.

– Називисликапродубљујузначење
идодатнообјашњавајуслике.Одувек
мијебиловажнодасликебудусхва
ћене,атоседодатнопостижедобрим
називимаслика.Тежимдакодпублике
пробудимемоцијеипостигнемутисак,
да нико не оде равнодушан са изло
жбе.Одувекмијесметалокадпосети
лацодеизгалерије,аданијесхватио
оноштојепосматрао,затосамсеувек
трудио да насловима слика појасним
њиховсадржај.

У Вашим сли ка ма све је сти ли зо-
ва но, сим бо лич но и лише но дета ља 
из реал ног све та, често у кови тла цу, 
наро чи то у црте жу, где лико ви и 
поза ди на чине јед ну цели ну.

– Користимефектеслободногфор
мирања форми путем разливања,
прскања, сливања и отискивања.
Немампосебанконцептпренегошто
почнем да радим, него слику „кујем“,
незнамунапредштаћеиспасти,него
је„третирам“рукомиалатима,докне
добијем оно што желим. Ја слику не
сликам,негојестварам.

Мари ја Вукај ло вић 

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА 
„СИМЕ ОН ПИШЧЕ ВИЋ“ ШИД

Вре ме је за књи гу
Кажудасетокомлетњихдананај

бољеодмарауздоброштиво.Књи
га је и даље на првом месту када
требанештосазнати,научити,опу
стити се. У време епидемије коро
навирусаиограниченихактивности,
многисусеокренуличитању,штоје
свакакодобро.Народнабиблиотека
„СимеонПишчевић“радиод7до15
часова и кажу да је врло живо у
њиховојустанови.Долазесвегене
рацијеиубогатомфондуовебибли
отекеувекпронађунештоштоћеим
неколико дана заокупљати пажњу.
Гоца Арсеновић, књижничар, гово
рилајеопроцесууласкауБиблио
текуииздавањукњига.

– Радимо као и до сада, истим
темпом.Корисницикојисудолазили
раније,долазеисада.Читасесве,
акњигесвакакодезинфикујемо,као
и просторије. На улазу у зграду се
налазисредствозадезинфекцијуи
мора се носити маска. Најмлађи
чланови читају бајке, дечје књиге.
Старијичитајуновијаиздања,атра
жена су и дела Добрице Ћосића,
АлександраТишме,ИсидореБјели
це. Тражени су и страни и домаћи
аутори.Тренутноимамо3.125 чла
нова. Породична чланарина на
годишњем нивоу износи 800 дина
ра, чланарина за шест месеци је
500динара,докјезаученикеоснов
нихшколаи залица старија од60
година и даље бесплатна – каже
ГоцаАрсеновић.
Када сте са књигом, у најбољем

стедруштву.Понекадједобровра
тити се неким давно прочитаним
делимаимождаоткритинекества
ри које су вам током претходног
читања промакле. Нема књиге у
којој не може ништа добро да се
нађе.

Д. Попов

Гоца Арсе но вић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (32)
ЛАЗАР БОЈИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Писац прве исто ри је
срп ске књи жев но сти

Темељенашојкњижевнојистори
ографији су поставили Јосиф
ДобровскииПавлеЈосифШафа

рик, Чеси, аустријски поданици. Од
Добровског траје подела литературе
српскохрватског језичког подручја на
два књижевна доба. Прво доба обу
хватараздобљеодпочетакаписмено
сти до половине осамнаестог века, а
друго од тада, до такозваних „наших
дана“.Овајпојамсе,наравно,време
номмењаипомера.Добровскиподра
зумева под тим само своје време,
почетак деветнаестог века. Тачније
речено,штојебило,билоје,аоднас
све ново почиње. У складу са тада
шњим скромним знањима о прошло
стинашихнарода,Добровски,напри
мер, прво доба у српској литератури
започиње Данилом II, а окончава
ЗахаријемОрфелином.ОдДобровско
га ће ту периодизацију преузети и
ЛазарБојић(Љубинковић).
Лазар Бојић, наиме, објавио је

Памјатникмужемуславеносербском
књижеству славним 1815. године,
прву српску историју српске књижев
ности, с биографијом и коментариса
номбиблиографијомчетворицеистак
нутихсрпскихписаца.РечјеоДосите
ју Обрадовићу, Атанасију Стојковићу,
Глигорију Трлајићу и Јовану Рајићу.
Заслугом Лазара Бојића, отворена је

прва позајмна библиотека у Осијеку
(Стефановић). Важно је скренути
пажњуначињеницудасу,какоистиче
Јовичевић, досадашњи истраживачи
историјесрпскекњижевнеисториогра
фије као њене зачетке означавали
биобиблиографске белешке уОрфе
линовомМагазину,Доситејевемисли
о развоју новије српске књижевности
истакнутеупредговоруЕтици,гдесе
књижевно стварање сагледава као
кретање ка укупном умном и душев
ном„просвештенију“,каоиСоларићев

Поминак књижески – каталог српских
књигаштампанихуВенецији,пропра
ћен предговором и жељом да се
направиисцрпанпописсрпскихкњига,
чемусутаквинапоризаистаиследо
вали.НајзначајнијијесвакакоПамјат
ник Лазара Бојића, који се, како је и
напоменуто, сматра првом историјом
српскекњижевностинасрпскомјезику.
Лазар Бојић је рођен у Добановци

ма, где је његов отац Василије био
свештеник.Уматичнимкњигамарође
них ове парохије није забележена

Лазар Бојић (наслов на стра на Памјатника – „Про ме теј“)

Лазар Бојић је рођен 
у Доба нов ци ма, где је 
његов отац Васи ли је 

био све ште ник. У 
матич ним књи га ма 

рође них ове паро хи је 
није забе ле же на

годи на Лаза ре вог 
рође ња. Немач ку

шко лу је изу ча вао
у Ста рој Пазо ви,

гим на зиј ско
обра зо ва ње је сте као 

у Срем ским
Кар лов ци ма, где је 

окон чао и Бого сло ви ју
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годинаЛазаревог рођења.У кондуит
листи од 1830. године коју су војне
властииздале,наведеноједајеЛазар
рођен у Добановцима 1791. године.
Немачку школу је изучавао у Старој
Пазови, гимназијско образовање је
стекаоуСремскимКарловцима,гдеје
окончаоиБогословију.Филозофију је
слушао на Пештанском универзитету
1814.и1815. када је „имаочестсла
венскеграматикеистраживатиикупи
тизаг.Копитара“,какопишеуједном
писму Вуку Караџићу. После очеве
смрти,ЛазарБојићјепрекинуостудије
идошаојенаместопарохауДобанов
це6.XI1818.године,аливећумарту
1821. постаје фелдкапелан Петрова
радинског граничног батаљона. Ипак,
повремено се појављивао и у својој
парохији сведо 1831. године,што се
увиђауцрквенимпротоколимаипаро
хијском Летопису. Пре него што је
постаовојнисвештеник,Конзисторија
му је издала опширно „Наставленије
каковновомсемзванијуемуповодит
сја належит...“ Године 1824. Бојић је
одређен за војног свештеника при
регименти барона Хилера. Од 1830.
до прве половине 1831. био је војни
свештеник у 53. мађарској коњичкој
региментибаронаРадошевићауОси
јеку.Токомовогвременаборавиојена
Сицилији, у Далмацији и, на крају, у
Осијеку.ПослесмртипарохаАтанаси
јаСтаића,митрополитСтратимировић
гаје1831.поставиозаадминистрато
ра друге осјечке парохије, а идуће је
годинеизабранипотврђензасталног
пароха.УОсијеку јеБојићстановаоу
властитојкућиуВладичинојулицибр.
23(садаСтанковићеваулица),имаоје
виноградиприличнообрадивуземљу.
Бојићседужевременијебавиописа
њем. Одњега као војног свештеника
није пронађен ниједан послат изве
штај црквеним властима. Црквена
општина је на Бојићеву иницијативу
1842.прековрховногшколскогнадзор
ника Евгенија Бурковића тражила да
се у Осијеку отвори српска женска
школа. Године 1858. постављен је за
администратора даљског протопре
звитерата(Петровић).
ПамјатникјеБојићпосветиоЈовану

Јовановићу, „своме воспитанику“. У
предговору Памјатника Бојић дарује
својеставовепопитањукњижевности,
кратак развој наше књижевности,
попис 37 покојних и 66 живих у овој
области заслужних Срба, као и био
графије архимандрита ковиљског
Јована Рајића, „историографа нашег
сербског“, мудраца Доситеја Обрадо
вића, према немачким издањима, а
консилираиректораАтанасијаИвано
вичаСтојковића, те Григорија Трлаји
ћа, „према предању“. Пејчићево је
мишљењедајеЛукијанМушицки,као
што је Копитару и Добровском за
њихове србистичке чланке, послужио
јекаовишеструкиизвориЛазаруБоји
ћузањеговПамјатник,чакикаоглав
ниизвор.
Сређен породични живот, какав је

имаоуОсијеку,средина,пријатељски
контакти са Вуком, који се од 1832.
продубљују, утицали су вероватно на
Бојићадасепоновопосветикњижев
нојделатности.Радовејеобјављивао
уЛетопису и Забавнику. Посебно је
значајан његов друштвенокултурни
радкојијеразвиомеђуосјечкимСрби
ма.Изпреписке саВуком, когаосло
вљава са „Роде и Пријатељу Вуче“,
види се да је улагао велики труд да
угодиВуку.Иакојекаосвештеникбио
доследан у употреби старог правопи
са, он пише чистим књижевним јези
ком. Запажа се колико се залагао у
растурањуВуковихкњигаиускупља
њу претплатника. Већ током првих
година свог боравка у Осијеку, Бојић
сегрчевитозалагаозаотварањејавне
библиотеке, што му је и пошло за
руком.Године1833.основаојебибли
отеку при Успенској цркви и дао јој
назив „Библиотека восточнаго неуни
јатскога исповеданија“. Црквеној
општини се обраћа самолбом даму
доделинеколиколицакојибитребало
да му помогну око сређивања ове
библиотеке. Општина је одабрала
нотара Петра Јовановића, градског
физикусаВасуАтанасијевићаиадво
катеСтеванаБулаћа,ПетраВировца
и Стевана Недељковића. Бојић је
настојаодаБиблиотекуразвијеиобо
гатидобримкњигама,затојеписаона
свестранеитражиоодсамихаутора
дашаљуБиблиотецинадарпо један
примерак своје књиге. У том смислу
пишеиВуку,тражећииодњегаприло
ге,чакгамолидаутиченаКопитара,
да и он пошаље коју књигу. Његова
активност у погледу повећавања
Библиотеке иширења Вукових књига
посебно јенаглашенау1837. години,
када пише Вуку да је примиоњегову
немачку граматику са објављењем о
књизиCrnaGoraiBoccadiCataroида
je скупио једвадесетакпренумерана
та.УједномписмугамолидаБиблио
теципоклонидваегземпларањегових
књига „по начину г. Пеичића доктора
карловачког“,адасеименапренуме
ранататачноиституламанапишу.Но,
од1840.непојављујесеподатакдаје
Бојић учествовао убило каквој јавној
иликултурнојманифестацији.Неску
пљавишенипренумерацијенаВукова
дела, већ Вука упућује на учитеља
Јанковића.Употпуностисеповлачииз
јавногживота. Године 1846. објавље
најепесмапосвећенаЛазаруБојићуу
којојсевеличањеговрадиистичеда
је „тако лепо и верно списао живот
славних српских списатеља 1815. да
сеиснајславнијимбиографимасрав
нити може“. Аутор позива Бојића да
настависаписањем,међутим,одтога
нијебилоништа.Изнепознатихразло
га,Бојићсеразочараоизаћутао,иако
јеживеоизузетноуважаванкаопарох
јошдеценијуипоуОсијеку.Каоизван
реданучитељ,предавао јеверонауку
уГимназијиуОсијекудосвојесмрти.
Преминуо је 17. јула 1859. године
(Анђелић).

Памјатник је Бојић 
посве тио Јова ну

Јова но ви ћу, „сво ме 
вос пи та ни ку“.
У пред го во ру

Памјатника Бојић 
дару је сво је ста во ве 

по пита њу
књи жев но сти, кра так 

раз вој наше
књи жев но сти, попис 

37 покој них и 66 живих 
у овој обла сти

заслу жних Срба, као
и био гра фи је
архи ман дри та

ковиљ ског Јова на 
Раји ћа, „исто ри о гра фа 

нашег серб ског“, 
мудра ца Доси те ја 

Обра до ви ћа, пре ма 
немач ким изда њи ма, а 
кон си ли ра и рек то ра 
Ата на си ја Ива но ви ча 

Стој ко ви ћа,
те Гри го ри ја Трла ји ћа, 

„пре ма пре да њу“.
Пеј чи ће во је

мишље ње да је
Луки јан Мушиц ки, као 

што је Копи та ру и 
Добров ском за

њихо ве срби стич ке 
члан ке, послу жио је 

као више стру ки извор 
и Лаза ру Боји ћу за 

његов Памјатник, чак 
и као глав ни извор
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ОВАН: Осмислите
добарпланиостани
те доследни у свакој
фази спровођења,

посебно када се налазите пред
сарадницимакојивасоспорава
ју.Преплављенистеразличитим
мислима и емоцијама, тако да
пажљивоодмераватедобрупри
лику у којој можете да изразите
својежеље.Партнер вас искре
но подржава и подстиче на
активнуулогу.

БИК: На помолу су
новепословнеобаве
зе које захтевају да
се додатно ангажује

те или нове дилеме које ћете
моратидарешаватеврлоекспе
дитивно. Затражите на време
нечијисаветприликомфинансиј
ских процена и улагања. Имате
утисак да партнер нешто вешто
прикрива,штододатноутичена
вашу несигурност или појачава
вашунервозу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Добре
идеје које имате зах
тевају и ширу подр
шку од оне коју тре

нутноуживатеукругусарадника.
Све што желите можете и да
остварите, али уз подршку.
Довољностевештиисналажљи
ви да приволите вољену особу
нанекесвојезамисли.Немараз
логадаваснапуштадоброрас
положење,налазитесенакорак
дозаједничкесреће.

РАК: Доносите низ
важниходлукаиделу
јете одлучно у својим
намерамапредсарад

ницима.Преостаје вамда спро
ведете у дело све оно што сте
уговарали у протеклом периоду.
Немапотребедасерасправља
тесанеистомишљеницимаида
губите време на неке споредне
ситуације. Очекујте срећан рас
плет у односу са вољеном осо
бом.

ЛАВ:Осећатедодат
ни прилив креативне
енергије и спремни
сте да се максимал

но ангажујете у више праваца.
Успех ће вас пратити и на
финансијском пољу, тако да
иматесјајнуприликууповезива
њупословнихиприватнихинте
реса. Потрудите се да делујете
заносно и да ускладите своје
афинитете у односу са партне
ром.

ДЕВИ ЦА: Неко вам
даје корисне инфор
мацијеинатајначин
вам помаже да пра

вилније процењујете различите
пословнемогућности којеимате
нарасполагању.Јасновамједа
заједнички договори предста
вљају позитиван помак у реша
вањуважнихпословнихилипри
ватних интереса. Слободно
изразите нека своја потиснута
осећањаилинамере.

ВАГА: Тренутно
постоје неке компли
коване околности са
којимаћетеморатида

сесуочаватеуходу,безпредаха
илиодлагања.Посебновампри
јапородичнахармонијаинечије
присуство,јернатајначинможе
те да остварите бољу психоло
шкуравнотежу.Сталовам једа
усрећитевољенуособуиспрем
ни сте на сваку врстуљубавног
изазова.

ШКОР ПИ ЈА: Обра
тите пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
могућности, како

бисте проширили сазнања и
побољшали своју укупну пози
цију. Ако препустите да ствари
саме иду својим током, неко
други изненада може да вас
предухитри. Свет око себе
посматратедругачијимочима,у
ведрим тоновима, осећате се
задовољноисрећноузвољену
особу.

СТРЕ ЛАЦ: У досто
јанственом стилу и
безсувишнихпитања
прихватите све кори

сне сугестије или критике које
вам упућују блиски сарадници.
Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим дога
ђајима у љубавном животу,
међутим ништа значајно не
можетедаучинитебезпретход
ног договора са својим партне
ром.

ЈАРАЦ:Размислитео
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Инси
стирајте на својим идејама, јер
имате врло поуздане показате
ље о успеху. У свом емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно како бисте
импресиониралисвогпартнера.

ВОДО ЛИ ЈА: При
жељкујете да се
остваре неке важне
промене у вашем

окружењу. Важно је да будете
довољнопромишљениприликом
пословних сусрета, јер у жељи
да пронађете неко идеално
решење непотребно се оптере
ћујете различитим детаљима.
Делујетезадовољноуљубавном
животу и сјајно се усклађујете у
односусапартнером.

РИБЕ: Потрудите се
да потиснете своју
професионалну сује
тукадасејавнополе

мише о правилном вредновању
нечијих заслуга. Пролазите кроз
различите фазе емотивног рас
положења.Умоментимаосећате
велики емотивни занос или
инспирацију,аливамсечинида
вамнедостајудобреприликеда
у потпуности изразите своје
намере.

VREMEPLOV
19. ав густ

1910.УЦетињупуштенаурад
прва електрична централа у
ЦрнојГори.
1991.УСССРизведендржав
ни удар којим су присталице
тврделинијепокушаледазба
цесавластиМихаилаГорбачо
ва,творца“гласности”и“пере
стројке”.

20. ав густ
1741. Руски морепловац дан
ског порекла Витус Јонас
БеринготкриојеАљаску.
1968. Трупе СССР и других
чланица Варшавског пакта
ушлесууЧехословачкудаби
онемогућиле спровођење
реформиАлександраДубчека
(“Прашкопролеће”).

21. ав густ
1690. АустријскицарЛеополдI
донеојеуказ,познаткао“При
вилегиј”којимсуСрбинатери
торији Аустрије добили одре
ђенеповластице. “Привилегиј”
је гарантовао слободу вере,
употребу Јулијанског календа
раиправоизбораархиеписко
паидругихсвештеника.

22. ав густ
1864. Потписана је Женевска
конвенцијаозаштитирањени
ка за време трајања ратних
дејстава, која је била увод у
оснивањеМеђународногцрве
ногкрста.
1941.НемачкетрупесууДру
гомсветскомратупочелеопса
дуЛењинграда.Битка за град
је окончана у фебруару 1944.
победомЦрвенеармије.Током
опсаде погинуло је или умрло
од глади 620.000 становника
Лењинграда.

23. ав густ
1305.УЛондонуобешенВили
јамВолас,вођаШкотауборби
противЕнглеза.
1926. Умро амерички глумац
италијанског порекла Рудолф
Валентино.

24. ав густ
79.УерупцијивулканаВезува
нестали римски градови Пом
пеја, Херкуланум и Стабија, а
на хиљаде људи погинуло.
Помпеја добро очувана испод
вулканскогпепелаилаве,паје
остала као сведочанство о
животуикултуриРимљанатог
времена.
1914. Завршена Церска битка
у којој је српска војска под
командом Степе Степановића
потукла аустроугарску и одне
ла прву савезничку победу у
Првом светском рату. Степа
Степановићдобиочинвојводе.

25. ав густ
1944. Савезничке снаге осло
бодиле Париз у Другом свет
скомрату.
2000. У Београду отет Иван
Стамболић,бившипредседник
Председништва Србије. Тело
убијеног Стамболића нађено
28. марта 2003. на Фрушкој
гори.

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) август
ПреображењеГосподње

Четвр так, 20. (7) август
Преподобномученик Дометије;
ПреподобниОр

Петак, 21. (8) август
Свети Емилијан Исповедник;
Преп.ЗосимаиЈаковТумански

Субо та, 22. (9) август
Свети апостол Матија; Свети
мученикАнтоније

Неде ља, 23. (10) август
Свети мученик и архиђакон
Лаврентије

Поне де љак, 24. (11) август
Св. муч. и архиђакон Евпло;
Преп. Нифонт, патријарх цари
градски

Уто рак, 25. (12) август
АветимученициФотије,Аники
таидругисњима

Crkveni
kalendar

• Ате и сти не мора ју бити 
поште ни. Нема Бога који 
је за њих над ле жан.
• Лак ше је бити нечи ја 
баба него само баба.
• Надам се да ће разум 
побе ди ти и да памет ни ји 
конач но неће попу сти ти.

Шниц ле у сосу 
од печу ра ка

Састој ци:  400500 грама
шницли, главицацрноглука, јед
насвежацрвенапаприка,супена
кашикапарадајзпаста,200грама
шампињона, 200 грама вргања,
једнадодвесупене кашикебра
шно, со, бибер, оригано, суви
зачин

При пре ма: Танко исечене
шницлепосолити,побиберитииу
мало загрејаног уља пропржити
само да добије боју. Затим их
одложити са стране. У исто уље
ставитиситноисецканлукипро
пржити. Затим додати, паприку,
парадајзпастуипечурке.Зачини
ти,додатибрашно,налитиводом
и наставити кување. Након тога
вратити првобитно пропржене
шницле у сос, додати још мало
воде и кувати заједно десетак
минута.Пријатно!


